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001. INLEIDING 

1.1. Geschiedenis 

1.1.1. Bestuursinrichting 

In de periode 1982-1989 zijn diverse wijzigingen van Delflands reglement doorgevoerd, 

waarvan hierna de belangrijkste worden genoemd: de grenswijziging tussen de districten V 

en VI1, een extra waterbeheersingsomslag in glastuinbouwgebieden2, de begrenzing van 

het poldergebied in Delfland3, de invoering van een minimum omslag4, de invoering van 

een schadevergoedingsregeling bij de uitvoering van peilbesluiten5, grenscorrecties tussen 

Delfland, Rijnland en Schieland6, het afstoten van het beheer van wegen7, de overdracht 

van het onderhoud van voormalige hoofdwatergangen8, de grensomschrijving van de 

Steendijkpolder onder Maassluis9 en de waterstaatkundige herindeling van Rotterdam West 

(het 7e district) en van Zoetermeer (Rokkeveen)10. 

1.1.2. Bestuur 

Aan het besluit van gedeputeerde staten om de bestuurssamenstelling te wijzigen in die 

zin dat zowel in het algemeen- als in het dagelijks bestuur de algemene waterschapstaak 

is vertegenwoordigd heeft de Kroon goedkeuring onthouden, waardoor de 

bestuurssamenstelling ongewijzigd bleef11. Een besluit betreffende een voorstel van 

gedeputeerde staten om de zittingstermijn van besturen en bestuurders te wijzigen is 

opgeschort tot na de vaststelling van de nieuwe Waterschapswet12. 

 

De dijkgraaf noemde in zijn voorwoord van het Jaarverslag 1984 de verschijning van het 

voorontwerp van de Nieuwe Waterschapswet de belangrijkste gebeurtenis van dat jaar. De 

wet geeft aan de waterschappen een vergelijkbare wettelijke positie, zoals de gemeenten 

en provincies die al meer dan een eeuw hebben. De wet zorgt voor een herverkaveling van 

aan rijk, provincie en waterschap toegemeten taken13. De ontwerp Waterschapswet werd 

in 1989 door de Tweede kamer aangenomen14. De wet is in 1992 in werking getreden. 

1.1.3. Organisatie, financiën en huisvesting 

In 1982 telde de organisatie na de overname van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Houtrust van de gemeente 's-Gravenhage, het in gebruik nemen van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht en de inrichting van een centraal 

Laboratorium ca. 280 medewerkers15. In 1985 werd naast de Administratieve- en de 

Technische Dienst een stafdienst Personeel, Organisatie en Automatisering (POA) 

ingesteld16. In 1989 telde de organisatie 358 medewerkers, onder wie 101 bij de 

Administratieve Dienst, 243 bij de Technische Dienst en 14 bij de stafdienst Personeel, 
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Organisatie en Automatisering17. Er werd een functiewaarderingssysteem ontwikkeld, 

waarbij de noodzaak duidelijk werd om scherp de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van medewerkers te beschrijven en te waarderen. Het 

Georganiseerd Overleg deed zijn intrede in Delfland. Voorheen vond dit overleg plaats op 

het niveau van de provincie18. Het Georganiseerd Overleg ging in 1988 over in de 

Medezeggenschapscommissie19. 

 

In de periode 1982-1989 werd de organisatie meer centraal gehuisvest. Het 

Gemeenlandshuis in Delft werd na de aankoop van een aantal belendende panden fors 

uitgebreid, waardoor een groot deel van de Technische Dienst in dit gebouw kon worden 

ondergebracht. Een belangrijk doel van deze herhuisvesting was het realiseren van een 

betere samenwerking tussen de Administratieve- en de Technische Dienst en de integratie 

van ondersteunende eenheden van deze diensten20. 

 

In de periode 1982-1989 deed de automatisering zijn intrede bij Delfland. De 

automatisering van de bemalinginstallaties leidde tot clusters van poldermachinisten, tot 

de reductie van personeel en uiteindelijk tot het afstoten van dienstwoningen voor de 

machinisten21. Bij de rwzi De Groote Lucht werd een onderhoudsmanagementsysteem 

ontwikkeld, welk systeem later ook bij de andere installaties werd ingevoerd22. Voor de 

afdelingen Financiën en Belastingen en later ook voor de personeelsadministratie werden 

mainframesystemen ontwikkeld. Verder werden de eerste personal computers in gebruik 

genomen en werden cursussen ontwikkeld om de medewerkers vertrouwd te maken met 

geautomatiseerde systemen23. 

 

Met de viering van het 700-jarig bestaan van het hoogheemraadschap in 1989 viel samen 

het in gebruik nemen van de nieuwbouw van het Gemeenlandshuis in Delft24. Ter 

gelegenheid van het jubileum werd in het Museon te 's-Gravenhage een tentoonstelling 

aan Delfland gewijd25, vond een rondrit plaats van ambassadeurs met hun partners door 

het gebied26, was er de officiële viering in de Oude Kerk te Delft27 en het grote slotconcert 

in Maassluis28. Het absolute hoogtepunt was het bezoek van Hare Majesteit Koningin 

Beatrix op 15 november aan Delfland29. 

1.1.4. Waterstaat 

1.1.4.1. Waterkering 

1.1.4.1.1. Zeewering en duinen 

In 1983 is een verzakking ontstaan op het strand voor de boulevard van Scheveningen. In 

1985 werd deze verzakking door middel van een zandsuppletie verholpen30. In 1986-1989 

werd een grote zandsuppletie uitgevoerd op het strand tussen Vluchtenburg en Ockenburg 

in de gemeente 's-Gravenhage en werd een duinreliëf aangebracht op de zeereep bij Ter 
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Heide31. In de periode 1984-1988 werd ten behoeve van de verzwaring van de zeewering 

voor de Keizerstraat in Scheveningen een aantal panden aan die straat aangekocht32. In 

1989 werd overeenstemming bereikt met de gemeente 's-Gravenhage over de 

voorwaarden waaronder de overdracht van deze panden aan Delfland kon plaatsvinden. Na 

de ontvangst van de sloopvergunning van de gemeente ging Delfland tot sloop van deze 

panden over en werd een begin gemaakt van de versterking van de zeewering33. 

1.1.4.1.2. Rivierkering 

Het dijkgedeelte tussen het gemaal Westland en De Kulk te Hoek van Holland is in 1982 

aangelegd34. De laatste 3 km van de 24 km lange Delflandsedijk is in 1983-1984 

aangelegd35. Een bijkomend werk was het verleggen van de spoorbaan tussen Schiedam 

en Hoek van Holland ten behoeve van de kruising met het dijktracé36.  

 

In 1984 was het uitvoeringsplan gereed voor de aanleg van het dijkgedeelte tussen de 

Buitenhaven van Vlaardingen en station Vlaardingen-Oost37. Omdat de keus tussen een 

schutsluis en een keersluis in de Buitenhaven nog niet was gemaakt is voor beide typen 

sluizen een ontwerp gemaakt38. Delfland heeft uiteindelijk de keus gemaakt voor een 

schutsluis39. In 1987 startte Rijkswaterstaat een onderzoek naar de haalbaarheid van de 

aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Hangende dit onderzoek 

verzocht Rijkswaterstaat Delfland de uitvoering van een aantal werken op te schorten40. 

Delfland maakte een uitzondering voor de schutsluis, in het belang van de veiligheid van 

deze waterkering. Het besluit tot de aanleg van de stormvloedkering is in 1989 genomen, 

waarna Rijkswaterstaat Delfland weer toestond de opgeschorte werken uit te voeren41. 

1.1.4.1.3. Boezem- en polderkaden 

In deze periode is de verbetering uitgevoerd van de boezemkaden van de Groeneveldsche 

polder; de Akkerdijksche polder en de polder Schieveen, langs de Berkelsche Zweth; de 

Klaas Engelbrechtpolder en de Woudse polder, langs de Zijde, de Groeneveldsche- of 

Monsterwatering en de Zweth; de Hoekpolder langs de Dulder; de Duifpolder, langs de 

Oostgaag; de Kerkpolder, langs de Gaag in Schipluiden42. Plannen voor verbetering van de 

boezemkaden werden voorbereid voor de Holierhoekse- en Zouteveense polder, langs de 

Breë of Lichtvoetswatering (Vlaardingsekade) tussen Schipluiden en Vlaardingen, de 

Duifpolder langs het Middelwater (Kwakelweg) en de Oude- en Nieuwe Broekpolder, langs 

de Zweth43. De verbetering van de Holierhoekse- en Zouteveense polder en van de 

Kerkpolder vond in nauw overleg plaats met het Bureau van Uitvoering van de 

Reconstructiecommissie Midden-Delfland en de provincie44. Dat gebeurde met het oog op 

de inpassing van de kadeverbetering in de plannen van de Reconstructiecommissie en de 

raakvlakken met de door de provincie geplande aanleg van fietspaden. 

Door harde regen en stormachtige wind is in de nacht van 27 op 28 november 1983 een 

recent aangebrachte ophoging van de boezemkade van de Harnaschpolder weggeslagen, 
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waardoor water de polder instroomde45. Het gat in de kering is met zandzakken gestuit en 

later bij het reguliere onderhoud hersteld. Een zware zuidwesterstorm veroorzaakte in de 

nacht van 24 op 25 maart 1986 ernstige schade aan de onlangs verbeterde boezemkade 

langs de Berkelsche Zweth46. Ook dit gat in de kering is met zandzakken gedicht en later 

in het reguliere onderhoud hersteld. 

In 1989 is een studie betreffende de overname van particulieren door Delfland van het 

buitengewoon onderhoud van polderkaden en een op deze studie gebaseerd ambtelijk 

advies besproken in de districtsbesturen en ingelandenvergaderingen47. Door een wijziging 

in de Algemene Keur werd in 1991 een begin gemaakt met deze overname48. 

1.1.4.1.4. Landscheiding 

In verband met de bouw van de wijk Rokkeveen in Zoetermeer is in 1987 met de provincie 

en het Hoogheemraadschap van Schieland overeenstemming bereikt over de plaatselijke 

verlegging van de Landscheiding49. Door deze verlegging behoort de Landscheiding geheel 

tot het gebied van Schieland. 

1.1.4.1.5. Wegenbeheer 

In 1986 vond overleg plaats met de gemeenten Naaldwijk en Leidschendam over de 

overdracht van wegen in de Oranjepolder en in de Tedingerbroekpolder aan deze 

gemeenten50. Deze overdracht vond in 1987 plaats51. In het kader van de landelijke 

herziening van het wegenbeheer is in 1993 alle beheer en onderhoud, waarvoor het 

hoogheemraadschap de zorg had, overgedragen aan de betreffende gemeenten52. 

1.1.4.2. Waterkwantiteit 

1.1.4.2.1. Boezemwater 

De peilbeheersing van Delflands boezemwater wordt geregeld door middel van vijf 

boezemgemalen, zes spuisluizen en één inmalingsgemaal, het gemaal Dolk te 

Leidschendam53. De bemaling dateert van 1864 met het stoomgemaal Van der Goes te 

Schiedam54. Latere gemalen zijn voorzien van een diesel- of een elektromotor55. De 

bemalingcapaciteit nam in een steeds hoger tempo toe, als gevolg van de verstedelijking 

en de uitbreiding van de glastuinbouw, waardoor steeds meer oppervlak werd verhard56. 

 

Het gemaal Vlotwatering te Monster is aangelegd om de volgende doelen te realiseren: het 

bij veel regen snel afvoeren van oppervlaktewater uit het Westland naar de Noordzee, het 

zo snel mogelijk uitmalen van via de ondergrond uit zee instromend brak water, voor 

periodieke doorspoeling van de boezemwatergangen in deze omgeving en het afvoeren 

van drainagewater van de in het achterliggende gebied gevestigde 

glastuinbouwbedrijven57. 
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1.1.4.2.2. Polderwater 

Voor de polderbemaling zijn in gebied van Delfland 114 gemalen aanwezig. Van deze 

poldergemalen malen er 84 uit op boezemwater en 30 op polderwater. Van deze 114 

gemalen zijn er 35 eigendom van gemeenten, particulieren en andere instanties58. 

 

De peilbeheersing is in de periode 1982-1989 in diverse polders verbeterd. Instrumenten 

hierbij zijn waterbeheersplannen en peilbesluiten, waarbij de ingelanden in de gelegenheid 

werden gesteld bezwaren in te dienen. Alle polders dienen in principe te beschikken over 

een goedgekeurd peilbesluit dat maximaal tien jaar oud is. Omdat in de meeste polders 

niet aan deze eis wordt voldaan is een herzieningsplan van tien jaar opgesteld om alle 

peilbesluiten aan te passen59. In 1987 is de procedure voor de vaststelling van 

peilbesluiten aangepast, die inspraak al in een vroeg stadium mogelijk maakte60. 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten waarop het waterbeheersplan voor de Groeneveldsche polder 

werden toegelicht werden druk bezocht. Op verzoek van de ingelanden werd voorlopig 

afgezien van de aanleg van een bergingsweide nabij het poldergemaal. Het bestek kon 

evenals de grondaankopen en de schadevergoedingen aan het eind van het jaar niet 

worden afgerond omdat daarover geen overeenstemming kon worden bereikt. De 

waterhuishouding in de oude glastuinbouwgebieden blijkt een ingewikkelde structuur te 

hebben61. De reconstructie van de oude glastuinbouwgebieden werd vanaf 1985 geregeld 

in het kader van de uitvoering van de beschikking van die naam van het ministerie van 

Landbouw en Visserij. De waterbeheersplannen voor de oude glastuinbouwgebieden 

werden vanaf 1985 in reconstructieplannen ingepast62. 

1.1.4.2.3. Brielse Meer Leiding 

In 1982 werd overeenstemming bereikt met het Rijk over de aanleg van de Brielse Meer 

Leiding voor de aanvoer van zoetwater in perioden van een tekort aan water63. Het plan 

voor de aanleg van de Brielse Meer Leiding verving dat van de aanleg van het 

zoetwaterkanaal van Waddinxveen naar Voorburg. De werkzaamheden bestonden uit de 

bouw van een pompstation aan het Brielse Meer (gemaal Winsemius), de aanleg van een 

persleiding van het Brielse Meer naar het Oranjekanaal, welk kanaal onderdeel uitmaakt 

van Delflands boezem en het verbeteren van de doorvoer naar het oostelijk deel van 

Delfland. De Brielse Meer Leiding werd in 1988 in gebruik genomen64. 

1.1.4.2.4. Verzilting 

De mate van verzilting wordt gemeten op grond van het chloridegehalte en het elektrisch 

geleidevermogen65. De waarden van deze parameters wordt in het boezemwater wekelijks 

op 64 monsterpunten bepaald. In de polders wordt zes maal per jaar bemonsterd66. Het 

monsterpunt is veelal gelegen in de hoofdwatergang nabij het poldergemaal. Volgens 

deskundigen in het proces dat drie tuinders tegen de Franse kalimijnen hebben 

aangespannen is in koele, natte zomers het aandeel van het Rijnwater in Delflands 

boezemwater 50-60% en in droge, warme zomers 75-85%67. Het Rijnwater wordt 

ingemalen via gemaal Dolk te Leidschendam. Het Rijnwater is veel zouter dan het water uit 

de Maas, dat vanaf 1988 via de Brielse Meer Leiding wordt ingemalen68. Vanaf 1988 zijn de 
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waarden van het chloridegehalte en het electrisch geleidingsvermogen van het boezem- en 

het polderwater aanmerkelijk lager dan daarvoor69. 

1.1.4.3. Keuren en vergunningverlening 

De goedkeuring door gedeputeerde staten van de "keur op de bouwafstanden langs 

watergangen" werd door de Kroon vernietigd70. De door Delfland gewenste bepalingen 

werden daarna opgenomen in artikel 93a van Delflands Algemene Keur71. De Keur voor het 

gebied van het zoetwaterkanaal van Waddinxveen naar Voorburg werd ingetrokken omdat 

de aanleg van dit kanaal niet doorging72.  

 

Veel vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater werden in het begin van de 

periode 1982-1989 behandeld als aanvragen van Delflands Algemene Keur. Later werden 

dit aanvragen op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

 

Dat het handhaven van Delflands Algemene Keur (DAK) soms op gespannen voet komt 

met de regelgeving van andere overheden maakt de handhaving van het windrecht 

duidelijk. In de DAK zijn regels opgenomen voor de maximale bouwhoogte in de nabijheid 

van een windmolen. Delfland maakte op grond van deze regel bezwaar tegen het 

bestemmingsplan van de gemeente Schipluiden, dat bouwen in de nabijheid van de 

Schaapweimolen mogelijk maakte. De oplossing voor de weigering van de gemeente het 

bestemmingsplan aan te passen was het verplaatsen van de molen73. 

1.1.6. Waterkwaliteit 

1.1.6.1. Afvalwaterzuivering 

1.1.6.1.1. Zuiveringstechnische werken 

Delfland beheert vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties en 24 rioolgemalen, die 

organisatorisch zijn ondergebracht in drie zuiveringsregio's: Houtrust, De Groote Lucht en 

Nieuwe Waterweg. Met het beheer en onderhoud van deze installaties is de 

beheersafdeling Beheer Technische Installaties (BTI) belast74. Bij BTI is ook de afdeling 

Bemalinginrichtingen ondergebracht. Onder verantwoordelijkheid van deze afdeling 

functioneren nu de boezemgemalen en zuiveringtechnische werken, de 

werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van poldergemalen, stuwen en 

dergelijke kunstwerken. Het operationele en bouwkundige beheer van de poldergemalen 

berust bij de technische districten75. Het beheer en onderhoud van eindrioolgemalen werd 

in 1983 overgenomen van de gemeenten Delft, Monster en Nootdorp76, in 1986 van de 

gemeente Leidschendam77. 

1.1.6.1.2. Zuiveringsregio De Groote Lucht 

De rwzi De Groote Lucht is in 1983 in bedrijf gesteld78. Daarvoor was de bouw afgerond 

van de eindgemalen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, alsmede de aanleg van 

persleidingen vanuit deze gemeenten naar de rwzi79. De rwzi's te Berkel en Rodenrijs, De 

Lier en Maasland maakten deel uit van de zuiveringsregio De Groote Lucht. Na de 
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inbedrijfstelling van het rioolgemaal Merellaan te Maasland kon het afvalwater uit deze 

gemeente worden afgevoerd naar de rwzi De Groote Lucht. De rwzi's in De Lier en 

Maasland werden daarna stilgelegd80. 

1.1.6.1.3. Zuiveringsregio Houtrust 

Het afvalwater wordt aangevoerd via negen eindgemalen in 's-Gravenhage en vijf 

eindgemalen in de gemeenten Delft, Leidschendam, Monster, Nootdorp en Zoetermeer81. 

Het afvalwater van de gemeente Wassenaar wordt via een persleiding aangevoerd en 

afgevoerd naar het rioolgemaal Groenhovensestraat te 's-Gravenhage82. 

 

Het van bezinkbare stoffen ontdane afvalwater wordt via een 2,5 km lange persleiding in 

de Noordzee geloosd83. Het bij de bezinking afgescheiden slib wordt via een 10 km lange 

persleiding eveneens in de Noordzee geloosd84. De afvoer van het via de koelwaterleiding 

aangevoerde afvalwater van Gist-Brocades te Delft vindt door middel van een 

omloopleiding vanaf de rwzi plaats via de 10 km persleiding naar de Noordzee85. 

In 1982 wordt het besluit genomen de rwzi Houtrust uit te breiden met een biologische 

zuiveringsinstallatie, die gebruik maakt van zuivere zuurstof86. Een onderzoek naar 

toepassing van een door Gist-Brocades ontwikkeld anaeroob zuiveringssysteem leidde tot 

de conclusie dat met dit systeem nog te weinig ervaring was opgedaan om dit ook in 

Houtrust toe te passen87. De eis van het Rijk was dat in 1986 de biologische zuivering in 

gebruik moest zijn, dus tijd voor meer onderzoek was er niet88.  

 

De uitbreiding van Houtrust werd in drie fases opgezet en uitgevoerd: fase 1 betrof de 

waterbehandeling, fase 2 de slibbehandeling op de rwzi, fase 3 de slibbehandeling op het 

land: het tijdelijk storten van het zuiveringsslib in de Slufter op de Maasvlakte in 

Rotterdam. Fase 1 was in 1988 gereed89, fases 2 en 3 medio 199090. De hoeveelheid in zee 

te lozen slib is al, voordat het afvoeren van slib naar de Slufter wordt gestart, met 50% 

afgenomen, terwijl ook de bacteriologische verontreiniging sterk is afgenomen91. 

1.1.6.1.4. Zuiveringsregio Nieuwe Waterweg 

De rwzi Nieuwe Waterweg verwerkt het afvalwater van de gemeenten 's-Gravenzande, 

Hoek van Holland en Naaldwijk92. De installatie voor het doseren van ferrichloride in de 

slibgistingstanks, waarvoor in 1981 de werkzaamheden zijn gestart, kwam in 1983 

gereed93. Het doel van het doseren van ferrichloride is om de concentratie aan 

zwavelwaterstof in het slibgistingsgas tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, 

zodat het slibgistingsgas zonder corrosieproblemen in de Total Energy Installatie van de 

rwzi als brandstof kan worden gebruikt94. Ruim 42% van de eigen energie van de rwzi 

wordt geproduceerd uit het slibgistingsgas95. Het zuiveringsrendement, zoals dat wordt 
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gemeten ter bepaling van de verontreinigingsheffing is hoger dan 80%96. Uitgebreid 

onderzoek naar de oorzaken van stankoverlast leidde tot het afdekken van een aantal 

onderdelen, de installatie van een natronloogwasser en een installatie voor het doseren 

van Ferrimel in het influent97.  

 

In 1986 werd de afvoer van drainagewater van de Stichting Tuinafvalverwerking Westland 

aangesloten op de rwzi. Ten behoeve van een tuinbouwkassencomplex is in 1988 een deel 

van de persleiding in de polder Nieuwland en Noordland omgelegd98. 

1.1.6.2. Oppervlaktewater 

In 1983 bleek uit stikstof- en fosfaatmetingen dat het boezemwater zeer eutroof was, dat 

wil zeggen dat het oppervlaktewater met plantenvoedingstoffen is verrijkt, waardoor 

algengroei ontstaat. Negatieve effecten van de algengroei zijn verstoring van de 

zuurstofhuishouding, stank en verminderd doorzicht van het water99. Ook het polderwater 

was in dat jaar zeer eutroof. Overmatige kroosontwikkeling in de zomer en de nazomer is 

waarschijnlijk het gevolg van hoge gehalten aan stikstof en fosfaat100. 

 

In 1985 werd een nieuwe normstelling opgenomen in het waterkwaliteitsbeheersplan van 

de provincie101. Deze nieuwe normstelling heeft betrekking op de kwaliteit van grote 

wateren, waarin de opbouw van organisch materiaal wordt verzorgd door algen. In kleine 

wateren wordt de productie van organisch materiaal verzorgd door waterplanten en heeft 

de onderwaterbodem een belangrijke invloed op de kwaliteit van het bovenstaande water. 

De indeling van het oppervlaktewater in boezem- en polderwater wordt nu gewijzigd in een 

meer op kwaliteitsbeoordeling gerichte indeling in grote- en kleine wateren102. Als apart 

watertype werd stadswater onderscheiden. Het beoordelingsysteem is gebaseerd op de 

meting van de hoeveelheid biologisch afbreekbare stof, de zuurstofhuishouding en de 

chlorofyl (bladgroen) concentratie103. Dit beoordelingsysteem was ontwikkeld voor de 

beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in grote wateren, voor de 

beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in kleine wateren was geen 

beoordelingsysteem beschikbaar104. 

 

In 1984 wordt begonnen met het opstellen van een waterkwaliteitsbeheersplan, in 

aansluiting op dat van de provincie Zuid-Holland105. Aan alle wateren worden één of meer 

functies toegekend, met daarbij horende kwaliteitseisen. Voorbeelden van functies zijn 

viswater, zwemwater, gietwater. Uitgangspunt is dat alle wateren binnen een bepaalde tijd 

biologisch gezond moeten zijn106. In 1988 was het concept waterkwaliteitsbeheersplan 

1988-1998 klaar107. Het plan werd in dat jaar ter visie gelegd en in 1989 door de 

verenigde vergadering van Delfland vastgesteld. In het plan wordt gesteld dat ruim de 

helft van de grote wateren niet voldoet aan de norm voor biologisch gezond 

oppervlaktewater. Als oorzaken werden genoemd de kwaliteit van het (toen nog vanuit de 

Rijn) ingelaten water, de invloed van diffuse lozingen en de lozing van drainagewater, 

afkomstig van de tuin- en glastuinbouw. Te nemen maatregelen waren het inlaten van 

water vanuit het Brielse Meer, de inventarisatie van diffuse bronnen en het, in overleg met 
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de georganiseerde tuin- en glastuinbouw, opstellen van lozingsvoorschriften, dat tot doel 

heeft de beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 

 

Na een periode van verhoogde radioactiviteit als gevolg van bovengrondse kernproeven in 

de jaren '60 is het gehalte sindsdien beneden de detectiegrens gebleven. Op 26 april 1986 

vond de ramp in Tsjernobil plaats, op 3 mei 1986 werd in Nederland een piek in 

radioactiviteit gemeten, op 6 mei werden waarden gemeten tot 20 x de gestelde norm. 

Door wegspoeling en natuurlijke afname daalde de radioactiviteit later in dat jaar tot onder 

de norm108. 

 

In 1989 werd de DRSH Zuiveringsslib opgericht, een samenwerkingsverband van de 

Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Schieland en het zuiveringsschap 

Hollandse Eilanden en Waarden, voor de verwerking van zuiveringsslib. Voor de korte 

termijn wordt het slib gestort in de Slufter op de Maasvlakte bij Rotterdam. Voor de lange 

termijn wordt gestreefd naar verbranding van het slib. In Dordrecht is daartoe een 

verbrandingsinstallatie in voorbereiding. Deze installatie werd in 1993 operationeel zijn. 

Een groot deel van het slib van de installaties De Groote Lucht en Nieuwe Waterweg wordt 

vanaf dat jaar naar de verbrandingsinstallatie in Dordrecht afgevoerd. Het slib van de rwzi 

Houtrust werd nog naar de Slufter op de Maasvlakte afgevoerd109. 

 

In 1988 is door Delfland besloten om de lozingen vanuit de glastuinbouw niet te reguleren 

door individueel aan de ca. 4000 ondernemers een Wvo-vergunning te verlenen, maar om 

met de overkoepelende organisaties te streven naar een convenant. Hierin moeten 

bindende afspraken worden gemaakt over de vermindering van de emissie van 

gewasbeschermingsmiddelen en eutrofiërende stoffen naar oppervlaktewater. Het 

convenant tussen Delfland en het Landbouwschap betreffende de emissiebeperking van 

gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is op 22 januari 1991 ondertekend. In het 

convenant wordt voor Delfland de bevoegdheid opengehouden om alsnog over te gaan tot 

vergunningverlening op basis van de Wvo in die gevallen waarin malafide tuinders de 

afspraken niet nakomen110. 

1.1.6.3. Vergunningen 

Vergunningen voor directe lozingen van afvalwater op oppervlaktewater worden verleend 

op grond van de Wvo, artikel 1, lid 1111. Het beleid van Delfland is erop gericht om het 

aantal directe lozingen tot een minimum te beperken. In 1982 werd een modelvergunning 

ontworpen voor lozingen via nooduitlaten en riooloverstorten112. In 1984 waren er nog 

nauwelijks industriële lozers en was het aantal huishoudelijke lozers door de aansluiting 

van buitengebieden op een gemeentelijk rioolstelsel aanzienlijk beperkt113. Door de aanleg 

van centrale afvoersystemen voor drainagewater werd vanaf 1985 drainwater centraal 

verzameld en afgevoerd op een groter oppervlaktewater114. Onder druk van Delfland 

werden woonschepen in 's-Gravenhage en Rotterdam aangesloten op de gemeentelijke 

riolering, waardoor het aantal directe lozingen nog sterk werd verminderd115. 

 

 

 

 

 

                                           
108 Jaarverslag 1986 
109 Jaarverslag 1989 
110 Jaarverslag 1989 
111 Jaarverslag 1983 
112 Jaarverslag 1983 
113 Jaarverslag 1984 
114 Jaarverslag 1985 
115 Jaarverslag 1989 



Vergunningen voor indirecte lozingen van afvalwater worden verleend op grond van de 

Wvo, artikel 1, lid 2116. In 1983 werd een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht voor 

bepaalde categorieën van bedrijven voor het lozen van afvalwater op de riolering. Een 

belangrijke groep van indirecte lozingen van afvalwater zijn lozingen bij 

bodemsaneringsprojecten117. In de praktijk is hiervoor vaak afgezien van een formele 

Wvo-vergunning en zijn op grond van de Verordening Waterkwaliteitsbeheer Zuid-Holland 

nadere lozingsvoorwaarden gesteld. 

 

In 1981 trad de gewijzigde Verordening Waterkwaliteitsbeheer Zuid-Holland in werking. 

Ingevolge artikel 20 van deze verordening is het verboden zonder aansluitvergunning een 

riolering aan te sluiten op een zuiveringstechnisch werk, zoals een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie118. Een aansluitvergunning kan worden verleend aan 

gemeenten, particulieren en andere waterkwaliteitsbeheerders. Zo is bijvoorbeeld aan het 

Hoogheemraadschap van Rijnland een aansluitvergunning verleend voor het afvoeren van 

afvalwater naar de rwzi Houtrust119. 

 

Delfland adviseert gemeenten bij het opstellen van hun rioleringsverordeningen en model 

rioleringsvergunningen. Delfland zorgt er zo voor dat in de verordeningen en 

modelvergunningen bepalingen en richtlijnen uit de aansluitverordening worden 

opgenomen120. 

 

De vergunningen voor de lozing op boezemwater krijgen naast een vergunningnummer het 

voorvoegsel Z. De vergunningen voor de lozing op polderwater krijgen naast een 

vergunningnummer een voorvoegsel ZP. 

1.2. Archief en inventarisatie 

De archieven in de periode 1982-1989 zijn gevormd door de Administratieve- en de 

Technische Dienst en voor deze diensten beheerd door een eigen registratuur. Nadat deze 

registraturen in 1989 zijn samengevoegd zijn de archieven voorafgaand aan de 

inventarisatie samengevoegd en nu dan als één geheel beschreven, waarbij de 

ordeningstructuur is aangehouden volgens de code voor de ordening van de archieven van 

de waterschappen, een uitgave van de Unie van Waterschappen van 1979. 

 

Bij de inventarisatie van het archief bleek dat het niet compleet is en dat in een aantal 

gevallen het originele archiefstuk ontbreekt. In plaats van een origineel archiefstuk werd 

vaak een kopie aangetroffen. Een en ander kan het gevolg zijn van de samenvoegingactie, 

waarbij dan de kopie in plaats van het originele exemplaar is bewaard. Het is ook mogelijk 

dat het originele archiefstuk nooit is overgedragen aan het archief.  

 

Het incompleet zijn van het archief kan verschillende oorzaken hebben. Een aantal 

afdelingen beheerde een eigen archief en droeg dat niet over aan Registratuur. Dossiers 

werden vaak voor langere tijd uitgeleend, waarbij de door Registratuur genoteerde lener 

het dossier vaak doorgaf aan een collega, als gevolg waarvan een dergelijk dossier soms 

na jaren niet meer was te traceren. Bij de reorganisatie van 1996/1997, waarbij het 

sectormodel de plaats innam van het dienstenmodel, werd de sectoren geboden de 

dossiers betreffende 'lopende zaken' mee te nemen naar de nieuwe organisatie. In een 

aantal gevallen is de definitie van lopende zaken ruim uitgelegd, waardoor een aantal 

dossiers uit het archief in kasten van medewerkers van de nieuwe sectoren terecht 

kwamen. Niet al deze dossiers zijn teruggekeerd in het archief. 
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Bij de selectie is gebruik gemaakt van 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, Stc. no. 69). 

 

Bij de selectie is gebruik gemaakt van 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, Stc. no. 69). 

 

In een aantal gevallen zijn stukken van voor 1981 opgenomen omdat de zaken, waartoe 

zij behoren in deze periode zijn afgerond. In een aantal andere gevallen zijn stukken van 

na 1989 opgenomen omdat de zaken waartoe zij behoren voor 1989 zijn ontstaan. 

 

Het archief had bij aanvang van de inventarisatie een omvang van 168 m1 en na 

bewerking van 73 m1 ofwel 43%. 

1.3. Geraadpleegde literatuur 

Hoogheemraadschap van Delfland; notulen van de verenigde vergadering, met bijlagen. 

Delft, 1982-1993. 

Hoogheemraadschap van Delfland; Jaarverslagen. Delft, 1982-1993. 

Hoogheemraadschap van Delfland; dossiers in het documentbeheersysteem. Delft, 1990-

2004. 

Naamlijst van dijkgraven in de periode 1982-1989 

mr. A.P. van den Berge, dijkgraaf, 1976-1993 

Naamlijst van hoogheemraden in de periode 1982-1989 

mevr. N.G. Barendregt (eerste vrouwelijke hoogheemraad), 1985-1995 

E.H. Bukman, 1974-1982 

H.W. Fahrner, 1979-1985 

dr. J. de Flines, 1984-1988 

mr. R.M. Gallas, 1985-1988 

drs P.J. Groen, 1979-1984 

prof. ir. R. Keuning, 1988-1995 

drs P. Ressenaar, 1976-1999 

P.J. Sonneveld, 1989-1995, waarnemend hoogheemraad 

A. van Spronsen, 1977-1990 

A.A.G. Vrij, 1982-1994 

N. Zeelenberg, 1979-1991 

Naamlijst van hoofdingelanden in de periode 1982-1989 

A.B. van Adrichem, 1987-1995, categorie ongebouwd 

G.J.A. van Adrichem, 1978-1987, categorie gebouwd 

T.G. Boekestijn, 1981-2004, categorie gebouwd 

G.D. Bregman, 1979-1990, categorie gebouwd 

G.J. Bross, 1985-1992, categorie ongebouwd 

J. de Bruin, 1974-1995, categorie gebouwd 

J.C.J. van der Burg, 1969-1984, categorie ongebouwd 

mebr. M.J. Daamen-Van Houte, 1985-1986? 

C. Doelman, 1982-2009, categorie ongebouwd 

G. Dorsman, 1978-1984, categorie waterkwaliteit 

A. Dijkshoorn, 1967-1986, categorie ongebouwd 

mr. dr. J.W. Eggink, 1986-1990, categorie gebouwd 

J. van Es, 1983-1992, categorie gebouwd 

mr. R.M. Gallas, 1984-1988, waarnemend hoogheemraad, categorie gebouwd 

ir. J.G. Gerritze, 1981-1984 en 1992-1995, categorie gebouwd 



B. Goudriaan, 1988-1995, categorie waterkwaliteit 

J.G. van Grieken, 1985-1987, categorie waterkwaliteit 

mevr. N.A. den Haan-Groen, 1976-1984, categorie gebouwd 

drs. H.K. van Hasselt, 1982-1984, categorie waterkwaliteit 

A.H. van der Helm, 1978-1992, categorie waterkwaliteit 

A.J.J. Hofstede, 1985-1999, categorie ongebouwd 

ir. E.W. ter Horst, 1964-1987, categorie waterkwaliteit 

J.A. Hummelen, 1979-1983, categorie gebouwd 

A. Keijzer, 1979-1990, categorie ongebouwd 

J.P.A. Kleijweg, 1987-1995, categorie ongebouwd 

mevr. mr. J.M. klomp-Verhoeven, 1978-1984, categorie gebouwd 

I. van der Knaap, 1963-1990, categorie waterkwaliteit 

W.J.M. de Kok, 1974-1984, waarnemend hoogheemraad, categorie ongebouwd 

G.J.M. Koot, 1989-1995, categorie gebouwd 

F. Leerdam, 1978-1995, categorie ongebouwd 

A.J.J.M. van Lier, 1985-1992, categorie gebouwd 

dr. H. Looijenga, 1979-1990, categorie waterkwaliteit 

mr. C.V. Martini, 1985-1995, categorie gebouwd 

ir. J.L. Meerburg, 1987-1990, categorie waterkwaliteit 

mr. P.G.A. Noordanus, 1987-1992, categorie waterkwaliteit 

mr. C.J. Nyqvist, 1981-1989, categorie waterkwaliteit 

A. Olieman, 1989-1995, categorie ongebouwd 

mr. Th.W.G. Opstal, 1982-1993, categorie gebouwd 

L.H. van Paassen, 1972-1987, categorie ongebouwd 

J.M. van der Poel, 1978-1988, categorie ongebouwd 

M. van Prooijen, 1972-1983, categorie waterkwaliteit 

M.J.D. Reekers, 1979-1990, categorie waterkwaliteit 

ir. J.L. Reijnen, 1978-1983, categorie gebouwd 

Chr. van Roon, 1987-1995, categorie waterkwaliteit 

G.M.M. van Ruijven, 1966-1986, categorie ongebouwd 

ir. M.J.J. Santbergen, 1989-1995, categorie waterkwaliteit 

drs. R. Scheeres, 1978-1995, categorie waterkwaliteit 

ir. H.C. Scheffer, 1989, categorie waterkwaliteit 

J. Sonneveld Pzn., 1974-1990, categorie ongebouwd 

P.J. Sonneveld, 1975-1995, waarnemend hoogheemraad, categorie ongebouwd 

M.H. Steeneveld, 1982-1984, categorie ongebouwd 

W.C. Thoms, 1987-1989, categorie waterkwaliteit 

J.J. ten Velden, 1976-1978 en 1981-1987, categorie waterkwaliteit 

drs. Y. van der Velden, 1978-1987, categorie waterkwaliteit 

G.P. Verhulsdonk, 1979-1984, categorie gebouwd 

L. van Vliet, 1987-1995,  categorie ongebouwd 

F. de Vos, 1987-1988, categorie gebouwd 

W.F. de Vreeze, 1985-1995, categorie waterkwaliteit 

mr. H.V. van Walsum, 1989-1995, categorie gebouwd 

A.G. Wiegman, 1985-1995, categorie gebouwd 

G.L. van Woerden, 1978-1995, categorie waterkwaliteit 

J.H.A. Wubben, 1985-1995, categorie ongebouwd 

A.P. Zuidgeest, 1981-1989, categorie gebouwd 

C.E.G. Zuidgeest, 1987-1999, categorie ongebouwd 

Naamlijst van plaatsvervangers van hoofdingelanden in de periode 1982-1989 

A.B. van Adrichem, 1973-1987, categorie ongebouwd 

A.H. van den Akker, 1985-1992, categorie ongebouwd 

J. Bak, 1985-1995, categorie ongebouwd 

C.P.M. Barning, 1985-1990, categorie waterkwaliteit 

M.G. van den Berg, 1978-1995, categorie ongebouwd 

P. van den Berg, 1979-1990, categorie waterkwaliteit 



J.L. Bergen, 1978-1984, categorie gebouwd 

ir. H.G. de Block, 1978-1995, categorie waterkwaliteit 

T.G. Boekestijn, 1978-2004, categorie gebouwd 

D. Boersma, 1985-1995, categorie gebouwd 

J.Th. van den Bosch, 1975-1988, categorie ongebouwd 

I. Bree, 1985-1992, categorie ongebouwd 

J.A.M. Broeren, 1978-1995, categorie waterkwaliteit 

G.J. Bross, 1978-1984, categorie ongebouwd 

W.F. Brouwer, 1984-1995, categorie gebouwd 

G. de Bruin, 1983-1992, categorie gebouwd 

dr. A.P.J. van der Burg, 1978-1984, categorie gebouwd 

L.J. van der Burg, 1978-1984, categorie ongebouwd 

G. Castelijn, 1974-1983 en 1985-1989, categorie gebouwd 

ir. E.J. Coers, 1985-1989, categorie waterkwaliteit 

ir. D.S. Doolaard, 1985-1995, categorie gebouwd 

G. Dorsman, 1973-1978 en 1986-1991, categorie waterkwaliteit 

A.S. van Eendenburg, 1978-1995, categorie ongebouwd 

drs. H.B. Eenhoorn, 1985-1995, categorie waterkwaliteit 

mr. dr. J.W. Eggink, 1985-1986 en 1991-1993, categorie gebouwd 

mr. J.H. Ekkers, 1985-1995, categorie waterkwaliteit 

J. van Es, 1981-1983, categorie gebouwd 

J.A. Eijgenraam, 1985-1991, categorie gebouwd 

mr. R.M. Gallas, 1983-1984, categorie gebouwd 

F.L. Geerdes, 1978-1985, categorie waterkwaliteit 

drs. H.J. Geldof, 1985-1986, categorie gebouwd 

Th. van Geest, 1987-1988, categorie gebouwd 

ir. J.G. Gerritze, 1978-1982 en 1985-1992, categorie gebouwd 

B. Goudriaan, 1978-1988, categorie waterkwaliteit 

M.P. Graveland, 1978-1995, categorie ongebouwd 

J.G. van Grieken, 1981-1984, categorie waterkwaliteit 

A.A.M. van der Helm, 1985-1995, categorie ongebouwd 

B.W.M. Hillenaar, 1978-1982, categorie waterkwaliteit 

drs. A.J.B. Hubert, 1985-1989, categorie gebouwd 

A.A.J. Jacobs, 1978-1991, categorie waterkwaliteit 

Th.F.J. Jansen, 1987-1991, categorie ongebouwd 

J.A. de Jong, 1986-1993, categorie waterkwaliteit 

S. de Jong Jzn., 1975-1995, categorie ongebouwd 

S. de Jong Mzn. 1978-1995, categorie ongebouwd 

Chr. Keyzer, 1985-1989, categorie waterkwaliteit 

J.P.A. Kleijweg, 1978-1987, categorie ongebouwd 

M.P. van der klugt-Witteman, 1988-1991, categorie gebouwd 

I. van der Knaap, 1978-1983, categorie waterkwaliteit 

W.C.J. van der Knaap, 1978-1995, categorie gebouwd 

mevr. A. Koger, 1988-1991, categorie waterkwaliteit 

G.J.M. Koot, 1988-1989, categorie gebouwd 

C. Lampe, 1978-1979 en 1981-1987, categorie waterkwaliteit 

drs. F.K. Langemeyer, 1978-1987, categorie gebouwd 

G.A.H. van der Lans, 1974-1995, categorie waterkwaliteit 

P. van Leeuwen, 1978-1992, categorie waterkwaliteit 

P. van Leeuwen J.Azn., 1985-1991, categorie ongebouwd 

H.P.A. van der Maarel, 1982-?, categorie ongebouwd 

A.Th.J. van Marrewijk, 1988-1995, categorie gebouwd 

mr. C.V. Martini, 1981-1984, categorie waterkwaliteit 

D.C. Meijerink, 1978-1995, categorie waterkwaliteit 

A. Moerman, 1981-1987, categorie ongebouwd 

J.A.M. Moolenaar, 1978-1988, categorie waterkwaliteit 

drs. H.S.H. Mooren, 1987-1993, categorie waterkwaliteit 



C.L. Notenboom, 1975-1984, categorie gebouwd 

A. Olieman, 1978-1988, categorie ongebouwd 

E.A. Olsthoorn, 1988-1995, categorie ongebouwd 

mr. Th.W.G. Opstal, 1978-1982, categorie gebouwd 

mevr. H.G. Otter-te Kolsté, 1978-1987, categorie waterkwaliteit 

G.J. van Paassen, 1978-1987, categorie ongebouwd 

M.L. van Paassen, 1987-1995, categorie ongebouwd 

L. van Popering, 1988-1992, categorie waterkwaliteit 

A. Poot, 1978-1987, categorie ongebouwd 

J. Poot Azn., 1985-1994, categorie ongebouwd 

M. Poot, 1978-1991, categorie ongebouwd 

mevr. A.M. Ridderhof-Strik, 1978-1984, categorie waterkwaliteit 

A. Rip, 1978-1982, categorie ongebouwd 

H.W. Ris, 1978-1989, categorie ongebouwd 

ir. J.A.A.M. van Rossum, 1985-1997, categorie gebouwd 

mevr. Y.C.M. de Rijk, 1985-1989, categorie waterkwaliteit 

P. Rijlaarsdam, 1978-1982, categorie ongebouwd 

J.M. van der Salm, 1978-1995, categorie ongebouwd 

A.G. van der Sande, 1985-1988, categorie waterkwaliteit 

ir. M.J.J. Santbergen, 1988-1989, categorie waterkwaliteit 

P. van der Sar, 1987-1995, categorie ongebouwd 

ir. H.C. Scheffer, 1988-1989, categorie waterkwaliteit 

A.T.W. Scheffers, 1988-1995, categorie gebouwd 

C.Th. van Schie, 1978-1990, categorie ongebouwd 

J.J. van der Sman, 1984-1993, categorie gebouwd 

A. Sonneveld, 1988-1990, categorie gebouwd 

J. Sonneveld, Lzn., 1987-1991, categorie ongebouwd 

mr. K. Staab, 1979-1984, categorie waterkwaliteit 

M.H. Steeneveld, 1978-1982, categorie ongebouwd 

G.A. Stolwijk, 1975-1984, categorie gebouwd 

W.C. Thoms, 1974-1978 en 1981-1987, categorie waterkwaliteit 

H.H. van der Veer, 1969-1970 en 1971-1984, categorie gebouwd 

A.P. de Vette, 1988-1995, categorie gebouwd 

mr. R. Vlaanderen, 1978-1992, categorie waterkwaliteit 

L. van Vliet, 1978-1987, categorie ongebouwd 

W.A.M. van Vliet, 1988-1995, categorie ongebouwd 

F. de Vos, 1978-1987, categorie gebouwd 

W. Vreugdenhil, 1978-1984, categorie gebouwd 

mr. H.W. van Walsum, 1988-1989, categorie gebouwd 

N. Weerheim, 1978-1984, categorie ongebouwd 

Th.W. Westerwoudt, 1981-1986, categorie gebouwd 

C. van Wingerden, 1985-1995, categorie gebouwd 

J. Wijnants, 1985-1995, categorie ongebouwd 

J.H.A. Wubben, 1978-1984, categorie ongebouwd 

A.J. Wustrow, 1988-1995, categorie gebouwd 

drs. L.F. van der Zee, 1978-1984, categorie waterkwaliteit 

M.P. Zuidgeest, 1978-1987, categorie gebouwd 

Naamlijst van secretaris-rentmeesters in de periode 1982-1989 

mr. J.T. van der Wal, secretaris-rentmeester, 1974-1994 

Naamlijst van hoofden van de Technische Dienst in de periode 1982-1989 

ir. P. Slijkhuis, directeur-ingenieur, 1966-1991 



002. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

01. Notulen 

01.1. Verenigde vergadering 

01.2. Dijkgraaf en hoogheemraden 

02. Agendastukken 

02.1. Verenigde vergadering 

 1-44 agendastukken bij de vergaderingen van de verenigde vergadering, 1982-

1989.  44 omslagen 

N.B. deze documenten zijn gescand en digitaal opgenomen in het DMS 

 1 , 25.03.1982 

 2 , 03.06.1982 

 3 , 30.09.1982 

 4 , 16.12.1982 

 5 , 24.03.1983 

 6 map 1, 02.06.1983 

 7 map 2, 02.06.1983 

 8 map 3, 02.06.1983 

 9 , 22.09.1983 

 10 , 15.12.1983 

 11 , 23.03.1984 

 12 map 1, 21.06.1984 

 13 map 2, 21.06.1984 

 14 map 3, 21.06.1984 

 15 , 20.09.1984 

 16 map 1, 13.12.1984 

 17 map 2, 13.12.1984 

 18 map 3, 13.12.1984 

 19 , 28.03.1985 

 20 map 1, 20.06.1985 

 21 map 2, 20.06.1985 

 22 map 3, 20.06.1985 

 23 , 26.09.1985 

 24 , 12.12.1985 

 25 , 27.03.1986 

 26 , 09.06.1986 

 27 , 25.09.1986 

 28 , 06.11.1986 

 29 , 11.12.1986 

 30 , 19.03.1987 

 31 , 11.06.1987 

 32 , 24.09.1987 

 33 , 29.10.1987 

 34 map 1, 17.12.1987 

 35 map 2, 17.12.1987 

 36 , 24.03.1988 

 37 , 16.06.1988 

 38 , 22.09.1988 

 39 , 15.12.1988 

 40 , 23.03.1989 

 41 , 15.06.1989 

 42 , 21.09.1989 



 43 , 08.11.1989 

 44 , 21.12.1989 

02.2. Dijkgraaf en hoogheemraden 

 45-145 agendastukken bij de vergaderingen van dijkgraaf en hoogheemraden van, 

1986-1989.  101 omslagen 

N.B. deze documenten zijn gescand en digitaal opgenomen in het DMS 

 45 , 07.01.1986 

 46 , 21.01.1986 

 47 , 04.02.1986 

 48 , 18.02.1986 

 49 , 04.03.1986 

 50 , 18.03.1986 

 51 , 01.04.1986 

 52 , 15.04.1986 

 53 , 29.04.1986 

 54 , 13.05.1986 

 55 , 27.05.1986 

 56 , 10.06.1986 

 57 , 24.06.1986 

 58 , 22.07.1986 

 59 , 05.08.1986 

 60 , 19.08.1986 

 61 , 02.09.1986 

 62 , 16.09.1986 

 63 , 30.09.1986 

 64 , 14.10.1986 

 65 , 28.10.1986 

 66 , 11.11.1986 

 67 , 25.11.1986 

 68 , 09.12.1986 

 69 , 23.12.1986 

 70 , 06.01.1987 

 71 , 20.01.1987 

 72 , 03.02.1987 

 73 , 17.02.1987 

 74 , 03.03.1987 

 75 , 17.03.1987 

 76 , 31.03.1987 

 77 , 14.04.1987 

 78 , 28.04.1987 

 79 , 12.05.1987 

 80 , 26.05.1987 

 81 , 09.06.1987 

 82 , 23.06.1987 

 83 , 07.07.1987 

 84 , 21.07.1987 

 85 , 04.08.1987 

 86 , 18.08.1987 

 87 , 01.09.1987 

 88 , 15.09.1987 

 89 , 29.09.1987 

 90 , 13.10.1987 

 91 , 27.10.1987 

 92 , 10.11.1987 

 93 , 24.11.1987 

 94 , 08.12.1987 



 95 , 22.12.1987 

 96 , 05.01.1988 

 97 , 19.01.1988 

 98 , 02.02.1988 

 99 , 16.02.1988 

 100 , 01.03.1988 

 101 , 15.03.1988 

 102 , 29.03.1988 

 103 , 12.04.1988 

 104 , 26.04.1988 

 105 , 10.05.1988 

 106 , 24.05.1988 

 107 , 07.06.1988 

 108 , 21.06.1988 

 109 , 08.07.1988 

 110 , 19.07.1988 

 111 , 02.08.1988 

 112 , 16.08.1988 

 113 , 30.08.1988 

 114 , 13.09.1988 

 115 , 27.09.1988 

 116 , 11.10.1988 

 117 , 25.10.1988 

 118 , 08.11.1988 

 119 , 22.11.1988 

 120 , 06.12.1988 

 121 , 20.12.1988 

 122 , 17.01.1989 

 123 , 31.01.1989 

 124 , 14.02.1989 

 125 , 28.02.1989 

 126 , 28.03.1989 

 127 , 11.04.1989 

 128 , 20.04.1989 

 129 , 25.04.1989 

 130 , 09.05.1989 

 131 , 23.05.1989 

 132 , 06.06.1989 

 133 , 20.06.1989 

 134 , 04.07.1989 

 135 , 18.07.1989 

 136 , 01.08.1989 

 137 , 15.08.1989 

 138 , 29.08.1989 

 139 , 12.09.1989 

 140 , 26.09.1989 

 141 , 10.10.1989 

 142 , 07.11.1989 

 143 , 21.11.1989 

 144 , 05.12.1989 

 145 , 19.12.1989 



003. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

07. Organisme  

07.1. Bestuursinrichting 

07.10. Algemeen 

 146 Stukken betreffende de geschiedenis van Delfland: opdracht aan C. Postma 

tot de geschiedschrijving van Delfland; de vertaling van het proefschrift van 

A. van der Goes; de aanbieding van het boek "Poldervorming in oostelijk 

Delfland aan het einde van de middeleeuwen" door M.C. van Leeuwen-

Canneman; de nasporing van het portret van Jan de Huyter, een bijdrage in 

de uitgave van het proefschrift "de geboorte van het Hoogheemraadschap 

van Delfland" door dr.ir. N.P.H.J. Roorda van Eysinga, 1980-1988.  1 omslag 

 147 Stukken betreffende het ontpolderingsbeleid van de provincie: de nota, 

reacties, inleidingen naar aanleiding van-, en de goedkeuring door 

Gedeputeerde Staten, 1985-1986.  1 omslag 

 148-162 Stukken betreffende de viering van het 700 jarig jubileum van Delfland en 

de opening van de nieuwbouw van het Gemeenlandshuis te Delft, 1988 - 

1992.  15 omslagen 

 148 voorbereiding, verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep, 1988-

1989 

 149 werkbezoek van H.M. de Koningin op 15 november 1989, 1988-1989 

 150 bijeenkomst in de Oude Kerk te Delft op 16 november 1989, met 6 kaarten, 

1988-1989 

 151 aanbieding van het jubileumgeschenk, het waterwerk in de nieuwbouw van 

het Gemeenlandshuis, door de besturen van de inliggende gemeenten, 

1988-1989 

 152 bestuurlijke voorbereiding en organisatie, 1988-1990 

 153 tentoonstelling "Hoogheemraadschap van Delfland, 700 jaar droge voeten", 

in het Museon te 's-Gravenhage, van 1 november 1988 - 4 februari 1990, 

met 2 tekeningen en 1 kaart, 1988-1990 

 154 knipselkrant met perspublicaties, 1989 

 155 voordracht door prof. dr. C.A. van Peursen: "het waterschap, traditie als 

inspiratie", 1989 

 156 gebruik van de poststempelvlag, 1989 

 157 de ontvangst van ambassadeurs op 9 november 1989, 1989 

 158 concert in de Grote Kerk op 25 november 1989 te Maassluis, met 1 gedrukte 

affiche, 1989 

 159 open huis in het gebied van Delfland, de voorbereiding van de 

voorlichtingsbrochures, 1989 

 160 een video over Delfland, 1989 

 161 personeelsavond op 10 november 1989, 1989 

 162 felicitaties en geschenken, met 1 tekening en 2 brochures, 1989-1991 

07.11. Reglement 

 163-178 Stukken betreffende wijzigingen van Delflands reglement, 1978-1988. 16 omslagen 

 163 uniformering van de reglementen van Delfland, Rijnland en Schieland, 1978 

N.B. Het betreft correspondentie tussen Delfland, Rijnland en Schieland, niet 

de besluitvorming. 

 164 verlaging van de minimumleeftijd van de hoofdingelanden; goedkeuring door 

gedeputeerde staten, 1980-1982 

 165 grenswijziging tussen de districten V en VI; het woonplaatsgebied voor 

bestuurders; wijziging van het beroepsrecht; wijziging van de functienaam 

hoofd Technische Dienst in directeur-ingenieur, met 1 kaart, 1980-1984 



 166 extra waterbeheersingsomslag glastuinbouwgronden; het rapport van de 

werkgroep "verhaal waterschapslasten glastuinbouwgebieden binnen 

Delfland"; ingediende bezwaren, 1982-1985 

 167 wijziging van de begrenzing van het poldergebied in Delfland, met 2 kaarten, 

1983-1986 

N.B. Het betreft correspondentie, geen besluiten. 

 168 de legger overige watergangen, 1983-1988 

N.B. Delfland trekt uiteindelijk het voorstel om deze zaak in Delflands 

reglement te regelen in, in afwachting van de nieuwe waterschapswet. 

GedeputeerdesStaten waren van mening dat dit onderwerp voldoende in 

Delflands Algemene Keur was geregeld. 

 169 de invoering van de minimum omslag, 1984-1985 

N.B. Goedgekeurd door gedeputeerde staten. 

 170 de invoering van de schadevergoedingsregeling bij de uitvoering van 

peilbesluiten, 1984-1985 

N.B. Goedgekeurd door gedeputeerde staten. Bijgevoegd zijn stukken van 

juli 1985 met het voorstel de hoogte van de schadevergoeding te laten 

bepalen door de Zuid Hollandse Waterschaps Bond. 

 171 grenscorrecties tussen Delfland, Rijnland en Schieland, met 2 kaarten, 1984-

1986 

N.B. Goedgekeurd door gedeputeerde staten. 

 172 de wijziging van de bestuurssamenstelling, in die zin dat zowel in de 

verenigde vergadering als in het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

een vertegenwoordiging wordt opgenomen van de algemene taakbelangen; 

het initiatiefvoorstel van de heer G. Brouwer (PvdA) aan de provincie; 

bezwaren van Delfland en van andere overheden; de goedkeuring door 

gedeputeerde staten; de afwijzing door de Kroon, 1984-1987 

N.B. De Kroon heeft goedkeuring aan deze reglementswijziging onthouden. 

 173 de overdracht van het onderhoud van voormalige hoofdwatergangen, 1986 

N.B. Goedgekeurd door gedeputeerde staten. Een voorstel van Delfland om 

ook in Delflands reglement de vaststelling van de legger overige 

watergangen op te nemen werd niet door gedeputeerde staten gehonoreerd 

 174 de zittingstermijnen van de bestuursorganen van waterschappen, 1986-1987 

N.B. Het betreft correspondentie met gedeputeerde staten, de 

besluitvorming werd uitgesteld totdat deze zaak is besproken in de Zuid 

Hollandse Waterschaps Bond. 

 175 diverse artikelen, onder meer de legger overige watergangen, het ontslag 

van de dijkgraaf, het afstoten van het beheer van de wegen, de overdracht 

van het onderhoud van de voormalige hoofdwatergangen, 1986-1988 

N.B. Het betreft correspondentie met gedeputeerde staten, niet de 

besluitvorming terzake. 

 176 de grensomschrijving van de Steendijkpolder onder Maassluis, met 2 

kaarten, 1986-1988 

N.B. Goedgekeurd door gedeputeerde staten. 

 177 de waterstaatkundige herindeling van Rotterdam West (7e district) en 

Zoetermeer (Rokkeveen), met 2 kaarten, 1986-1988 

 178 een brief van gedeputeerde staten, waarbij de publicatie wordt aangeboden 

van de wijziging van de artikelen 1 (het gebied) en 171 (de omslagheffing in 

het hierna omschreven gebied), 1988 

07.13. Naam, vlag en wapen 

 179 Stukken betreffende de restauratie van het vaandel van Delfland; het 

vervaardigen van een nieuwe Delflandvlag; het wapen van Delfland, 1984-

1989.  1 omslag 



07.14. Begrenzing van het gebied (landscheiding) 

 180 Stukken betreffende het beleid van de provincie, gericht op het aanbrengen 

van grenscorrecties in het gebied van Zoetermeer en Rotterdam Noord en op 

de reorganisatie van het waterschapsbestel in deze regio, naar aanleiding 

van het rapport "waterhuishouding Rokkeveen", 1981-1983.  1 omslag 

 181-182 Stukken betreffende de instelling en de werkzaamheden van een ambtelijke 

werkgroep van de provincie en Delfland tot herziening van de grenzen van 

poldergebieden, naar aanleiding van een ingediend bezwaar tegen de 

omslagheffing door Delfland in de gemeente Schiedam, 1982-1984.  2 omslagen 

 181 de instelling van de werkgroep, besprekingsverslagen, correspondentie, met 

19 kaarten, 1982-1984 

 182 het concept- en het definitieve eindrapport, met 8 kaarten, 1984 

 183-185 Stukken betreffende de reactivering van de in 1975 ingestelde 

Landscheidingscommissie, welke commissie de opdracht had logische 

grenzen totstand te brengen tussen de hoogheemraadschappen van 

Delfland, Rijnland en Schieland; de samenstelling van de commissie; 

besprekingsverslagen en rapportages, 1983-1984.  3 omslagen 

 183 reactivering-, samenstelling van de commissie; besprekingsverslagen, met 

11 kaarten, 1983-1984 

 184 de waterstaatkundige betekenis van de landscheidingen als waterkering, met 

3 kaarten, 1983-1984 

 185 het eindrapport; het besluit van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden; correspondentie met gedeputeerde staten over wijziging 

van de reglementen van de drie hoogheemraadschappen; alsmede met het 

Kadaster over de kadastrale verwerking van de landscheidingen, met 6 

kaarten, 1985 

 186 Stukken betreffende de poldergrenzen in het gebied van Delfland, naar 

aanleiding van het rapport van de ambtelijke werkgroep herziening 

poldergrenzen; een brief van het bestuur van de gemeente Schiedam inzake 

de regeling kostenverdeling uitvoering waterbeheersingstaak, in relatie tot 

de begrenzing van het poldergebied en correspondentie met Gedeputeerde 

Staten betreffende het lozen uit ontpolderde gebieden te Rotterdam op 

Delflands boezem, met 1 kaart, 1985-1987.  1 omslag 

 187 Stukken betreffende het bestuurlijk overleg tussen de 

hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland inzake de 

waterstaatkundige herindeling van Rotterdam West (7e district) en 

Zoetermeer Rokkeveen, met 8 kaarten, 1985-1988.  1 omslag 

 188-189 Stukken betreffende de instelling en de werkzaamheden van de werkgroep 

regeling kostenverdeling waterkwantiteitsbeheer Schiedam, 1986-1991. 2 omslagen 

 188 de instelling en de werkzaamheden van de werkgroep; interne stukken van 

Delfland; de notitie "berekeningswijze waterhuishouding polders", met 2 

kaarten, 1986-1988 

 189 besprekingsverslagen; het eindrapport; overeenkomst met de gemeente 

Schiedam, met 2 kaarten, 1988-1991 

07.2. Betrekking tot andere openbare lichamen 

07.21. Bestuursverhoudingen 

 190 Brief van Gedeputeerde Staten betreffende het toezicht op de 

waterschappen, 1988.  1 omslag 

07.23. Samenwerking 

 191-199 Stukken betreffende vergaderingen van de dijkgraven en de diensthoofden 

van de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en het 

zuiveringschap Zuid Hollandse Eilanden en Waarden, 1981-1987.  9 omslagen 



 191 agenda's en verslagen van vergaderingen van december 1981 - oktober 

1987, 1981-1987 

N.B. 1) Bij de agenda voor de vergadering van september 1985 is een 

brochure bijgevoegd met een beschrijving en foto's van de nieuwbouw van 

Zuid Hollandse Eilanden en Waarden; 2) de agenda's van 31 augustus 1983, 

9 april 1984 en 17 februari 1986 ontbreken 

 192 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van december 1981 - 

september 1982, 1981-1982 

 193 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van januari - augustus 1983, 

met 3 kaarten, 1983 

 194 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van november 1983 - 

november 1984, met 1 kaart, 1983-1984 

 195 bijlagen bij de agenda's voor de vergadering van februari 1985, met 2 

kaarten en 1 tekening, 1985 

 196 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van mei - december 1985, 

met 1 kaart en 2 folders, 1985 

 197 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van februari - april 1986, met 

4 kaarten, 1986 

 198 bijlagen bij de agenda's voor de vergadering van september 1986, met 4 

kaarten, 1986 

 199 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van december 1986 - oktober 

1987, 1986-1987 

 200 Stukken betreffende overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat, 

1982.  1 omslag 

 201 Stukken betreffende overleg met Rijkswaterstaat over de reorganisatie van 

het waterschapsbestel, de deltawerken, de verbetering van boezemkaden, 

de uitbreiding van de RWZI Houtrust en de handhaving van Delflands 

Algemene Keur, 1982.  1 omslag 

 202-203 Stukken betreffende periodiek overleg met de gemeente 's-Gravenhage, 

1982-1987.  2 omslagen 

 202 , 1982 

 203 , 1983-1987 

 204 Stukken betreffende overleg met de gemeenten 's-Gravenzande, Hoek van 

Holland, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, 

Rotterdam, Schiedam, Schipluiden en Vlaardingen, 1982-1989.  1 omslag 

 205 Stukken betreffende overleg met de Landinrichtingsdienst Zuid-Holland, 

1984.  1 omslag 

 206-211 Stukken betreffende vergaderingen van de dijkgraven en de diensthoofden 

van Delfland, Rijnland en Schieland, 1984-1988.  6 omslagen 

 206 agenda's en notulen, 1984-1988 

N.B. in november 1983 wisselden de deelnemers notulen van hun 

collegevergaderingen uit om van hun stijl van notuleren kennis te kunnen 

nemen 

 207 bijlagen bij de agenda's voor de vergadering van maart 1984, 1984 

 208 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van juni - november 1984, 

met 1 boek "watervoorziening voor Rijnland, Delfland en Schieland bij 

verzilting van de Hollandsche IJssel", 1984 

 209 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van februari 1985 - maart 

1986, met 2 kaarten, 1985-1986 

 210 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van augustus 1986 - oktober 

1987, met 2 kaarten, 1986-1987 

 211 bijlagen bij de agenda's voor de vergaderingen van januari - juli 1988, met 2 

kaarten en 1 brochure (Floriade), 1988 

 212 Verslag van de bespreking met de heren Spierings en Fioole, aanwezig 

namens de provincie betreffende de verrekening van de kosten van de 

voorbereiding van zuiveringstechnische werken, het waterkwaliteitsbeheer in 

Rotterdam Noord, RWZI Houtrust, de wijziging van de bestuurssamenstelling 



van Delfland, een brief over keurvergunningen van 11 april 1985, de kwestie 

van het 7e district, 1985.  1 omslag 

 213 Stukken betreffende periodiek overleg met de Regionale Inspectie voor de 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne, met 4 kaarten, 1985-1987.  1 omslag 

 214 Stukken betreffende de instelling van het Technisch Coördinatie Overleg Wet 

Chemische Afvalstoffen en de Commissie Toezicht Wet Chemische 

Afvalstoffen Rijnmond en de aanwijzing tot lid namens Delfland van deze 

commissies van ing. J. van der Goot, 1987-1988.  1 omslag 

N.B. Het secretariaat en daarmee het archief van deze commissies berust bij 

de Dienst Centrale Milieubeheer Rijnmond. 

 215 Kort verslag van het bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Van der Vlist 

en de Zuid-Hollandse waterkwaliteitsbeheerders, 1988.  1 omslag 

 216 Stukken betreffende overleg tussen de bedrijfs- en stafbureaus van de 

hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Uitwaterende Sluizen, 

1988-1989.  1 omslag 

07.28. Subsidieverlening 

 217 Stukken betreffende subsidieverlening door andere overheden ten behoeve 

van het onderhoud en de restauratie van monumentale panden, 1986-1989. 1 omslag 

07.3. Economische en rechtspositie 

07.33. Uitoefening politiedwang 

 218 Notitie inzake de standpunten van de secretaris-rentmeester van Delfland 

betreffende het aanwenden van politiedwang, 1986.  1 omslag 

07.351. Eigendom en bezit 

07.351.1. Verkrijging en verlies van eigendom 

 219 Stukken betreffende de overname om niet van J.P. Zwinkels, Nieuwlandse 

Molenpad 31 en van G.W.F. Kester, Nieuwlandse Molenpad 49, beiden te 

Hoek van Holland, van grond langs de Molensloot in de polder Nieuwland en 

Noordland, kadastraal perceel gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs 

1045 en 1046, met 1 tekening, 1981-1984.  1 omslag 

 220 Stukken betreffende de ontvreemding uit het districtskantoor te Kijkduin van 

een oude dissel en van een bronskleurig beeldje voorstellende een 

brandweerman, 1984.  1 omslag 

07.351.11. Aankoop 

07.351.11.00. Algemeen 

 221 Stukken betreffende de aankoop van C. van Dijk te Maasland van 36 ha 

boezemwater aan de Noordvliet, de Middelvliet, de Bree of 

Lichtvoetwatering, de Oostgaag, de Middelwatering, de Zuidgaag en de 

Westgaag of Spartelvaart, alsmede de afwijzing van het verzoek om in dit 

water te mogen vissen, en na deze afwijzing, het onrechtmatig bevissen van 

dit water, met 2 kaarten, 1967-1985.  1 omslag 

 222 Stukken betreffende niet gerealiseerde aankopen: van P.A. de Jong te 

Monster, een waterpartij aan de Madeweg; van J.H. Preuninger te 's-

Gravenzande een perceel grond kadastraal perceel C, nr 1022; van H. Borst 

te Vlaardingen 14 ha boezemwater te Schipluiden; van de gemeente Delft 

het museum Nusantara en panden aan het Oude Delft 173/175; van J.W.J. 

van der Knaap te Maasdijk, een perceel grond te Naaldwijk, sectie F, nr 

3024, met 10 kaarten, 1977-1986.  1 omslag 



 223 Stukken betreffende overleg met de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur 

Westland over grondtransacties en de waterhuishouding, 1982.  1 omslag 

 224 Stukken betreffende overleg met hoogheemraad Van Spronsen over diverse 

grondtransacties, met 1 kaart, 1984.  1 omslag 

07.351.11.01. Berkel en Rodenrijs 

 225 Stukken betreffende de aankoop van grond ter plaatse van een te slopen 

zwembad, ten behoeve van de uitbreiding van de RWZI Berkel, 1980-1982. 1 omslag 

N.B. De aankoopakte ontbreekt 

07.351.11.02. Delft 

 226 Stukken betreffende de aankoop van de Nederlandse vereniging tot 

bescherming van vogels van een bermstrook langs de Schie te Delft, 1983-

1984.  1 omslag 

 227 Stukken betreffende de aankoop van het pand Oude Delft 161 te Delft en 

onderzoek naar de mogelijkheid van sloop en nieuwbouw op die locatie, met 

1 kaart en 7 tekeningen, 1984-1985.  1 omslag 

 228 Stukken betreffende de aankoop van het pand Oude Delft 163/165 te Delft, 

met 1 kaart, 1986.  1 omslag 

N.B. Deze aankoop maakt deel uit van het plan tot uitbreiding van het 

Gemeenlandshuis. 

 229 Stukken betreffende de aankoop van een perceel water en een perceel grond 

aan de Delfgauwse vaart, ter hoogte van de Spiekmanstraat te Delft, ten 

behoeve van de schotbalkkering, met 1 tekening, 1985-1990.  1 omslag 

N.B. De akte ontbreekt; zie ook 1.791.11 algemeen. 

07.351.11.03. 's-Gravenzande 

 230 Stukken betreffende de aankoop van L. Schellevis te 's-Gravenzande van 

gronden langs de Kreek in de polder Nieuwland en Noordland, van Fa. Van 

Rijn van een waterpartij en grondruil met Fa. De Jong, beide in dezelfde 

polder, 1981-1982.  1 omslag 

N.B. De akte is niet in het dossier aangetroffen. 

 231 Stukken betreffende de aankoop van de erven van A. Vellekoop Lzn te 's-

Gravenzande van grond en boezemwater aan de Heen- en Geestvaart te 's-

Gravenzande, met 5 kaarten, 1982-1984.  1 omslag 

 232-237 Stukken betreffende de aankopen van percelen grond ten behoeve van de 

uitvoering van het waterbeheersplan polder Nieuwland en Noordland in 's-

Gravenzande, 1982-1986.  6 omslagen 

 232 aankoop van J. van Daalen, Maasdijk 54A te 's-Gravenzande, van grond op 

kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie N, nr 217 (gedeelte), met 1 

tekening, 1982 

N.B. De akte ontbreekt. 

 233 aankoop van de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland van 

grond, te vergraven tot water, gelegen op kadastrale percelen 's-

Gravenzande, sectie N, nrs 450, 452, 454, 355, 352 en 350, ten behoeve 

van de bouw van inlaatgemalen, deel uitmakend van het waterbeheersplan 

polder Nieuwland en Noordland, met 10 kaarten en tekeningen, 1982 

 234 aankoop van J. Vreugdenhil, Monsterseweg 68 te 's-Gravenzande, van grond 

op kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie N, nr 221, met 1 tekening, 

1982-1983 

N.B. De akte ontbreekt. 

 235 aankoop van W.J. Breel, Zanddijk 79 te 's-Gravenzande, van grond op 

kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie M, nr 1111, met 1 tekening, 1983-

1984 

 236 aankoop van H. van der Wijden, 't Louwtje 5 te 's-Gravenzande, van grond 

op kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie M, nr 936 (gedeelte); 



overeenkomst tot vestiging van het recht van overpad van 't Louwtje naar 

de bergingsvijver A, met 1 tekening, 1984-1986 

 237 aankoop van J.N.A. van der Arend, Grote Achterweg 6a te Naaldwijk van 

grond op kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie M, nr 1172, ten behoeve 

van verbreden leidingvak LV 514, met 1 tekening, 1985-1986 

 238 Stukken betreffende de aankoop van de Stichting Verbetering 

Tuinbouwstructuur Westland van een strook grond en van een perceel water 

ten behoeve van werken in Leidingvak 19, 1984.  1 omslag 

N.B. Een aankoopakte is niet aangetroffen. 

 239 Stukken betreffende de aankoop van H. van der Wijden te 's-Gravenzande 

van grond aldaar, met 1 kaart, 1984.  1 omslag 

 240 Stukken betreffende de aankoop van Debets - Schalke BV te Monster van 

boezemwater in 's-Gravenzande, met 2 kaarten, 1989.  1 omslag 

07.351.11.04. Hoek van Holland 

 241 Stukken betreffende de aankoop van J.P. Zwinkels en C.W.P. Kester, beiden 

te Hoek van Holland, van grond langs het Nieuwlandse Molenpad te Hoek 

van Holland, 1982.  1 omslag 

N.B. De akte is niet aangetroffen. 

 242-250 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond ten behoeve van de 

uitvoering van het waterbeheersplan polder Nieuwland en Noordland in Hoek 

van Holland, 1982-1988.  9 omslagen 

 242 aankoop van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente, p/a B. 

van der Wel, Boerenlaan 14 te 's-Gravenzande, van grond, kadastraal 

perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 588 (gedeelte), met 1 tekening, 

1982-1983 

N.B. De akte ontbreekt 

 243 aankoop van I.E.A. van der Feltz-Baronesse van Heerdt, p/a mr. P.A. van 

Buttinga Wichers, Lange Voorhout 24, de 's-Gravenhage, van grond, 

kadastraal perceel Hoek van Holland, sectie A, nrs 638 (gedeelte) en 1093 

(gedeelte), met 2 tekeningen, 1982-1983 

 244 aankoop van Campus NV, ir. H.C. van den Berg, Postbus 72 te Utrecht, van 

grond, kadastraal perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 1172 (gedeelte), 

1982-1985 

 245 aankoop van N.J. van Heijst, Prinses Marijkekade 13 te Voorburg, van grond 

en water, kadastrale percelen Hoek van Holland, sectie A, nrs 666 

(gedeelte), 667 (gedeelte) en 664, 1982-1988 

 246 aankoop van C. de Vries, Haakpad 41, Hoek van Holland, van grond, 

kadastraal perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 1263 (gedeelte), met 7 

tekeningen, 1982-1988 

N.B. De akte ontbreekt 

 247 aankoop van de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland, van 

grond, kadastrale percelen Hoek van Holland, sectie A, nrs 189, 192, 195 en 

199, ten behoeve van de vernieuwing van leidingvak 19, met 5 tekeningen, 

1983 

N.B. De akte ontbreekt 

 248 aankoop van de erven Van Rijckevorsel van grond, kadastrale percelen Hoek 

Van Holland, sectie, nrs 1123, 1128 en 1129; -idem, nrs 204, 207, 208, 213, 

215 en 200, met 6 tekeningen, 1983-1984 

 249 aankoop van het Sint Laurens Instituut te Rotterdam van grond, kadastraal 

perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 212 (gedeelte), met 2 tekeningen, 

1984 

 250 aankoop van H.A. van Doorne, Maasdijk 36 te 's-Gravenzande, van grond, 

kadastraal perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 205, met 6 kaarten en 

tekeningen, 1984-1985 



07.351.11.05. Den Hoorn 

 251 Stukken betreffende de overname om niet van C. van Adrichem te Den 

Hoorn van een inlaatconstructie door de boezemkade van de Harnaschpolder 

langs Harnaschwatering en de vergunning die voor die overname is 

afgegeven door de provincie, met 1 kaart, 1982-1984.  1 omslag 

07.351.11.06. Kwintsheul 

 252 Stukken betreffende de aankoop van de Fa. A.J. & J.C. Alblas te Kwintsheul 

van een strook grond langs de Bovendijk in de Oude- en Nieuwe 

Wateringveldsche polder te Kwintsheul, met 1 kaart, 1982-1984.  1 omslag 

07.351.11.07. Leidschendam 

 253 Stukken betreffende de aankoop van de gemeente Leidschendam van grond 

rondom het gemaal "Dolk" te Leidschendam, met 2 kaarten en 2 tekeningen, 

1977-1987.  1 omslag 

 254 Stukken betreffende de aankoop van C.Th. van Rijn te Berkel en Rodenrijs 

van een bermstrook langs de Veenweg te Leidschendam, met 1 kaart, 1986-

1988.  1 omslag 

N.B. Tot aankoop is overgegaan na een geschil over de 

onderhoudsverplichtingen voor deze grond. 

07.351.11.08. Maasland 

 255 Stukken betreffende de aankoop van J.B. van der Kooy te Maasland van 

grond ten behoeve van een toegangsweg tot het gemaal van de 

Kralingerpolder, met 4 tekeningen, 1981-1982.  1 omslag 

07.351.11.09. Monster 

 256 Stukken betreffende de aankoop van het Bureau Beheer landbouwgronden 

van het ministerie van Landbouw en Visserij van grond ten behoeve van het 

graven van een waterpartij te Monster, in het kader van de reconstructie van 

de Boomawatering, met 1 tekening, 1988.  1 omslag 

N.B. De akte ontbreekt. 

07.351.11.10. Naaldwijk 

 257 Stukken betreffende de aankoop van de Nederlands Hervormde Kerk te 

Naaldwijk van boezemwater in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te 

Naaldwijk, met 1 kaart, 1978-1988.  1 omslag 

 258 Stukken betreffende de aankoop van A.W. Duyvesteyn te Honselersdijk, van 

825 m2 tuin- en kasgrond, behorend tot het kadastraal perceel Naaldwijk, 

sectie B, nummer 2061, ten behoeve van de aanleg van het provinciaal 

fietspad 11 en de verzwaring van de boezemkade van de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, met 1 tekening, 1983-1990.  1 omslag 

07.351.11.11. Rijswijk 

 259 Stukken betreffende de overdracht om niet door de gemeente Rijswijk aan 

Delfland van grond nabij de Schaapweimolen in de Hoekpolder te Rijswijk, 

met 1 kaart, 1989.  1 omslag 

N.B. Het betreft alleen de toezending door de gemeente Rijswijk van het 

raadsbesluit, de goedkeuring van Gedeputeerde Staten en de transportakte 

ontbreken. 



07.351.11.12. Schipluiden 

 260 Stukken betreffende de aankoop van C.F.H.M. Groot Scholten, Hofzichtlaan 6 

te Schipluiden, van weiland, kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 450 

(ged), ten behoeve van de aanpassing van de waterbeheersing van de 

Groeneveldsche polder, met 1 tekening, 1983.  1 omslag 

 261 Stukken betreffende de aankoop van Rijkswaterstaat van een perceel grond 

in de voormalige Kerkpolder, met 1 kaart, 1989.  1 omslag 

07.351.12. Verkoop 

07.351.12.00. Algemeen 

 262 Stukken betreffende de verkoop aan W. en R. Borsboom in Nootdorp en aan 

M. van Wijk in Leidschendam van grond in het tracé van het zoetwaterkanaal 

Waddinxveen - Voorburg, met 8 kaarten, 1982-1984.  1 omslag 

07.351.12.01. Berkel en Rodenrijs 

 263 Stukken betreffende de verkoop van een aandamming in de Rodenrijse Vaart 

in de polder Berkel, met 1 kaart, 1982-1984.  1 omslag 

N.B. De verkoop is niet doorgegaan. 

 264 Stukken betreffende de verkoop van grond langs het voormalig 

veilingcomplex te Berkel en Rodenrijs, met 6 kaarten, 1983-1984.  1 omslag 

N.B. De verkoop is niet door gegaan, nadat koper vernam dat op de grond 2 

duikers zijn geplaatst, waarop dan zakelijke rechten zouden moeten worden 

gevestigd. 

 265 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Berkel en Rodenrijs van 

grond ten behoeve van de reconstructie van de Noordeindsweg te Berkel en 

Rodenrijs, met 4 kaarten, 1986-1994.  1 omslag 

07.351.12.02. Delft 

 266 Stukken betreffende de verkoop van een deel van de Mandjeskade te Delft, 

tussen de Schieweg en de spoorlijn Rotterdam - Delft, 1974-1983.  1 omslag 

N.B. Delfland besloot om waterstaatkundige redenen niet tot verkoop over te 

gaan. 

 267 Stukken betreffende de verkoop aan Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 

van percelen water en grond, kadastrale percelen Rijswijk, sectie F, nrs 

1411, 1445, 1500 en 1561 en Delft, sectie N, nr 2679, met 3 tekeningen, 

1983-1986.  1 omslag 

 268 Stukken betreffende de verkoop aan Rijkswaterstaat van een gedeelte van 

een overslag van de Molensloot, de hoofdwatergang van de Zuidpolder van 

Delfgauw, met 3 kaarten, 1984-1985.  1 omslag 

07.351.12.03. 's-Gravenhage 

 269 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente 's-Gravenhage van grond 

aan de Scheepmakerstraat te 's-Gravenhage en ruiling met de Nederlandse 

Spoorwegen te Utrecht van grond langs de spoorlijn Den Haag - Leiden, met 

9 kaarten, 1982-1986.  1 omslag 

07.351.12.04. 's-Gravenzande 

 270 Stukken betreffende de verkoop aan de erven Van Rijckevorsel van grond, 

kadastrale percelen 's-Gravenzande, sectie N, nrs 144 en 145, 1984.  1 omslag 



07.351.12.05. Hoek van Holland 

 271 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Rotterdam van een 

gedeelte van een sloot ten behoeve van de verbreding van de Haakweg te 

Hoek van Holland, met 3 kaarten, 1986-1987.  1 omslag 

07.351.12.06. Leidschendam 

 272 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Leidschendam van grond 

langs de Plaspoelkade bij het gemaal "Dolk" te Leidschendam, met 7 

kaarten, 1981-1987.  1 omslag 

 273 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Leidschendam van grond 

in het bedrijventerrein Forepark te Leidschendam, met 5 kaarten, 1986-

1990.  1 omslag 

07.351.12.07. De Lier 

 274 Stukken betreffende de verkoop aan de Fa. J. en P. Koole te De Lier van een 

kadestrook langs de Verlengde Strijp te De Lier, met 6 kaarten, 1985-1987. 1 omslag 

 275 Stukken betreffende de verkoop aan T. Varekamp te De Lier van grond langs 

het Zwethkanaal in de Oude Lierpolder te De Lier, met 5 kaarten, 1987-

1989.  1 omslag 

 276 Stukken betreffende de verkoop aan G.C. van Paassen te De Lier van een 

gedeelte van de voormalige hoofdwatergang in de Oude Lierpolder, met 6 

kaarten, 1988-1989.  1 omslag 

07.351.12.08. Maasland 

 277 Stukken betreffende de verkoop aan A. Keyzer te Maasland van een gedeelte 

van de voormalige hoofdwatergang in de Commandeurspolder te Maasland, 

met 3 kaarten, 1984.  1 omslag 

 278 Stukken betreffende de verkoop aan P.C. van der Meijs te Maasland van een 

gedeelte van de overslag van de Molensloot, de hoofdwatergang van de 

Zuidpolder van Delfgauw, met 2 kaarten, 1984-1985.  1 omslag 

 279 Stukken betreffende de verkoop aan M.M.J. van Adrichem te Maasland van 

een gedempt gedeelte van een hoofdwatergang in de Commandeurspolder te 

Maasland, met 1 kaart, 1984-1986.  1 omslag 

07.351.12.09. Maassluis 

 280 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Maassluis van een 

voormalige hoofdwatergang van de Aalkeet Buitenpolder te Maassluis, met 3 

kaarten, 1984-1985.  1 omslag 

 281 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Maassluis van grond nabij 

de Noorddijk te Maassluis, met 6 kaarten, 1984-1987.  1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, het verzoek aan Gedeputeerde Staten om 

goedkeuring van de transactie is als laatste stuk opgenomen, de 

goedkeuring zelf en de verdere afwikkeling ontbreken. 

 282 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Maassluis van een 

gedeelte van de ontsluitingsweg nabij de Govert van Wijnkade te Maassluis, 

met 2 tekeningen, 1987.  1 omslag 

07.351.12.10. Monster 

 283 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Monster van een perceel 

grond in verband met de aanleg van een fietspad op de boezemkade in de 

Dijkpolder, 1981-1982.  1 omslag 

 284-287 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Monster van tuinen op 't 

Geestje te Monster, 1982-1989.  4 omslagen 



 284 verkoop aan pachters, met 17 kaarten, 1982-1988 

N.B. In het dossier werden alleen de ontwerpakten aangetroffen: de akten 

ontbreken. 

 285 de verkoop van tuinen te Arendsduin, met 2 kaarten, 1983 

N.B. Aanleiding was de verkoop van de tuinen op 't Geestje, de verkoop is 

niet door gegaan. 

 286 tuin nr 1, met 2 kaarten, 1988-1989 

 287 tuin nr 3, met 4 kaarten, 1988-1989 

 288 Stukken betreffende de verkoop aan Gbrs. G.W.C. en P.J. de Wilde te 

Monster van een gedeelte van de loswal Langeveld te Monster, met 3 

kaarten, 1985-1990.  1 omslag 

 289 Stukken betreffende de verkoop aan de NV Westlandse Drinkwaterleiding 

Maatschappij te Monster van berm en water achter het woonhuis Haagweg 

37 te Monster, met 5 kaarten, 1988-1989.  1 omslag 

07.351.12.11. Naaldwijk 

 290 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Naaldwijk van een 

terreingedeelte bij het rioolgemaal Maasdijk, met 10 kaarten, 1980-1985. 1 omslag 

 291 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Naaldwijk van grond en 

water aan de noordelijke hoek van de Nieuwe Vaart te Honselersdijk, 

voorheen "Achter den Bergen", met 11 kaarten, 1984-1988.  1 omslag 

 292 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Naaldwijk van grond 

tussen de voormalige N.A.M. locatie en de recreatieplas "Prinsenbos" te 

Naaldwijk, met 2 kaarten, 1989-1990.  1 omslag 

N.B. Het dossier is niet volledig, het eindigt met de ontvangst van het 

taxatierapport. 

07.351.12.12. Nootdorp 

 293 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Nootdorp van water en 

grond nabij de Dorpsstraat te Nootdorp, met 3 kaarten en 1 tekening, 1980-

1984.  1 omslag 

 294 Stukken betreffende de verkoop van de panden Veenweg 98 en 98A te 

Nootdorp, met onder- en omliggende grond, alsmede ruiling van grond met 

J.L. de Vreede, met 28 kaarten, 1980-1986.  1 omslag 

 295 Stukken betreffende de verkoop van tuinbouwgrond nabij Veenweg 73 te 

Nootdorp, met 5 kaarten, 1982-1985.  1 omslag 

 296 Stukken betreffende de verkoop aan J.A. Borsboom te Nootdorp van grond in 

de Tedingerbroekpolder, met 6 kaarten, 1983-1985.  1 omslag 

 297 Stukken betreffende verkoop aan de gemeente Nootdorp van ca 72 m3 

grond aan de Veenweg 1 en 3, kadastraal perceel Nootdorp, sectie A, nr 

3058, met 1 kaart, 1986-1989.  1 omslag 

 298 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Nootdorp van grond in de 

voormalige Polder van Nootdorp, met 1 kaart, 1988-1989.  1 omslag 

07.351.12.13. Pijnacker 

 299 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van grond nabij 

de Vlielandse Vaart te Pijnacker, met 2 kaarten, 1983-1984.  1 omslag 

 300 Stukken betreffende de verkoop aan A.W.G. van der Hoeven te Pijnacker van 

grond nabij het gemaal in de Droogmaking in de Oude Polder te Pijnacker, 

met 8 kaarten, 1985-1986.  1 omslag 

 301-306 Stukken betreffende de verkoop van de gedempte tocht in de Nieuwe of 

Drooggemaakte polder van Pijnacker, 1985-1991.  6 omslagen 

 301 aan Bureau Beheer Landbouwgronden te 's-Gravenhage, met 6 kaarten, 

1985-1987 

N.B. De verkoop is niet afgerond, een akte ontbreekt. 

 302 aan C. Dijkshoorn te Pijnacker, 1986-1987 



 303 aan N.L.G. van der Burg te Pijnacker, met 1 kaart, 1986-1987 

 304 aan A.P. Zegwaard te Zoetermeer, 1986-1987 

 305 aan P. van Leeuwen en P. van Leeuwen NCzn, beiden te Pijnacker, met 4 

kaarten, 1986-1988 

 306 aan de gemeente Zoetermeer, met 9 kaarten, 1986-1991 

 307 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Pijnacker van een 

gedempt gedeelte van de Oostwatering te Pijnacker, ten behoeve van het 

doortrekken van de Blokweg, met 5 kaarten, 1987.  1 omslag 

 308 Stukken betreffende de verkoop aan Rijkswaterstaat van water ten behoeve 

van een parkeerplaats annex benzineverkooppunt langs Rijksweg 13 ter 

hoogte van de gemeentegrens Delft - Pijnacker, met 2 kaarten, 1987-1988. 1 omslag 

 309 Stukken betreffende de verkoop aan H. de Bruijn te Pijnacker van een 

aandamming in de Vlielandsevaart te Pijnacker, met 2 kaarten, 1988-1990. 1 omslag 

07.351.12.14. Rijswijk 

 310 Stukken betreffende de verkoop van water en grond in de Hoge- en Lage 

Broekpolder te Rijswijk, ten behoeve van de reconstructie van Rijksweg 13 

onder Delft Noord, met 12 kaarten, 1983-1987.  1 omslag 

 311 Stukken betreffende de verkoop aan A.P. van de Bosch te Rijswijk van een 

gedempt gedeelte van de Spieringswatering te Rijswijk en de overeenkomst 

tussen Rijkswaterstaat en Delfland betreffende het vestigen van een zakelijk 

recht op die grond voor het verleggen van twee leidingen; de instemming 

van koper, met 10 kaarten, 1988-1990.  1 omslag 

N.B. Van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en Delfland is in het 

dossier geen ondertekend exemplaar aangetroffen. 

07.351.12.15. Schipluiden 

 312 Stukken betreffende de terugverkoop aan C.F.H.M. Groot Scholte te 

Schipluiden van grond in de Groeneveldsche polder, met 4 kaarten, 1987-

1988.  1 omslag 

 313 Stukken betreffende de verkoop aan Ceil Con BV te Den Hoorn van vlietland 

en water langs de Zweth te Schipluiden, met 3 kaarten, 1988-1996.  1 omslag 

07.351.12.16. Waddinxveen 

 314 Stukken betreffende de verkoop van de panden Zuidkade 83, 84 en 85 te 

Waddinxveen; de zorg voor vervangende huisvesting voor krakers die de 

panden bewoonden; aansluiting op de riolering, met 7 kaarten en 1 

tekening, 1980-1986.  1 omslag 

N.B. In verband met het niet doorgaan van de aanleg van het kanaal 

Waddinxveen-Voorburg. 

07.351.12.17. Wateringen 

 315 Stukken betreffende de verkoop van grond in de Oude- en Nieuwe 

Wateringveldsche polder onder Wateringen, met 1 kaart, 1980-1984.  1 omslag 

07.351.12.18. Zegwaard 

 316 Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Zoetermeer van gedeelten 

van de hoofdwatergang in de Droogmaking in de Oude- en Nieuwe polder 

van Pijnacker, met 4 kaarten, 1988-1990.  1 omslag 



07.351.13. Ruiling 

07.351.131. 's-Gravenzande 

 317 Stukken betreffende de ruiling met A. Zeelenberg te 's-Gravenzande van 

grond nabij de Noordlandseweg te 's-Gravenzande, 1979-1983.  1 omslag 

 318 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente 's-Gravenzande van grond 

in verband met de reconstructie van de Poelkade te 's-Gravenzande, met 4 

kaarten, 1984-1985.  1 omslag 

07.351.132. De Lier 

 319 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente De Lier van grond en water 

in de Oude Lierpolder, met 11 kaarten, 1977-1983.  1 omslag 

 320 Stukken betreffende de ruiling met de Fa. J. & P. Koole te De Lier van grond 

langs de baggersloot aan de Verlengde Strijp, met 2 kaarten, 1979-1983. 1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, het eindigt met het verzoek van Delfland aan 

de provincie om goedkeuring van deze ruiling. 

 321 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente De Lier van percelen water 

aan de Veilingweg en Kerklaan, met 2 kaarten, 1983.  1 omslag 

 322 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente De Lier van grond aan de 

Sportlaan (Hoefpolder), met 5 kaarten, 1988-1989.  1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, het eindigt met het verzoek van Delfland aan 

de provincie om goedkeuring van deze transactie. 

07.351.133. Maasland 

 323 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Maasland van 

eigendommen in verband met de reconstructie van de Coldenhovenlaan, met 

1 kaart en 3 tekeningen, 1983-1986.  1 omslag 

 324 Stukken betreffende de ruiling met A. Poot te Maasland van water en grond 

in de Commandeurspolder, met 2 kaarten, 1984-1988.  1 omslag 

 325 Stukken betreffende de ruiling met J. van der Lely te Maasland van grond in 

de Commandeurspolder, met 3 kaarten, 1987-1988.  1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, het eindigt met het informeren van 

belanghebbenden over het voornemen tot ruiling. 

07.351.134. Maassluis 

 326 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Maassluis van grond aan de 

Zuiddijk 18 (Maasdijk), met 3 kaarten, 1985-1988.  1 omslag 

07.351.135. Monster 

 327 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Monster van grond in 

verband met het bestemmingsplan "De Kleine Geest", met 5 kaarten, 1987-

1988.  1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, het eindigt met het verzoek van Delfland aan 

de provincie om goedkeuring van deze transactie. 

07.351.136. Naaldwijk 

 328 Stukken betreffende de ruiling met Fa. J.G. van der Knaap te De Lier van 

een gedeeltelijk gedempte hoofdwatergang in de Vlietpolder tegen een 

vergraving langs de Oostwetering te Naaldwijk, met 4 kaarten en 1 tekening, 

1985-1987.  1 omslag 

 329 Stukken betreffende de ruiling met Juno Consulting BV te 's-Gravenhage van 

grond in de Vlietpolder ten behoeve van de bouw van een hotel te Naaldwijk, 

met 2 kaarten, 1987.  1 omslag 



N.B. Het dossier is onvolledig: het eindigt met het voorstel van Delfland aan 

Juno Consulting BV, een reactie en de verdere afwikkeling ontbreken. 

07.351.137. Rijswijk 

 330 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Rijswijk van grond en water 

aan de Spieringswatering, met 3 kaarten, 1981-1989.  1 omslag 

 331 Stukken betreffende de ruiling met de Dienst Beheer landbouwgronden van 

grond in de Broekpolders te Rijswijk, met 1 kaart, 1988.  1 omslag 

N.B. De besluitvorming en verdere afhandeling van de ruiling ontbreken in 

dit dossier. 

07.351.138. Schipluiden 

 332 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Schipluiden van grond ten 

behoeve van de reconstructie van de Zouteveenseweg, met 20 kaarten, 

1986-1989.  1 omslag 

N.B. De goedkeuring van gedeputeerde staten is wel-, de notariële akte niet 

aangetroffen. 

 333 Stukken betreffende de ruiling met de gemeente Schipluiden van grond in de 

Kerkpolder, ten behoeve van het woningbouwproject Keenenburg fase I, 

alsmede de vestiging van erfdienstbaarheid ten laste van het Bureau Beheer 

landbouwgronden voor het onderhouden van de watergang welke wordt 

gegraven op de aan Delfland over te dragen grond, met 5 kaarten, 1987-

1988.  1 omslag 

07.351.2. Zakelijke rechten 

 334 Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst met het Gemeentelijk 

Energiebedrijf te 's-Gravenhage tot vestiging van een zakelijk recht op 

erfpachtgrond ten behoeve van het leggen van gasleidingen, met 2 kaarten, 

1983.  1 omslag 

 335 Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht op eigendom van 

het Elektriciteitsbedrijf Delfland ten behoeve van de hoogspanningsruimte in 

het gemaal aan de Rijskade te Pijnacker, alsmede het vestigen van 

erfdienstbaarheid aan het energiebedrijf voor het gebruik van de 

toegangsweg naar het gemaal, met 1 tekening, 1983.  1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, een ondertekende overeenkomst ontbreekt, 

evenals een transportakte. 

 336 Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht op gronden van K.V. 

Kuyvenhoven te Naaldwijk en het RK kerkbestuur "Onze lieve vrouwe van 

goede raad" te Honselersdijk ten behoeve van de aanleg van de 

rioolwatertransportleiding Honselersdijk-Naaldijk, 1983-1987.  1 omslag 

07.351.21. Erfpacht 

 337 Stukken betreffende de voorbereiding van de uitgifte in erfpacht aan het 

Samenwerkingsorgaan Westland van een gedeelte van het 

baggerstortterrein te De Lier voor de opslag van methylbromide, alsmede de 

aanleg van een toegangsweg naar dit terrein, met 3 tekeningen, 1979-1981. 

 1 omslag 

N.B.   

 338-344 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht van gronden op of langs de 

Maasdijk; algemene bepalingen, vaststelling en herziening van de canon; 

ingediende bezwaren en de behandeling van bezwaren, met 1 kaart, 1979-

1990.  7 omslagen 

 338 juridische documentatie ten behoeve van de herziening van de algemene 

bepalingen en de herziening van de canon, 1964-1983 



 339 civiele procedure tegen de herziening van de canon, na de afwijzing van het 

administratieve beroep door gedeputeerde staten, 1978-1989 

 340 de herziene canon; de tegen die canon ingediende bezwaren; de behandeling 

van die bezwaren, 1979-1986 

 341 administratief bezwaar en beroep tegen de herziening van de canon, 1979-

1987 

 342 correspondentie met de Vereniging Erfpachters Delfland en vragen van 

hoofdingeland Van Prooijen, 1980-1983 

N.B. Van Prooijen was hoofdingeland, maar ook burgemeester van 's-

Gravenzande, hij stelde vragen aan Delfland op verzoek van de Vereniging 

van Erfpachters 

 343 de herziene algemene bepalingen, 1982-1984 

 344 de herziening van de canon, 1985-1990 

 345 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht aan de gemeente Naaldwijk van 

grond ten behoeve van de reconstructie van de Pettendijk / Oranjedijk te 

Naaldwijk, met 1 kaart, 1982.  1 omslag 

 346 Stukken betreffende de overschrijving van het erfpachtrecht op het 

kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie N, nr 1002 van P.P. van der Meer 

en zijn echtgenote aan Bodemgoed BV te Amsterdam, 1986.  1 omslag 

07.351.22. Opstal 

 347 Stukken betreffende de vestiging van een opstalrecht door Gist-Brocades BV 

aan Delfland voor opstallen, nodig voor het afvoeren van koelwater, met 1 

tekening, 1981-1982.  1 omslag 

 348 Stukken betreffende de overdracht van het opstalrecht door het 

Rioolwaterzuiveringsbedrijf "Nieuwe Waterweg" aan Delfland, 1984.  1 omslag 

 349 Stukken betreffende de vestiging van een opstalrecht voor de aanleg van 

een kabel op een in eigendom van Delfland verkregen stuk grond, kadastraal 

perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 225 en kadastrale percelen 's-

Gravenzande, sectie N, nrs 1011 en 1012, 1985.  1 omslag 

N.B. Het betreft een ontwerpakte, de definitieve akte is niet aangetroffen 

 350 Stukken betreffende de overname van het opstalrecht van de Technische 

Hogeschool te Delft door de NV Westlandse Drinkwaterleiding Mij te Monster; 

de uitbreiding van het opstalrecht, ten behoeve van het slopen en daarvoor 

in de plaats bouwen van een kantoorgebouw, het bouwen van een 

snelfiltergebouw, -van een nafilter en van een reinwaterkelder ten behoeve 

van de waterwinning, met 7 tekeningen, 1985-1988.  1 omslag 

N.B. De goedkeuring van gedeputeerde staten en de verdere afwikkeling van 

deze transacties ontbreken in dit dossier. 

07.351.23. Erfdienstbaarheid 

 351 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheid bij A. van der Sar en 

gebr. Breugem, beiden te Bergschenhoek op hun eigendommen in de polder 

Berkel, ten behoeve van het onderhoud van hoofdwatergangen; een bezwaar 

tegen dit besluit, ingediend door N. van Wijk te Berkel en Rodenrijs en de 

afhandeling van dit bezwaar, met 3 kaarten, 1982-1987.  1 omslag 

 352 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheid tot het recht van 

overpad over de Nieuwlandsedijk te 's-Gravenzande, met 4 tekeningen, 

1983-1987.  1 omslag 

 353 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheid ten behoeve van de 

bouw van een bassin en een warenhuis door H.J.J. Zwinkels te Kwintsheul op 

diens eigendom, gelegen langs een hoofdwatergang in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, als voorwaarde bij de keurvergunning nr 429 van 1984, met 1 

kaart, 1984-1985.  1 omslag 

N.B. De verklaring van aanvaarding van de keurvergunning en de verdere 

afwikkeling van deze transactie ontbreken in dit dossier. 



 354 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheid van weg, ten 

behoeve van de bereikbaarheid van- en het onderhouden van de kade langs 

de Verlengde Strijp in de Oude Lierpolder te De Lier, bij de verkoop van deze 

grond door de gemeente De Lier aan Fa. P. Vermeer en Zn. te De Lier, met 6 

kaarten en 1 tekening, 1984-1987.  1 omslag 

 355 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheid, het recht van 

overpad aan F. Leerdam te 's-Gravenzande, ten behoeve van de ontsluiting 

van de weg naar de Nieuwlandsedijk te Hoek van Holland, alsmede de 

uitgifte in erfpacht aan L.C.J. Schalkoord te Hoek van Holland van grond in 

Hoek van Holland, met 4 kaarten, 1984-1988.  1 omslag 

 356 Stukken betreffende de vestiging van erfdienstbaarheid bij de 

tuinbouwbedrijven Beekenkamp Plantenkwekerij BV, Lyraflor BV en 

Middelburg BV te Naaldwijk, ten behoeve van het onderhoud van de 

hoofdwatergang langs de Oranjedijk in de Oranjepolder, als voorwaarde voor 

het verlenen van een keurvergunning voor het dempen en graven van water 

in de Oranjepolder, met 4 kaarten, 1986-1989.  1 omslag 

07.351.31. Huur en pacht 

 357 Stukken betreffende de beëindiging van het huurcontract met de gemeente 

Rotterdam voor het terrein aan de Zekkenweg te Hoek van Holland, 1982-

1983.  1 omslag 

N.B. Het betreft een zanddepot ten behoeve van de Deltawerken. 

 358 Stukken betreffende de huur van een overkluizing van het talud Willem 

Buytewegstraat, nabij het gemaal "Parksluizen" te Rotterdam, met 1 

tekening, 1982-1987.  1 omslag 

 359 Stukken betreffende de pacht aan machinist van Delfland, J. Spaargaren, 

van een perceel grond langs de Lage Broekpolder, kadastraal perceel 

Rijswijk, sectie F, nr 1500, met 1 tekening, 1985.  1 omslag 

 360 Stukken betreffende de wijziging van de pachtovereenkomst met G.C. 

Valstar te Monster inzake een oppervlakte tuinland, kadastraal perceel 

gemeente Monster, sectie P, nr 1984 in verband met de verlaging van de 

pachtprijs tot f 1.900 per jaar, 1987-1988.  1 omslag 

07.351.32. Verhuur en verpachting 

07.351.321. Grond 

 361 Stukken betreffende de verlenging van de pachtovereenkomst met W. van 

Nieuwkerk Jaczn. te 's-Gravenzande, van de tuinen 6 en 8 te Arendsduin; de 

overdracht van het pacht- en het opstalrecht door W. van Nieuwkerk Jaczn. 

aan diens zoon, J. van Nieuwkerk; de beëindiging van het opstalrecht als 

gevolg van de sloop van de opstallen en correspondentie met de Rabobank 

betreffende de vergoeding voor deze sloop, 1981-1985.  1 omslag 

 362-363 Stukken betreffende de huuropzegging aan S. Wijnhorst te Maasdijk 

vanwege verontreiniging van de grond aan het Spuidijkje te Maasdijk door 

sloopafval, 1983-1990.  2 omslagen 

N.B. Delfland wil na de oplevering de grond tot water vergraven, het 

bodemonderzoek en het afvoeren van de verontreinigde grond vinden na 

1990 plaats. 

 362 deel 1, met 6 kaarten, 1983-1986 

 363 deel 2, met 4 kaarten en 1 tekening, 1987-1990 

 364 Stukken betreffende de huur door de Nederlandse Aardolie Maatschappij te 

Assen van percelen grond in De Lier, aangekocht van D. de Jong ten 

behoeve van de plas Grote Achterweg, met 1 kaart, 1984-1986.  1 omslag 



07.351.33. Jacht- en visrecht 

 365 Stukken betreffende de verhuring van het schubvisrecht aan de Delftse 

Hengelaars Vereniging en van het grondvisrecht aan G. Alleblas in de plas 

"Prinsenbos" te Naaldwijk, met 1 kaart, 1974-1990.  1 omslag 

 366 Correspondentie met verschillende verenigingen van sportvissers in het 

gebied van Delfland, 1980-1989.  1 omslag 

 367 Correspondentie met de Zuid-Hollandse Waterschapsbond betreffende het 

visserijbeleid van de waterschappen, 1982-1984.  1 omslag 

 368 Circulaires van het ministerie van Landbouw en Visserij betreffende de 

aanstelling- en het kantooradres van visserijkundige ambtenaren, met 1 

kaart, 1982-1984.  1 omslag 

 369 Stukken betreffende het beleid van Delfland inzake het jachtrecht in de 

zeeduinen, met 1 kaart, 1982-1989.  1 omslag 

 370 Stukken betreffende het jachtrecht op gronden, waarvan H.M. de koningin 

de jachtrechthouder is, te weten het gebied van de zeewering tussen Hoek 

van Holland en 's-Gravenzande, 1987.  1 omslag 

 371 Correspondentie met de gemeente 's-Gravenhage betreffende de 

openstelling van het afvoerkanaal tussen de rwzi Houtrust en het 

afvoergemaal ten behoeve van de sportvisserij, 1987-1988.  1 omslag 

 372 Stukken betreffende klachten van N. den Haan en N.G. Olsthoorn, beiden te 

Leidschendam, over de visstand-, ofwel de vervuiling van de 

hoofdwatergangen in de Driemanspolder, 1989.  1 omslag 

N.B. De reactie op deze klachten ontbreekt in dit dossier. 

07.351.34. Ingebruikgeving 

 373-384 Stukken betreffende het sluiten of beëindigen van een overeenkomst tot het 

in gebruik geven van eigendommen van Delfland, 1980-1990.  12 omslagen 

 373 het pand Zuidkade 85 te Waddinxveen, 1980-1982 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 374 het pand Veenweg 98a te Nootdorp, 1981-1982 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 375 het pand Wassenaarsestraat 4 te Scheveningen, 1981-1986 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 376 het pand Wassenaarsestraat 6 te Scheveningen, 1981-1988 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 377 percelen van de bergingsweide en de boezemkade in de Groeneveldse Polder 

te Schipluiden, met 3 kaarten, 1983-1989 

 378 het pand Oude Delft 161/161a te Delft, 1985-1987 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 379 het pand Wassenaarsestraat 20 te Scheveningen, 1985-1989 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 380 een perceel aan de kade langs de Berkelse Zweth, 1986 

 381 de panden Keizerstraat 4-6 en Wassenaarsestraat 2 te Scheveningen, 1986-

1987 

N.B. Zie ook dossier aankoop van deze panden. 

 382 het pand Wassenaarsestraat 2E te Scheveningen, 1987 

N.B. Zie ook dossier aankoop van dit pand. 

 383 de machinistenwoning in de Oude en Nieuwe Broekpolder, 1988-1990 

 384 percelen van de kade langs de Berkelse Zweth, 1989 

 385 Stukken betreffende de vervroegde ingebruikname van gronden van de 

erven Van Rijckevorsel ten behoeve van het waterbeheersplan voor de 

polder Nieuwland en Noordland, vooruitlopend op de aankoop van deze 

gronden, 1982.  1 omslag 

 386 Stukken betreffende het in gebruik geven van ruimte in het 

Gemeenlandshuis te Delft aan de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 

Tesselschade Arbeid Adelt en aan de Technische Hogeschool Delft, 1982. 1 omslag 



 387-390 Stukken betreffende het in bruikleen krijgen of geven van eigendommen, 

1982-1989.  4 omslagen 

 387 de bodebus aan de stichting Museum Swaenstijn ten behoeve van het 100-

jarig jubileum van het Raadhuis van Voorburg, 1982 

 388 een kandelaber van de Monsterse Sluis, ten behoeve van de restauratie van 

de Spanjaardsbrug te Rotterdam, 1983 

 389 kunstvoorwerpen ten behoeve van de open huis tentoonstelling "Met het oog 

op Delfland", 1985 

 390 de gevelsteen van het gemaal Foppenpolder, 1989 

 391 Stukken betreffende een overeenkomst met F. Leerdam inzake het in 

gebruik geven van grond, gelegen op de kadastrale percelen Hoek van 

Holland, sectie A, nrs 200 en 204 en 's-Gravenzande, sectie N, nrs 143 den 

144, ten behoeve van het waterbeheersplan voor de polder Nieuwland en 

Noordland, met 3 tekeningen, 1983-1984.  1 omslag 

07.351.51. Verbetering; onderhoud; afgraving; beplanting 

 392-400 Stukken betreffende het onderhoud van Delflands eigendommen en 

kunstwerken, 1981-1989.  9 omslagen 

 392 bestek 498, met 4 tekeningen, 1981 

 393 bestek 508 , 1982 

 394 bestek 523, met 3 tekeningen, 1983 

 395 bestek 537, 1984 

 396 bestek 548, 1985 

 397 bestek 564, 1986 

 398 bestek 577, 1987 

 399 bestek 597, 1988 

 400 bestek 615, met 3 tekeningen, 1989 

 401-417 Stukken betreffende de inventarisatie door de Nationale Woningraad te 

Almere van de staat van onderhoud van de dienstgebouwen van Delfland, 

ten behoeve van een meerjarenbegroting, met 1 kaart, 1982-1985. 17 omslag en banden 

N.B. Het eindrapport ontbreekt, een kopie berust bij het Oud Archief van 

Delfland. 

 401 correspondentie, met 1 kaart, 1982-1985 

 402 onderhoudsopname van het bouwkundig bezit, met 34 foto's, 6 kaarten en 9 

tekeningen, 1983 

 403 middenlange termijnplanning district A ('s-Gravenzande), met 70 foto's, 24 

kaarten en 11 tekeningen, 1983 

 404 middenlange termijnplanning district B ('s-Gravenzande), met 54 foto's, 19 

kaarten en 8 tekeningen, 1983 

 405 middenlange termijnplanning district C (Maassluis), complexen 1 t/m 29, 

met 59 foto's, 26 kaarten en 10 tekeningen, 1983 

 406 middenlange termijnplanning district C (Maassluis), complexen 30 e.v., met 

72 foto's, 29 kaarten en 12 tekeningen, 1983 

 407 middenlange termijnplanning district D (Delft), complexen 1 t/m 24, 1983 

N.B. Originelen niet aangetroffen, voorlopig vervangen door een kopie. 

 408 middenlange termijnplanning district D (Delft), complexen 25 T/M 44, met 

36 foto's, 15 kaarten en 10 tekeningen, 1983 

 409 middenlange termijnplanning district D (Delft), complexen 45 t/m 63, met 

40 foto's, 15 kaarten en 13 tekeningen, 1983 

 410 middenlange termijnplanning complex 1 van district A ('s-Gravenhage), 

complex 38 van district B ('s-Gravenzande) en complex 59 van district C 

(Maassluis), met 62 foto's, 2 kaarten en 5 tekeningen, 1983 

 411 lange termijnplanning district A ('s-Gravenhage), 1983 

 412 lange termijnplanning district B ('s-Gravenzande), 1983 

 413 lange termijnplanning district C (Maassluis), complexen 1 t/m 30, 1983 

 414 lange termijnplanning district C (Maassluis), complexen 30 t/m 62, 1983 

 415 lange termijnplanning district D (Delft), complexen 1 t/m 30, 1983 



 416 lange termijnplanning district D (Delft), complexen 31 t/m 63, 1983 

 417 rapport betreffende de inventarisatie van de bouwtechnische- en voor zover 

van toepassing de woontechnische kwaliteit van het bouwkundig bezit van 

Delfland, 1984 

07.351.52. Verzekering 

 418-420 Stukken betreffende de uitgebreide gevarenverzekering voor Delflands 

eigendommen, 1984-1989.  3 omslagen 

 418 taxatie en aanpassing van de verzekerde waarde van opstallen en 

inventarissen van de gemeenlandshuizen en dienstwoningen, het kantoor 

aan de Broekmolenweg te Rijswijk, de zuiveringsinstallaties en de bijhorende 

rioolgemalen, 1984 

 419 taxatie en aanpassing van de verzekerde waarde van poldergemalen, 

installaties en waterstandmeters, 1984 

 420 mutaties in de opstallen en de bedrijfsinventaris, met 1 kaart, 1984-1989 

 421 Stukken betreffende de doorlopende CAR-verzekering voor nieuwe 

bouwwerken, 1988-1989.  1 omslag 

N.B. CAR = Constructie All Risks. 

07.351.53. Bescherming 

 422 Stukken betreffende de organisatie van de bedrijfszelfbescherming van het 

kantoor Broekmolenweg te Rijswijk, met 2 tekeningen, 1983.  1 omslag 

07.352. Financiën 

07.352.0. Algemeen 

 423 Stukken betreffende de uitvoering van de Wet kapitaaluitgaven 

publiekrechtelijke lichamen, 1982-1983.  1 omslag 

 424 Stukken betreffende het eindrapport van de werkgroep waterschapsfinanciën 

van de Unie van Waterschappen, 1983.  1 omslag 

 425 Ontwerp Verordening op het financieel beheer van Delfland, 1989.  1 omslag 

 426 Stukken betreffende de opzet van een centrale registratie van facturen, 

1989.  1 omslag 

07.352.1. Begrotingen, balansen, rekeningen 

07.352.11. Begroting en financiële plannen 

 427-433 Stukken betreffende de vaststelling van de meerjarenramingen, 1982-1992. 7 omslagen 

 427 , 1982-1986 

 428 , 1983-1987 

 429 , 1984-1988 

 430 , 1985-1989 

 431 , 1986-1990 

 432 , 1987-1991 

 433 , 1988-1992 

N.B. De meerjarenbegroting ontbreekt in dit dossier. 

 434-447 Stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring door gedeputeerde 

staten van de begroting en de begrotingswijzigingen, 1983-1989.  14 omslagen 

 434 , 1983 

 435 , 1983 (begrotingswijzigingen) 

 436 , 1984 

 437 , 1984 (begrotingswijzigingen) 

 438 , 1985 

 439 , 1985 (begrotingswijzigingen) 

 440 , 1986 



 441 , 1986 (begrotingswijzigingen) 

 442 , 1987 

 443 , 1987 (begrotingswijzigingen) 

 444 , 1988 

 445 , 1988 (begrotingswijzigingen) 

 446 , 1989 

 447 , 1989 (begrotingswijzigingen) 

07.352.15. Balansen 

 448-449 Balansen, 1983.  2 pakken 

 448 , 1983 proef- en saldibalans vanaf periode 10 

 449 , 1983 proef- en saldibalans vanaf periode 11; dagboek 60 

07.352.17. Grootboek 

 450-571 grootboeken op kaart, 1981-1988.  122 pakken 

 450 , 1981 ontvangsten 

 451 , 1981 uitgaven I 

 452 , 1981 uitgaven II 

 453 , 1982 rubriek 0 + 1, nrs 130 - 133 

 454 , 1982 rubriek 1, nrs 151 - 183; rubriek 2, nrs 200 - 226.900.41 

 455 , 1982 rubriek 2, nrs 226.900.41 - 299.999.99 

 456 , 1982 rubriek 5, nrs 500 - 502.334.25 

 457 , 1982 rubriek 5, nrs 503 - 5550 

 458 , 1982 rubriek 6, nrs 601 - 652 

 459 , 1982 rubriek 6, nrs 653 - 653.42 

 460 , 1982 rubriek 7, nrs 701.37 - 750 

 461 , 1982 rubriek 7, nrs 701 - 701.36 

 462 , 1982 rubriek 8 + recapitulatie grootboek 

 463 , 1983 rubriek 0 + 1, nrs 010 - 130 

 464 , 1983 rubriek 1, rubriek 1, nrs 133 - 135; 151 - 183 

 465 , 1983 rubriek 2, nrs 209 - 212.900.45 

 466 , 1983 rubriek 2, nrs 212.900.46 - 226 

 467 , 1983 rubriek 2, nrs 240 - 291; rubriek 5, nrs 500 - 502.01 

 468 , 1983 rubriek 5, nrs 502.21 - 504.80 

 469 , 1983 rubriek 5, nrs 505.01 - 550.51; rubriek 6, nrs 601 - 602.11 

 470 , 1983 rubriek 6, nrs 602.21 - 652.51 

 471 , 1983 rubriek 6, nrs 652.90 - 653.42 

 472 , 1983 rubriek 6, nrs 653.50 - 658.00; rubriek 7, nrs 701.11 - 701.15 

 473 , 1983 rubriek 7, nrs 701.16 - 701.33 

 474 , 1983 rubriek 7, nrs 701.34 - 705.10 

 475 , 1983 rubriek 7, nrs 705.21 - 750; rubriek 8, nrs 800 - 824 

 476 , 1983 rubriek 8, nrs 825 - 852; 855 + recapitulatie grootboek 

 477 , 1983 saldilijst subgrootboek I 

 478 , 1983 saldilijst subgrootboek II 

 479 , 1983 saldilijst grootboek 

 480 , 1984 nrs 010 - 129 

 481 , 1984 nrs 130 - 180 

 482 , 1984 nrs 181 - 212.000.17 

 483 , 1984 nrs 212.500.01 - 212.900.75 

 484 , 1984 nrs 212.900.76 - 293 

 485 , 1984 nrs 500 - 503 

 486 , 1984 nrs 504 - 507 

 487 , 1984 nrs 550 - 604 

 488 , 1984 nrs 605.31 - 653.14 

 489 , 1984 nrs 653.15 - 653.34 

 490 , 1984 nrs 653.41 - 701.12 



 491 , 1984 nrs 701.15 - 701.17 

 492 , 1984 nrs 701.21 - 701.34 

 493 , 1984 nrs 701.35 - 701.99 

 494 , 1984 nrs 705 - 818 

 495 , 1984 nrs 821 - 859 

 496 , 1984 saldilijst grootboek/aandelen/obligaties/dividenden/uitlotingen van 

fondsen 

 497 , 1985 nrs 010 - 129 

 498 , 1985 nrs 130 - 180 

 499 , 1985 nrs 181 - 212.000.19 

 500 , 1985 nrs 212.500 - 212.900.50 

 501 , 1985 nrs 212.900.5 - 215 

 502 , 1985 nrs 220 - 501 

 503 , 1985 nrs 502.01 - 503.05 

 504 , 1985 nrs 504.01 - 507.00 

 505 , 1985 nrs 550.01 - 604.70 

 506 , 1985 nrs 605.31 - 653.14 

 507 , 1985 nrs 653.15 - 653.34 

 508 , 1985 nrs 653.41 - 701.14 

 509 , 1985 nrs 701.15 - 701.17 

 510 , 1985 nrs 701.21 - 701.39 

 511 , 1985 nrs 701.41 - 705.30 

 512 , 1985 nrs 825 - 859 

 513 , 1985 saldilijst grootboek 

 514 , 1986 nrs 010 - 129 

 515 , 1986 nrs 130 - 180 

 516 , 1986 nrs 181 - 211 

 517 , 1986 nrs 212 - 212.900.25 

 518 , 1986 nrs 212.900.26 - 212.900.75 

 519 , 1986 nrs 212.900.76 - 230 

 520 , 1986 nrs 240 - 502.21 

 521 , 1986 nrs 502.31 - 504.41 

 522 , 1986 nrs 504.30 - 550.31 

 523 , 1986 nrs 601.11 - 608 

 524 , 1986 nrs 651.111 - 653.18 

 525 , 1986 nrs 653.31 - 653.60 

 526 , 1986 nrs 653.71 - 701.15 

 527 , 1986 nrs 701.16 - 701.17 

 528 , 1986 nrs 701.21 - 701.34 

 529 , 1986 nrs 701.35 - 701.79 

 530 , 1986 nrs 701.80 - 750 

 531 , 1986 nrs 802 - 828 

 532 , 1986 nrs 851 - 859 

 533 , 1986 saldilijst grootboek 

 534 , 1987 nrs 010 - 129 

 535 , 1987 nrs 130 - 180 

 536 , 1987 nrs 181 - 212.000.19 

 537 , 1987 nrs 212.500.01 - 212.900.50 

 538 , 1987 nrs 212.900.51 - 212.999.04 

 539 , 1987 nrs 213 - 293 

 540 , 1987 nrs 500 - 502.21 

 541 , 1987 nrs 502.31 - 505.01 

 542 , 1987 nrs 506.01 - 550.31 

 543 , 1987 nrs 601.11 - 604.70 

 544 , 1987 nrs 605.31 - 652.90 

 545 , 1987 nrs 653.11 - 653.18 

 546 , 1987 653.31 - 653.34 



 547 , 1987 nrs 653.41 - 701.14 

 548 , 1987 nrs 701.15 - 701.16 

 549 , 1987 nrs 701.17 nrs 701.34 

 550 , 1987 nrs 701.35 - 701.99 

 551 , 1987 nrs 705.10 - 750 

 552 , 1987 nrs 802.824 

 553 , 1987 nrs 825 - 859 

 554 , 1988 nrs 010 - 130 

 555 , 1988 nrs 131 - 182 

 556 , 1987 nrs 183 - 212.000.24 

 557 , 1988 nrs 212.500.01 - 212.900.74 

 558 , 1988 nrs 212.900.76 - 260 

 559 , 1988 nrs 500.10 - 502.21 

 560 , 1988 nrs 502.31 - 504.01 

 561 , 1988 nrs 504.20 - 550.31 

 562 , 1988 nrs 601.11 - 608.00 

 563 , 1988 nrs 651.11 - 653.14 

 564 , 1988 nrs 653.15 - 653.34 

 565 , 1988 nrs 653.41 - 658.00 

 566 , 1988 nrs 701.11 - 701.16 

 567 , 1988 nrs 701.17 - 701.29 

 568 , 1988 nrs 701.33 - 701.79 

 569 , 1988 nrs 701.80 - 705.30 

 570 , 1988 nrs 705.92 - 824.73 

 571 , 1988 nrs 825.10 - 859.00 

07.352.18. Rekening 

 572-579 Rekeningen, met toelichting en bijlagen, 1981-1988.  8 omslagen 

 572 , 1981 

 573 , 1982 

 574 , 1983 

 575 , 1984 

 576 , 1985 

 577 , 1986 

 578 , 1987 

 579 , 1988 

07.352.19. Bijlagen tot de rekening 

 580-596 bijlagen bij de rekening, 1981-1988.  17 pakken 

 580 , 1981 gewone dienst, ontvangsten en uitgaven 

 581 , 1981 kapitaaldienst, uitgaven 

 582 1981 staten van uitgaven 

 583 , 1982 stuknrs 40002 - 41744 

 584 , 1982 stuknrs 41745 - 43575 

 585 , 1982 stuknrs 43576 - 45140 

 586 , 1982 stuknrs 45141 - 47601 

 587 , 1983 ontvangsten 

 588 , 1983 uitgaven, stuknrs 40002 - 43801 

 589 , 1983 uitgaven, stuknrs 43803 - 48019 

 590 , 1984 uitgaven, stuknrs 40020 - 44735 

 591 , 1984 uitgaven, stuknrs 44736 - 48982 

 592 , 1985 uitgaven, stuknrs 40001 - 49373 

 593 , 1986 uitgaven, stuknrs 40127 - 49405 

 594 , 1987 uitgaven, stuknrs 40061 - 48955 

 595 , 1988 uitgaven, stuknrs 40139 - 47180 

 596 , 1988 uitgaven, stuknrs 47181 - 70851 



07.352.6. Financieel beheer; investeringen 

07.352.62. Financiering 

<RUB7>07.352.621. Belegging van gelden 

 597 Stukken betreffende de belegging van gelden, 1983-1989.  1 omslag 

07.352.63. Ontvangsten 

<RUB7>07.352.633. Inning van gelden 

 598 Stukken betreffende rapportages van de projectgroep invordering ten 

behoeve van de invordering van debiteuren omslag en Wvo, 1987.  1 omslag 

07.352.65. Controle op het financieel beheer 

 599 Stukken betreffende de interne controle van de salarisadministratie, 1984-

1985.  1 omslag 

 600 Stukken betreffende een instructie voor de interne controle functie van 

Delfland, 1988.  1 omslag 

07.353. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het uitoefenen van de dienst 

07.353.12. Inrichting gemeenlandshuis Maassluis 

 601 Stukken betreffende de onthulling van het schilderij "De Delfland" van de 

schilder F. Los, 1985.  1 omslag 

07.353.2. Benodigdheden en hulpmiddelen voor kantoorgebruik 

 602 Stukken betreffende de automatisering van de verwerking van gegevens van 

de technische dienst; de situatie in 1983; de aanschaf van de datalogger van 

de Heidemij; de automatisering van het laboratorium; de berekening van 

niet stationaire stromingen in waterlopen; het gebruik van de computer en 

van terminals; gegevensverwerking en analyse waterkwaliteit; de 

automatisering van bedrijfsgegevens van zuiveringstechnische werken; de 

overname van IBM 36 software van de technische dienst van de Zeeuwse 

waterschappen, 1983-1986.  1 omslag 

 603 Stukken betreffende het informatie- en automatiseringsplan, waaronder het 

conceptrapport informatievoorziening Delfland van GITP, 1985-1986.  1 omslag 

 604 Stukken betreffende de overspanningsbeveiliging van computerapparatuur, 

1988.  1 omslag 

07.353.221. Archief, registratuur 

07.353.221.1. Archief 

 605 Jaarverslag over 1986 van de afdeling Oud Archief en Bibliotheek van 

Delfland, 1987.  1 omslag 

07.353.221.2. Registratuur 

 606 Stukken betreffende de goedkeuring van de code voor de ordening van de 

archieven van de waterschappen, toegepast vanaf 1982, 1979.  1 omslag 

 607 Stukken betreffende instructies met betrekking tot routering en archivering 

van stukken; inventarissen van archiefgedeelten, met 1 tekening, 1983-

1989.  1 omslag 

07.353.3. Publiciteit en voorlichting 

 608 Stukken betreffende de inrichting van een tentoonstelling "Delfland in beeld" 

in het Gemeenlandshuis te Delft, 1985.  1 omslag 



 609 Stukken betreffende een imago onderzoek van Delfland, 1986-1987.  1 omslag 

07.353.31. Geschiedschrijving 

 610 Stukken betreffende de uitgave van het boek "Landscheidingen tussen 

Delfland, Rijnland en Schieland" over de waterstaatkundige betekenis van de 

landscheidingen, van prof. J.L. van der Gouw, 1985-1987.  1 omslag 

07.354. Gebouwen, terreinen en werken 

07.354.0. Algemeen 

 611 Stukken betreffende de installatie van een bliksemafleidingsinstallatie ten 

behoeve van diverse objecten van Delfland, met 1 tekening, 1984-1988. 1 omslag 

 612 Stukken betreffende de inbraakbeveiliging van kantoor- en bedrijfsgebouwen 

van Delfland, 1988.  1 omslag 

07.354.1. Gemeenlandshuizen 

07.354.11. Gemeenlandshuis Delft 

<RUB7>07.354.111. Verbouwing en onderhoud 

 613 Stukken betreffende de gevelafdekking van de Krugervleugel; de wering van 

duiven; aanpassing van de werkruimte van de gaarderboekhouding; 

plaatsing van de receptie in de hal aan de Phoenixstraat te Delft; vervanging 

van de telefooncentrale; het maken van een nieuwe ingang aan de 

Phoenixstraat; het aanbrengen van geluidsisolatie in de computerruimte; de 

naamgeving van de hallen; installatie van toegangscontrole tot het 

parkeerterrein; installatie van een luchtbevochtiger in de 

archiefbewaarplaats; het plaatsen van een kantinelift; de verbouwing van de 

conciërgewoning; installatie van een inbraak- en brandpreventiesysteem, 

met 24 tekeningen, 1982-1989.  1 omslag 

 614 Stukken betreffende de verbetering van de ventilatie van het gebouw, 1988-

1989.  1 omslag 

 615 Stukken betreffende het opstellen van het sleutelplan, 1988-1989.  1 omslag 

 616 Stukken betreffende het aanbrengen van een nieuwe liftdeur; de installatie 

van een elektrische plateaulift; de verzwaring van de 

elektriciteitsconsument; het onderhoud van de gevel; de verplaatsing van de 

bedieningspost van de koordencentrale; de verbouwing van de 

conciërgewoning, het onderhoud van de liftinstallatie, de plaatsing van een 

brand- en inbraakmeldinginstallatie; de registratie en restauratie van de 

scheefstand van het torentje; het plaatsen van een gedenksteen op de 

erfgrens met het bureau van prof. Haak; de begeleiding van de bruine beuk; 

het verwijderen van de tuinmuur; de aanmelding bij de monumentenwacht, 

met 6 tekeningen, 1988-1990.  1 omslag 

<RUB7>07.354.112. Uitbreiding 

 617-643 Stukken betreffende de uitbreiding van het Gemeenlandshuis te Delft, 1984-

1989.  27 omslagen 

 617 besluitvorming over de aankoop van panden, met 5 kaarten en 8 

tekeningen, 1984-1986 

N.B. Zie voor de stukken over de feitelijke aankoop de betreffende dossiers. 

 618 schetsontwerp-; definitief ontwerp van de uitbreiding van het 

Gemeenlandshuis; faseringsplan, 1985-1987 

 619 bouwcommissie, 1986-1989 

 620 bestuursbesluiten, 1986-1990 

 621 het indelingsplan, met 20 tekeningen, 1987 

 622 opname bestaande toestand Oude Delft 161, 63, 165, met 11 tekeningen, 

1987 

 623 bestek 437, waarnaar is aanbesteed, 1987 



 624 42 tekeningen bij bestek 437, 1987 

 625 kozijnenstaat, 1987 

 626 werktuigbouwkundig bestek met 20 tekeningen, 1987 

 627 boek met 29 detailtekeningen, 1 : 5, met verwijzing naar inhoudsopgave, 

1987 

 628 rapporten grondmechanisch onderzoek, funderingsadvies door raadgevend 

bureau ir. J.J.I. Buisman BV, rapporten Laboratorium voor Grondmechanica 

Delft, 1987-1988 

 629 deelplannen kelder nieuwbouw, archiefruimte, laboratorium, het 

waterkunstwerk, aanpassing gevel koetshuis, terreininrichting, 

doucheruimte, receptieruimte, overkapping patio nabij vijverzaal, aanpassing 

1e en 2e etage De Huyterhuis, kantine, met 20 tekeningen, 1987-1989 

 630 bouwhistorisch onderzoek panden Oude Delft 161 - 165, 1987-1989 

N.B. Met retro acta van 1922-1957. 

 631 Architektenbureau prof. ir. Haak bna, voorbereidende-, bouw-, werk- en 

directievergaderingen, 1987-1989 

 632 tekeningen nieuwbouw, bestekstekeningen, 1987-1989 

 633 aanbesteding, inschakeling toezichthouder, garantieverklaring, oplevering, 

1987-1989 

 634 vergunningverlening ingevolge de Monumentenwet; -parkeervoorziening; -

verbouwen koetshuis; vergroten kantoorgebouw; stremming Oude Delft 

tijdens verhuizing, met 19 tekeningen, 1987-1989 

N.B. Vergunningen inzake de Monumentenwet en (tijdelijke) 

parkeervoorziening zijn niet aangetroffen. 

 635 parkeervoorzieningen: parkeergarage Delfland, parkeergarage gemeente, 

parkeerterrein, met 20 tekeningen, 1987-1990 

 636 tekeningen nieuwbouw, bestek- en wapening, 1988 

 637 tekeningen nieuwbouw en restauratie, plattegronden van de panden, 1988 

 638 tekeningen nieuwbouw, bekisting, 1988 

 639 tekeningen nieuwbouw, gewijzigde tekeningen en dakcontructie gevel, 1988 

 640 rapport van raadgevend bureau ir. Buisman BV betreffende 

sterkteberekening 1e verdieping nieuwbouw in verband met plaatsing 

paternosterkasten, met 1 tekening, 1989 

 641 Hinderwetvergunning, met 15 tekeningen, 1989-1990 

 642 (revisie)tekeningen van Croon Electrotechniek: 30810/1 01 en 02; 19015/1 

A1 t/m A12, 1989-1991 

 643 (revisie)tekeningen van Croon Electrotechniek: 30810/1 B13 t/m B15; C1 

t/m C34, 1989-1991 

07.354.12. Maassluis (Hoogstraat 11 en 13, Maassluis sectie D nr. 7276 

(oud nr. 1136) en sectie D nr. 7313) 

 644 Stukken betreffende de aanpassing van het souterrain van de woning tot 

kantoorruimte, met 1 tekening, 1987-1988.  1 omslag 

07.354.2. Dienstwoningen 

07.354.20. Algemeen 

 645 Stukken betreffende beschikbaarstelling van dienstwoningen aan 

machinisten van gemalen in dienst van Delfland, 1982-1989.  1 omslag 

 646 Stukken betreffende verkoop van de Fort wisselwoning, met 1 tekening, 

1986-1987.  1 omslag 

07.354.21. Berkel en Rodenrijs 

 647-653 Stukken betreffende de bouw van een dienstwoning aan de Molenweg te 

Berkel en Rodenrijs, 1978-1983.  7 omslagen 



 647 besluitvorming; vaststelling van de huurwaarde van de dienstwoning; 

ontwerp; grondmechanisch onderzoek, met 6 tekeningen, 1978-1983 

 648 bouw- en Hinderwetvergunning; toetsing aan het bestemmingsplan, met 11 

tekeningen, 1978-1984 

 649 bestek en begroting; staat van aanwijzingen bij het bestek, met 8 

tekeningen, 1982-1984 

 650 statistische berekening dakplaten, met 16 bouw- en revisietekeningen, 1983 

 651 16 bouwtekeningen, 1983 

 652 bouwrijp maken van het terrein door Aannemersbedrijf Kroes BV te 

Maasland, met 3 tekeningen, 1983 

 653 aanbesteding en gunning aan bouw- en aannemingsbedrijf Van Pelt te Berkel 

en Rodenrijs; inschrijving Van Pelt; eindafrekening; verslagen 

bouwvergaderingen, 1983-1984 

07.354.22. Delft 

<RUB7>07.354.221. Mijnbouwplein 5/Mijnbouwstraat 19 

 654 Stukken betreffende de verkoop van de dienstwoning Mijnbouwstraat 19 aan 

C.A. Mensinga, 1984-1987.  1 omslag 

 655 Stukken betreffende de verkoop van dit pand aan ir. P. Slijkhuis, met 1 

kaart, 1989-1990.  1 omslag 

<RUB7>07.354.222. Oude Delft 167 (Gemeenlandshuis) 

 656 Stukken betreffende de renovatie- en de bescherming door de 

monumentenwet en de onttrekking aan het woningenbestand van de 

conciërgewoning, 1984-1989.  1 omslag 

<RUB7>07.354.223. Thorbeckestraat 15 

 657 Stukken betreffende verkoop van dit pand aan mr J.T. van der Wal, met 1 

kaart, 1987-1988.  1 omslag 

07.354.23. 's-Gravenzande 

<RUB7>07.354.232. Oranjesluis 

 658 Stukken betreffende verhuur- en restauratie van de woning, 1987.  1 omslag 

07.354.24. Hoek van Holland 

 659 Stukken betreffende de ontvangst van een Hinderwetvergunning voor het 

oprichten, in werking brengen en houden van een propaaninstallatie op open 

grond nabij Oranjekanaal 115b te Hoek van Holland, 1982.  1 omslag 

07.354.25. Maasland 

<RUB7>07.354.251. 's-Prinsensingel 7 te Maasland 

 660 Stukken betreffende de verkoop van dit pand aan E. Vellekoop, 1986-1987. 1 omslag 

07.354.26. Maassluis 

 661 Stukken betreffende de verkoop van de dienstwoning Jan Sluytersstraat 5 te 

Maassluis aan W. van de Haar, met 1 kaart, 1987.  1 omslag 

07.354.27. Monster 

 662 Stukken betreffende de verkoop van de dienstwoning Haagweg 37 te 

Monster, met 6 kaarten, 1986-1990.  1 omslag 

07.354.28. Nootdorp 

 663 Stukken betreffende de verkoop van de dienstwoning aan de Kortelandseweg 

41 te Nootdorp, met 2 kaarten en 1 tekening, 1985-1987.  1 omslag 



07.354.29. Vlaardingen 

 664 Stukken betreffende de verkoop van de dienstwoning aan de Javastraat 6 te 

Vlaardingen, met 1 tekening, 1985-1986.  1 omslag 

07.354.3. Kantoren; districtskantoren; directieketen 

07.354.31. Districtskantoor Arendsduin met loswal te 's-Gravenzande 

 665 Stukken betreffende de uitbreiding van het districtskantoor "Arendsduin", 

met 6 tekeningen, 1981-1982.  1 omslag 

 666 Stukken betreffende de inventarislijst van kantoormeubilair, van apparaten 

van peilboten en de dijkbewaking; betonreparatie en beveiliging van het 

gebouw, 1983-1989.  1 omslag 

07.354.32. Districtskantoor loswal Kijkduin (Loosduinen) 

 667 Stukken betreffende de vervanging van de dakbedekking van het 

districtskantoor te Kijkduin, 1981.  1 omslag 

 668 Stukken betreffende het vernieuwen en de reparatie van kanteldeuren; 

betonreparatie; de uitbreiding en de beveiliging van het kantoorgebouw, met 

4 tekeningen, 1984-1989.  1 omslag 

07.354.6. Materialenloodsen; dijkmagazijnen; loswallen 

07.354.61. Maassluis 

 669 Stukken betreffende de uitbreiding van de onderhoudswerkplaats 

"Heemraadsschuur", met 3 tekeningen, 1987-1989.  1 omslag 

07.354.5. Bemalingsinrichtingen (deze zijn geplaatst in rubriek -1.711.42) 

07.355. Uitoefening van de dienst 

07.355.1. Stafbesprekingen 

 670-671 Stukken betreffende de coördinatie van de uitbreiding van de 

waterkwaliteitstaak als gevolg van de overname van zuiveringstechnische 

werken van gemeenten, 1980-1983.  2 omslagen 

N.B. Er werden 3 hoofdgroepen onderscheiden: de gemeente 's-Gravenhage, 

de agglomeratie 's-Gravenhage en de waterweggemeenten. 

 670 , 1980-1981 

 671 , 1982-1983 

07.355.2. Dienstvoorschriften 

 672 Stukken betreffende dienstvoorschriften voor de afdoening van facturen, de 

behandeling van klachten bij een calamiteit, contacten met de pers, het 

aanbieden van typewerk, het gebruik van een dienstauto, het vlaggen bij 

officiële gelegenheden, de registratie van post- en archiefstukken, de 

afdoening van rapporten betreffende milieuzaken, de goedkeuring van 

adviezen van de Technologische Afdeling, het gebruik van het stempel 

WABM, de instructie voor het gebruik van persluchtmaskerdragers, de 

toepassing van politiedwang, een handtekeningenlijst, het vastleggen van 

afspraken in verband met schadeclaims, de administratie van vergunningen, 

het inleveren van afgedane stukken, een standaardformulier bij 

mandaatvergunningen, 1982-1989.  1 omslag 

 673 Stukken betreffende het calamiteitenplan voor het Gemeenlandshuis te Delft, 

1989.  1 omslag 



07.355.5. Interne organisatie 

 674 Stukken betreffende een onderzoek naar de efficiency van de organisatie van 

Delfland, 1980-1985.  1 omslag 

N.B. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Ydo; de aanpassing van de 

organisatie is begeleid door GITP. 

 675 Stukken betreffende de interne ambtelijke organisatie: de functie secretaris 

districtsbesturen, de organisatie van de afdeling Algemene 

Zaken/Personeelszaken, de organisatiestructuur van de Technische Dienst, 

de Chemisch Technologische Afdeling, de afdeling Zuiveringtechnische 

Werken, de regeling van de waarneming van sluiswachters, de regeling van 

de waarneming van de dienst van poldermachinisten, 1981-1983.  1 omslag 

 676 Stukken betreffende de beleidsvoorbereiding van de interne organisatie door 

de werkgroep beleidsvoorbereiding, onderwerpen o.a.: de postbehandeling, 

volg- of gelijktijdige behandeling, ambtelijk- en bestuurlijk mandaat, 

parafering, voortgangscontrole, 1983.  1 omslag 

 677 Stukken betreffende de automatisering van de gegevensverwerking van de 

Technische Dienst, 1984-1986.  1 omslag 

 678 Stukken betreffende de interne organisatie van de ambtelijke dienst, de 

organisatie van de opsporingsambtenaren, van de afdeling Kasbeheer en 

Invordering, het onderzoek door GITP, de zuiveringsregio Nieuwe Waterweg, 

de Afdeling Bedrijfsafvalwater, het beheer en onderhoud van 

zuiveringstechnische werken, de hoofdafdeling Personeel, Organisatie en 

Automatisering (POA), de structuur van de afdeling Voorlichting, de afdeling 

Financieel Economische Zaken, de bemalingsinrichtingen, het stafbureau van 

de Technische Dienst, 1984-1989.  1 omslag 

 679-682 Stukken betreffende de vergaderingen van de Stuurgroep Automatisering 

Delfland, 1986-1989.  4 omslagen 

 679 , 1986 

 680 , 1987-1988 

 681 , 1987-1988 (2) 

 682 , 1989 

 683 Stukken betreffende de instelling van een ideeënbus bij Delfland, 1988. 1 omslag 

 684 Stukken betreffende de automatisering van de administratieve 

gegevensverwerking van Delfland, 1988.  1 omslag 

07.4. Verkiezingen 

 685 Stukken betreffende de verkiezing en de benoeming van leden en 

plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur, 1984.  1 omslag 

 686 Stukken betreffende de tussentijdse benoeming van leden en 

plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur, 1985.  1 omslag 

 687 Stukken betreffende de verkiezing en de benoeming van leden en 

plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur, 1987-1988.  1 omslag 

07.5. Bestuur 

07.50. Algemeen 

 688 Stukken betreffende de samenstelling van de waterschapsbesturen, 

1982,1987-1989.  1 omslag 

 689 Stukken betreffende het voornemen van de provincie tot wijziging van de 

zittingstermijnen van bestuursorganen van waterschappen, 1986-1987. 1 omslag 

07.510. Verenigde vergadering 

 690 Besluitenlijsten van de bijeenkomsten van de verenigde vergadering, 1982. 1 omslag 

 691 Stukken betreffende de herziening van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de verenigde vergadering, 1984.  1 omslag 



 692 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de verenigde vergadering: 

agenda's, bespreekstukken, besluitenlijsten, notulen, 1985.  1 omslag 

 693 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de verenigde vergadering: 

agenda's, bespreekstukken, besluitenlijsten en notulen, 1986.  1 omslag 

N.B. Bij de stukken voor de bijeenkomsten van juni en september bevinden 

zich overzichten van de samenstelling van het bestuur. 

 694 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de verenigde vergadering: 

agenda's, bespreekstukken, besluitenlijsten en notulen, 1987.  1 omslag 

N.B. Bij de stukken voor de bijeenkomsten van maart en juni bevinden zich 

overzichten van de samenstelling van het bestuur. 

 695 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de verenigde vergadering: 

agenda's, bespreekstukken, besluitenlijsten en notulen, 1988.  1 omslag 

N.B. Bij de stukken voor de bijeenkomst van 16 juni 1988 bevindt zich een 

overzicht van de samenstelling van het bestuur. 

 696 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de verenigde vergadering: 

agenda's, besprekstukken, besluitenlijsten en notulen, 1989.  1 omslag 

N.B. Bij de stukken voor de bijeenkomst van maart bevindt zich een 

overzicht van de samenstelling van het bestuur. 

07.515. Commissies uit de verenigde vergadering 

 697 Notulen van de openbare vergaderingen van de vaste commissie voor de 

financiën, 1989.  1 omslag 

 698 Notulen van de openbare vergaderingen van de vaste commissie voor het 

waterkwaliteitsbeheer, 1989.  1 omslag 

07.520. Dijkgraaf en hoogheemraden 

 699 Stukken betreffende de werkwijze en de portefeuilleverdeling van het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden, 1984-1988.  1 omslag 

07.524. Bezoldiging en pensioen 

 700 Stukken betreffende de bezoldiging van waterschapsbestuurders, 1975-

1982.  1 omslag 

07.526. Hoogheemraden 

 701 Stukken betreffende de benoeming en de bevoegdheden van 

hoogheemraden, 1981-1989.  1 omslag 

 702 Stukken betreffende de aanwijzing van een waarnemend hoogheemraad, 

1985-1988.  1 omslag 

07.533. Diensthoofden 

 703 Stukken betreffende de analyse van de functies van de diensthoofden, 1982. 

 1 omslag 

07.536. Opsporingsambtenaar 

 704 Stukken betreffende de aanwijzing-, de functievereisten-, de opleiding-, de 

bevoegdheid en de samenwerking met de reguliere politie van 

opsporingsambtenaren betreffende Wvo- en milieudelicten, 1985-1986.  1 omslag 

07.540. Districtsbesturen 

 705 Notulen en verslagen van de vergaderingen van de districtsbesturen en 

ingelanden van de districten, 1982-1984.  1 omslag 

 706 Stukken betreffende de vervulling van vacatures in- en de werkwijze van de 

districtsbesturen, 1983-1987.  1 omslag 



 707 Stukken betreffende de wijziging van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de districtsbesturen, 1984.  1 omslag 

 708 Stukken betreffende de vergaderingen van de districtsbesturen, 1985-1989. 1 omslag 

 709 Stukken betreffende de communicatie van Delfland met de districtsbesturen 

naar aanleiding van een brief van plaatsvervangend hoofdingeland P. van 

Leeuwen dat de districtsbesturen in een laat stadium worden geïnformeerd, 

1986.  1 omslag 

07.6. Plichten en bevoegdheden van het waterschap 

07.61. Delegatie van bevoegdheden 

 710 Stukken betreffende de overdracht van bevoegdheden van de verenigde 

vergadering aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden betreffende 

benoeming en ontslag van personeel, de aankoop van onroerende goederen 

inzake Deltawerken en waterbeheersplannen, 1982.  1 omslag 

 711 Stukken betreffende de mandatering van bevoegdheden, het advies en de 

uitwerking van het advies, het artikel "delegatie en mandaat bij het 

Hoogheemraadschap van Delfland", de mandatering van 

keurvergunningverlening, de overeenkomsten betreffende de lozing van 

afvalstoffen, het indienen van commentaren, bezwaren en beroep, de heffing 

van belastingen, de submandatering van bevoegdheden, 1985-1987.  1 omslag 

N.B. Een besluit betreffende de submandatering is niet aangetroffen. 

07.7. Beleidsbepalingen, regeling, vaststelling en vastlegging der bestuurs- 

en beheershandelingen 

 712 Stukken betreffende het periodiek overleg van de Technologische Afdeling, 

1981-1988.  1 omslag 

 713 Stukken betreffende het periodiek overleg van de Gaarderboekhouding met 

de Technologische Afdeling over de verontreinigingsheffing, 1981-1989. 1 omslag 

 714 Stukken betreffende het stafoverleg van de Technische Dienst, 1982-1983. 1 omslag 

 715 Stukken betreffende het periodiek overleg van de bedrijfsleiders van de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) en de afdeling Beheer Technische 

Installaties (BTI), 1982-1987.  1 omslag 

 716 Stukken betreffende het periodiek overleg van de directeur- met de hoofden 

van de districten van de Technische Dienst, 1982-1989.  1 omslag 

 717 Stukken betreffende de behandeling van vragen van leden van de provinciale 

staten over de tekst van de bijsluiter van Delfland betreffende de 

waterstaatkundige positie van glastuinbouwgebieden, 1982-1989.  1 omslag 

 718-719 Stukken betreffende het periodiek overleg met opsporingsambtenaren, 

1983-1989.  2 omslag 

 718 , 1983-1985 

 719 , 1986-1989, met 1 kaart 

 720-733 Stukken betreffende het periodiek overleg van de werkgroep machinisten, 

gemalen en dienstwoningen (MGD), 1983-1989.  14 omslagen 

 720 instelling en opdrachtformulering, eerste vergaderingen, 1983 

 721 vergadering januari, 1984 

N.B. Voor onderhoudsopname door Nationale Woningraad, zie 07.351.51 

 722 vergadering februari, met 1 kaart en 4 tekeningen, 1984 

N.B. Een vergaderstuk is een lijst van capaciteitsmetingen poldergemalen. 

 723 vergadering maart, met 12 kaarten, 1984 

 724 vergadering april, met 3 kaarten, 1984 

 725 vergadering mei, met 1 kaart, 1984 

 726 vergadering juli - december, met 5 kaarten en 6 tekeningen, 1984 

 727 vergadering februari, met 4 kaarten en 3 tekeningen, 1985 

 728 vergadering april, met 8 kaarten, 1985 

 729 vergadering juni - december, met 4 kaarten en 3 tekeningen, 1985 



 730 vergadering januari - april, met 5 kaarten, 1986 

 731 vergadering mei - december, met 1 kaart, 1986 

 732 vergaderingen, met 1 kaart en 2 tekeningen, 1987 

 733 vergaderingen, met 6 kaarten, 1988-1989 

 734 Stukken betreffende het periodiek overleg van de bemalingsinrichtingen, 

1983-1990.  1 omslag 

 735 Stukken betreffende het technisch jaarverslag van Delfland, 1987-1989. 1 omslag 

 736 Stukken betreffende het periodiek overleg van de bedrijfsleiders van de 

afdeling Beheer Technische Installaties (BTI), met projectenoverzicht, 1988-

1989.  1 omslag 

07.8. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak 

07.812.4. Deelneming, uitnodiging en vertegenwoordiging 

 737 Stukken betreffende de deelneming aan de jaarlijks door de Vereniging voor 

Waterstaat en Landinrichting georganiseerde geuzetocht, ofwel de excursie 

die de Hollandse Waterlinie centraal stelt, 1982-1989.  1 omslag 

07.85. Financiële, materiële en morele steun 

 738 Stukken betreffende financiële bijdragen aan de Historische Vereniging 

Holland, het Stedelijk museum "Het Prinsenhof", een symposium van de 

Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting, de nieuwsbrief van de 

stichting Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland, de Vereniging voor 

Milieurecht, het Genootschap Oud Westland, de voorpublicatie "Delft en 

Delfland voor de Grote Raad van Mechelen", 1982-1983.  1 omslag 

 739 Stukken betreffende bijdragen door Delfland in de exploitatiekosten van de 

pompinstallatie in de Kapelpolder te Maassluis, 1982-1985.  1 omslag 

 740 Stukken betreffende financiële bijdragen aan instellingen en vergoedingen 

aan derden voor aan Delfland geleverde diensten, 1982-1989.  1 omslag 

08. Personeel  

08.0. Algemeen 

 741 Stukken betreffende het personeel- en organisatiebeleid van Delfland, 1985. 1 omslag 

08.1. Ambtsketenen, rechtspositie, overleg en medezeggenschap 

08.16. Dienstkleding 

 742 Stukken betreffende de aanpassing van het kledingbesluit; uniformen van 

opsporingsambtenaren; het verstrekken van veiligheidsbrillen, met 6 

tekeningen en 5 monsters van stoffen, 1981-1987.  1 omslag 

08.171. Rechtspositie 

 743 Stukken betreffende de inpassing van personeel in de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Houtrust, 1981.  1 omslag 

 744 Stukken betreffende de wijziging van rechtspositieregelingen, -de 

overlegverordening, -de gelijkschakeling van de arbeidsduur en de 

bedrijfstijdverlenging, -de tijdelijke verordening vervangen Delflands 

Wachtgeldverordening en Uitkeringsverordening, -rechtspositie, de Wet 

Persoonsregistratie, decentrale werkgelegenheidsmaatregelen en 

autokosten, Oortmaatregelen, 1983-1989.  1 omslag 

08.172. Georganiseerd overleg 

 745 Stukken betreffende het georganiseerd overleg, 1987.  1 omslag 



08.173. Medezeggenschap 

 746 Stukken betreffende de instelling en reglementering van de 

Medezeggenschaps Commissie, 1981-1988.  1 omslag 

 747 Stukken betreffende het overleg tussen de diensthoofden en de 

Medezeggenschaps Commissie, 1983-1989.  1 omslag 

N.B. Tot 1987 vond het overleg schriftelijk, daarna mondeling plaats 

08.21 Sollicitatie, nevenwerkzaamheden, beëdiging 

08.26. Beëdiging 

 748 Stukken betreffende de beëdiging van personeel van de Technische Dienst, 

1983-1984.  1 omslag 

08.31. Instructie, arbeidstijden, vakantie, toegestane en verboden 

lidmaatschappen 

08.311. Arbeidstijden 

 749 Stukken betreffende arbeidsduurverkorting en uitbreiding van de bedrijfstijd, 

1985-1989.  1 omslag 

08.71 bezoldiging, vergoeding, pensioen 

08.741. Bezoldiging 

 750 Stukken betreffende functiewaardering, beloningsdifferentiatie, de 

compensatieregeling voor arbeid onder sterk bezwarende omstandigheden, 

de tijdelijke verordening WWV vervangende uitkering, 1982-1989.  1 omslag 

08.741.513. Onregelmatigheidstoeslag en overwerk 

 751 Stukken betreffende de regeling van de wachtdienst, algemeen en specifiek 

voor opsporingsambtenaren, 1987-1988.  1 omslag 

08.743. Pensioen 

 752 Besluit betreffende de voorbereiding op pensionering, de zogenaamde 

prepensionering, 1987.  1 omslag 

08.8 Overige personeelsaangelegenheden 

08.822. Hygiënische en medische maatregelen 

 753 Stukken betreffende de aansluiting van Delfland bij de Stichting 

Bedrijfsgeneeskundige Dienst Delft en omstreken; rapporten betreffende 

bedrijfsgeneeskundige onderzoeken bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie "De 

Groote Lucht", de Technologische Afdeling, de bemalingsinrichtingen en de 

districten van de Technische Dienst, 1983-1989.  1 omslag 

08.823. Veiligheidsmaatregelen 

 754 Stukken betreffende de meerjarenbegroting 1986-1990 inzake veiligheid, 

gezondheid en welzijn, 1985-1986.  1 omslag 

 755-756 Stukken betreffende de bijeenkomsten van de ARBO-Adviescommissie, 

1987-1989.  2 omslagen 

 755 , 1987 

 756 , 1988-1989 

 757-758 Stukken betreffende veiligheidsmaatregelen, 1987-1989.  2 omslagen 

 757 , 1987-1988 



 758 , 1989 

-1. Uitoefening van de taak 

1.57. Gezondheid, milieuhygiëne, ruimtelijke ordening 

1.577.0. Milieuhygiëne, algemeen 

 759 Notitie betreffende de bedrijfsinterne milieuzorg, ter informatie toegestuurd 

door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 

1989.  1 omslag 

 760 Stukken betreffende overleg met de Algemene Inspectie Dienst van het 

ministerie van Landbouw en Visserij, 1989.  1 omslag 

1.577.611. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil 

N.B. Voor de inrichting van baggerdepots, zie -1.791.13 

 761 Stukken betreffende de aanpassing door de gemeente Naaldwijk van de 

waterhuishouding rondom de vuilstortplaats langs de Strijp als maatregel om 

verontreiniging door lekwater tegen te gaan; de aanleg van een kwelsloot 

rondom de vuilstort; de aanleg van een toegangsweg, met 3 kaarten, 1979-

1986.  1 omslag 

 762 Stukken betreffende de uitwisseling van informatie van Delfland met de 

Provinciale Waterstaat, 1986.  1 omslag 

 763-765 Stukken betreffende de verlening van Wvo-vergunningen Z 10 t/m 15 1986 

aan autosloperijen aan de Schiekade te Schiedam, alsmede controle op de 

naleving van de vergunningvoorwaarden als bijdrage van Delfland in het 

proefproject Schiekade, 1986-1987.  3 omslagen 

 763 vergunningen Z 10 t/m 15 1986, 1986 

 764 deelname in de begeleidingscommissie proefproject Schiekade, het 1e 

verslag, het evaluatierapport van de commissie en het voortgangsrapport 

van het proefproject, 1986-1987 

N.B. Het secretariaat van deze commissie berust onder de Dienst Centraal 

Milieubeheer Rijnmond. 

 765 deelname in de werkgroep controle proefproject Schiekade, 1986-1987 

 766-770 Stukken betreffende milieu effect rapportages over de inrichting van een 

afvalberging "Lickebaert" in de Aalkeet-Binnenpolder in Vlaardingen, met 

verzoeken van Delfland op deze locatie ook zuiveringsslib en zand te mogen 

storten, 1986-1990.  5 omslagen 

N.B. Verantwoordelijk voor deze inrichting is de provincie, bij Delfland 

zouden twee keurvergunningen en een Wvo-vergunning worden 

aangevraagd. Deze aanvragen zijn niet in het dossier aangetroffen. 

 766 met 5 kaarten, 1986 

 767 met 6 kaarten, 1987 

 768 met 2 kaarten, 1988 

 769 met 1 kaart en 1 tekening, 1989 

 770 , 1990 

 771 Stukken betreffende verontreiniging van lekwater uit een vuilstortplaats in 

de Dijkpolder en onbeantwoorde verzoeken van Delfland aan de provincie als 

eigenaar van de vuilstort om tegen het ongefilterd weglekken van dit water 

maatregelen te treffen, met 2 kaarten, 1987-1990.  1 omslag 

 772 Stukken betreffende het ontwerpplan van de provincie voor het verwijderen 

van autowrakken, met bezwaren daartegen van de Zuid-Hollandse 

waterschappen omdat in het plan geen rekening wordt gehouden met 

verontreiniging van het oppervlaktewater door lekwater, 1988-1989.  1 omslag 

 773 Circulaires van de provincie Zuid-Holland betreffende de oprichting van het 

Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland en de vaststelling van de 

statuten van dit bedrijf, 1989.  1 omslag 



1.577.612. Riolering 

1.577.612.0. Algemeen 

 774-776 Stukken betreffende de overname van lozingspunten en de aansluiting van 

gemeentelijke rioleringen op transportleidingen naar zuiveringsinstallaties, 

1980-1984.  3 omslagen 

 774 van de gemeente Rotterdam, met 1 kaart, 1980-1984 

 775 van de gemeente Schiedam, met 1 kaart, 1984 

 776 van de gemeente Vlaardingen, met 1 kaart, 1982-1984 

 777 Stukken betreffende advisering aan gemeenten inzake het opstellen van- en 

de controle op de naleving van de voorwaarden in aansluitvergunningen, 

1980-1985.  1 omslag 

 778 Stukken betreffende de invloed van condenswater van hoog rendement 

verwarmingsketels op de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuivering, 

1982.  1 omslag 

 779 Stukken betreffende de reactie op een voorstel van Haskoning inzake de 

verbetering van de waterkwaliteit in het Westland; de inventarisatie van 

gerioleerde gebieden in gemeenten; overleg met het ministerie van VROM 

inzake onderhoudsproblematiek van rioleringen; een voorstel van 

hoofdingeland T.G. Boekestijn inzake het overnemen van het rioleringbeheer 

van gemeenten; strafrechtelijk optreden tegen illegale lozingen van 

huishoudelijk afvalwater, 1982-1989.  1 omslag 

1.577.612.3. Gemeentelijke rioleringen 

1.577.612.301. Bergschenhoek 

 780 Stukken betreffende wijziging van vergunning Z 11/1980 inzake de 

aansluiting van de buitengebieden van de gemeente Bergschenhoek op de 

riolering van Berkel en Rodenrijs; een regeling met het hoogheemraadschap 

van Schieland over grensoverschrijdend afvalwater, met 3 tekeningen, 1980-

1986.  1 omslag 

1.577.612.302. Berkel en Rodenrijs 

 781 Stukken betreffende het basisrioleringsplan van de gemeente voor 

lintbebouwing, 1980.  1 omslag 

 782 Stukken betreffende wijziging van vergunning Z 11-1980, inzake het via 

overstorten en nooduitlaten lozen uit riolen in vier onrendabele gebieden op 

oppervlaktewater, 1980-1983.  1 omslag 

 783 Stukken betreffende vergunning Z 44/1986, inzake de aanleg van een 

drukriolering langs de Noordersingel - Rodenrijseweg/Klapwijkseweg - Het 

Hoge Land, met 9 tekeningen, 1983.  1 omslag 

 784 Stukken betreffende vergunning Z 12/1984, inzake de aanleg van riolering 

langs de Noordeindseweg, met 1 tekening, 1984.  1 omslag 

N.B. De beschikking/vergunning ontbreekt. 

 785 Stukken betreffende vergunning Z 20/1984, inzake het lozen van afvalwater 

door middel van nooduitlaten langs de A.H. Verweyweg, met 4 tekeningen, 

1984.  1 omslag 

 786 Stukken betreffende vergunning Z 35/1985, inzake het lozen door middel 

van een nooduitlaat van het gemeentelijk rioleringstelsel in de Nieuwe 

Droogmakerij (Westersingel) op oppervlaktewater, 1984-1985.  1 omslag 

1.577.612.303. 's-Gravenhage 

 787 Stukken betreffende inspectie van de persleiding naar het circulatiegemaal 

Morsestraat; de procedure verversing van het Haags koelcircuit, 1980-1987. 1 omslag 



 788 Stukken betreffende de aansluiting van woonschepen op de riolering, met 16 

tekeningen, 1981-1989.  1 omslag 

1.577.612.304. 's-Gravenzande 

 789 Stukken betreffende wijziging van vergunning Z-2/1979 inzake het maken 

van rioleringswerken op het industrieterrein, deel III, fase 1, 1981.  1 omslag 

 790-792 Stukken betreffende vergunningen voor rioleringswerken in de zuidwesthoek 

van de gemeente en de aansluiting op zuiveringstechnische werken van 

Delfland, 1982-1984.  3 omslagen 

 790 vergunning Z-24/1984 betreffende de aansluiting van gebied II, met 3 

tekeningen, 1982 

 791 vergunning Z-25/1984 betreffende de aansluiting van gebied III, met 2 

tekeningen, 1982-1984 

 792 privaatrechtelijke vergunningen voor de aansluiting van het gemeentelijk 

rioleringstelsel op de rioolwaterpersleiding van Delfland van de gebieden II 

en III, 1984 

 793 Stukken betreffende aansluitvergunning Z-69/1985, met 3 tekeningen, 

1985.  1 omslag 

1.577.612.305. Hoek van Holland 

 794 Stukken betreffende een verzoek aan de gemeente Rotterdam om gegevens 

over de riolering in Hoek van Holland, 1975-1980.  1 omslag 

 795 Stukken betreffende aansluiting op de riolering van de Stichting Verwerking 

Tuinafval Westland van het Oranjekanaal te Hoek van Holland: 

lozingsvergunning Z-33/1984 (ingetrokken met Z-12/1992; vergunning Z-

38/1984 inzake de aansluiting van de persleiding; besprekingsverslagen; 

meting en bemonstering, 1984-1986.  1 omslag 

1.577.612.306. De Lier 

 796 Stukken betreffende vergunning inzake de aansluiting van de persleiding 

voor afvalwater van het Defensie Computer Centrum Maasland op de 

rioolwaterpersleiding De Lier-Maasland, met 2 kaarten, 1981-1983.  1 omslag 

N.B. De vergunning ontbreekt. 

 797 Stukken betreffende vergunning Z-26/1984 inzake de aansluiting van het 

gemeentelijk rioleringstelsel op het rioolgemaal aan de Burgemeester 

Crezeelaan, met 8 tekeningen, 1983-1989.  1 omslag 

 798 Stukken betreffende vergunning Z-9/1984 inzake het lozen van 

overstortwater, 1984.  1 omslag 

 799 Stukken betreffende vergunning ZP-16/1986 inzake het lozen van afvalwater 

in oppervlaktewater van de Hoefpolder, de Kralingerpolder, de Dorppolder en 

de Groeneveldsche polder, met 11 tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

 800 Stukken betreffende vergunning ZP-327/1989 inzake het door middel van 

een overstort van het gemeentelijk rioleringsstelsel lozen van afvalwater op 

oppervlaktewater in het plan "De Kickert" in de Hoefpolder, met 2 

tekeningen, 1987-1989.  1 omslag 

 801 Stukken betreffende vergunning Z-17/1988 inzake de aanleg van 

noodoverstorten in de rioleringstelsels van de Burgerdijkseweg, de 

Heerenlaan, Westgaag-West, de Kwakelweg en de Oostgaag in Maasland en 

De Lier, 1988.  1 omslag 

1.577.612.307. Leidschendam 

 802 Verslag van een bespreking betreffende de afvalwaterproblematiek van de 

bouwlocatie "Leizo" en het bedrijventerrein "Forepark", 1989.  1 omslag 



1.577.612.308. Maasland 

 803 Stukken betreffende vergunning Z-40/1987, later vernummerd naar Z-

5/1988 inzake het door middel van nooduitlaten van het gemeentelijk 

rioleringssysteem lozen van afvalwater op oppervlaktewater van de Oude 

Campspolder en de Kralingerpolder, 1987-1988.  1 omslag 

 804 Stukken betreffende vergunning Z-9/1990 inzake het lozen van afvalwater 

op oppervlaktewater in de Commandeurspolder; vergunning Z-41/1990 

inzake het door middel van overstorten van gemeentelijk rioleringsstelsel 

lozen van afvalwater op oppervlaktewater in de Commandeurspolder en de 

Dijkpolder, met 3 tekeningen, 1989-1990.  1 omslag 

 805 Stukken betreffende vergunning Z-9/1990 en Z-10/1990 inzake het door 

middel van overstorten van het gemeentelijk rioleringsstelsel lozen van 

afvalwater op oppervlaktewater nabij de Oude veiling en de Kortebuurt en 

nabij de Coldenhovenlaan, 1989-1990.  1 omslag 

1.577.612.309. Maassluis 

 806-807 Stukken betreffende het rioolwatertransportsysteem in de gemeente 

Maassluis, 1979-1987.  2 omslagen 

 806 variantenstudie voor het transportstelsel van Maassluis, het vaststellen van 

het horizontaal afleverpunt, met 1 tekening, 1979-1980 

 807 kostenverdeelsleutels, met 1 tekening, 1980-1987 

 808 Stukken betreffende een overeenkomst inzake de overdracht van de laatste 

meter afvoerleiding van de gemeentelijke riolering naar de rivier De Nieuwe 

Waterweg; opgave van de verontreinigingsheffing voor de gemeente 

Maassluis aan Rijkswaterstaat, met 3 tekeningen, 1981-1983.  1 omslag 

 809-813 Stukken betreffende het bouwen en verbouwen van vijf gemalen en de 

aanleg van persleidingen te Maassluis, 1982-1983.  5 omslagen 

 809 bestek 16-01, civiele werken, 1982 

 810 19 tekeningen bij bestek 16-01, 1982 

 811 bestek 16-02, mechanische en elektrotechnische werken; voorschriften bij 

bestek; staat van aanvullingen en wijzigingen, 1982 

 812 12 tekeningen bij bestek 16-02, 1982 

 813 goedkeuring bestekken 16-01 en 16-02; aanbesteding en gunning, 1982-

1983 

 814 Stukken betreffende de lozingsverordening riolering; het opnemen van een 

regeling voor lozingen vanaf werkplaatsen voor motorvoertuigen, 1984-

1989.  1 omslag 

1.577.612.310. Monster 

 815 Stukken betreffende de voorbereiding van de afvoer van drainwater van het 

gebied Zwartendijk, met 1 kaart, 1979-1982.  1 omslag 

 816 Stukken betreffende wijziging van vergunning Z-30/1976 inzake de 

aansluiting van de Verburghlaan te Poeldijk; idem voor de aansluiting op de 

riolering van de Slachthuiskade / het Mercuriusplein, 1983-1984.  1 omslag 

 817 Stukken betreffende vergunning Z-78/1985 inzake de aansluiting van het 

gemeentelijk rioleringstelsel op de bij Delfland in beheer zijnde rioolgemalen 

Haagweg en Plaats Langeveld, met 7 tekeningen, 1984-1986.  1 omslag 

 818 Stukken betreffende intrekking lozingsvergunningen Z-14/1974, ZP-

25/1973, in verband met de mogelijkheid van aansluiting op de 

gemeentelijke riolering, 1986-1988.  1 omslag 

 819 Stukken betreffende vergunning Z-29/1990 inzake het door middel van een 

overstort van het gemeentelijk rioleringsysteem van de kern van Poeldijk 

lozen afvalwater op oppervlaktewater van de Lange Sloot, met 1 tekening, 

1989-1990.  1 omslag 



1.577.612.311. Naaldwijk 

 820 Stukken betreffende het, onder intrekking van vergunning Z-2/ZP-5/1970, 

laatstelijk gewijzigd in 1981, verlenen van een vergunning tot 

wederopzegging voor het lozen afvalwaterdoor middel van rioleringswerken 

ten behoeve van de woonkernen van Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk, 

met 2 tekeningen, 1979-1983.  1 omslag 

N.B. De definitieve beschikking ontbreekt. 

1.577.612.312. Nootdorp 

 821 Stukken betreffende de aansluiting van woningen aan de Molenweg op de 

gemeentelijke riolering na een klacht bij Delfland, 1981-1984.  1 omslag 

 822 Stukken betreffende een toespraak van de waarnemend dijkgraaf van 

Delfland ter gelegenheid van de laatste aansluiting van woningen en 

bedrijven op de riolering van de gemeente Nootdorp, 1985.  1 omslag 

1.577.612.313. Pijnacker 

 823 Stukken betreffende vergunning inzake het door middel van nooduitlaten 

van het gemeentelijk rioleringstelsel langs de Rijskade lozen van afvalwater 

op oppervlaktewater van de Noordpolder van Delfgauw, 1985.  1 omslag 

N.B. De vergunning ontbreekt. 

 824 Stukken betreffende vergunning inzake het door middel van een overstort, 

behorend tot het gemeentelijk rioleringstelsel, lozen van afvalwater op 

oppervlaktewater van de Noordpolder van Delfgauw, ter hoogte van de 

Noordeindseweg, 1985-1986.  1 omslag 

N.B. De vergunning ontbreekt. 

1.577.612.314. Rijswijk 

 825 Stukken betreffende de wijziging van vergunning Z-63/ZP-31/1969 inzake 

de aanleg van riolering op het bedrijfsterrein langs de Lange kleiweg en het 

lozen van afvalwater op oppervlaktewater middels nooduitlaten, met 1 

tekening, 1985.  1 omslag 

 826 Stukken betreffende het niet aansluiten van twee woonschepen op de 

gemeentelijke riolering, 1985-1986.  1 omslag 

1.577.612.315. Rotterdam 

 827 Stukken betreffende een overeenkomst inzake de overdracht van de laatste 

meter afvoerleiding van de gemeentelijke riolering naar de rivier De Nieuwe 

Waterweg, met 2 tekeningen, 1982-1983.  1 omslag 

 828-829 Stukken betreffende de aansluitvergunning voor de gemeente Rotterdam, 

1985-1991.  2 omslagen 

 828 overleg met de hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en het 

zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden inzake vergunningverlening 

bij grensoverschrijdend afvalwater; aansluitvergunningen voor de gemeente 

Rotterdam van Schieland en het zuiveringschap Hollandse Eilanden en 

Waarden; vergunning Z-4/1987 inzake het door middel van overstorten van 

het gemeentelijk rioleringstelsel lozen van afvalwater binnen Rotterdam, 

voor zover gelegen in het beheersgebied van Delfland, 1985-1991 

 829 bezwaar en beroep van Delfland tegen de aansluitvergunning van het 

zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden aan de gemeente Rotterdam, 

1987-1991 

 830 Stukken betreffende de werkverdeling tussen de gemeente Rotterdam en de 

waterkwaliteitsbeheerders, 1987.  1 omslag 



1.577.612.316. Schiedam 

 831 Stukken betreffende een overeenkomst inzake de overdracht van de laatste 

meter afvoerleiding van de gemeentelijke riolering naar de rivier De Nieuwe 

Waterweg, 1980-1981.  1 omslag 

 832-837 Stukken betreffende de aanpassing van de gemeentelijke riolering van 

Schiedam in verband met de aansluiting op de rwzi De Groote Lucht, 1982-

1990.  6 omslagen 

 832 overleg met de gemeente Schiedam en de provincie Zuid Holland, 1982-

1983 

 833 beroep op artikel 121 van de Provinciewet en een civiele procedure voor de 

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 1983-1984 

 834 vervolg civiele procedure; het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, 1985 

 835 hoger beroep voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage; een tussenarrest: 

Schiedam is aansprakelijk voor schade, Delfland moet schadebedrag 

aantonen, 1985-1988 

 836 vaststelling van het schadebedrag na het tussenarrest van het Gerechtshof, 

1988-1990 

 837 schikking met de gemeente Schiedam, 1990 

 838 Stukken betreffende de goedkeuring van het basisrioleringsplan, met 1 

tekening, 1983.  1 omslag 

 839 Stukken betreffende de intrekking van vergunning Z-58/1969 inzake het 

lozen van afvalwater van wasserij Spring Grove Services, Nieuwe Haven 83, 

in verband met de aansluiting op het gemeentelijk rioleringstelsel, 1983-

1984.  1 omslag 

 840 Stukken betreffende de aansluiting van buitendijkse gebieden op het 

gemeentelijk rioleringstelsel, met 16 tekeningen, 1983-1988.  1 omslag 

 841 Stukken betreffende vergunning Z-80/1985 inzake de aansluiting van het 

gemeentelijk rioleringstelsel op het eindgemaal Bijdorp, behorend tot het 

rioolwatertransportstelsel van de rwzi De Groote Lucht, 1984-1987.  1 omslag 

 842 Stukken betreffende het onder voorwaarden instemmen met het verzoek tot 

de afvoer van overtollig water uit de opspuiting van de gebieden Woudhoek 

en Spaland naar de rwzi De Groote Lucht, 1985-1987.  1 omslag 

 843 Stukken betreffende een overeenkomst inzake de afvoer van afvalwater uit 

het industriegebied Spaanse Polder naar de rwzi Dokhaven, 1985-1990. 1 omslag 

1.577.612.317. Schipluiden 

 844 Stukken betreffende vergunning Z-25/1981 inzake het lozen van afvalwater 

van het gemeentelijk rioleringstelsel in de Schoolstraat, met een overstort 

op de Hoge Abtwoudse polder; -voor het lozen van afvalwater in de polder 

Vockestaert, met 1 tekening, 1981-1982.  1 omslag 

 845 Stukken betreffende vergunning Z-14/1988 voor de aansluiting van de 

riolering van Schipluiden op het rioolwatertransportstelsel van de rwzi 

Houtrust, via het rioolgemaal Slauerhofflaan te Delft, met 1 tekening, 1987-

1988.  1 omslag 

1.577.612.318. Vlaardingen 

 846-848 Stukken betreffende de aanleg van een rioolwaterpersleiding van het 

rioolgemaal Westwijk naar het riooleindgemaal Vlaardingen, 1979-1982. 3 omslagen 

 846 bestek en kostenraming 650 m persleiding 700 diameter, met 3 tekeningen, 

1982 

 847 keuze tracé; goedkeuring bestek; aansluiting op eindgemaal en vaststelling 

diameter leiding; vervanging gedeelte leiding tot Trawlerweg; besprekingen; 

aanbesteding en gunning; opdracht aan A.J. Suijkerbuijk BV; oplevering, 

met 8 tekeningen, 1979-1982 

 848 goedkeuring gunning materiaalleveringen, 1982 



 849 Stukken betreffende de aansluiting van het clubgebouw op de golfbaan op de 

gemeentelijke riolering in plaats van het voorzien in een eigen 

zuiveringsinstallatie, met 1 tekening, 1980-1981.  1 omslag 

 850 Stukken betreffende de overeenkomst inzake de overdracht van de laatste 

meter afvoerleiding van de gemeentelijke riolering naar het beheersgebied 

van Rijkswaterstaat, zoals aangegeven op de tekening; opgave van de 

verontreinigingsheffing op de gemeente Vlaardingen aan Rijkswaterstaat, 

met 2 tekeningen, 1980-1982.  1 omslag 

 851 Stukken betreffende vergunning Z-321/1989 inzake het aansluiten van het 

gemeentelijk rioleringstelsel op het eindgemaal aan de Maassluissedijk, met 

3 tekeningen, 1980-1990.  1 omslag 

1.577.612.7. Op riolering aangesloten bedrijven 

 852 Stukken betreffende het lozen van afvalwater, afkomstig van 

bedrijfsterreinen van S. Wijnhorst aan de Lange Kruisweg te Naaldwijk, 

aangesloten op de riolering van de gemeente Naaldwijk en het Spuidijkje te 

Hoek van Holland: Wvo-vergunning Z-43/1986 voor lozen van afvalwater, 

afkomstig van het terrein aan de lange Kruisweg te Naaldwijk; de opzegging 

van de huurovereenkomst door Delfland inzake de huur van het terrein aan 

het Spuidijkje te Hoek van Holland; rapport inzake bodemonderzoek van het 

Spuidijkje, 1983-1991.  1 omslag 

1.577.614. Zuivering 

1.577.614.0. Algemeen 

 853-856 Stukken betreffende de overname van taken van het zuiveringschap "Nieuwe 

Maas", 1974-1985.  4 omslagen 

 853 overdracht van taken; vergoeding van voorbereidingskosten, 1974-1980 

 854 werkgroep afwikkeling financiële zaken; afwikkeling voorbereiding 

zuiveringstechnische werken in de Rotterdamse agglomeratie, 1978-1983 

 855 opheffing- en kostenverdeling zuiveringschap "Nieuwe Maas", 1980-1985 

 856 afwikkeling financiële gevolgen opheffing zuiveringschap "Nieuwe Maas", 

1981-1985 

 857 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens ten behoeve van de 

verslaggeving van de waterkwaliteit, in eigen jaarverslagen alsmede in die 

van de provincie, 1982-1983.  1 omslag 

 858 Stukken betreffende de coördinatie binnen Delfland van de bestrijding van 

botulisme, 1983-1984.  1 omslag 

 859 Stukken betreffende de begeleidingscommissie van de milieuaspectenstudie 

in Zuid Holland door DHV: het verbranden of verwerken tot zwarte grond 

van zuiveringsslib, met opgave van gegevens over de afzet van 

zuiveringsslib, 1984-1986.  1 omslag 

 860 Stukken betreffende eutrofiëring van het oppervlaktewater, ofwel de 

defosfatering van het afvalwater van rwzi's, 1984-1989.  1 omslag 

 861 Brief aan burgemeesters en wethouders van geheel of gedeeltelijk binnen 

Delfland gelegen gemeenten betreffende het gebruik van zuiveringsslib op 

bouw- en grasland, 1985.  1 omslag 

 862 Stukken betreffende gehonoreerde bezwaren van de provincie, daarin 

gesteund door Delfland, tegen de ontwerpvergunning voor de slufterdam 

krachtens de Afvalstoffenwet met de bepaling daarin dat andere stoffen dan 

baggerspecie niet in de inrichting aanwezig mogen zijn, 1985-1986.  1 omslag 

 863 Stukken betreffende het treffen van een regeling in verband met klachten 

over oppervlakteverontreiniging, 1985-1989.  1 omslag 

 864-865 Stukken betreffende vergaderingen van de DRSH werkgroep 

verwerking/verbranding van zuiveringsslib, 1986.  2 omslagen 

 864 vergaderverslagen, 1986 



 865 rapport betreffende mogelijkheden voor slibverbranding in de provincie Zuid 

Holland, 1986 

 866 Stukken betreffende de voorbereiding van- en de aanbieding van het 

actieplan en beleidsdocument zuiveringsslib door "het slibberaad"; 

vertegenwoordigers van het ministerie van VROM, de regionale inspecties 

van de provincies Noord- en Zuid-Holland en de waterkwaliteitsbeheerders 

Delfland, Rijnland, Schieland en Hollandse Eilanden en Waarden (DRSH), 

1986.  1 omslag 

 867 Stukken betreffende deelname van Delfland in onderzoek door TNO 

Apeldoorn naar het scheiden van zware metalen uit slib door middel van een 

"supermagneet", 1986.  1 omslag 

 868-877 Stukken betreffende onderzoek door de projectgroep Slufter naar 

mogelijkheden voor berging van zuiveringsslib in de slufter op de 

Maasvlakte, 1986-1989.  10 omslagen 

N.B. Voor het MER-rapport, en de voorbereiding daarvan, zie het archief van 

Gemeentewerken Rotterdam; voor de gegevens van de DRSH 

waterschappen, zie het archief van ZHEW 

 868 hoeveelheid en kwaliteit van zuiveringsslib, rioolzand en zand, afkomstig van 

gemalen en rwzi's, ten behoeve van het MER -plan zuiveringsslib, 1984-1989 

 869 vergaderverslagen, 1986-1987 

 870 rapporten van Gemeentewerken Rotterdam "de berging van zuiveringsslib in 

de grootschalige locatie (slufter)" en "consolidatie van havenslib / 

zuiveringsslibmengsel", 1986-1987 

 871 rapport van DHV "transportstudie zuiveringsslib slufter", met 2 tekeningen, 

1986-1987 

 872 rapporten van het Waterloopkundig Laboratorium "onderzoek naar 

milieuchemische aspecten van het storten van zuiveringsslib in de slufter" en 

"milieuchemische aspecten van het storten van aeroob gestabiliseerd 

zuiveringsslib in de slufter", 1986-1989 

 873 rapport van DCMR "onderzoek naar geuremissies bij slibberging in de 

slufter", 1987 

 874 rapportage betreffende het actieplan zuiveringsslib van de provincie Zuid-

Holland aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 1987 

 875 eindrapport "berging van zuiveringsslib"; kostenoverzicht; tijdschema 

realisatie, 1988 

 876 vergaderverslagen, 1988-1989 

 877 rapport "milieu effecten ten gevolge van storten van aeroob gestabiliseerd 

zuiveringsslib in de slufter tezamen met anaeroob gestabiliseerd 

zuiveringsslib en baggerspecie", 1989 

 878 Stukken betreffende instelling-, taak-, samenstelling- en vergaderingen van 

het Coördinatieteam en van de werkgroep inzake de MER voor het storten 

van zuiveringsslib in de slufter, 1987-1988.  1 omslag 

N.B. MER: Milieu Effect Rapportage 

 879-882 Stukken betreffende deelname in de Geïntegreerde Afval Verwerkings 

Inrichting (GAVI), 1987-1990.  4 omslagen 

 879 overleg met- en deelname in de Werkgroep Toekomst Afvalverwerking Zuid-

Holland West, 1987-1989 

 880 tegemoetkoming in de kosten van de MER procedure voor Delfland, 1988 

 881 overleg met- en deelname in de projectgroep Bevoegd Gezag MER AVI Zuid-

Holland West: verwerking van de opmerkingen van Delfland en van 

Schieland in de MER, 1988-1990 

 882 voortgang van het project GAVI, 1989 

 883-885 Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting van DRSH 

Zuiveringsslib, 1988-1990.  3 omslagen 

 883 voorbereiding van de oprichting, 1988 

 884 voorbereiding van de oprichting, 1988-1989 

 885 de oprichting, 1989-1990 



 886-888 Stukken betreffende de oprichting van de slibverwerkingsinstallatie DRSH 

Zuiveringsslib NV, 1988-1990.  3 omslagen 

 886 besluitvorming in de verenigde vergadering van Delfland, 1988-1989 

 887 besluitvorming in college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

1988-1990 

 888 interne notities in Delfland: kostenramingen, taken en bevoegdheden 

directeur, afvoerplan zuiveringsslib 1990-1994, 1988-1990 

 889-908 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van een bufferopslag van 

zuiveringsslib nabij de slufter, 1989-1991.  20 omslagen 

 889 declaraties voor het maken van het voorontwerp; de financiële aspecten van 

de bouw van de bufferopslag, o.a. financiële overzichten; het 

kostenoverzicht en de goedkeuring van de opdrachten aan GemeenteWerken 

Rotterdam, 1989 

 890 bestek 1-081-89: het ontgraven, vervoeren en verwerken van 1.350.000 m3 

zanderige specie en 540.000 m3 euroklei voor het ontmantelen van de 

tijdelijke slibbergingslocatie casu quo overbruggingslocatie en het aanleggen 

van een bufferdepot voor zuiveringsslib op de Maasvlakte in de gemeente 

Rotterdam, met 7 tekeningen, 1989 

N.B. et betreft het voorlopige bestek en de voorlopige tekeningen ten 

behoeve van de aanbesteding. 

 891 bestek 1-081-89: realiseren van de afsluiting van het terrein ten behoeve 

van de bufferopslag van zuiveringsslib op de Maasvlakte, door middel van 

perkoenpalen met puntdraad, met 1 tekening, 1990 

 892 bestek 01-01-89: menginstallatie voor het opmengen van uitgegist slib; 

elektrisch deel; mechanisch deel; aanbesteding en gunning aan Holthuis BV 

te Venlo, met 4 tekeningen, 1989 

 893 bestek 01-01-89: mengproeven; opdracht aan Holthuis BV; goedkeuring van 

Rijkswaterstaat; bouwvergaderingen; opname en oplevering, 1989-1991 

 894 bestek 02-01-89: pompinstallatie voor het verpompen van uitgegist slib met 

een droogstof gehalte van gemiddeld 20%; werkomschrijving; aanbesteding 

en gunning; opdracht aan Holthuis Bv te Venlo; bouwvergaderingen; 

doorberekening reparatie pompgeleiding; opname en oplevering, met 5 

tekeningen, 1989-1991 

 895 bestek 03-01-89: het leveren en bedrijfsklaar opstellen van 

elektromechanische installaties met toebehoren, ten behoeve van de 

slibbuffer nabij de slufter in de gemeente Rotterdam: besteksomschrijving, 

met 9 tekeningen, 1989 

 896 bestek 03-01-89: aanbesteding en gunning; opdracht aan Machinefabriek 

Landindustrie BV te Sneek; directievoering; slanghaspel op frame; 

glandpompen; bouwvergaderingen; opname, oplevering en eindafrekening, 

1989-1990 

 897 bestek 01-02-89: pompinstallatie voor het verpompen van zuiveringsslib met 

een droog stofgehalte van 5%, mechanisch deel; elektrisch deel; 

aanbesteding en gunning; opdracht aan Oving-Diepeveen-Struycken BV 

(ODS) te Barendrecht; bouwvergaderingen; opname, oplevering en 

eindafrekening, met 9 tekeningen, 1989-1991 

 898 bestek 02-02-89: opdracht aan de TU-Delft voor het uitvoeren van een 

mengproef van de boosterpomp; rapport "mengen zuiveringsslib met 

onderhoudsbaggerspecie", 1989 

 899 bestek 02-02-89: werkomschrijving en bestek; aanbesteding en gunning; 

opdracht aan Meconaut BV te Hardinxveld-Giessendam; bouwvergaderingen; 

opname en oplevering; goedkeuring door Rijkswaterstaat; stagnatie door 

late oplevering, met 2 tekeningen, 1989-1991 

 900 bestek 02-02-89: inschrijving Meconaut BV, 1989 

 901 opdracht voor de directievoering en het maken van het voorontwerp aan 

Gemeentewerken Rotterdam; gegevens ten behoeve van de offertebepaling; 

tijdschema's; financieel overzicht maart 1991, 1989-1991 



 902 verslagen van besprekingen; overzichtstekening en tekeningen van de 

begrenzing bufferopslag; stukken ter informatie aan Rijkswaterstaat; 

machtiging aan ir P. Slijkhuis betreffende het opdrachtgeverschap; besluit 

van de verenigde vergadering inzake de garantiestelling voor de kosten van 

de slufter; gegevens ten behoeve van de aanvraag van de 

Hinderwetvergunning; verwerkingschema zuiveringslib, met 6 tekeningen, 

1989-1991 

 903 bestek 01-03-89: PLC ten behoeve van de besturing van de elektrische 

installaties van de buffer zuiveringsslib: werkomschrijving; aanbesteding en 

gunning aan Electron BV te Breda; bouwvergaderingen; opname en 

oplevering, met 1 tekening, 1989-1990 

 904 bestek 02-03-89: leveren en bedrijfsklaar opstellen van een 20KV en 380 V 

voedingscentrale voor de slibbuffer nabij de slufter; werkomschrijving en 

bestek; aanbesteding en gunning; opdracht aan Croon Elektrotechniek BV te 

Rotterdam; bouwvergaderingen; opname en oplevering; 

eigendomsverklaring, met 3 tekeningen, 1989-1991 

 905 PLC-besturing: opdracht aan Siemens Nederland NV te 's-Gravenhage voor 

analyse- en programmeerwerkzaamheden ten behoeve van de-, inclusief de 

inbedrijfstelling, 1990 

 906 leveren en aanbrengen van fundaties en kabelgoten ten behoeve van het 

boosterstation: gunningsadvies en opdracht aan Dirk Verstoep BV te 

Europoort, 1990 

 907 aanpassing van het bestaande leidingsysteem naar de slufter; het leveren en 

aanbrengen van HPDE-vuilwaterleidingen in verschillende diameters ten 

behoeve van de glandwater-, spuitwater- en suppletiewatervoorziening, met 

bijkomende werken; het leveren en vervaardigen van een stalen leiding, 

inclusief hulpstukken ten behoeve van de bufferopslag voor zuiveringsslib, 

1990 

 908 leveren en plaatsen van twee nissenhutten ten behoeve van het 20 KV-

station en voor het wisselstation; gunningsadvies en opdracht aan Steven 

Bos BV te Ouderkerk aan den IJssel; aanbrengen van verlichting door Croon 

Elektrotechniek BV te Rotterdam op het terrein, in de nissenhutten, het 

wisselstation en de werkplaats; aanbrengen spatscherm ter bescherming van 

de bedieningskasten in de nissenhut van het boosterstation, 1990-1991 

1.577.614.3. Zuiveringsinstallaties 

1.577.614.30. Algemeen 

 909 Stukken betreffende directe lozingen op rwzi's; vergunningvoorwaarden voor 

Reijm Charters te Rotterdam, C. Valstar te Kwintsheul, Vereniging Transport 

Ondernemingen te 's-Gravenhage, BV Zegwaard te Delft, 1982-1987.  1 omslag 

 910 Stukken betreffende het verwerken van riool- en gemalenslib op rwzi's, 

1983-1984.  1 omslag 

 911 Stukken betreffende het inschakelen van Sereb voor de veiligheidsaspecten 

van de rwzi's: offerte en modelovereenkomst met Sereb; besluit van het 

college van dijkgraaf en hoogheemraden; overzicht besloten ruimten op 

rwzi's; werkveiligheidsvoorschrift besloten ruimten; 

voorlichtingsbijeenkomst; Sereb-jaarplan arbeidsomstandigheden 1984-

1985; naleving veiligheidswet 1934, 1984-1985.  1 omslag 

 912 Stukken betreffende maatregelen ter beveiliging van het personeel van 

rwzi's: een verzoek van de Bedrijfsgezondheidsdienst Delft en omstreken en 

besluiten van het college dijkgraaf en hoogheemraden terzake, 1984-1985. 1 omslag 

 913 Stukken betreffende de defosfatering van afvalwater: het rapport van de 

Coördinatie commissie Uitvoering Wet Oppervlaktewateren; Unie van 

Waterschappen: 9e Rijnministersconferentie; convenant en bestuursakkoord 

defosfatering; notitie van J. Helmer "chemisch defosfateren versus 

procesoptimalisatie"; besluiten van het college van dijkgraaf en 



hoogheemraden; brief ministerie van VROM; onderzoek naar de invloed van 

fosfaatvrije wasmiddelen op in- en effluent van rwzi's, 1988-1989.  1 omslag 

 914 Stukken betreffende de automatisering van de onderhoudsplanning van de 

rwzi's; de ontwikkeling van het onderhoudsmanagementprogramma 

"Rapier", 1988-1989.  1 omslag 

1.577.614.31. RWZI Berkel 

 915 Stukken betreffende de aanleg van het rioolgemaal en de persleiding in de 

Westerpolder; bestek 16-03; kostenraming, 1980-1981.  1 omslag 

 916 Stukken betreffende een overeenkomst met Schieland inzake het beheer van 

de rwzi Berkel, 1981-1985.  1 omslag 

 917 Stukken betreffende de overname van zuiveringstechnische werken van de 

gemeente Berkel en Rodenrijs, met 2 tekeningen, 1981-1986.  1 omslag 

1.577.614.32. RWZI Dokhaven 

<RUB7>1.577.614.320. Algemeen 

 918 Stukken betreffende de aanvraag voor de goedkeuring van de installatie van 

een rwzi in eigen beheer van het Rotterdams Varkensslachthuis CV, 1979-

1984.  1 omslag 

N.B. Het afvalwater van deze rwzi wordt afgevoerd via 

rioolwatertransportsysteem van rwzi Dokhaven. 

 919 Stukken betreffende de goedkeuring voor de installatie van een rwzi in eigen 

beheer van BV Gekro te Rotterdam, 1981-1983.  1 omslag 

N.B. Het gezuiverde restwater wordt geloosd via afvalwatertransportsysteem 

rwzi Dokhaven. 

 920 Stukken betreffende bestuurlijk overleg tussen de hoogheemraadschappen 

van Delfland en Schieland en het zuiveringschap Hollandse Eilanden en 

Waarden, 1981-1985.  1 omslag 

 921-924 Stukken betreffende overleg tussen de Delfland en Schieland, het 

zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden en de gemeente Rotterdam, 

1981-1988.  4 omslagen 

 921 kostenverdeling awzi Dokhaven; kostenverdeling transportsysteem rechter 

Maasoever naar de rwzi Dokhaven, 1981-1985 

 922 notitie Gemeentewerken Rotterdam betreffende kostenverdeling, 

opdrachtgeverschap; overeenkomst; globale kostenraming; uitwerking 

compartimentering, 1982-1983 

 923 afleveringspunten Rotterdam linker Maasoever; organisatie 

waterkwaliteitsbeheer in Rotterdam West, 1981-1983 

 924 verrekening kosten grensoverschrijdend afvalwater, 1981-1988 

 925 Stukken betreffende de goedkeuring van het principeplan; subsidie voor de 

aanpassing van het transportsysteem voor afvalwater van Rotterdam, de 

rechter Maasoever; - voor een nooduitlaat in de leiding WestZeedijk-

Mulierpier, 1983-1986.  1 omslag 

 926 Stukken betreffende overleg met de provincie en andere 

waterkwaliteitbeheerders in Zuid-Holland inzake vergunningverlening bij 

grensoverschrijdend afvalwater: de notitie Vlokhoven; inventarisatie van 

grensoverschrijdend afvalwater; de organisatie bij grensoverschrijdend 

afvalwater in de provincie Zuid-Holland; werkafspraken tussen 

waterkwaliteitsbeheerders; globale opbouw van vergunningen; de 

problematiek van de aansluitvergunning in het Rotterdamse, 1985-1987. 1 omslag 

<RUB7>1.577.614.321. Gemalen 

 927-929 Stukken betreffende rioolgemaal Heemraadsplein, 1982-1986.  3 omslagen 

 927 Gemeentewerken Rotterdam: beschouwing van mogelijke aanpassingen aan 

het gemaal ten behoeve van toekomstige capaciteitsuitbreiding, met 8 

tekeningen, 1982 



 928 goedkeuring college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, 

Rijkswaterstaat en RIZA van het bestek, aanbesteding en gunning van de 

verbouw van het rioolgemaal Heemraadsplein, 1984-1985 

N.B. Voor bestek en tekeningen, zie archief Gemeentewerken Rotterdam. 

 929 notitie Gemeentewerken Rotterdam betreffende de ombouw van gemalen en 

de wijze van aanbesteden; bestek aanpassing gebouw; bestek 

pompinstallatie; meerwerk fundatie pompen; bestek bouwkundige afbouw 

gemaal; prognose bouwsom ombouw gemaal; meerwerk: aanpassing 

traforuimte; goedkeuringen college van dijkgraaf en hoogheemraden en van 

Rijkswaterstaat, 1984-1986 

N.B. Definitief ontwerp en bestekken zijn in dit archief vernietigd, want 

opvraagbaar bij Gemeentewerken Rotterdam. 

 930 Stukken betreffende de ombouw van het gemaal Westersingel en de 

installatie van de pompinstallatie: goedkeuring van het college van dijkgraaf 

en hoogheemraden van Delfland, Rijkswaterstaat en het RIZA, 1984-1987. 1 omslag 

N.B. Voor definitief ontwerp en bestek, zie archief Gemeentewerken 

Rotterdam. 

<RUB7>1.577.614.322. Leidingen 

 931-934 Stukken betreffende de aanleg van twee stalen zinkers tussen de Mulier-Pier 

en de Parkhaven en tussen de Parkhaven en Charloisse Hoofd, 1983-1984. 4 omslagen 

 931 goedkeuring van het definitief ontwerp; toekenning subsidie; kostenraming; 

specificatiebladen gebruikte materialen, 1983 

 932 rapport betreffende geotechnisch onderzoek, met 6 tekeningen, 1983 

 933 14 tekeningen bij het definitief ontwerp: nrs I6-83.022; -83.023; A7-83.01; 

-84.02 t/m 84.05; -84.11 t/m 84.16, 1983-1984 

 934 14 tekeningbijlagen bij het definitief ontwerp: nrs -84.17 t/m 84.19; 84.21 

t/m 84.27; -83.31 t/m 84.33; I8, 1983-1984 

 935 Stukken betreffende de aanleg van een rioolwaterpersleiding vanaf de Pieter 

de Hoochbrug naar het rioolgemaal aan het Heemraadsplein: goedkeuring 

van het definitief ontwerp en het bestek door het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden; goedkeuring door Rijkswaterstaat en het RIZA, met 2 

tekeningen, 1984-1987.  1 omslag 

1.577.614.33. RWZI De Groote Lucht 

<RUB7>1.577.614.330. Algemeen 

 936-946 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van de rwzi De Groote 

Lucht, het transportsysteem, de leidingen en de gemalen, 1971-1988. 11 omslagen 

 936 van uitbreiding rwzi "Nieuwe Maas" naar voorbereiding bouw rwzi "De Groote 

Lucht": aanwijzing minister van V&W; werkgroep leidingtracering; 

vergunningen kruising rioolwatertransportleidingen ten zuiden van Rijksweg 

20, contactcommissie voorbereiding rapport afvalwatervraagstuk 

Rotterdamse agglomeratie; rapport Transport en Behandeling rioolwater 

regio Nieuwe Maas; wijziging uitvoeringsschema bouw; bespreking met 

Heidemij, met 2 tekeningen, 1971-1979 

 937 overleg met gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, brieven van 

Delfland aan deze gemeenten, 1975-1979 

 938 overleg met gemeente Schiedam, 1975-1980 

 939 beleidsteam (vertegenwoordigers Delfland, Maassluis, Schiedam, 

Vlaardingen); taak, samenstelling, besprekingen, 1976-1977 

 940 overleg met gemeente Maassluis over aansluiting rioleringstelsel Maassluis 

op rwzi De Groote Lucht, met 1 tekening, 1977-1984 

 941 beleidsvoorbereidingsteam, 1977-1984 

 942 overleg met gemeente Vlaardingen, 1978-1980 

 943 besteksgereed maken eindgemalen en bijhorende persleidingen, 1980 

 944 goedkeuring principeplan afvalwatertransportsysteem rwzi De Groote Lucht, 

overzicht verdeelsleutels voor investeringen en exploitatiekosten van 



zuiveringtechnische werken in gemeente Maassluis; BTW verklaring; 

plaatsing aanwijspalen, 1980-1986 

 945 overname zuiveringstechnische werken van de gemeente Maassluis; taxatie 

grond gemalen te Maassluis, met 16 tekeningen, 1983-1988 

 946 Wvo-vergunning Z 10/1987, aansluiting gemeentelijk rioleringsnet Maassluis 

op rwzi De Groote Lucht, met 10 kaarten en tekeningen, 1984-1988 

 947-949 Stukken betreffende de verwerking van slib, afkomstig van rwzi De Groote 

Lucht, de vergelijking van verbranden versus verwerken tot zwarte grond, 

1980-1989.  3 omslagen 

 947 vergelijking verbranden versus verwerken tot zwarte grond, 1980-1989 

 948 overeenkomst met Rutte Recycling te Amsterdam voor de verwerking van 

slib, afkomstig van rwzi De Groote Lucht, 1982-1987 

N.B. De overeenkomst is beëindigd per 1 januari 1988 

 949 systeemkeuze slibverwerking, alsmede een overeenkomst met Groenmij te 

Naaldwijk, 1986-1987 1 omslag 

 950 Stukken betreffende de gevolgen van het buiten gebruik stellen van de rwzi 

De Lier: grondtransacties; het opnieuw regelen van het horizontaal 

afleverpunt; overeenkomst over verdeelsleutels voor bijdragen van de 

gemeente De Lier en de verrekening kosten, aansluitvergunning voor het 

gemeentelijk rioleringstelsel op het nieuwe gemaal, 1981-1985.  1 omslag 

N.B. Voor grondtransacties, zie rubriek Grondverwerving ten behoeve van 

zuiveringsinstallaties. 

 951 Stukken betreffende de inrichting van het slibverwerkingsterrein op de rwzi 

De Groote Lucht, 1982-1983.  1 omslag 

 952 Stukken betreffende de amovering van de rwzi's De Lier en Maasland; 

kostenverdeelsleutels, 1983.  1 omslag 

 953 Stukken betreffende de gevolgen van het buiten gebruik stellen van de rwzi 

Maasland: grondtransacties, overeenkomst voor verrekening kosten op 

grond van vastgestelde verdeelsleutels, 1983-1985.  1 omslag 

 954 Stukken betreffende de verwerking van zuiveringsslib, afkomstig van Gist-

Brocades te Delft, op de rwzi's De Groote Lucht en Nieuwe Waterweg, 1986-

1987.  1 omslag 

<RUB7>1.577.614.331. RWZI in Vlaardingen 

<RUB8>1.577.614.331.1. Grondverwerving 

 955-962 Stukken betreffende de onteigening van grond ten behoeve van de bouw van 

de rwzi De Groote Lucht van de Staat der Nederlanden en van de gemeente 

Rotterdam, 1975-1988.  8 omslagen 

 955 mislukte onderhandelingen met de Staat der Nederlanden, correspondentie 

met de Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën, 1975-1979 

 956 aanvraag en Koninklijk besluit tot aanwijzing van percelen tot onteigening 

ten behoeve van de bouw van de rwzi De Groote Lucht, met 12 kaarten en 

tekeningen, 1978-1983 

 957 mislukte onderhandelingen met de gemeente Rotterdam, met 3 kaarten en 

tekeningen, 1979-1982 

 958 goedkeuring door Rijkswaterstaat van model overeenkomsten met 

gebruikers en eigenaren van grond ten behoeve van de vaststelling van de 

schadeloosstelling; opdracht aan taxateurs; erkenning van het openbaar 

belang van de rwzi; besprekingen, 1980-1982 

 959 onteigeningsprocedure voor de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, met 

6 tekeningen en 10 foto's, 1984-1985 

 960 onteigeningsprocedure voor de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, met 

8 tekeningen, 1986 

 961 onteigeningsprocedure in cassatie bij de Hoge Raad, 1986-1987 

 962 onteigeningsprocedure in cassatie bij de Hoge Raad, 1987-1988 

<RUB8>1.577.614.331.2. Uitvoering werken 

 963-975 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van de rwzi De Groote 

Lucht, waaronder vooroverleg, 1976-1983.  13 omslagen 



 963 tekening van de constructie van de toegangsweg naar de rwzi; het 

aanpassen van kabels en leidingen en het verwijderen van een dam voor de 

aanleg van de toegangsweg, 1978-1982 

 964 ontwerpuitgangspunten: bespreking programma van eisen; in- en 

uitvoerconstructie bezinktanks; vergelijking flotatie indikking ten opzichte 

van gravitatie indikking; advisering betreffende het transportsysteem; 

afmetingen aanstroomgoot voor het meetschot; vervalberekening rwzi; 

afvoer van slib; inrichting bedrijfslaboratorium; aankoop telemetrie 

apparatuur; het slotenplan; inrichting kantine, 1978-1981 

 965 gemeenschappelijk principeplan voor de rwzi's De Groote Lucht, Kralingse 

Veer en IJsselmonde: algemeen; ontwerpspecificaties; procesbeschrijvingen; 

civieltechnisch-, mechanisch- en elektrotechnisch ontwerp, 1978 

 966 goedkeuring principeplan voor de rwzi; subsidiëring van de bouw, met 2 

tekeningen, 1978-1981 

 967 inventarisatie van het waterverbruik ten behoeve van de vaststelling van de 

hydraulische belasting van de rwzi, met 1 tekening, 1976 

 968 inventarisatie van lozingen door bedrijven; berekening ontwerpcapaciteit 

rwzi; besprekingen met gemeenten Maassluis en Schiedam; zuivering van 

het afvalwater van de gemeenten 's-Gravenzande, Naaldwijk en Hoek van 

Holland, 1976-1978 

 969 plaatsen zakbakens en peilbuizen en verder grondonderzoek, met 4 

tekeningen, 1976-1980 

 970 4 tekeningen bestaande situatie en dwarsprofielen, 1979-1982 

 971 aanleg transportleidingen; aansluiting gas, water en elektra; 

overeenkomsten voor levering gas en elektra, met 5 tekeningen, 1977-1983 

 972 besteksgereedmaken, 1978-1980 

 973 goedkeuring aanbestedingsprocedure, 1977-1980 

 974 het slaan van de eerste paal op 2 september 1980 door ir. D.S. Tuijnman, 

minister van Verkeer en Waterstaat, 1980 1 omslag 

 975 ontwerp reliëfteksten ofwel naamborden op het hekwerk van de 

terreinafscheiding en de gevel van de rwzi, met 8 tekeningen, 1982-19831 omslag 

 976-980 Stukken betreffende de bestekken voor de bouw van de rwzi, algemeen, 

1978-1982.  5 omslagen 

 976 goedkeuring bestekken en bijhorende directiebegroting, met 7 tekeningen, 

1978-1980 

 977 raming adviseurskosten; financieel uitvoeringsschema, 1978-1982 

 978 bestekken 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-31: inschrijfbiljetten en 

bijhorende correspondentie met aannemers aan wie het werk is gegund, 

1980 

 979 bestekken 22-21, 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-31: staten van 

aanvullingen; aanbesteding en gunning; opdracht; bestekswijziging fabrikaat 

smeermiddelen; overzichten van opleveringsdata en einde 

onderhoudsperiode, 1980-1982 

 980 bestekken 22-21, 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-31: technische 

voorschriften, 1980 

 981 Stukken betreffende het ontgraven van grond door aannemersbedrijf De 

Klerk te Werkendam, ten behoeve van de bouw van de rwzi De Groote Lucht, 

met 4 tekeningen, 1979-1980.  1 omslag 

N.B. Zie ook dossiers hygiëne van de bodem in Schiedam en in Vlaardingen 

door grond, afkomstig van het terrein van de awzi. 

 982-983 Stukken betreffende bestek 08-01, de aanleg van beplanting en het 

kunstwerk Flow form, 1980-1984.  2 omslagen 

 982 aanleg beplanting: besprekingen; ontwerp; goedkeuring ontwerp; 

aanbesteding en gunning; opdracht; subsidies; opname en oplevering; 

meer- en minderwerk; onderhoud, met 2 tekeningen, 1980-1984 

 983 bestek 08-01-A, het kunstwerk Flow form: percentageregeling met de 

gemeente Vlaardingen; ontwerp en bestek; fundatie; aanleg vijver; 



aanbrengen van basaltzuilen; cascade en groenadvies; nazorgschema voor 

de groenverzorging; vervanging beukenhaag door gemengde linde/zilver 

populierenhaag, met 2 tekeningen, 1981-1984 

 984-1015 Stukken betreffende bestek 22-11, bouwkundige werken, 1976-1989. 32 omslagen 

 984 herzien bestek, 1980 

 985 15 tekeningbijlagen bij-, 1978 

 986 14 tekeningbijlagen bij-, 1978 

 987 15 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 988 15 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 989 14 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 990 12 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 991 herzien bestek: staten van aanvullingen en wijzigingen, nrs 1 en 2; 

aanpassing heipalen; aanbrengen koppelbalken in beluchtingstanks; 

aanpassen verrekenprijzen wapeningsstaal; meerwerk vanwege extra 

grondwerk, 1980-1981 

 992 15 revisietekeningbijlagen bij-, 1982 

 993 15 revisietekeningbijlagen bij-, 1982-1983 

 994 15 revisietekeningbijlagen bij-, 1982-1983 

 995 13 revisietekeningbijlagen bij-, 1982-1983 

 996 herzien bestek: standaardbladen metaalconstructies; eisen te stellen aan 

ronde buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern, met 

1 tekening, 1976-1980 

 997 herzien bestek 22-11; begroting bouwkundige werken, 1980 

 998 uitvoering bouwkundig deel: besprekingen; drainagesysteem; 

drainagedichtheid bemalingssysteem; werkschema; zandafvoer 

containerbaan; aansluitingen persleidingen; aanpassing constructief ontwerp 

voorbezinktanks; beproeving geboorde cilinders; overschrijding 

verrekenbare hoeveelheid gewapend beton; toegankelijk maken 

zeefbandpersenruimte; verbetering leegloopconstructie voorbezinktanks; 

aanvullende staalconstructie leuningen en veiligheidskettingen; schade 

oplegging loopbruggen voorbezinktanks, met 5 tekeningen, 1980-1984 

 999 aanbesteding en gunning; opdracht; opneming en oplevering werk, 1980-

1984 

 1000 subsidies; voortgang werken, 1984-1989 

 1001 opdrachtbonnen en staten meer- en minderwerk; staten van verrekenbare 

hoeveelheden; meerwerk plaatsen puien met ventilatievoorzieningen ten 

behoeve van beluchtingstanks, 1980-1984 

 1002 het ontwerpen, leveren en monteren van blindschema ofwel 

voorlichtingspaneel in de ontvangstruimte van de rwzi, met 2 tekeningen, 

1982-1987 

 1003 vergaderingen stuurgroep en coördinatieteam; werkbesprekingen, 1980-

1983 

 1004 vergaderingen projectgroep, 1980-1982 

 1005 herzien bestek; resultaten grondonderzoek op terrein rwzi, 1980 

 1006 aanvraag 3: het vervaardigen, leveren en aanbrengen kunststof vullingen 

met ondersteuningsconstructies in oxydatiebedden; goedkeuring; 

aanbesteding en gunning; regeling omzetbelasting, met 4 tekeningen, 1980-

1982 

 1007 aanvraag 4: het vervaardigen, leveren en monteren van overkappingen van 

oxydatiebedden, met 4 tekeningen, 1981 

 1008 aanvraag 4: het doen van materiaalkeuringen, 1981-1982 

 1009 aanvraag 4: besprekingen; goedkeuring; aanbesteding en gunning; 

overschrijden levertijd; reparatie segmenten; minderprijs in verband met 

vervallen rookbeproeving; scheuren polyester kap; opname werk, met 3 

tekeningen, 1981-1984 

 1010 aanvraag 5: het vervaardigen en leveren metaalconstructies; staat van 

wijzigingen, nrs 1 en 2, 1981 



 1011 aanvraag 5: 18 tekeningbijlagen bij-, 1981 

 1012 aanvraag 5: goedkeuring; aanbesteding, gunning en oplevering, 1981-1982 

 1013 aanvraag 6: het vervaardigen en leveren van luiken; goedkeuring; 

technische omschrijving; aanbesteding en gunning; oplevering, met 1 

tekening, 1982 

 1014 aanvraag 7: het keuren van zeven verbindingslassen van de HPE leidingen; 

opdrachtbrief, 1982 

 1015 aanvraag 8: het vervaardigen en leveren van aluminium roldeuren, 1983 

1016-1018 Stukken betreffende bestek 22-12, bouwkundige werken voor 

slibverwerking, 1982-1983.  3 omslagen 

 1016 bouwkundige werken voor het slibverwerkingsterrein van de rwzi; begroting, 

met 3 tekeningen, 1982 

 1017 4 revisietekeningbijlagen bij-, 1982-1983 

 1018 goedkeuring bestek; besteksgereedmaken; onderzoek stankoverlast; 

aanbesteding en gunning; werk- en bouwbesprekingen; meer- en 

minderwerk; oplevering, met 2 tekeningen, 1982-1983 

1019-1034 Stukken betreffende bestek 22-14, civiele werken-, mechanische- en 

elektrotechnische installaties ten behoeve van grofvuilverwijdering, 1978-

1988.  16 omslagen 

 1019 grofvuilverwijdering; het vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, 

beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van civiele werken en 

mechanische en elektrotechnische installaties van-; staat van aanvullingen 

en wijzigingen 1, met 5 tekeningen, waaronder 1 revisietekening, 1985 

 1020 8 definitieve tekeningen van de staalconstructies, 1986 

 1021 4 tekeningen van Albert Klein van de opstelling van aqua guards en 

hydropersen, 1986 

 1022 werkgroep vuilproblematiek, o.a. rapport grofvuilbehandeling, met 5 

tekeningen, 1984 

 1023 besprekingen, 1985-1987 

 1024 besteksgereedmaken; goedkeuring bestek en begroting; aanbesteding en 

gunning; opdracht; afname van het inspectieverslag van de aqua guards; 

opneming en oplevering; meer en minderwerk; overstortproblematiek aqua 

guards , 1985-1988 

 1025 aanvraag 1: het maken van een gebouw met bijkomende werken ten 

behoeve van de installatie voor grofvuilverwijdering met roostergoedpersen 

voor de rwzi; staat van aanvullingen en aanwijzingen nrs 1 en 2, met 3 

tekeningen, 1986 

 1026 aanvraag 1: aanbesteding en gunning; opdrachtverlening; opneming en 

oplevering; meer en minderwerk, 1986-1987 

 1027 aanvraag 2: het vervaardigen, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar 

opleveren en onderhouden van elektrische installaties voor de aanpassingen 

in grofvuilverwijdering in de rwzi, met 1 tekening, 1986 

 1028 aanvraag 2: aanbesteding en gunning; opdracht; oplevering; 

kostenoverzicht; meer en minderwerk, 1986-1987 

 1029 aanvraag 3: aanpassing van het blindschema; bestek; aanbesteding en 

gunning; opdracht; opneming en oplevering; kostenoverzicht, met 1 

tekening, 1986-1987 

 1030 aanvraag 4, aanpassingen aan de Siemens CVE-installatie: bestek; 

aanbesteding en gunning; opdracht; oplevering; kostenoverzicht, 1986-1987 

 1031 aanvraag 5: het verhogen van het luchtdebiet van de bestaande ventilator: 

bestek; aanbesteding en gunning; opdracht; oplevering; kostenoverzicht, 

1986-1987 

 1032 aanvraag 6: het aanpassen van de cv-pomp; leidingwerk en luchtinlaatunit; 

bestek; aanbesteding en gunning; goedkeuring; opdracht; oplevering; 

kostenoverzicht, met 3 tekeningen, 1986-1987 



 1033 aanvraag 7: elektrische aandrijving rioolschuiven; bestek; aanbesteding en 

gunning; opdracht; kostenoverzicht; oplevering, met 2 tekeningen, 1986-

1987 

 1034 14 tekeningen van bedrijfs- en processchema's bij bestek 22-20, 1978-1980 

1035-1045 Stukken betreffende bestek 22-21, mechanische installaties, 1980-1986. 11 omslagen 

 1035 herzien bestek, 1980 

 1036 16 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 1037 10 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 1038 16 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 1039 10 revisietekeningbijlagen bij-, 1982-1984 

 1040 11 revisietekeningbijlagen bij-, 1982-1984 

 1041 gunning besprekingen; terreinwaterleiding beluchtingtanks; 

slibgistingstanks; opdrachtbonnen meerwerk; bepaling ruim en 

terugrijsnelheid; ruimerbruggen; rapport reductie H2S in gistingstanks; 

beproeving kast HP; inspectierapporten; opneming en levering; aanpassing 

terugslagkleppen effluentcirculatie pompen; akoestisch onderzoek, met 3 

tekeningen, 1980-1986 

 1042 percelen 1 t/m 7: inschrijfbiljetten en bijhorende correspondentie met 

aannemers aan wie werk is gegund, 1980 

 1043 percelen 8 t/m 15 + inschrijvers op meer percelen: inschrijfbiljetten en 

bijhorende correspondentie aannemers aan wie werk is gegund, 1980 

 1044 aanvraag 1, ijzerzout doseerinstallatie: het vervaardigen, conserveren, 

leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden, met 

3 tekeningen, 1981 

 1045 aanvraag 1: goedkeuring bestek; gunning; opdracht; opdrachtbonnen 

meerwerk; opneming werk, 1981-1982 

1046-1048 Stukken betreffende bestek 22-22, beluchtings- en 

gascompressorinstallaties, 1980-1984.  3 omslagen 

 1046 beluchting- en gasmotorcompressorinstallaties; uitvoering bestek; 

specificaties luchtfilters; luchtcompressorsysteem; gasmotoren; 

opdrachtbonnen; sparingen in kelder; GVK buizen; 

materiaalkeuringlevertijden schroefcompressoren; inspectierapporten; 

besprekingen; oplevering, keuring schakelkasten, meting overstortstanden 

beluchtingtanks, controle Waukesha gasmotor, met 1 tekening, 1980-1984 

 1047 aanvraag 1, gasmotor generator: het vervaardigen, conserveren, leveren, 

monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van-, met 4 

tekeningen, 1981 

 1048 aanvraag 1: goedkeuring, wijziging en aanvulling met 

noodstroomvoorziening; aanbesteding en gunning; opname en oplevering 

van het werk, 1981-1982 

1049-1052 Stukken betreffende bestek 22-23, de slibontwateringinstallatie, 1980-1984. 4 omslagen 

 1049 slibontwateringinstallatie, met 5 tekeningen, 1980 

 1050 slibontwateringinstallatie: goedkeuring rapport en aanvulling rapport 

slibafvoer; opslag en transport; keuze type bandpers; levering van 

containers; opdrachtbonnen; besprekingen; inspectierapporten; opneming 

werk, proef met mobiele ontwatering, met 9 tekeningen, 1980-1984 

 1051 aanvraag 1, slibontwateringinstallatie: het vervaardigen, conserveren, 

leveren, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren en onderhouden van-

; staten van aanvullingen, met 4 tekeningen, 1981 

 1052 aanvraag 1: goedkeuring; prijsopgave en gunning; opdracht; opneming en 

oplevering werk, 1981-1983 

1053-1054 Stukken betreffende bestek 22-24, de luchtbehandelinginstallatie, 1980-

1984.  2 omslagen 

 1053 luchtbehandelinginstallatie, met 10 tekeningen, 1980 

 1054 luchtbehandelinginstallatie: afzuigkanaal beluchtingstank; monsterpunten 

van de gaswasser; besprekingen; opdrachtbonnen; inspectierapporten; 

meerwerk aanbrengen van topcoating aan 2 gaswassers, 



stankneutralisatiesysteem; inbedrijfstelling gaswassers; opname werk; 

eindoplevering; resultaten geurmeting, met 1 tekening, 1981-1984 

1055-1056 Stukken betreffende bestek 22-25, verwarming- en ventilatie installaties, 

1980-1984.  2 omslagen 

 1055 herzien bestek, verwarming- en ventilatie installaties, staat van 

aanvullingen, met 11 tekeningen, 1980 

 1056 verwarmings- en ventilatie installaties: wijziging van de radiatoren in de 

ontvangst- en vergaderruimte; opdrachtbonnen; besprekingen; beproeven 

cv-kast; werkopname; staten van meer- en minderwerk; aanvullende 

ventilatievoorzieningen, 1981-1984 

1057-1061 Stukken betreffende bestek 22-31, elektrotechnische installaties, 1978-

1984.  5 omslagen 

 1057 herzien bestek, elektrotechnische installatie, 1980 

 1058 15 tekeningbijlagen bij-, 1980 

 1059 30 tekeningbijlagen bij-, 1978-1980 

 1060 centrale schakelwacht en microprocessor: telefooninstallatie; installatie 

vergaderruimte; verleggen hoogspanningskabel; besprekingen; 

meerwerkopdrachtbonnen; keuring schakelbord; aansluitpunten voor 

bemonstering, bliksemafleiderinstallatie, oplevering, 1980-1984 

 1061 inschrijfbiljet; instrumentatie index; KR 220 380V schema; verbruikerslijst; 

overzicht van de lichtinstallatie, 1980 

1062-1063 Stukken betreffende bestek 22-32, centrale wacht installatie, 1980-1985. 2 omslagen 

 1062 besprekingen; goedkeuring bestek en tekeningen; aanbesteding en gunning; 

staat van aanvullingen op het bestek; blokschema; opdrachtverlening; 

oplevering; meerwerkopdrachtbonnen, met 1 tekening, 1981-1985 

 1063 concepten bediening- en besturingplan; bedieningsoverzicht; 

signaleringsoverzicht; meetwaardenoverzicht, 1980 

N.B. Een definitieve versie ontbreekt. 

 1064 Stukken betreffende de opname door de Nationale Woningraad en het 

vervolgonderzoek door DHV naar de betonconstructie van de rwzi, 1983. 1 omslag 

 1065 Stukken betreffende het verplaatsen van de zuivering van het afvalwater van 

de gemeenten 's-Gravenzande, Naaldwijk en Hoek van Holland van rwzi De 

Nieuwe Waterweg naar rwzi De Groote Lucht in verband met ondercapaciteit 

van deze rwzi, 1984-1988.  1 omslag 

 1066 Stukken betreffende de uitbreiding van bestaande voorzieningen van de 

rwzi, met 1 tekening, 1986.  1 omslag 

 1067 Stukken betreffende de aanleg van toegangswegen naar na- en indikkers op 

de rwzi, 1986.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.331.3. Vergunningen en ontheffingen 

1068-1075 Stukken betreffende vergunning ingevolge de Hinderwet, 1976-1983. 8 omslagen 

 1068 vooroverleg, met 5 tekeningen, 1976-1980 

 1069 15 tekeningbijlagen bij de aanvraag, 1978 

 1070 15 tekeningbijlagen bij de aanvraag, 1978 

 1071 vergunning ingevolge de Hinderwet: de verleende vergunning; de aanvraag 

van mei 1979; aanvullende informatie betreffende stankbronnen en 

storingsanalyse; rapport effect aanvullende stankbestrijdingsmaatregelen; 

bezwaar en beroep van Delfland tegen een aantal voorwaarden in de 

Hinderwetvergunning; verklaring Arbeidsinspectie ingevolge de 

Veiligheidswet, 1978-1983 

 1072 13 tekeningbijlagen bij de aanvraag van mei 1979, 1979 

 1073 nota energie / noodstroom, ingevolge voorwaarde 11.9 in de 

Hinderwetvergunning, met 1 tekening, 1980 

 1074 de vergunning ingevolge de Hinderwet voor het inrichten van de 

slibverwerking op het reserveterrein van de rwzi De Groote Lucht, met 2 

tekeningen, 1982-1983 

 1075 aangifte ten behoeve van de heffing ingevolge de Wet geluidhinder, met 1 

tekening, 1983 



 1076 Stukken betreffende een vergunning voor het lozen van drainagewater en 

het effluent van de rwzi De Groote Lucht op "Het Scheur", de intrekking van 

een beroepsschrift van de gemeente Vlaardingen, met 2 tekeningen, 1977-

1981.  1 omslag 

1077-1079 Stukken betreffende ontheffing ingevolge de wet Selectieve 

InvesteringsRegeling, 1979.  3 omslagen 

 1077 ontheffing ingevolge wet Selectieve InvesteringsRegeling, 1979 

 1078 12 tekeningbijlagen bij-, 1979 

 1079 11 tekeningbijlagen bij-, 1979 

 1080 Stukken betreffende een vergunning voor de bouw van de rwzi De Groote 

Lucht, met 2 tekeningen, 1979-1980.  1 omslag 

N.B. Tekeningbijlagen bij aanvraag en vergunning niet aangetroffen. 

 1081 Stukken betreffende het maken van een tijdelijke riooluitmonding aan de 

rechteroever van Het Scheur, met 2 tekeningen, 1979-1980.  1 omslag 

 1082 Stukken betreffende vergunning voor grondwateronttrekking ten behoeve 

van het droog houden van de bouwput voor de rwzi, 1979-1980.  1 omslag 

 1083 Stukken betreffende de afvoer van zand, afkomstig van de zandwassers van 

de rwzi op de stortplaats Broekpolder in de gemeente Vlaardingen, 1981-

1983.  1 omslag 

N.B. Een vergunning is niet aangetroffen. 

 1084 Stukken betreffende ontheffing van de gemeente Vlaardingen ten behoeve 

van het aanbrengen van reliëfteksten ofwel een naambord op het hekwerk 

van de terreinafscheiding en van een geveldecoratie op het pand van de rwzi 

De Groote Lucht, met 8 tekeningen, 1983.  1 omslag 

 1085 Stukken betreffende vergunning ingevolge de ontgrondingenverordening 

Zuid Holland, 1983.  1 omslag 

 1086 Brief betreffende een verzoek van het Openbaar lichaam Rijnmond aan het 

ministerie van VROM om de rwzi De Groote Lucht af te voeren van de lijst 

van inrichtingen, die vallen onder de wet Geluidshinder, 1984.  1 omslag 

 1087 Stukken betreffende vergunningen van de gemeente Vlaardingen voor het 

vergroten van dienstgebouw 2 en de bouw van het gebouw voor de 

grofvuilverwijdering, met 4 tekeningen, 1986.  1 omslag 

 1088 Stukken betreffende de vergunning voor de bouw en het gedeeltelijk 

vergroten van dienstgebouw 2, met 5 tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

 1089 Stukken betreffende vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet, 1987-1989. 1 omslag 

<RUB7>1.577.614.332. Gemalen 

<RUB8>1.577.614.332.1. Rioolwaterpersgemaal De Lier 

 1090 Stukken betreffende de aansluiting van een drukriolering op het rioolgemaal 

De Lier, met 1 tekening, 1987-1989.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.332.2. Rioolwaterpersgemaal Maasland 

 1091 Stukken betreffende de bouw van het rioolwaterpersgemaal Maasland, 1980. 

 1 omslag 

 1092 Stukken betreffende grondtransacties ten behoeve van de aanleg van het 

rioolwaterpersgemaal te Maasland en een rioolwaterpersleiding naar het 

rioolwaterpersgemaal; de overdracht van de voormalige rwzi aan 

Burgemeester Crezeelaan te De Lier door Delfland aan de gemeente De Lier; 

het beëindigen van het opstalrecht op grond op de Molenweide, met 4 

tekeningen, 1982-1986.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.332.3. Rioolgemaal Merellaan Maassluis 

1093-1100 Stukken betreffende aanpassing van het rioolgemaal Merellaan en de aanleg 

van de rioolwaterpersleiding Merellaan - verzamelgemaal Maassluis, 1980-

1983.  8 omslagen 

 1093 besteksgereed maken: offerte van- en opdracht aan DHV; tracé keuze; 

tekening persleiding; uitgangspuntenrapport, met 2 tekeningen, 1980-1981 

 1094 bestek 16-02, mechanische en elektrische installaties: voorschriften bij het 

bestek; de besteksbegroting; staat van aanvullingen en wijzigingen, 1981 

 1095 20 tekeningen bij bestek 16-02, 1981 



 1096 besteksgereed maken: inspectierapporten; goedkeuring principeplan; 

principeplan; grondonderzoek; ontwerp bovenbouw; kostenberekening, met 

1 tekening, 1981-1982 

 1097 goedkeuring bestekken 16-01 en 16-02, 1981-1982 

 1098 Hinderwetvergunning, 1982 

N.B. Een bouwvergunning was niet vereist, zie hiervoor dossier goedkeuring 

bestekken. 

 1099 aanbesteding en gunning; inschrijvingsbiljetten Begeman voor perceel 1 en 

Batenburg voor perceel 2; opdrachten; meer- en minderwerk; oplevering, 

1982 

 1100 toerekening kosten compostfilter nabij gemaal Merellaan, 1982-1983 

 1101 Stukken betreffende de afhandeling van klachten van de gemeente Maassluis 

over stank rond het gemaal, 1984.  1 omslag 

1102-1104 Stukken betreffende renovatie van de vuilwaterkelder van de rwzi De Groote 

Lucht in Vlaardingen en van het rioolgemaal Merellaan te Maassluis, 1985-

1990.  3 omslagen 

 1102 voorbereiding en goedkeuring van het bestek; aanbesteding en gunning, 

1985-1990 

 1103 inspectierapport; bestek 40-200; werkveiligheidsvoorschrift, 1988 

 1104 10 tekeningen bij bestek 40-200, 1988 

<RUB8>1.577.614.332.4. Verzamelgemaal Maassluis 

1105-1107 Stukken betreffende het maken van het voorontwerp van het gemaal en de 

persleiding, 1980-1981.  3 omslagen 

 1105 2 tekeningen, plattegronden gemaal, 1980 

 1106 grondmechanisch onderzoek, met 14 tekeningen, 1980-1981 

N.B. Rapport CO 256700 ontbreekt. 

 1107 besprekingen van onderdelen van het voorontwerp, 1981 

 1108 Stukken betreffende het principeplan voor de bouw van het verzamelgemaal 

Maassluis en de aanleg van de persleiding tussen dit gemaal en de rwzi De 

Groote Lucht: deelrapporten "economische leidingdiameter", "rioolgemaal 

Maassluis", "persleiding", "stankaspecten", "grondmechanische aspecten", 

"waterslagadvies"; investeringskosten en tijdschema; goedkeuring en 

subsidie, 1980-1982.  1 omslag 

 1109 Stukken betreffende ontwerp- en advies opdracht, goedkeuring van de 

bestekken 13.1, 13.2 en 13.3, wijze van aanbesteding en gunning, 1981. 1 omslag 

1110-1113 Stukken betreffende vergunningen voor de bouw van het verzamelgemaal, 

1981-1982.  4 omslagen 

 1110 nooduitlaat gemaal in Boonerhaven, met 4 tekeningen, 1981 

 1111 ontheffing ingevolge de wet Selectieve Investeringsregeling, met 1 tekening, 

1981-1982 

 1112 Hinderwetvergunning, met 2 tekeningen, 1981-1982 

 1113 bouwvergunning, met 7 tekeningen, 1981-1982 

1114-1123 Stukken betreffende bestekken voor het verzamelgemaal Maassluis, 1981-

1983.  10 omslagen 

 1114 bouwkundig bestek DT 13.1, met 4 tekeningen, 1981-1982 

N.B. Voor tekeningen, zie tekeningen bij bestek DT 13.1. 

 1115 bestek DT 13.1: prijsopgave stelpostmaterialen aannemers Schotkamp, Van 

den Bersselaar, Alta, met 6 tekeningen, 1982 

 1116 bestek DT 13.1: gegevens-; keuring van heipalen, 1982 

 1117 bestek DT 13.1: stelwerk en wapening van overgangsplaten; plaatsbepaling 

zakbaken, met 2 tekeningen, 1982 

 1118 bestek DT 13.1: aanpassing ventilatierooster, met 1 tekening, 1983 

 1119 bestek DT 13.2, mechanische installaties, 1981 

N.B. Voor tekeningen, zie bestek DT 13.1. 

 1120 bestek DT 13.3, elektrotechnische installaties, met 21 tekeningen, 1981 

 1121 bestek DT 13.3, verwarming pompenkelder, meerwerk, 1983 

 1122 besteksraming en tijdschema, 1981 



 1123 6 revisietekeningen van het gemaal en de persleiding, 1983 

 1124 Stukken betreffende aanbesteding, gunning, opdrachtverlening en oplevering 

van de bestekken DT 13.1 t/m DT 13.3; het opstarten van het eindgemaal, 

1981-1983.  1 omslag 

 1125 Verslagen van werk- en bouwbesprekingen, 1981-1983.  1 omslag 

 1126 Stukken betreffende de beproeving van het gemaal en de persleiding voor 

oplevering, 1983.  1 omslag 

 1127 Stukken betreffende de aansluiting van het rioolgemaal op de 

rioolwaterpersleiding, met 1 tekening, 1987.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.332.5. Verzamelgemaal Bijdorp in Schiedam 

 1128 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van het gemaal Bijdorp: 

het definitief ontwerp; de begroting, 1980-1983.  1 omslag 

1129-1133 Stukken betreffende de bouw van het gemaal Bijdorp, 1980-1984.  5 omslagen 

 1129 besprekingen, 1980-1984 

 1130 bouwbesprekingen, 1982-1983 

 1131 bestek 16-01: staten van meer- en minderwerk; opdrachtbonnen meer- en 

minderwerk, 1982-1983 

 1132 bestek 16-01: meerwerk: staalconstructies, tijdelijke opslag baggerspecie, 

bordessen en roestvrijstalen ladder; reserve onderdelen, met 1 tekening, 

1982-1984 

 1133 coördinatievergaderingen, met 1 tekening, 1983 

 1134 Stukken betreffende het principeplan voor de bouw van het gemaal Bijdorp: 

het voorontwerp; de motivatie van de variantenkeuze; het 

verfijningsprogramma van eisen; het rapport inzake de 

bergingsproblematiek; de goedkeuring, 1981.  1 omslag 

1135-1142 Stukken betreffende bestekken ten behoeve van de bouw van het gemaal 

Bijdorp, 1981-1983.  8 omslagen 

 1135 bestek 16-01, bouwkundig deel: staten van wijzigingen en aanvullingen nrs 

1 t/m 3; standaardbladen van metaalconstucties; de raming van kosten, 

1982 

 1136 bestek 16-01, grondmechanisch onderzoek, met 1 tekening, 1982 

 1137 bestek 16-01: 7 tekeningbijlagen bij-, 1982 

 1138 bestek 16-01: 7 revisietekeningbijlagen bij-, 1982 

 1139 bestek 16-02, mechanisch/elektrotechnisch deel: voorschriften behorend bij 

bestek 16-02; tekeningenboek; kostenraming, 1981 

 1140 bestek 16-02: staten van wijzigingen en aanvullingen bij-, nrs 1 en 2; 

meerwerk werktuigbouwkundige installaties, 1982-1983 

 1141 bestek 16-02: 7 tekeningbijlagen bij bestek-, 1981 

 1142 bestek 16-02, 8 revisietekeningen bij-, 1982 

 1143 Stukken betreffende goedkeuring van de bestekken 16-01 en 16-02; de 

aanbesteding, de inschrijfbiljetten van de aannemers aan wie werk is 

gegund; de gunning; opdrachten; oplevering; inbedrijfstelling, 1981-1984. 1 omslag 

 1144 Stukken betreffende de regeling van het beheer van het gemaal Bijdorp, 

1981-1988.  1 omslag 

 1145 Stukken betreffende vergunningen voor de bouw van gemaal Bijdorp: 

ingevolge de Hinderwet, tijdelijke lozing afvalwater, 1983.  1 omslag 

1146-1149 Stukken betreffende voorzieningen ten behoeve van het gemaal Bijdorp, 

1983-1988.  4 omslagen 

 1146 bedrijfsinstructie voor het gemaal, 1983 

 1147 opgave aan de afdeling Financiën van Delfland van de oppervlakte grond bij 

het gemaal, met 1 tekening, 1985 

 1148 het reinigen van grofvuilroosters; de vervanging van handmatig door 

mechanisch reinigen, 1985-1987 

 1149 conservering van de stalen damwand compostfilters, 1985-1988 

1150-1153 Stukken betreffende de reparatie van de aansluiting van de persleiding op 

het gemaal, 1985-1987.  4 omslagen 



 1150 voorbereiding: rapportage en onderzoek; offerte voor- en opdracht tot 

herstelwerk; grondmechanisch onderzoek; de uitvoering van de reparatie; 

opdracht aan HAK Pijpleidingen voor het tijdelijk ontlasten van de 

aansluiting, met 12 tekeningen, 1985 

 1151 bestek en specifieke aanwijzingen; het totaal overzicht van de kosten van de 

reparatie, 1985-1986 

 1152 de uitvoering van de reparatie: opdracht aan Bakker BV voor de berekening 

van de expansiebalg; gegevens over de zetbakens, met 3 overzichts- en 2 

revisietekeningen, 1986 

 1153 vervolg uitvoering reparatie: offerte van- en opdracht aan- HAK Pijpleidingen 

BV; offerte voor levering van het expansiestuk van Vredestein en Bakker; 

Röntgenfilms rapporten betreffende de reparatie, 1986-1987 

1154-1159 Stukken betreffende de 2e reparatie van de aansluiting van de persleiding op 

het gemaal, 1987-1990.  6 omslagen 

 1154 rapportage en onderzoek; gegevens over de zetbakens, met 1 tekening, 

1987-1988 

 1155 CAR verzekering, afwikkeling schadeclaim, 1987-1989 

 1156 aansprakelijkstelling van de Gasunie voor de schade, 1987-1990 

 1157 bestek 01-001, de reparatie van de stalen persleiding nabij het gemaal 

Bijdorp; nota van inlichtingen; begroting; goedkeuring bestek, met 1 

tekening, 1988 

 1158 offerte en opdracht voor het maken van het voorontwerp; aanbesteding en 

gunning aan HAK Pijpleidingen BV; bouwvergaderingen; oplevering, 1988-

1989 

 1159 meer- en minderwerk, het aanbrengen van een kathodische bescherming, 

1989 

 1160 Stukken betreffende de taxatie van grond van het gemaal Bijdorp, 1988-

1990.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.332.6. Verzamelgemaal in Vlaardingen 

 1161 Stukken betreffende de huur van het werkterrein ten behoeve van de bouw 

van het verzamelgemaal te Vlaardingen, met 1 tekening, 1981-1982.  1 omslag 

1162-1164 Stukken betreffende voorzieningen ten behoeve van het verzamelgemaal, 

1984-1987.  3 omslagen 

 1162 aanbrengen stankfilter, 1984 

 1163 aanbrengen terugslagklep in de vuilwaterkelder, vervangen rubberen- door 

een rvs-, met 2 tekeningen, 1984 

 1164 vervangen gecorrodeerde plaatafsluiters en pompwaaiers; rapport 

betreffende het onderzoek van de corrosie, met 9 foto's, 1984-1987 

<RUB8>1.577.614.332.7. Eindgemaal West in Vlaardingen 

1165-1172 Stukken betreffende het besteksgereed maken van het ontwerp van het 

gemaal en de persleiding, 1980-1982.  8 omslagen 

 1165 opdracht voor het maken van het ontwerp en het geven van advies aan het 

Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen (TAUW), 1980 

 1166 rapport en tijdschema betreffende het ontwerp van het eindgemaal en de 

persleiding in verschillende versies, 1980-1981 

 1167 besprekingen van het ontwerp, met 4 tekeningen, 1980-1981 

 1168 concept rapport betreffende het ontwerp van de persleiding; verzoek tot 

opneming van de in- en uitwendige bekleding in het bestek, 1981 

 1169 een ontwerp van het gemaal door architect Klein Douwel, met 4 tekeningen, 

1981 

 1170 goedkeuring bestekken en de tekeningen, de verzamel- en deelbegrotingen, 

1981 

 1171 grondmechanisch onderzoek van het gemaal, met 2 tekeningen, 1981 

 1172 buisberekeningen, 1982 

 1173 Stukken betreffende de goedkeuring van het principeplan voor de bouw van 

het eindgemaal en de aanleg van een rioolwaterpersleiding van het gemaal 

naar de rwzi De Groote Lucht, met 5 tekeningen, 1981.  1 omslag 



1174-1175 Stukken betreffende vergunningen voor de bouw van het eindgemaal, 1981-

1982.  2 omslagen 

 1174 ontheffing ingevolge de wet Selectieve Investeringsregeling, met 1 tekening, 

1981-1982 

 1175 vergunning ingevolge de Hinderwet; bouwvergunning, 1981-1982 

1176-1182 Stukken betreffende de bestekken van het gemaal, 1981-1982.  7 omslagen 

 1176 bestek 18047.41: de bouw van het gemaal; de tekeningenlijst; staten van 

wijzigingen en aanvullingen nrs 1 en 2, 1981 

 1177 bestek 18047.41: 3 tekeningbijlagen bij-, 1981 

 1178 bestek 18047.45: mechanische installatie, met 4 tekeningen, 1981 

 1179 bestek 18047.46: elektrotechnische installaties, 1981 

 1180 bestek 18047.46: 17 tekeningbijlagen bij-, versie juni, 1981 

 1181 bestek 18047.46: 17 tekeningbijlagen bij-, versie augustus, 1981 

 1182 bestek 18047.46: 6 tekeningbijlagen bij-, versie februari, 1982 

 1183 Stukken betreffende de aanbesteding, gunning, opdracht en oplevering van 

de bouw van het gemaal en de aanleg van de persleiding; meerwerk, de 

levering van mangatschachten en zakbakens, met 1 tekening, 1981-1982. 1 omslag 

 1184 Stukken betreffende de uitvoering van bestek 18047.41, de bouw van het 

gemaal: de afvoer van afvalwater van toilet- en wastafels; de aansluiting 

van de telefoon; afwerkingskleuren; KOMO keuringsrapporten; het plaatsen 

van een afsluiter in de aanvoerleiding; erfafscheidingen van het gemaal; 

KIWA keuring van de betonbekleding; de aansluiting van de waterleiding; 

meerwerk: aanleg van een H2O2 leiding; afsteuning van de persleiding; 

verbetering van de ventilatie; wijziging van het stankslot van de 

aanvoerkelder; vervanging van de draadspindels van de plaatafsluiters, met 

4 tekeningen, 1981-1984.  1 omslag 

 1185 Stukken betreffende uitvoering bestekken 18047.45 en 46, mechanisch- en 

elektrotechnische delen: de pompopstelling; de H2O2 dosering; aansluiting 

van nutsbedrijven; de opgave van vermogens van werktuigen; de levering 

van terugslagkleppen in berubberde uitvoering; meer- en minderwerk; 

aanlooptransformator; beproeving voor oplevering; capaciteits- en 

vermogensmeting van de pompinstallatie; beproeving van de hydrofoor van 

de drukketel; oplevering bestek 18047.45 mechanisch deel; oplevering 

bestek 18047.46 elektrotechnisch deel; meningsverschillen inzake 

meerwerkclaims van Croon; de reparatie van een ventilatierooster, met 3 

tekeningen, 1981-1984.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.332.8. Eindgemaal Oost in Vlaardingen 

 1186 Verslagen van werkbesprekingen betreffende de bouw van het 

rioolwatereindgemaal te Vlaardingen, bouwkundig-, mechanisch deel, 1981-

1983.  1 omslag 

<RUB7>1.577.614.333. Leidingen 

<RUB8>1.577.614.333.0. Algemeen 

 1187 Stukken betreffende het bepalen van het tracé van de transportleidingen 

naar de rwzi, 1978.  1 omslag 

 1188 Stukken betreffende de aanplant van niet diepwortelende bomen en struiken 

in de zakelijk recht strook voor de persleidingen tussen Maassluis- en 

Schiedam en de rwzi, 1983.  1 omslag 

<RUB8>1.577.614.333.1. Rioolwaterpersleiding Maassluis 

<RUB9>1.577.614.333.11. Van verzamelgemaal Maassluis naar RWZI De Groote Lucht 

 1189 Stukken betreffende de aanleg van een gasleiding door het Gemeentelijk 

Energiebedrijf Den Haag, in combinatie met de aanleg van de persleiding, 

1980.  1 omslag 

 1190 Stukken betreffende een voorstel voor het tracé van de rioolpersleiding 

tussen Maassluis en de rwzi De Groote Lucht; de kadastrale situatie, met 10 

tekeningen, 1981.  1 omslag 



 1191 Stukken betreffende de kruising van de persleiding met de Deltadijk; de 

goedkeuring van deelrapporten 8 en 9 inzake de buis- en de 

damwandberekening, 1981.  1 omslag 

 1192 Stukken betreffende bestek Dt 13.4, het maken van de persleiding vanaf het 

gemaal Maassluis naar de rwzi De Groote Lucht in de gemeenten Maassluis 

en Vlaardingen, met 5 tekeningen, 1981.  1 omslag 

 1193 Stukken betreffende de voorbereiding van het ontwerp: besprekingen inzake 

de H2O2 injectieput; inlichtingen aan aannemers; de aansluiting van 

restaurant Lickebaert, 1981-1982.  1 omslag 

 1194 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van bestek Dt 

13.4, de aanleg van de persleiding tussen het gemaal Maassluis en de rwzi 

De Groote Lucht, met 2 tekeningen, 1981-1982.  1 omslag 

 1195 Stukken betreffende bestek Dt 13.4: aanbesteding, goedkeuring gunning en 

opdrachtverlening voor de uitvoering van-, 1981-1982.  1 omslag 

 1196 Verslagen van besprekingen betreffende de aanleg van de persleiding: 

lunch-, werk- en bouwbesprekingen, 1981-1982.  1 omslag 

 1197 Stukken betreffende de aanleg van een gronddepot op een zakelijk 

rechtstrook; de vestiging zakelijk recht op grond, nodig voor de aanleg van 

de persleiding, overeen gekomen met de gemeente Maassluis, de 

Nederlandse Pijpleiding Maatschappij, de gemeente Rotterdam en de 

Stichting Beheer Landbouwgronden, 1981-1983.  1 omslag 

 1198 Stukken betreffende een voorstel voor het tracé van kabels en leidingen, 

1982.  1 omslag 

 1199 Stukken betreffende bestek Dt 13.4, 7 revisietekeningen bij-, 1982.  1 omslag 

 1200 Stukken betreffende de goedkeuring van buisberekeningen van de 

persleiding; de keuring van materialen, 1982.  1 omslag 

 1201 Stukken betreffende het zakbakenplan voor de persleiding, met 2 

tekeningen, 1982.  1 omslag 

 1202 Stukken betreffende de oplevering van de persleiding van het werkterrein 

Lickebaert en van het terrein van Key en Kramer, met 3 tekeningen, 1982. 1 omslag 

 1203 Stukken betreffende het aanpassen van de kruising van de 

rioolwaterpersleiding Maassluis - rwzi De Groote Lucht met de Delflandse 

dijk, 1982-1987.  1 omslag 

1204-1208 Stukken betreffende voorzieningen ten behoeve van de 

rioolwaterpersleiding, 1987-1989.  5 omslagen 

 1204 een privaatrechtelijke vergunning voor het leggen van een persleiding langs 

de Rotterdamse Waterweg te Maassluis, 1987 

 1205 de aanleg van een drinkwatertransportleiding te Maasland in het Weidepad, 

onder voorwaarden van Delfland in verband met de aanwezigheid van de 

rioolwaterpersleiding in het Weidepad, 1987 

 1206 de aansluiting van het drukrioleringssysteem van de gemeente Maasland op 

de rioolwaterpersleiding, met 3 tekeningen, 1987-1989 

 1207 de omlegging van de persleiding in verband met de uitbreiding van de 

begraafplaats te De Lier: bestek 88-01 de uitbreiding van de begraafplaats; 

vestiging zakelijk recht op een gedeelte van een perceel grond ten zuiden 

van gemeentelijke grond; gebruiksovereenkomst van grond met gebroeders 

Noordam te De Lier, met 5 tekeningen, 1987-1989 

 1208 de toestemming aan de gemeente Maassluis tot het asfalteren van het 

Havenplein, gedeeltelijk boven de rioolwaterpersleiding, met 2 tekeningen, 

1988-1989 

<RUB9>1.577.614.333.12. Van rioolgemaal Merellaan naar verzamelgemaal Maassluis 

1209-1214 Stukken betreffende bestek 563/1986: het maken van een nieuwe kruising 

van de noodafvoerleiding tussen het rioolgemaal Merellaan en de Delflandse 

dijk met de spoorbaan Schiedam - Hoek van Holland te Maassluis, 1977-

1988.  6 omslagen 

N.B. Zie ook dossiers aanpassing Deltadijk, gedeelte Schenkelsdijk - 

Boonerhaven. 



 1209 ontwerp; tracé overstortleiding; goedkeuring bestek; subsidie van 

Rijkswaterstaat, met 6 kaarten en tekeningen, 1977-1988 

 1210 sterkteberekening; prijsopgave van- en opdracht aan Ingenieursbureau 

Lievense BV, 1985-1986 

 1211 staat van inlichtingen; uitvoeringsvoorschriften van de NS; tekening D-R-IV-

7-15, 1986 

 1212 sterkteberekening van de nooduitlaat van het rioolgemaal, met 6 

tekeningen, 1986 

 1213 sterkteberekening van de nooduitlaat; grondmechanisch rapport, 1986 

 1214 aanbesteding en gunning; inschrijving van- en opdracht aan Van Lee voor 

het uitvoeren van het bestek; inschrijving van- en opdracht aan S. van 

Baarsen voor het leggen van mantelbuizen onder de spoorlijn; radiografisch 

onderzoek van de lassen; meting van de zakbakens; het aanbrengen van 

een kathodische bescherming; besprekingen; oplevering, 1986-1987 

1215-1227 Stukken betreffende bestek 17-01, de aanleg van de persleiding tussen het 

rioolgemaal Merellaan en het verzamelgemaal te Maassluis, 1981-1984. 13 omslagen 

 1215 vergunningen: van de NS voor de kruising van de leiding met de spoorlijn 

Hoek van Holland - Rotterdam en het aanleggen van de afvoerleiding; van 

de gemeente Maassluis voor de leiding en voor de aanleg van de inrit; van 

de Dienst der Domeinen een privaatrechtelijke vergunning voor het leggen 

van de leiding langs Rotterdamseweg te Maassluis, met 4 tekeningen, 1981-

1984 

 1216 goedkeuring - en gunning van het bestek; inschrijving van- en opdracht aan 

Hogenboom; opdracht aan KIWA voor materiaalkeuring; meerwerk; 

oplevering, 1982-1983 

 1217 bestek 17-01: de aanleg van de persleiding tussen het gemaal Merellaan en 

het gemaal Zaaijer aan de Vlaardingsedijk (perceel 1) en de verbouwing van 

het gemaal Merellaan in de gemeente Maassluis (perceel 2); 

standaardbladen van de metaalconstructies; eisen te stellen aan ronde 

buizen; de besteksbegroting voor perceel 1; de besteksbegroting voor 

perceel 2, 1981 

 1218 bestek 17-01: staat van aanvullingen en wijzigingen bij-, met 1 kaart en 6 

tekeningen, 1982 

 1219 bestek 17-01: 21 tekeningen bij-: 18047-51-100-01; 1-2977-17-01-1 t/m 

16; -30 t/m -33, 1981 

 1220 bestek 17-01: grondonderzoek behorende bij-, met 5 tekeningen, 1981 

 1221 bestek 17-01: grondmechanisch onderzoek van de kruisingen met 

veiligheidszones van de waterkeringen (Vlaardingse dijk, Prinses 

Julianalaan), met 3 tekeningen, 1981 

 1222 bestek 17-01: besprekingen; bouwvergaderingen, met 1 tekening, 1981-

1982 

 1223 bestek 17-01: vereenvoudigde sterkteberekeningen van de persleiding 

Merellaan, 1982 

 1224 bestek 17-01: meer- en minderwerk, 1982-1983 

 1225 bestek 17-01, aanvraag 1: aanleg van een zinker door de haven van 

Maassluis; prijsopgaven; levering en gunning van stalen buizen; goedkeuring 

van het bestek; inspectierapporten; levering en plaatsing van 

beschermkappen voor de zinker; kostenverdeling tussen Delfland en de 

gemeente Maassluis; besprekingen, met 3 tekeningen, 1981-1983 

 1226 bestek 17-01, aanvraag 2: het aanbrengen van een kathodische 

bescherming aan de stalen zinker; de inschrijving van- en opdracht aan Van 

der Velde Protection; meer- en minderwerk, 1982-1983 

 1227 bestek 17-01, aanvraag 3: de doorpersing van de spoorbaan Schiedam - 

Hoek van Holland - strand, 1982 

<RUB8>1.577.614.333.3. Rioolwaterpersleiding Schiedam 

1228-1232 Stukken betreffende kruisingen met weg- en vaarwegen, 1976-1984. 5 omslagen 



 1228 kruising van de persleiding en de olieleiding met de Deltadijk - Het Scheur, 

met 2 tekeningen, 1976 

 1229 kruising met de Delflandse dijk en de Vlaardingervaart, toepassing van 

afsluiters, kruising met Maassluisse dijk en Vlaardingervaart, met 6 

tekeningen, 1981 

 1230 kruising met de Delflandse dijk: het aanbrengen van een voorbelasting op-, 

de goedkeuring van de werkomschrijving en de aanbestedingsprocedure, 

met 5 tekeningen, 1981 

 1231 grondmechanisch onderzoek en sterkteberekeningen ten behoeve van de 

kruisingen van de rioolwaterpersleiding: offertes en opdrachtverlening, 1981 

 1232 aanpassing kabels en leidingen: de PTT kabel nabij kmp 73.65 ter plaatse 

van de voorbelasting van de Delflandse dijk; PTT kabels nabij Novotel te 

Schiedam; PTT kabels bij de kruising van de Maassluissedijk te Vlaardingen; 

doorpersing in de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ten behoeve van de 

kruising met de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen; kruising met 

kabels nabij de Poldervaart te Schiedam; het verleggen van de 

gemeentelijke riolering van Schiedam, met 3 tekeningen, 1981-1984 

1233-1239 Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van de 

rioolwaterpersleiding tussen Schiedam en de rwzi De Groote Lucht, 1978-

1983.  7 omslagen 

 1233 Gemeentewerken Rotterdam: een vergelijking van de aansluiting van het 

Schiedams rioolstelsel op de rwzi Merwehaven met de aansluiting op de rwzi 

De Groote Lucht; opmerkingen van DHV naar aanleiding van het rapport, 

met 2 tekeningen, 1978 

 1234 tracé persleiding tussen Schiedam en de rwzi De Groote Lucht; beschrijving 

tracé, met 6 tekeningen, 1978-1979 

 1235 voorbereiding goedkeuring bestek en vergunning, besprekingen, 1978-1981 

 1236 Gasunie: tracékaart; wijzigingen 0 en 1, met 2 tekeningen, 1980 

 1237 Gasunie: rapport betreffende de economische diameter van de leiding, 1980 

 1238 grondmechanisch onderzoek ten behoeve van de aanleg van de 

rioolpersleiding tussen Schiedam en de rwzi De Groote Lucht, met 1 

tekening, 1981 

 1239 voorzieningen ten behoeve van de aanleg van de rioolwaterpersleiding: o.a. 

huurovereenkomst voor- en vestiging zakelijk recht op percelen grond van 

de Stichting Beheer Landbouwgronden; overeenkomst met C. Moerman voor 

gebruik van zijn grond; het gebruik van het padvindersterrein te Schiedam, 

met 6 tekeningen, 1981-1983 

1240-1264 Stukken betreffende de aanleg van de rioolwaterpersleiding tussen Schiedam 

en de rwzi De Groote Lucht, 1980-1989.  25 omslagen 

 1240 Gasunie: rapport betreffende de buigproef van een 36 cm pijp, technische 

aspecten van het toepassen van staal en een voorstel voor een diameter van 

44 cm, 1980 

 1241 opdracht aan Gasunie Engeneering tot het maken van het ontwerp- en de 

directievoering van de aanleg van de rioolwaterpersleiding, 1980-1983 

 1242 contractdocumenten ten behoeve van de aanleg van de leiding door A. Hak 

Pijpleidingen BV te Ridderkerk: het contract, specifieke aanwijzingen, de 

aanbieding, bijzondere voorwaarden, 1981 

 1243 Gasunie Engeneering: voorstellen voor de aankoop van materialen en de 

aanbesteding; materiaalspecificaties; specificaties van de 

damwandafdichtingen, met 5 tekeningen, 1981 

 1244 Gasunie: constructiespecificaties; advies voor de applicatiefirma; 

voorontwerp ophoging Maassluissedijk; idem van kruising met 

Vlaardingervaart en van kruising Maassluissedijk; de tracétekening; de 

conceptvergunning en de bijhorende concept overeenkomst, met 10 

tekeningen, 1981 



 1245 Gasunie: evaluaties van gebruikte materialen: T-stukken, bochten, 

expansiestukken, rubber damwandafdichtingen, damwandplaten, afsluiter, 

keuze type afsluiter, 1981 

 1246 goedkeuring van de bekleding van de stalen buizen; concept aanvraag met 

specificaties, 1981 

 1247 werkbesprekingen en bouwvergaderingen, met 3 tekeningen, 1981-1983 

 1248 Gasunie: kathodische bescherming van de leiding, inspectie op 18 

meetpunten; het waterdicht maken van de H2O2 doseerput, 1981-1989 

 1249 bestek 2033: goedkeuring van het bestek, de begroting en de wijze van 

aanbesteding en gunning door Rijkswaterstaat en RIZA, 1981-1982 

 1250 bestek 2033, de aanleg van de leiding: staat van wijzigingen en 

aanvullingen, 1981 

 1251 bestek 2033: 23 tekeningen bij-, 1981 

 1252 bestek 2033: 2 revisietekeningen bij-, 1982 

 1253 bestek 2033: 23 revisietekeningen bij-, nrs DP 02.01, KP-00-01, KR 01 t/m 

KR 22, 1981 

 1254 bestek 2033: 20 revisietekeningen bij-, nrs KR-11 t/m KR-20, 1981 

 1255 bestek 2033: 21 revisietekeningen bij-, nrs KR-21 t/m 22; KT-01; LH-001, 

002, 006, 008; LM-002, 003; LS-001; LT-001, 002, 003, 005, 014; SK-002; 

XD-0201, 0202, 1981 

 1256 bestek 2033: 17 revisietekeningen bij-, nrs XD-22.01; XS-21.01; XW-01.01, 

02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 05.02, 08.01, 09.01, 13.01, 13.01.01, 20.01; 

XZ-11.01, 11.01.01, 20.01, 1981 

 1257 goedkeuring van de aanbesteding en de gunning van de levering van stalen 

buizen; het gunningadvies; de evaluatie van de aanbiedingen, 1981-1982 

 1258 Gasunie: materiaal certificaten, 1982 

 1259 het vervangen van de bestrating en de beplanting in de gemeenten 

Schiedam en Vlaardingen, met 1 tekening, 1982-1983 

 1260 Gasunie: meer- en minderwerk: de reparatie van de 

compartimenteringsafsluiter; opdracht 2 het verwijderen van de afsluiter; 

opdracht 3 het inbouwen van een blokafsluiter; rapport Gasunie betreffende 

onderzoek naar vastlopen schuifafsluiter, met 6 tekeningen, 1982-1983 

 1261 Gasunie: meer- en minderwerk: opdracht 1 constructiewijzigingen in de 

uitvoering, CW 1 t/m CW 16, opdracht 4 constructiewijzigingen CW 17 t/m 

26, 1982-1984 

 1262 Gasunie: gunningsadvies voor de aanleg van de leiding, opdrachten, 

oplevering, 1982-1984 

 1263 verzoek om teruggave van BTW en omzetbelasting, 1983 

 1264 richtlijnen aan Gemeentewerken Vlaardingen voor de verkeerbelasting op de 

rioolwaterpersleiding op het terrein van Gemeentewerken tussen de 

Burgemeester Heusdenslaan en Rijksweg 20, met 1 tekening, 1988 

1265-1271 Stukken betreffende vergunningen voor de aanleg van de 

rioolwaterpersleiding, 1981-1990.  7 omslagen 

 1265 aanvraag vergunning van Rijkswaterstaat, directie Zuid Holland, voor het 

gebruik van de parallelweg langs Rijksweg 20 achter het Fina 

benzinetankstation, voor laden en lossen, met 1 tekening, 1981 

N.B. De vergunning ontbreekt. 

 1266 vergunning van gedeputeerde staten ingevolge artikel 33 van de 

Waterstaatswet 1900 voor de kruising van de Maassluissedijk en de 

Delflandsedijk, met 9 tekeningen, 1981 

N.B. De aanvraag en de vergunning ontbreken. 

 1267 vergunning van de Nederlandse Spoorwegen voor het kruisen van de 

spoorbaan, met 1 tekening, 1981-1982 

 1268 ontheffing van gedeputeerde staten ingevolge de verordening 

scheepvaartbelangen voor de kruising van de Vlaardingervaart, met 4 

tekeningen, 1981-1982 



 1269 aanlegvergunning van de Nederlandse Gasunie, met 16 tekeningen, 1981-

1982 

 1270 vergunning van de gemeente Vlaardingen voor de aanleg van de leiding, van 

de noodweg vanaf de James Wattweg, ten behoeve van het transport van 

materialen; de tijdelijke opslag van flugzand op het terrein aan de 

Broekpolderweg 270, met 3 tekeningen, 1981-1983 

 1271 aanlegvergunning van de gemeente Schiedam, met 6 tekeningen, 1984-

1990 

1272-1274 Stukken betreffende lekkage en reparatie van de aansluiting van de 

persleiding op het rioolgemaal Schiedam, 1985-1989.  3 omslagen 

 1272 voorstellen aan- en besluiten door het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland, 1985-1989 

 1273 bestek reparatie, map I, 1986 

 1274 bestek reparatie, map II, met 9 tekeningen, 1986 

<RUB8>1.577.614.333.4. Rioolwaterpersleiding Vlaardingen 

N.B. Zie ook dossier bouw eindgemaal west Vlaardingen 

 1275 Stukken betreffende het tracé van de persleiding, met 1 tekening, 1981. 1 omslag 

 1276 Bestek 18047.51, de aanleg van de persleiding tussen het riooleindgemaal 

Vlaardingen en de rwzi De Groote Lucht, 1981.  1 omslag 

 1277 Verslagen van werkbesprekingen over de aanleg van de rioolwaterpersleiding 

in Vlaardingen, 1982.  1 omslag 

 1278 Stukken betreffende 2 revisietekeningen ten behoeve van de persleiding 

voor Gemeentewerken Rotterdam, 1984.  1 omslag 

1.577.614.34. RWZI Houtrust 

<RUB7>1.577.614.340. Algemeen 

 1279 Stukken betreffende de voorwaardelijke goedkeuring van de installatie van 

een rwzi in eigen beheer door het Residentie Slachthuis, Slachthuisplein te 

's-Gravenhage, 1980-1982.  1 omslag 

N.B. Het afvalwater van deze rwzi wordt afgevoerd via het 

rioolwatertransportsysteem van rwzi Houtrust. 

1280-1281 Stukken betreffende overleg inzake de overname van zuiveringtechnische 

werken van gemeenten, aangesloten op de rwzi Houtrust, 1980-1989. 2 omslagen 

 1280 gemeente Voorburg, met 3 tekeningen, 1980-1989 

N.B. Een overeenkomst ontbreekt. 

 1281 gemeente Wassenaar: overleg; voorstel aan- en besluit van de verenigde 

vergadering; overeenkomst met het hoogheemraadschap van Rijnland, met 

1 tekening, 1980-1988 

 1282 Stukken betreffende de goedkeuring van de installatie van een rwzi in eigen 

beheer door Gelatine Delft, 1982-1983.  1 omslag 

N.B. Het restwater van deze rwzi wordt afgevoerd via het 

rioolwatertransportsysteem van de rwzi Houtrust. 

1283-1284 Stukken betreffende locatie-onderzoek voor een verbrandingsinstallatie van 

slib, afkomstig van de rwzi Houtrust, 1982-1986.  2 omslagen 

 1283 overleg met gemeente Den Haag; rapport van de Provinciale Planologische 

Dienst (PPD); overleg met provincie; voorbereidingbesluit van de gemeente 

Delft betreffende de Kruithuisweg, 1982-1986 

N.B. Voor rapporten PPD en werkgroep locatie-onderzoek dossier werkgroep 

locatie-onderzoek. 

 1284 werkgroep locatie-onderzoek: instelling-, samenstelling- en eindrapport van-

, 1984-1985 

 1285 Stukken betreffende een studie door DHV naar alternatieven voor de 

verwerking van slib van de rwzi Houtrust, o.a. rapporten 

"systeemvergelijking varianten slibstabilisatie", "systeemvergelijking 

varianten slibindikking", met 8 tekeningen, 1984-1987.  1 omslag 

 1286 Stukken betreffende vergunning Z 45/1987, de aansluiting van het 

rioleringstelsel van de gemeente Delft op het rioolgemaal Delft en het 



Jaagpadriool, onderdelen van het rioolwatertransportsysteem van de rwzi 

Houtrust, 1984-1987.  1 omslag 

 1287 Stukken betreffende vergunning Z 39/1988, de aansluiting van het 

gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente 's-Gravenhage via 

afvalwatergemalen, op de koelwaterleiding die ter hoogte van Scheveningen 

uitmondt in zee, met 1 kaart, 1984-1989.  1 omslag 

 1288 Stukken betreffende het tijdelijk bergen van zuiveringsslib, afkomstig van de 

rwzi Houtrust, in afwachting van een definitieve slibverwerkingsmethode, 

1988.  1 omslag 

<RUB7>1.577.614.341. RWZI in Den Haag 

<RUB8>1.577.614.341.0. rwzi Houtrust algemeen 

1289-1300 Stukken betreffende de overname van zuiveringstechnische werken van de 

gemeente Delft, 1967-1984.  12 omslagen 

 1289 door de gemeente Delft tijdelijk inbewaring gegeven tekeningen en 

bestekken: bestek 2, persleiding tussen de Kerstanjewetering en het 

hoofdgemaal; bestek 3, het leggen van twee zinkers door de 

Kerstanjewetering; bestek 3.1, het hoofdrioolgemaal, 1967-1984 

N.B. Bestekken en tekeningen moeten in 2034 (50 jaar na 05.01.1984) 

worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats te Delft. 

 1290 overname hoofdgemaal en de persleiding Delft - Den Haag: vergunningen 

gemeenten 's-Gravenhage en Rijswijk, van provinciale staten en van 

polderbesturen in de gemeente Rijswijk, 1970-1984 

 1291 bestek 3.2, de elektrotechnische installatie van het hoofdrioolgemaal; bestek 

6, persleidingen tussen Delft en 's-Gravenhage; de opgave van calques van 

tekeningen, behorend bij de bestekken van het rioolhoofdgemaal en de 

persleidingen, opgeslagen in het archief van de Technische Dienst van 

Delfland; een computerberekening voor het rioleringsplan van de 

Krakeelpolder, 1970 

 1292 15 tekeningen bij de bestekken, 1970-1972 

 1293 15 tekeningen bij de bestekken, 1970-1972 

 1294 bestek 24, Gemeentewerken Den Haag: aanleg persleidingen met inwendige 

diameters van 1400 en 1800 mm van de grens van de gemeente Rijswijk tot 

de rwzi Houtrust en nabij het zeefgebouw, met bijkomende werken, met 11 

tekeningen, 1971 

 1295 bestek 28, Gemeentewerken Den Haag: aanleg van persleidingen met 

inwendige diameters van 1400 en 800 mm van de grens van de gemeente 

Rijswijk nabij de Guntersteinweg tot de rwzi Houtrust, gedeelte bij de 

kruising Noorderbeekdwarsstraat - Weimarstraat, met 3 tekeningen, 1970 

 1296 bestek 32, Gemeentewerken Den Haag: aanleg van persleidingen met 

inwendige diameters van 1400 en 800 mm, van de grens van de gemeente 

Rijswijk nabij de Guntersteinweg tot de rwzi Houtrust, gedeelte 

Valkenbosplein en de kruising Ieplaan-Segbroeklaan, met 7 tekeningen, 

1970 

 1297 bestek 37, Gemeentewerken Den Haag: aanleg van persleidingen met 

inwendige diameters van 1400 en 800 mm, van de grens van de gemeente 

Rijswijk nabij Guntersteinweg tot de rwzi Houtrust, het gedeelte Ieplaan, 

tussen het Valkenbosplein en de Hanenburglaan, met 4 tekeningen, 1971 

 1298 bestek 88, Gemeentewerken Den Haag: aanleg van persleidingen met 

inwendige diameters van 1400 en 800 mm, van de grens van de gemeente 

Rijswijk nabij Guntersteinweg tot de rwzi Houtrust, gedeelte zinkers in het 

Laakkanaal, met doorpersingen in de Troelstrakade en de Hoefkade, met 7 

tekeningen, 1970 

 1299 bestek 159, Gemeentewerken Den Haag: aanleg van persleidingen met 

inwendige diameters van 1400 en 800 mm, van de grens van de gemeente 

Rijswijk nabij Guntersteinweg tot de rwzi Houtrust, gedeelte Moerweg, 

tussen het Erasmusplein en de Troelstrakade, met 8 tekeningen, 1970 



 1300 verslagen bestuurlijk overleg, besprekingsverslagen, correspondentie met 

gemeente Delft, vv-voorstel voor de conceptovereenkomst met de gemeente 

Delft betreffende de overname van zuiveringstechnische werken, 1981-1983 

1301-1303 Stukken betreffende geuremissie of stankoverlast van de rwzi Houtrust, 

1977-1989.  3 omslagen 

 1301 overleg met wijkorganen in Den Haag, inspraakprocedure in voorontwerp 

structuurplan Den Haag voor de te bouwen zuiveringsinstallatie, 1977-1985 

 1302 behandeling klachten betreffende stankoverlast, 1980-1989 

 1303 maatregelen tegen geuremissie: besluitvorming; rapport "bestrijding 

geuremissie rwzi Houtrust na april 1985"; onderzoek toepasbaarheid 

afvalzuren; overeenkomst met Nedstaal te Alblasserdam voor levering 

afvalzuren, 1985 

1304-1309 Stukken betreffende de overname van het beheer van de rwzi Houtrust van 

de gemeente 's-Gravenhage, 1979-1990.  6 omslagen 

 1304 rapport betreffende de overdracht van zuiveringtechnische werken in de 

Haagse regio, opgesteld door ambtelijke vertegenwoordigers van Delfland en 

de gemeenten Delft en 's-Gravenhage, 1979 

 1305 voorbereiding tot een besluit van de verenigde vergadering van Delfland, 

1980 

 1306 de afronding van de voorbereiding, de ondertekening van de overeenkomst 

met de gemeente 's-Gravenhage, 1980-1981 

 1307 besprekingen van de werkgroep overname zuiveringtechnische werken Den 

Haag en de technische subwerkgroep; berekening verdeelsleutels voor de 

eindgemalen en de persleidingen; inventarislijst van het laboratorium, 1981-

1982 

 1308 overname en wijziging van het storingsmeldingssysteem, 1985-1990 

 1309 overeenkomst betreffende de maximale capaciteit van het van de gemeente 

's-Gravenhage te ontvangen afvalwater, 1986-1988 

N.B. Een overeenkomst ontbreekt. 

 1310 Stukken betreffende de verbouwing van het dienstgebouw van de rwzi, 

gevelaanduidingen, met 9 tekeningen, 1984-1988.  1 omslag 

 1311 Stukken betreffende de overname zuiveringstechnische werken van de 

gemeente Delft: de rioolbergingskelder aan het Zuidplantsoen, met 1 

tekening, 1985.  1 omslag 

 1312 Stukken betreffende onderzoek naar mogelijkheden van beperking van de 

overstorten bij debieten > 8,7 M3/s, 1988-1991.  1 omslag 

N.B. Het onderzoek komt voort uit voorwaarde 3 van de lozingsvergunning 

voor de rwzi Houtrust; de bedoelde rapportages ontbreken. 

<RUB8>1.577.614.341.10. Uitbreiding RWZI Houtrust, algemeen 

1313-1332 Stukken betreffende de projectorganisatie: bestuurlijk-, project- en 

technisch overleg, 1978-1988.  20 omslagen 

 1313 bestuurlijk overleg tussen het rijk, de provincie, Delfland en de gemeente 's-

Gravenhage, 1978-1988 

 1314 bestuurlijk overleg, besproken documenten: "beëindiging sliblozing rwzi 

Houtrust", "rapportage werkgroep slufter", "systeemvergelijking varianten 

slibindikking", "studie alternatieven verwerking slib", "kostenberekeningen", 

1985-1988 

 1315 bestuurlijk overleg, besproken documenten: "stand van zaken uitbreiding 

rwzi Houtrust", "nadere uitwerking plan van aanpak berging zuiveringsslib in 

slufterloswal", "varianten biologische en fysisch-chemische zuivering", 

"kanttekeningen bij notitie heroverweging besluit ten aanzien van bouw 

biologische rwzi Houtrust", "voorbereiding fase 3 uitbreiding rwzi Houtrust", 

"milieuaspecten verwerking en eindbestemming zuiveringsslib", 1984-1988 

 1316 projectorganisatie: bestuurlijk overleg, technisch overleg, projectgroep met 

technische werkgroepen, 1982 

 1317 verslagen van de projectgroep, 1982-1983 

 1318 verslagen van de projectgroep, 1984 



 1319 verslagen van de projectgroep, 1985-1986 

 1320 verslagen van de projectgroep, 1987-1988 

 1321 notities van de projectgroep: "keuze capaciteitsregeling tussenbemaling", 

"hijsmiddelen op nabezinktanks", "mechanische installaties in 

nabezinktanks", "pompkeuze tussenbemaling", "terrein-, koel- en 

spoelwater", "programma van eisen dienstgebouw", 1983-1984 

 1322 verslagen van technisch vooroverleg, met 2 tekeningen, 1981-1983 

 1323 technisch vooroverleg, notities bij-: "alternatief zuiveringssysteem voor rwzi 

Houtrust", "heroverweging bouw rwzi Houtrust", "terreingrenzen tijdens en 

na uitbreiding", "systeemkeuze slibverwerking rwzi Houtrust", 

"retourslibpompen", met 1 tekening, 1981-1984 

 1324 technisch vooroverleg, notities bij-: "effect verhoging 

ontluchtingsschoorsteen plus kostenraming", "milieuaspecten van verwerking 

eindbestemming zuiveringsslib", "meetrapport onderzoek rechthoekige 

nabezinktanks", "varianten afdekking nabezinktanks", "nota afdeling 

Algemene Zaken bij notitie 2 varianten nabezinktanks", 1982-1984 

 1325 technisch vooroverleg, notities bij-: "kostensamenstelling waterbehandeling 

en slibverwerking", "inschatting bemalingskosten bouwput", "opstellingsplan 

dubbele nabezinktanks en slibgisting", verhoging ontluchtingsschoorsteen in 

verband met stankbestrijding", "keus diameter watertransportleidingen", 

"overleg systeem aerobe/anaerobe slibgisting", "informatie gestapelde 

nabezinktanks", "agressiviteit van koolzuur ten opzichte van beton in de 

beluchtingsruimte", "ontharding drinkwater door drinkwatermaatschappijen", 

"kostenvergelijking terugbrengen agressief CO2 door middel van coaten of 

niet coaten tanks", "debietmeting na uitbreiding", "gasmenging", met 2 

tekeningen, 1982-1984 

 1326 technisch overleg uitbreiding rwzi Houtrust, 1982 

 1327 werkgroep technisch overleg Delfland, DHV, Gist-Brocades: verslagen, 

rapporten "consequenties extra lozingen van BZV en/of sediment op rwzi 

Houtrust", "mogelijke milieuhygiënische effecten van lozing dichloormethaan 

in afvalwater Gist-Brocades NV", "Gist-Brocades, eindsaneringsplan", 1986-

1988 

 1328 technisch/technologisch overleg RIZA, Delfland en DHV: besprekingen, 

rapporten "mogelijkheden tot kortsluiten inloopschachten binnenkomende 

persleidingen in de waterverdeler", "regeling retourslibdebiet en 

spuislibdebiet", "vereiste snelheid ruimers in nabezinktanks", "regeling 

Lindox zuiveringsproces", "mogelijke methoden voor desinfectie van 

secundair effluent van rwzi Houtrust", "behandeling ventilatielucht door 

biofiltratie", "Aerator Power Input and Aerator Type", 1981-1987 

 1329 technische werkgroep: actiepunten-, verzendlijst, rapporten "studie afbouw 

awzi-installatie veiligheid en Hinderwetaspecten", "veiligheidsstudie 

betreffende productie en gebruik van zuurstof voor de awzi Houtrust", 

"voorstudie over veiligheid van zuurstofproductie", "vervalberekening", 

"plaats ontluchtingspijp in de duinen", met 1 tekening, 1979-1981 

 1330 technische werkgroep, rapporten: "evaluatie dimensionering nabezinktanks", 

3 tekeningen gemeente 's-Gravenhage van situatie rwzi", "systeemkeuze 

slibverwerking rwzi Houtrust", "berekening energie opwekking 

slibverwerking", "varianten afdekking nabezinktanks", met 9 tekeningen, 

1982 

 1331 technische werkgroep, rapporten: "kostenverschil verwerking slib", 

"aansluiting rwzi Houtrust op bestaande installatie", "samenvatting 

resultaten onderzoek met aerobe proefinstallatie", "bestaande 

geurproblematiek, richtlijnen voor de toekomstige situatie", 1982 

 1332 technische werkgroep, rapporten: "maatregelen ten aanzien van 

geuremissie", "desinfectie effluent, doseerpunt chloorbleekloog", "kantdiepte 

nabezinktanks", "capaciteit PSA-eenheden, het vereiste vermogen 

beluchters, regelbereik beluchten", 1983 



 1333 Stukken betreffende de afvalwaterproblematiek van Gist-Brocades NV te 

Delft: afvoer via de koelwaterleiding Houtrust, overeenkomst, de installatie 

van slibpompen, verslagen van besprekingen, interimrapport-, 2e rapport 

inzake de afvalwaterproblematiek van Gist-Brocades, met 2 tekeningen, 

1980-1982.  1 omslag 

1334-1337 Stukken betreffende grondonderzoek, 1982-1985.  4 omslagen 

 1334 voorlopig rapport-; rapport geotechnisch onderzoek, met 3 varianten; 

rapport aanvullend onderzoek, met 3 tekeningen, 1982-1983 

 1335 rapport grondonderzoek, met 1 tekening, 1983 

 1336 dwarsprofielen; bemalingsadvies; ontwerp horizontaal drainagesysteem, met 

5 tekeningen, 1983-1984 

 1337 aanvullend grondonderzoek en bemalingsadvies, met 3 tekeningen, 1983-

1985 

 1338 Stukken betreffende archeologisch onderzoek op het terrein van de rwzi 

Houtrust, met 1 kaart, 1984.  1 omslag 

 1339 Stukken betreffende overleg met het Gemeentelijke Energiebedrijf (GEB) 

Den Haag inzake het bouwen van een warmtekrachtinstallatie voor rekening 

van het GEB, 1987-1988.  1 omslag 

<RUB9>1.577.614.341.101. Vergunningen 

1340-1342 Stukken betreffende de Wvo-vergunning voor het lozen van afvalwater van 

de rwzi Houtrust via leidingen op de zee, 1980-1990.  3 omslagen 

 1340 voorbereiding aanvraag door de gemeente 's-Gravenhage; voorbereiding van 

de aanvraag door Delfland; informatie van Gist-Brocades ten behoeve van 

de aanvraag van Delfland, 1980-1981 

 1341 de beschikking; de ontwerpbeschikking betreffende de inwerkingtreding; 

bezwaren en beroepen tegen de beschikking; overleg met de ANWB; het 

Koninklijk Besluit op de beroepschriften, 1982-1986 

 1342 de bekendmaking van de aanvraag voor de wijziging van de vergunning; 

bezwaren tegen de aanvraag; de bekendmaking van de ontwerpbeschikking; 

de beschikking, 1989-1990 

1343-1352 Stukken betreffende de bouwvergunning voor de uitbreiding van de rwzi 

Houtrust, fase 1, 1982-1986.  10 omslagen 

 1343 overleg met de gemeente 's-Gravenhage en de provincie betreffende de 

noodzaak tot het opstellen van een milieu effect rapportage in verband met 

het bouwplan voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, met 1 kaart, 1982-

1986 

 1344 besprekingen in de Welstandscommissie van de gemeente 's-Gravenhage; 

10 dia's van geveltekeningen; voorstel voor de aanpassing van de gevels, 

1984-1985 

 1345 aanvraag bouwvergunning; kennisgeving van de aanvraag; bezwaren tegen 

de aanvraag; besprekingen in de commissie ruimtelijke ordening, verkeer en 

vervoer van de gemeente 's-Gravenhage; besprekingen in het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland; correspondentie met de 

gemeente 's-Gravenhage; de beschikking van de gemeente 's-Gravenhage, 

met 1 tekening, 1984-1986 

 1346 8 tekeningen bij het huidig ontwerp voor de Welstandscommissie, 1984 

 1347 17 tekeningen bij het ontwerp voor de Welstandscommissie, 1984 

 1348 5 tekeningen, besproken met de Welstandscommissie op 12.09.1985, 1985 

 1349 10 tekeningen, besproken bij het 2e overleg met de Welstandscommissie, 

1985 

 1350 bijlagen bij de beschikking: 16 tekeningen, nrs 1-3586-22-11-100, -104, -

113 t/m -120, -124, -126, -127, -129, -130, -132, 1986 

 1351 bijlagen bij de beschikking: 16 tekeningen, nrs 1-3586-22-11-133 t/m 137; 

-149, -151 t/m -155, -200 t/m -204, 1985-1986 

 1352 bijlagen bij de beschikking: 16 tekeningen, nrs 1.3586-22-11-205, -206, -

300 t/m -303, -321, -322, -324, -401 t/m -404, -408, -409, -01-413, 1985-

1986 



 1353 Stukken betreffende de privaatrechtelijke vergunning van de Dienst der 

Domeinen voor het hebben van twee zeeleidingen, 1983.  1 omslag 

1354-1360 Stukken betreffende vergunningen ingevolge de Wet Geluidhinder en de 

Hinderwet voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 1, 1983-1986. 7 omslagen 

 1354 inspraakprocedure; verslagen van besprekingen met de Provinciale 

Waterstaat, de gemeente 's-Gravenhage, de Arbeidsinspectie, de Inspectie 

Volksgezondheid, Remicera; de bevestiging van de ontvangst van de 

aanvraag door gedeputeerde staten; de kennisgeving van de 

ontwerpbeschikking; geuremissie van H2S via de schoorsteen; hoorzitting op 

13 maart 1983; bezwaarschriften; aanvullende informatie over de emissie 

van gasmotoren en immissieconcentraties ten gevolge van de uitworp van 

ventilatielucht in de duinen; de reactie van Delfland op de beschikkingen van 

gedeputeerde staten, 1983-1984 

 1355 bijlagen bij de aanvraag van de vergunning ingevolge de wet Geluidhinder: 

15 tekeningen, nrs 1-3586-19-02-01 t/m 4, bijlage 3 plattegrond met 

aanduiding geluidbronnen; bijlage 4 geluidcontouren; 1-3586-19-02-13 t/m 

16, 18, 22 t/m 25, 1983 

 1356 de beschikking-; de aanvraag van de vergunning ingevolge de wet 

Geluidhinder voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 1, de aanwijzing 

van de contactambtenaar; besprekingen; de concept aanvraag, 1983-1984 

 1357 de beschikking-; de aanvraag van de Hinderwetvergunning voor de 

uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 1: -formulier, bijlage 1 

procesbeschrijving, bijlage 2 veiligheidsaspecten slibgisting, bijlage 3 

bestaande geurproblematiek, bijlage 4 maatregelen ten aanzien van 

geuremissie , bijlage 5 veiligheidsstudie betreffende productie en gebruik 

van zuurstof, bijlage 6 tekeningenlijst, 1983-1984 

 1358 bijlagen bij de aanvraag van de Hinderwetvergunning: 16 tekeningen, nrs 1-

3586-19-02-01 t/m 16, 1983 

 1359 bijlagen bij de aanvraag van de Hinderwetvergunning: 12 tekeningen, nrs 1-

3586-19-02-17 t/m 28, 1983 

 1360 de uitvoering van de vergunning ingevolge Wet Geluidhinder: toelichting op 

het aangifteformulier, bezwaar tegen de aanwijzing van de rwzi Houtrust tot 

A inrichting (bron industrielawaai); de aangifte; de zonering van het 

industrieterrein, 1984-1986 

 1361 Stukken betreffende vergunning voor grondwateronttrekking ten behoeve 

van de bouwput, melding fase 2, met 6 kaarten en tekeningen, 1984-1988. 1 omslag 

1362-1365 Stukken betreffende vergunningen ingevolge de wet Geluidhinder en de 

Hinderwet voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 2, 1987-1988. 4 omslagen 

 1362 aanvraag; kennisgeving van de aanvraag; verslag openbare zitting; 

bezwaarschriften; besprekingen; voorschriften; ontwerpbeschikking; 

opmerkingen van Delfland op de ontwerpbeschikking; kennisgeving van de 

beschikking, 1987-1988 

 1363 bijlagen bij de aanvraag: 15 tekeningen, nrs 1-3586-19-11-H01, -22-41-H02 

t/m H15, 1987 

 1364 bijlagen bij aanvraag: 15 tekeningen, nrs 1-3586-22-41-H16 t/m H21, -22-

51-H22 t/m H30, 1987 

 1365 bijlagen bij aanvraag: 13 tekeningen, nrs 1-3586-22-51-H31 t/m H 43, 1987 

1366-1368 Stukken betreffende de bouwvergunning voor de uitbreiding van de rwzi 

Houtrust, fase 2, 1987-1988.  3 omslagen 

 1366 de aanvraag; voorstel voor de inrichting van de duinstrook langs de 

noordzijde; overleg met de Welstandscommissie; verslag van de bespreking 

van de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer; 

voorstel voor het aanzicht van de damwanden en de terreinafscheiding, met 

10 tekeningen, 1987-1988 

 1367 de beschikking van de gemeente 's-Gravenhage, 1988 

 1368 bijlagen bij beschikking: 14 tekeningen, nrs 1-3586-22-41-C0100, -C0101, -

C0110 T/M -C0116; -C0200 T/M -C0204, 1987-1988 



 1369 Stukken betreffende aanlegvergunning van de gemeente 's-Gravenhage, met 

1 tekening, 1988.  1 omslag 

1370-1371 Stukken betreffende vergunningen ingevolge de wet Geluidhinder en de 

Hinderwet voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 3, 1989-1990. 2 omslagen 

 1370 aanvraag ingevolge de wet Geluidhinder, - de Hinderwet; de kennisgeving 

van de aanvraag; verslagen van het vooroverleg; opmerkingen op 

voorschriften; de ontwerpbeschikking; de beschikking, met 1 tekening, nr 

A13586-41-200-G01, 1989-1990 

 1371 bijlagen bij de aanvraag: 17 tekeningen, nrs 1-3586-19-11-H01, -22-41-H02 

t/m H04; -22-51-H05; -22-41-H06 t/m H10; -41-200-H11 t/m H17, 1989 

<RUB8>1.577.614.341.11. Uitbreiding RWZI Houtrust, fase 1, waterbehandeling 

1372-1401 Stukken betreffende het op- en vaststellen van het voorontwerp of het 

principeplan voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 1, 

waterbehandeling, 1976-1988.  30 omslagen 

 1372 Gemeentewerken Den Haag: rapport "studie afbouw awzi Houtrust", "idem, 

aanvulling", met 5 tekeningen: 1-2904-19-01-1 t/m 04, 1976-1977 

 1373 Gemeentewerken Den Haag: rapport "studie afbouw awzi Houtrust, 

technische stuurgroep, resultaten zuurstofproef", "veiligheids- en 

Hinderwetaspecten", TNO: "voorstudie over veiligheid van 

zuurstofproductiesystemen ten behoeve van een waterzuiveringsinstallatie", 

1978-1979 

 1374 verslag van informeel vooroverleg met de regionale milieudienst centrum 

Randstad (Remicera) en de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, 1980-

1981 

 1375 prognose van het toekomstig afvalwateraanbod: inwoneraantal, hoeveelheid 

en kwaliteit afvalwater, vergelijking zuiveringsslib met Rotterdamse 

baggerspecie, bezwaar van Gist-Brocades tegen de enquête, vermindering 

van de vuillast van Gelatine Delft na in het gebruik nemen van de chemisch 

fysische zuivering in eigen installatie, de opgave van Rijnland en Schieland, 

1980-1982 

 1376 opdracht aan DHV en Gemeentewerken Den Haag; extra krediet wegens 

adviseurskosten DHV; voorstel werkverdeling DHV en Gemeentewerken Den 

Haag; informatie aan DHV ten behoeve van het uitwerken van het 

principeplan, 1981-1984 

 1377 voorontwerp 19-01: rapporten: "algemeen", "technologische aspecten", 

"civieltechnische aspecten", "hydraulische aspecten", "tussengemaal", 

"kostenramingen", 1982 

 1378 voorontwerp 19-01: 14 tekeningen bij-: 18 t/m 29, 31, 32, 1982 

 1379 voorontwerp 19-01: 12 tekeningen bij-: 33, 34, 36, 38 t/m 46, 1982 

 1380 voorontwerp 19-01: 11 tekeningen bij-: 47 t/m 49, 51 t/m 56, 58, 62, 1982 

 1381 10 tekeningbijlagen bij het principeplan: nrs 1-3586-19-01-18, 19, 37, 39 

t/m 45, 1982 

 1382 11 tekeningbijlagen bij het principeplan: nrs 46 t/m 49, 51 t/m 56, 59, 1982 

 1383 studiebezoek aan Denemarken en USA ten behoeve van het uitwerken van 

het principeplan; ervaringen bij Gist-Brocades; excursie naar wzi Shell 

Nederland Chemie Pernis, 1982-1983 

 1384 notities bij het principeplan: 4 "historisch overzicht problematiek zuivering 

afvalwater regio Den Haag", 6 "uiteindelijke aanvoer naar het biologische 

gedeelte", 8 "voorontwerp waterbehandeling, technologische aspecten", 9 

"evaluatie dimensionering nabezinktanks", 10 "kantdiepte nabezinktanks", 

1982-1983 

 1385 notities bij het principeplan: 11 "retourslib", 12 "retourslibsysteem", 13 

"retourslibgemaal, variantenvergelijking"14 "vereiste snelheid van de 

ruimers in de nabezinktanks", 15 "invloed van veranderingen in de 

procesomstandigheden op het vereiste vermogen van de beluchters", 16 

"OC-capaciteit PSA eenheden, het vereiste vermogen der beluchters", 17 

"aantal PSA eenheden", 19 "kostenvergelijking beluchtingsuitvoeringen", 20 



"bestaande geurproblematiek- richtlijnen voor de toekomstige situatie", 21 

"maatregel ten aanzien van geuremissie", 1983-1984 

 1386 notities bij het principeplan: 22 "uitgebreide bestaande ventilatiesysteem 

inclusief gaswassing", 23 "desinfectie van effluent, doseerpunt voor 

chloorbleekloog", 24 "sturing chloorbleekloog dosering voor desinfectie", 25 

"systeemkeuze voorkomen van betoncorrosie door CO2", 26 "tussengemaal", 

27 "aantal pompen tussengemaal", 28 "pompinstallatie tussenbemaling", 29 

"keuze capaciteitsregeling tussenbemaling", 30 "hydraulische aspecten", 

1982-1984 

 1387 notities bij het principeplan: 30: hydraulische consequenties 2-lagen bouw", 

32 "vervalberekeningen", 33 "vaststelling hoogteligging installatie-

onderdelen", 34 "aansluiting uitbreiding rwzi op de bestaande installaties", 

35 "civieltechnische aspecten", 36 "bouwkundige voorzieningen aan 

bestaande installaties", 37 "kostenramingen", 1982-1984 

 1388 Gemeentewerken Den Haag: rapport "bemalingsadvies voor de rwzi-variant 

8,7 m3/uur Houtrust", met 2 tekeningen, 1983 

 1389 besprekingen, 1983-1984 

 1390 definitief ontwerp, DHV-nota's bij-: overzicht, 4 "bediening, besturing en 

automatisering rwzi Houtrust", 8 "inventarisatie bestaande mechanische 

installaties", 17 "inventarisatie in voorbezinking afgevangen hoeveelheden 

primair slib", 18 "werkomstandigheden in de ruimte van de voorbezinktanks 

na beëindiging FeC12 dosering", 21 "keuze renovatie/nieuwbouw bestaande 

installaties van de voorbezinktanks/slibpompen", 1983-1984 

 1391 definitief ontwerp, DHV-nota's bij-: 32 "Power Input and Aerator type", 45 

"DWA effluentpomp", 46 "hoeveelheidsmeting in de effluentleiding", 51 

"slibindikking dam flokatie- en kostenvergelijking", 52 "inventarisatie 

hoeveelheden surplus en primair slib ten behoeve van slibgisting en energie-

opwekking", 54 "fasering slibsysteem", 55 "programma van eisen en 

uitgangspunten dienstgebouw en installatieruimten", 1983-1984 

 1392 de problematiek van de zand- en grofvuilverwijdering: o.a. rapporten 

"indikken van primair slib" en "zand en grofvuilproblematiek", 1984 

 1393 principeplan waterbehandeling; herzien principeplan waterbehandeling, 

1984-1985 

 1394 offertes voor de meerkosten van DHV en Gemeentewerken Den Haag voor 

de uitwerking van het voorontwerp; advieskosten DHV; vaststellen van 

beslispunten; kostenopgave van- en opdracht aan DHV voor het 

besteksgereedmaken en de directievoering; offerte van-en opdracht aan 

DHV voor de 1e fase; opdracht aan DSBV ingenieurs en architecten tot 

beoordeling van de esthetische vormgeving; offerte van- en opdracht aan 

Gemeentewerken Den Haag; besluit van de verenigde vergadering; offertes 

van DHV en van Gemeentewerken Den Haag en aanvullend krediet voor de 

aanpassing van de bestekken voor de 1e fase voor variant 8, 1984-1988 

 1395 goedkeuring van het herziene principeplan door Rijkswaterstaat, 1984-1988 

 1396 rapport DHV: "begrotingshoeveelheden", 1985 

 1397 haalbaarheidstudie chemisch fysische zuivering: besprekingen, rapportages, 

met 4 tekeningen, 1985 

 1398 de vaststelling van beslispunten; beschikbaarstelling van extra kredieten, 

1985 

 1399 rapporten "gevolgen van hydraulische beperking voor ontwerp nabezinktanks 

en effluentkwaliteit", "optimalisatie hoogteligging nabezinktanks", "capaciteit 

beluchters", "directiebegroting uitvoeringskosten", "processchema 

waterbehandeling", met 2 tekeningen: nrs 1-3586-22-11-01 + 02; "Gist-

Brocades, consequenties extra lozingen BZV en/of sediment op rwzi 

Houtrust", 1985-1987 

 1400 verslagen van overleg betreffende slibproblematiek in verband met de afvoer 

van slib naar de slufter, het convenant voor de tijdelijke slibafvoer naar de 

slufter, 1986-1989 



 1401 raming investeringskosten van slibstabilisatie met behulp van gravitatie 

indikkers voor primair slib; uitgangspunt variant 3 uit rapport "varianten 

biologische- en fysisch-chemische zuivering" van februari 1985, met 9 

tekeningen, 1987 

1402-1414 Stukken betreffende een contract met Linde Aktiengesellschaft te München 

voor het beschikbaarstellen van ontwerpgegevens van de Unox-installatie 

voor waterzuivering met zuivere zuurstof, 1977-1984.  13 omslagen 

 1402 verslagen van de bedrijfsvoering van de Unox proefinstallatie, 1977 

 1403 octrooitoepassing door Linde: Letter of Intent of opdracht aan Linde 

Aktiengesellschaft te München; besprekingen; offerte van- en contract met 

Linde, 1982-1984 

 1404 richtlijn voor de beluchter Crown 1600 mm, 3 diagrammen; 

energieverlieslijsten, hoofdmeetpuntlijsten, P+I schema 47610, 1983 

 1405 procedurebeschrijving, zekerheidstellingen, P+I schema, met 4 tekeningen, 

1984 

 1406 32 tekeningen, 1984 

 1407 8 tekeningen, 1984 

 1408 8 tekeningen, 1984 

 1409 ontwerpbeschrijving, 1984 

 1410 109 tekeningen, 1984 

 1411 stroomschema's voor meet- en regelkasten, 1984 

 1412 stroomschema's voor meet- en regelkasten, 1984 

 1413 bouwgroepenoverzichten 1 t/m 14, 1984 

 1414 bouwgroepenoverzichten 15 t/m 20; montagespecificaties voor 

instrumentatie, 1984 

1415-1416 Stukken betreffende de opdracht tot het maken van de maquette voor de 

rwzi Houtrust door J. Bruns, 1983-1986.  2 omslagen 

 1415 offerte en opdracht, met 12 foto's en 8 tekeningen, 1983-1984 

 1416 wijziging en uitbreiding van de opdracht, met 18 tekeningen, 1986 

1417-1426 Stukken betreffende de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 1 

waterbehandeling, algemeen, 1983-1989.  10 omslagen 

 1417 de subsidiëring van de uitbreiding van de rwzi Houtrust: de aanvraag van 

subsidie bij Rijkswaterstaat, de opgave van niet-subsidiabele posten, 

verslagen van besprekingen met Rijkswaterstaat en Riza, de mogelijkheid 

van subsidie ineens/afkoopsom, notitie betreffende subsidiëring Houtrust 

versus de handhaving van zout water of zelfs zoet water, subsidiëring van de 

grondverwerving, samenvoeging fasen 1 en 2, subsidie voor purgeblowers, 

verslagen van bespreking met de minister van Verkeer en Waterstaat, 

subsidie van de boezemwaterfilterinstallatie, accountantsverklaring, 1983-

1989 

 1418 de ontgraving van grond ten behoeve van de bouw van de rwzi: 

toepasbaarheid in de zeewering, overeenkomst met de Amsterdamse 

Aannemings Maatschappij, 1984-1986 

 1419 technische voorschriften behorende bij de bestekken 22-21 t/m 25, 22-31, 

1986 

 1420 de officiële start van de uitbreiding van de rwzi Houtrust, 1986 

 1421 de aanbesteding van de bestekken 22-22 perceel 3 kettingruimers; bestek 

22-23 en bestek 22-31, perceel 5 laagspanningsinstallatie, 1986 

 1422 de gunning van de bestekken 22-21, 22-24, percelen 1 en 2 en 22-25, 1986 

 1423 communicatie: publicatie van de voorselectie voor de aanbesteding van de 

bestekken 22-22, perceel 3, bestek 22-23, bestek 22-31, perceel 5; 

voorlichtingsfilm van de bouw; hoogste punt, 1986-1987 

 1424 voortgangsrapportages aan Rijkswaterstaat, 1986-1987 

 1425 verslagen van coördinatievergaderingen fase 1; coördinatieschema, 1987-

1988 

 1426 verslagen van de bespreking van het meer- en minderwerk van de 

bestekken 22-11/21/25/31, 1988 



1427-1453 Stukken betreffende bestek 22-11 civieltechnische werken, 1985-1990. 27 omslagen 

 1427 aanbesteding en gunning, oplevering, 1985-1989 

 1428 besteksomschrijving: inhoudsopgave, afdeling 1 "het werk", hoofdstukken 

101 t/m 117, 1986 

 1429 vervolg besteksomschrijving; tekeningenlijst, 1986 

 1430 begroting, 1986 

 1431 staten van inlichtingen, aanvullingen en wijzigingen, nr 1 en 2, 1986 

 1432 17 tekeningen bij-: uitvoeringsschema, 89, 100 t/m 116, 1985-1986 

 1433 18 tekeningen bij-: nrs 118 t/m 135, 1986-1987 

 1434 16 tekeningen bij-: nrs 136, 137, 140 t/m 142, 145  t/m 155, 1986 

 1435 17 tekeningen bij-: nrs 161 t/m 165, 171, 172, 200 t/m 207, 211, 215, 

1986-1987 

 1436 16 tekeningen bij-: nrs 216, 217, 300 t/m 310, 321 t/m 323, 1986-1987 

 1437 21 tekeningen bij-: nrs 324, 341 t/m 343, 346, 347, 351, 352, 391, 401 t/m 

404, 406 t/m 413, 1986-1987 

 1438 12 revisietekeningen bij-: noord- en zuidgevel, nrs 4000, 4001, 4001S, 

4002, 4002S, 4003S, 4004S, 4100S, 4102S, 4103S, 4104S, 1986-1987 

 1439 13 revisietekeningen bij-: nrs 4301, 4301S, 4302, 4302S, 4500 t/m 4503, 

4513, 4516, 4530 t/m 4532, 1986-1988 

 1440 rapporten betreffende de keuring van de PVC-bekleding van putten, 1986 

 1441 vergunningen: toestemming voor het vervangen van de slibleiding in de 

Houtrustweg; idem voor het tijdelijk verplaatsen van nutsvoorzieningen, 

1986-1987 

 1442 (werk)besprekingen, 1986-1989 

 1443 meer- en minderwerk, 1987-1988 

 1444 voorzieningen ten behoeve van rwzi Houtrust: antigrafity behandeling van de 

wanden van de dienstgebouwen, conservering van de damwanden, 

wandafwerking van de voorbezinktanks, met 1 tekening, 1987-1988 

 1445 bouwvergaderingen 1 t/m 16, 1986 

N.B. Bijlagen: staten meer- en minderwerk, overzichten stand van zaken ten 

opzichte van planning. 

 1446 bouwvergaderingen 17 t/m 32, 1987 

N.B. Bijlagen: staten meer- en minderwerk, overzichten stand van zaken ten 

opzichte van planning. 

 1447 bouwvergaderingen 33 t/m 44, 1987-1988 

N.B. Bijlagen: staten meer- en minderwerk, overzichten stand van zaken ten 

opzichte van planning. 

 1448 bouwvergaderingen 45 t/m 53, 1988 

N.B. Bijlagen: staten meer- en minderwerk, overzichten stand van zaken ten 

opzichte van planning. 

 1449 aanvraag 1: de afdekking van de voorbezinktanks, schade aan-; notitie 

betreffende-, 1987-1989 

 1450 aanvraag 1: de besteksomschrijving, staten van aanvullingen en wijzigingen 

1 en 2, met 3 tekeningen, 1985-1990 

 1451 uitstel oplevering, korting op de aanneemsom: verzoek om uitstel door de 

aannemerscombinatie, besluiten van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden, correspondentie tussen het adviesbureau DHV en de 

aannemerscombinatie, 1987-1990 

 1452 uitstel oplevering, korting op de aanneemsom: berekeningen van de 

gederfde reductie van de rijksheffing voor 1988, de berekening van de 

schade, besprekingen, 1989-1990 

 1453 uitstel oplevering, korting op de aanneemsom: besprekingen, vaststelling 

van de korting op de aanneemsom, spoedarbitrage, akte van dading, 1987-

1990 

1454-1462 Stukken betreffende bestek 22-21, pompinstallaties voor de tussenbemaling 

en de retourslibbemaling, 1985-1989.  9 omslagen 

 1454 legenda bij bedrijfsschema's, tekeningnr 1-3586-22-21-00, 1985 



 1455 de besteksomschrijving; -begroting; staat van wijzigingen 1, 1986 

 1456 16 tekeningen bij-: planningsschema, nrs 20, 30, 31, 40 t/m 44, 50, 51, 60 

t/m 62, 70 t/m 72, 1985-1986 

 1457 16 tekeningen bij-: nrs 73, 74, 80 t/m 87, 90 t/m 95, 1986 

 1458 14 tekeningen bij-: nrs 100, 110 t/m 116, 120 t/m 123, 130, 160, 1986 

 1459 5 definitieve tekeningen bij-: nrs W1796B, W1797C, W1798A, W1807B, 

W1830A, 1986-1987 

 1460 inschrijving van KSB; principeschets van de lagering van de KSB pompen, 

met 1 tekening, 1986 

 1461 aanbesteding en gunning; opname en oplevering, 1986-1989 

 1462 meer- en minderwerk, 1987-1989 

1463-1475 Stukken betreffende bestek 22-22, mechanische installaties: perceel 1 

beluchters, perceel 2 werktuigbouwkundige installaties, perceel 3 ruimers 

nabezinktanks; perceel 4 hijsinstallaties, 1985-1989.  13 omslagen 

 1463 10 tekeningen bij-: nrs 101 t/m 108, 201, 301, 1985 

 1464 staat van wijzigingen, 1 en 2, 1986 

 1465 besteksbegrotingen; aanbesteding en gunning van de percelen 1 t/m 4, 

1986-1987 

 1466 perceel 1, beluchting: gunning, besprekingen, meer- en minderwerk, 

opname en oplevering, rapport betreffende de OC meting, 1986-1988 

 1467 perceel 1: 4 definitieve tekeningen bij-, nrs 91-01, 91-06 t/m 91-08, 1986-

1987 

 1468 perceel 2, werktuigbouwkundige installaties: tekeningen G101, G103; 

gunning; opdrachtverlening; meer- en minderwerk o.a. het aanpassen van 

de slibaflaat; opname en oplevering; fabrieksafnamerapporten betreffende 

de schakelkasten; notitie betreffende de filterinstallatie voor boezemwater, 

1986-1989 

 1469 perceel 2: 14 definitieve tekeningen bij-: nrs G86055-32 t/m 37, 40, 41, 43, 

44, 46, 47, 52, 54, 1987 

 1470 perceel 2: 15 definitieve tekeningen bij-: nrs G86055-67 t/m 81, 1987 

 1471 perceel 2: 13 definitieve tekeningen bij-: nrs G86055-82 t/m 86, 88, 89, 100 

t/m 103, 205, 206, 1987 

 1472 perceel 3, ruimers nabezinktanks: gunning, opdrachtverlening, 

opname/begroting, 1986-1988 

 1473 perceel 3: 11 definitieve tekeningen bij- nrs 0-10593/1,0-10602, 0-10614, I-

24356/1, I-24429, I-24447, I-24449, I-24451, I-23479/3, III-29847/2 en 

/3, III-30614, idem /1 en /2, IV-23819/25 en /26, IV-32247, 1987 

 1474 perceel 4, hijsinrichtingen: gunning, opdrachtverlening, meer- en 

minderwerk, opname/oplevering, 1986-1988 

 1475 perceel 4: 7 definitieve tekeningen bij-:nrs 861124A, 861126A, 861128A, 

870228, 870302, 870303, 870309, 1986-1987 

1476-1480 Stukken betreffende bestek 22-23, zuurstofbereidingsinstallatie bestaande 

uit 3 PSA-eenheden, 1986-1991.  5 omslagen 

 1476 besteksbegroting; staat van wijzigingen; besprekingen, 1986-1991 

 1477 11 definitieve tekeningen bij-: Crepelle&Cie 474128, Grimbergen 86-3564-

01 t/m 05, Union Carbide 300 blad 1 t/m 13, 301 blad 1 t/m 14, 305 blad 

1t/m 15, 307 blad 1 t/m 14, 308 blad 1 t/m 15, 1986-1988 

 1478 21 definitieve tekeningen bij-: Union Carbide 002 blad 1 t/m 3, 003, 004 

blad 1 t/m 6, 501 blad 1 t/m 3, 505 blad 1 en 3, 506, 507 blad 1 t/m 21, 

508 blad 1 t/m 3, 550 blad 1 en 2, 1988 

 1479 9 definitieve tekeningen bij-: 560 blad 1 t/m 3, 562, 563 blad 1 en 2, 565, 

570 blad 1 t/m 6, 571 blad 1 t/m 10, 1988 

 1480 aanbesteding en gunning; meer- en minderwerk; opneming en oplevering; 

leidingwerk ten behoeve van de O2 installatie, 1986-1990 

1481-1491 Stukken betreffende bestek 22-24, gaswassing en luchttransport, 1984-

1991.  11 omslagen 

 1481 13 tekeningen bij-: nrs 101 t/m 107, 111, 113 t/m 117, 1984 



 1482 besteksbegroting; staat van wijzigingen; besprekingen, 1986-1987 

 1483 perceel 1, gaswassing: inschrijving van- en opdracht aan Polacel; meer- en 

minderwerk van Polacel; idem van Plasticon; chemicaliënverbruik van de 

gaswassers; korting op de aanneemsom; aanvraag 1 levering 

chemicaliëntanks door Plasticon BV; aantasting van het frame van de 

hoofdwassers; aanpassing van de hoofdgaswassers, 1986-1990 

 1484 perceel 1: aanbesteding en gunning; inschrijving van- en opdracht aan Van 

den Bersselaar BV; de coating van de borders van de voorbezinktank; meer- 

en minderwerk; aanbrengen van coating in de effluentkelder, opname en 

oplevering, met 1 tekening, 1987-1990 

 1485 perceel 1: 14 revisietekeningen bij-: nrs 001 t/m 004, 006, 006A, 007, 064, 

072 t/m 074, 089, 090, 092, 1987-1988 

 1486 perceel 1: 4 definitieve tekeningen bij-: nrs 051, 062, 063, 069, 1988 

 1487 perceel 1: 23 definitieve tekeningen bij-, nrs 2900-01B, 2901-01B t/m 04B, 

2902-01B t/m 04B, 2903-01B t/m 04B, 2904-01B, B6145035 t/m 37, 039, 

041 t/m 043, D6145003 en 004, St6145003, 1987 

 1488 perceel 1: 39 definitieve tekeningen bij-: nrs 2901-00-0, 01C, 02C, 03C, 

04C, 2902-00-0, 01C, 02D, 03D, 04D, 2903-00-0, 01C, 02C, 03C, 04C, 

2904-00-0, 01D, 2906-00-0, 01A, 2907-00-0 t/m 12-0, 2909-00 T/M 04, 

2910-00, 01, 1988 

 1489 perceel 1: 57 definitieve tekeningen bij-: nrs 2900-00- t/m 05, 2912-00 t/m 

03, 2931-00 t/m 03, 2932-00 t/m 02, 2933-00 t/m 02, 2934-00, 01, 2937-

00 t/m 06, 2938-00 t/m 06, 2939-00 t/m 05, 2940-00, 012946-00 t/m 08, 

2947-00, 01, 2947-00, 01, 1988 

 1490 perceel 2, luchttransport: inschrijving van- en opdracht aan Colasit; meer- 

en minderwerk; opneming en oplevering, met 3 tekeningen, 1986-1991 

 1491 perceel 2: 15 definitieve tekeningen bij-: nrs C00847/W2, 850/W3, 853/W2, 

854/W5, 861/W5, 874, 884, 886, 888, 11964/W3, W4, 11979, 21981, 

21944/W, W3, 31332, 1987 

1492-1503 Stukken betreffende bestek 22-25, ventilatie, koeling, verwarming, 1985-

1990.  12 omslagen 

 1492 besteksomschrijving; staat van wijzigingen; besteksbegroting, 1986 

 1493 12 tekeningen bij-, nrs 101 t/m 107, 113, 121 t/m 124, 1985-1986 

 1494 12 tekeningen bij-, nrs 125 t/m 137, 1985-1986 

 1495 15 definitieve tekeningen bij-, 84-400, M2, M4, M8, M10 t/m 13, M20, M22 

t/m 25, M100 t/m 103, 1987-1988 

 1496 12 definitieve tekeningen bij-, nrs M105 t/m M112, M114, M121 t/m M123, 

1988 

 1497 14 definitieve tekeningen bij-, nrs M124 t/m 129, M131 t/m 137, 1988 

 1498 14 definitieve tekeningen bij-, nrs 5701 t/m 5714, 1988 

 1499 14 definitieve tekeningen bij-, nrs 5715 t/m 5722, 5870 t/m 5875, 1988 

 1500 10 definitieve tekeningen bij-, nrs 101M, 102M, 113M, 121M t/m 127M, 

1987 

 1501 12 definitieve tekeningen bij-, nrs 128M t/m 137M, 304M, 305M, 1987 

 1502 inschrijving Mampaey BV; opdracht; notitie gasaansluiting; notitie 

transportleidingen CV installatie; notitie consequenties vervallen 

warmteterugwinning; opname en oplevering, 1986-1988 

 1503 meer- en minderwerk, 1987-1990 

1504-1532 Stukken betreffende bestek 22-31, elektrotechnische werken: perceel 1 

hoogspanningsinstallatie; perceel 2 laagspanningshoofdverdelingen; perceel 

3 frequentie-omvormers; perceel 4 hoeveelheidsmeters; perceel 5 

laagspanning en besturing, 1985-1990.  29 omslagen 

 1504 besteksomschrijving; nota van inlichtingen/wijzigingen 1 t/m 3, 1986 

 1505 15 tekeningen bij-, nrs 104 t/m 108, 114, 124 t/m 132, 1986 

 1506 14 tekeningen bij-, nrs 133 t/m 137, 152, 200 t/m 207, 1986 

 1507 17 tekeningen bij-, nrs 321, 322, 352 blz 1 en 2, 361, 401 t/m 404, 490, 

491 blz 1 t/m 7, 1986 



 1508 17 tekeningen bij-, nrs 1001, 1005, 1011, 1015, 1016, 1025 blz 1 t/m 9, 

1061 blz 1 t/m 3, 1986 

 1509 tekeningnr 300: tekeningenlijst, revisie F, 1986 

 1510 tekeningnr 301 C: toelichting verbruikerslijst, 1986 

 1511 tekeningnr 302 C: toelichting instrumentatie index, 1986 

 1512 tekeningnr 303 C: toelichting bedieningsoverzicht, 1986 

 1513 tekeningnr 304 C: toelichting signaleringsoverzicht, 1986 

 1514 tekeningnr 306: overzicht lichtinstallatie dienstgebouw, 1986 

 1515 tekeningnr 310: inventarisatie rioolgemalen, 1986 

 1516 tekeningnr 600: tekeningenboek, 1986 

 1517 tekeningnr 700: tekeningenboek automatisering, 1986 

 1518 tekeningnr 1021: tekeningenboek gewijzigde situatie, 1985 

 1519 blindschema paneel en mozaïekschema, met 8 tekeningen, 1984-1986 

 1520 percelen 1 t/m 4: aanbesteding en gunning; besprekingen; meer- en 

minderwerk, 1985-1989 

 1521 besprekingen voortgang percelen 1, 2, 3 en 5, 1986-1990 

 1522 perceel 1: besteksbegroting; inschrijving Holec BV; opdracht; opname en 

oplevering, 1986-1989 

 1523 perceel 1: 12 definitieve tekeningen bij-, nrs 1876.01/04.01, 02 blad 1 en 2, 

03 blad 1 en 2, 04, 05 blad 1 t/m 3, 06, 07, 08, 09, 10 blad 1 t/m 4, 1988 

 1524 perceel 2: besteksbegroting; inschrijving Brown Boveri Nederland BV; 

opdracht; opname en oplevering, 1986-1989 

 1525 perceel 3: besteksbegroting; inschrijving Holec BV; opdracht; opname en 

oplevering, 1986-1990 

 1526 perceel 3: 4 definitieve tekeningen bij-, nrs 1876.01/07, 08, 09, 10 blad 1 

t/m 4, 1988 

 1527 perceel 4: besteksbegroting; inschrijving Endress en Hauser BV; opdracht; 

opname en oplevering, 1986-1988 

 1528 perceel 5: besteksbegroting; gunning; inschrijving Verolme BV; opdracht; 

fabrieksafnametest hardware ASEA panelen; coderingssysteem elektrische 

installatie; opname en oplevering, 1986-1993 

 1529 perceel 5: revisietekening 2003-xx-C; uitgave C, blad 0 t/m 103, 1988 

 1530 perceel 5: revisietekening 2003-xx-D; uitgave D, blad 0 t/m 131, 1988 

 1531 perceel 5: 10 definitieve tekeningen bij-, nrs 2006-09-B, 2017-03-D, 05-E, 

09-D, 12-E, 15-D, 2021-01-B, 02-B, 2044-01-O, 2046-01-C, 1988 

 1532 perceel 5: 35 definitieve tekeningen bij-, nrs 2062-01-B, 02-B, 2107-05-B, 

07-B, 2120-01-O, 2191-01-C, 02-C, 2342-01-A, 01-O, 2352-04-A, 2353-01-

0, 02-0, 2432-02-0, 02-0, 2433-03-0, 04-0, 05-0, 06-0, 07-0, 2437-01-0, 

2438-03-0, 2440-03-0, 1988 

<RUB8>1.577.614.341.12. Uitbreiding RWZI Houtrust, fase 2, slibbehandeling 

1533-1549 Stukken betreffende het op- en vaststellen van het voorontwerp of het 

principeplan voor de uitbreiding van de rwzi Houtrust, fase 2, 

slibbehandeling (indikking en stabilisatie), 1984-1993.  17 omslagen 

 1533 studie naar toepasbaarheid zuiveringssysteem Gist-Brocades; overleg met 

de gemeente 's-Gravenhage; informatie over het Oxitron systeem van Gist-

Brocades; besluit verenigde vergadering over keuze zuiveringssysteem, 

1982 

 1534 studie naar de Vertical Tube Reactor (VTR): besprekingen en 

bedrijfsbezoeken; correspondentie tussen Vertech en DHV; correspondentie 

met Van Wijnen BV; de beschrijving van de VTR; kostenvergelijking, 1984-

1993 

 1535 4 tekeningen bij de variantenstudie, nrs 1-3586-19-07, nrs 1 t/m 4, 1985 

 1536 rapport "benadering slibproduktie op basis van inventarisatie gegevens over 

1984 en 1985", 1986 

 1537 ruimtebeslag van de 2e fase uitbreiding rwzi, 9 tekeningen, nrs 19-09-11 

t/m 15, MO-12-1 t/m 3, 19-11-21, 1986-1987 



 1538 ruimtebeslag 2e fase uitbreiding rwzi, de situatie van de terreinbegrenzing, 3 

tekeningen van architectenbureau DSBV, 1987 

 1539 verslagen van overleg betreffende de stand van zaken en de verdere 

planning inzake fases 2 indikking en slibstabilisatie en 3 

indikking/ontwatering/afvoer, 1986-1987 

 1540 opdracht aan DHV voor maken voorontwerp voor de slibstabilisatie en 

slibverwerking; offerte van- en opdracht aan DHV en Gemeentewerken Den 

Haag voor het maken van een voorontwerp; werkverdeling en kostenraming 

van DHV en Gemeentewerken Den Haag; goedkeuring van de directievoering 

door DHV en Gemeentewerken Den Haag, 1986-1988 

 1541 studiereis betreffende slibverwerking naar Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland, 1987 

 1542 overleg met gemeente 's-Gravenhage betreffende de uitbreiding van het 

werkterrein voor de bouw van de rwzi, de bouwhoogte, grondzaken, met 1 

tekening, 1987 

 1543 voorontwerp slibverwerking: notities "bediening, besturing en automatisering 

van de slibverwerkingsinstallatie", "energiebalans", 

"noodstroomvoorziening", "procesbeschrijving", "kostenvergelijking", "keuze 

wijze van grofvuilverwijdering uit primair-, secundair slib en drijflaag", 

"keuze wijze van zandverwijdering uit primair slib", 1987 

 1544 definitief ontwerp: notities "energiemanagement en gistingsgasopslag", 

"opslag en transport roostergoed", "isolatie slibgistingstanks", 

"slibverwarming", "grofvuilverwerking", 1987 

 1545 7 tekeningen bij het definitief ontwerp, nrs 1-3586-19-11, nrs E00001, 01, 

02, 23, 30A, 31, 32, 1987 

 1546 3 tekeningen bij het definitief ontwerp, nrs 1-3586-19-11-C, nrs 50, 57, 58, 

1987 

 1547 10 tekeningen bij het definitief ontwerp, nrs 1-3586-19-11-M, nrs 11 t/m 17, 

19 t/m 21, 1987 

 1548 goedkeuring principeplan en definitief ontwerp; opdracht tot besteksgereed 

maken, 1987-1988 

 1549 het principeplan voor de slibbehandeling, met 8 tekeningen, 1988 

1550-1559 Stukken betreffende uitbreiding rwzi Houtrust, fase 2 slibbehandeling, 

algemeen, 1987-1991.  10 omslagen 

 1550 aanbesteding en gunning van de bestekken 22-41, 22-51 en 22-61; 

voortgangsrapportage van de bouw, 1987-1989 

 1551 uitvoeringstijdschema's voor de bestekken 22-41, 22-51 en 22-61, 1988 

 1552 inkopen van een stalen damwand ten behoeve van fase 2 slibverwerking: 

goedkeuring; fabriekscertificaten; rapport "het inbrengen van een stalen 

damwandscherm ten behoeve van rwzi Houtrust"; rapport 

"grondmechanische aspecten met betrekking tot installeren 

damwandschermen"; rapport "proefheien van de damwand PU-12", 1988 

 1553 overleg over knelpunten bij de bouw, 1988 

 1554 opstart ingebruikneming; besprekingen in het HIB overleg (Houtrust in 

Bedrijf); besprekingen in het BBO overleg (begeleidend bedrijfsvoering 

overleg), 1988-1989 

 1555 verslagen van de coördinatievergaderingen, 1988-1990 

N.B. Verslag 4e coördinatievergadering ontbreekt. 

 1556 rapporten betreffende onderzoek naar de oorzaak van schuim- en 

drijflaagvorming op de rwzi Houtrust, 1989 

 1557 verslagen van het montagevoortgangsoverleg, 1989 

 1558 onderzoek door DHV van de werking van de nabezinktanks, 1990 

 1559 deelprojecten: werkzaamheden ter plaatse van de tussengang van de 

voorbezinktanks; aanpassen van de aflaatconstructie van de voorbezinktank 

9; aanpassen van de terreinwaterinstallatie, met 6 tekeningen, 1990-1991 

1560-1593 Stukken betreffende bestek 22-41, de civieltechnische werken, 1987-1992. 34 omslagen 

 1560 besteksomschrijving, 1988 



 1561 staten van aanvullingen en wijzigingen, 1 t/m 3; standaardbladen 

metaalconstructies; aluminium puien; pvc-bekleding en signalering 

sluitwerk; werkveiligheidsvoorschrift; uitvoeringsschema, 1988 

 1562 15 tekeningbijlagen, nrs C0100 t/m C0104, C0110 t/m C0114, C0116, 

C0117, C0119, C0200, 1988 

 1563 16 tekeningbijlagen, nrs C0201 t/m C0215, C0300, 1988 

 1564 22 tekeningbijlagen, nrs C0301 t/m C0306, C0400 t/m C0404, C0500, 

C0501, C0600 t/m C0602, C0700, C0800, C0900 t/m C0903, 1988 

 1565 19 tekeningbijlagen, nrs C0904, C0920, C0921, C2203 t/m C2205, C2211, 

C3301 t/m C3303, C3305 t/m C3310, C3500, C3600, 1988 

 1566 projectbesprekingen, 1988 

 1567 aanbesteding en gunning; keuringsrapporten; meer- en minderwerk, 1988-

1989 

 1568 werkbesprekingen, 1988-1989 

 1569 bouwvergaderingen 1 t/m 16, met in bijlagen overzichten van de voortgang 

van het werk, meer- en minderwerk, 1988-1989 

 1570 bouwvergaderingen 17 t/m 32, met in bijlagen overzichten van de voortgang 

van het werk, meer- en minderwerk, 1989 

 1571 bouwvergaderingen 33 t/m 40, met in bijlagen overzichten van de voortgang 

van het werk, meer- en minderwerk, 1989-1990 

 1572 bestekken 41-200 en 41-300: voorbereiding van het ontwerp, bespreking: 

situatietekening van de haven van Scheveningen; locatie buffer; 

alternatieven voor de slibbuffer: afvoer naar Slufter, contractering van 

transportcapaciteit voor de afvoer van slib naar de slufter; slibtransport van 

rwzi Houtrust naar de haven van Scheveningen; geuremissie bij het 

overladen van slib; de problematiek van de slibzakken van de 

voorbezinktanks; verlaadpunt, 1988-1990 

 1573 bestekken 41-200 en 41-300: besprekingen; bouwvergaderingen, 1988-

1990 

 1574 bestekken 41-200 en 41-300: opdracht voor directievoering en 

besteksgereed maken; notitie "tijdelijke slibafvoer naar slufter"; notitie 

"kostencomponenten bij afvoer slib naar slufter"; tekening van de bolder in 

de haven van Scheveningen, de positie van de laadarmen, 1988-1989 

 1575 bestekken 41-200 en 41-300: goedkeuring van de bestekken, de begroting 

en de aanbesteding, 1989-1991 

 1576 bestekken 41-200 en 41-300: verhaal kosten aanleg slibafvoerleiding op 

DRSH Zuiveringsslib, 1990 

 1577 bestekken 41-200 en 41-300: vergunningen: Hinderwet-, overeenkomst met 

Rijkswaterstaat, vergunning van de gemeente 's-Gravenhage, met 6 

tekeningen, 1988-1990 

 1578 bestekken 41-200 en 41-300: aanbesteding, gunning en opdrachtverlening 

van percelen 1 en 2; opname en oplevering, 1989-1990 

 1579 bestek 41-200: de aftakking van de zeeslibpersleiding, civieltechnische 

werken; staat van aanvullingen en wijzigingen, met 1 tekening, 1989 

 1580 bestek 41-200: 11 tekeningbijlagen bij-, 1989 

 1581 bestek 41-300, fase 2A, verlaadinrichtingen: beschrijving van de technische 

installaties, percelen 1 en 2: mechanische en elektrotechnische installaties 

voor het verladen van slib; voorschriften behorend bij percelen 1 en 2, 1989 

 1582 bestek 41-300: 2 tekeningbijlagen bij-; staten van aanvullingen en 

wijzigingen 1 en 2; verbruikerslijst; technische specificaties van 3 het 

leveren van een drukvat, 4 het leveren van leidingwerk voor het ombouwen 

van het zeeslibgemaal, 5 elektrotechnische installatie voor het ombouwen 

van het zeeslibgemaal, met 5 tekeningen, 1989-1990 

 1583 bestekken 41-200 en 41-300, perceel 1: meer- en minderwerk, 1989-1990 

 1584 aanvraag 2: bestek A-1363-10-001, vervangen stalen bovenbouw druktoren 

van het effluentgemaal van de rwzi Houtrust; staat van aanvullingen en 

wijzigingen 4, met 4 tekeningen, 1990 



 1585 aanvraag 2: inspectie; verslagen van besprekingen; goedkeuring van 

bestekken en begroting; opdracht tot besteksgereed maken; aanbesteding 

en gunning; werkbespreking met aannemers; opdrachten aan aannemers; 

opname en oplevering; meer- en minderwerk, de plaatsing van een 

bliksemafleider, 1989-1990 

 1586 aanvraag 2: werklijst van machinefabriek Stramproy BV, de aannemer van 

de bovenbouw van de druktoren, met 3 tekeningen, 1991 

 1587 aanvraag 3: bestek A 1363-40-200, de bouw van een sproei-installatie, 1990 

 1588 aanvraag 3: 11 tekeningen bij-; opdracht aan Van den Bersselaar BV voor 

het afdekken van de voorbezinktanks, 1987-1988 

 1589 aanvraag 3: bestek A-1363-41-300, elektrotechnische installatie, met 3 

tekeningen, 1990 

 1590 aanvraag 3: goedkeuring bestekken en begroting; opdracht voor 

besteksgereed maken; aanbesteding en gunning; inschrijvingen van 

aannemers aan wie werk is gegund; opdrachten aan aannemers; opname en 

oplevering, 1989-1992 

 1591 aanvraag 3: meer- en minderwerk, waaronder het aanpassen van de stalen 

luiken, 1990-1991 

 1592 aanvraag 5: het wijzigen van de elektrotechnische- en meetregeltechnische 

installatie ten behoeve van het zeeslibgemaal; offerte; opdracht; 

werkbesprekingen, 1990 

 1593 meer- en minderwerk; lijst van goedgekeurde opdrachtbonnen 1 t/m 122; 

opdrachtbonnen 104 t/m 151; stelposten, 1990-1991 

1594-1627 Stukken betreffende bestek 22-51, de technische installaties, 1988-1992. 34 omslagen 

 1594 besteksomschrijving; staat van aanvullingen en wijzigingen 1, 2; notitie 

hoogspanningskabel tracé, met 7 tekeningen, 1988 

 1595 18 tekeningen bij-, nrsP001 t/m P003, P0030 t/m P0044, 1988 

 1596 3 revisietekeningen en 13 tekeningen bij-, nrs P0035, P0037, W0100, 

W0111, W0112, W0200 T/M W0205, W0210, W0220, W0221, W0230, 1988 

 1597 7 tekeningen bij-, nrs W032 t/m W034; W036 t/m W039, 1989 

 1598 20 tekeningbijlagen bij-, nrs W0231, W0300 T/M W0303, W0310, W0311, 

W0400, W0500, W0501, W0600, W0601, W0700, W0710W0800, W0900 T/M 

W0902, W0920, W0921, 1988 

 1599 9 tekeningbijlagen en 4 revisietekeningen bij-, nrs W0301, W0303, W0311, 

W0400, D8838/6, D8838/09A, D8838/10, D8838/11, E8838 07A, E8838 

08A, O-10412/2, 0-412/3, M2, 1989-1990 

 1600 11 tekeningbijlagen bij-, nrs I-25333, 11084/1, 5, 5r, 7, 8, 9, 10, 11, 8847-

022, 1989 

 1601 lijstenboek E-200: verbruikerslijst met een instrumentatie index, 1988 

 1602 tekeningenboek E-300: principeschema's elektronische installatie, 1988 

 1603 lijstenboek E-400: bedienings- en signalerings omvang, 1988 

 1604 processen-verbaal van aanbesteding, goedkeuring van de aanbesteding en 

de gunning, 1988 

 1605 voortgangsbesprekingen van de percelen 1 t/m 4, 1988-1990 

 1606 voortgangsbesprekingen van de percelen 5 t/m 10, 1988-1990 

 1607 perceel 1: besteksomschrijving van de roostergoedinstallatie, 1988 

 1608 perceel 1: nota van DHV "aanvullende maatregelen met betrekking tot 

roostergoedverwijdering"; inschrijfbiljet van- en opdracht aan Spaans 

Babcock BV; testcertificaten en beproevingsprotocollen; opname en 

oplevering; besprekingen betreffende restpunten; prijsopgaven van meer- 

en minderwerk, met 3 tekeningen, 1988-1992 

 1609 perceel 1: meer- en minderwerk, 1989-1991 

 1610 perceel 1: meerwerk: uitbreiding roostergoedruimte en grofvuilverwijdering 

uit de primaire slibstroom, aanvragen 1 t/m 5, met 5 tekeningen, 1990-1992 

 1611 perceel 2: besteksomschrijving zandverwijderingsinstallatie, 1988 

 1612 perceel 2: verslag van een bezoek aan Duitsland op 24-06-1988; 

aanbesteding en gunning; opdracht aan W. de Vries & Zn BV; voorstel voor 



toepassing mangaanstalenstrippen; opname en oplevering; 

garantiecertificaten; garantiemeting van de zandvanger, 1988-1991 

 1613 perceel 2: meer- en minderwerk, 1990-1991 

 1614 perceel 3: besteksomschrijving ruimerroerwerken indikkers, 1988 

 1615 perceel 3: inschrijfbiljet van- en opdracht aan Heijmans Materieel en 

Staalbouw BV; opname en oplevering; meer- en minderwerk; toepassing van 

roerderspolymeer in de opslagcontainers; inspectie van de onderaannemers, 

1988-1991 

 1616 perceel 4: besteksomschrijving van de mechanische- en elektrotechnische 

werken van de indikcentrifuge- installatie, 1988 

 1617 perceel 5: de pompinstallaties, 1988 

 1618 perceel 5: meerwerk, het leveren en plaatsen van een drukvat ten behoeve 

van de slibleiding, 1989 

 1619 perceel 6: gasinblaasinstallatie, 1988 

 1620 perceel 7: de gashouders, 1988 

 1621 perceel 8: de gasmeng- en fakkelinstallatie, 1988 

 1622 perceel 9: mechanische- en elektrotechnische werken voor de 

gasmotorgenerator installatie, 1988 

 1623 perceel 10: de verwarmings- en ventilatie installatie, 1988 

 1624 perceel 11: de besteksomschrijving van de hijsinrichtingen, 1988 

 1625 perceel 11: de inschrijving van- en opdracht aan aannemer Buitendijk; 

opname en oplevering; detail van de doorvoersteun, met 3 tekeningen, 

1988-1991 

 1626 perceel 12: besteksomschrijving ontgassingsinstallatie, 1988 

 1627 perceel 12: gunning en opdracht aan Limus; de keuring van de ontgassing; 

meer- en minderwerk, 1988-1991 

1628-1640 Stukken betreffende bestek 22-61, de elektrotechnische installaties, 1988-

1992.  13 omslagen 

 1628 besteksomschrijving; staat van aanvullingen en wijzigingen, 1988 

 1629 lijstenboek: verbruikerslijst en instrumentatie-index, 1988 

 1630 toelichting op de verbruikerslijst en de instrumentatie index, 1988 

 1631 lijstenboek: de bedienings- en signalerings omvang, aanvullende 

opmerkingen bij kolommen van-, 1988 

 1632 tekeningenboek E-100: hoofdstroomschema's, -E-203 specificatiebladen 

behorende bij de instrumentatie-index, 1988 

 1633 tekeningboek E 300: principeschema's van de elektrotechnische installatie, - 

van de E301 stuurstroom- en de instrumentatieschema's, de tekeningenlijst 

van de slibverwerkingsinstallatie, 1988 

 1634 kruisverwijzing tussen de positienummers en de Delflandcodering, 1988 

 1635 15 tekeningen bij-, nrs E0001, E0002, E0004, E0210, E0211, E0221 T/M 

E0223, E0231, E0232, E0236, E0241, E0242, E0251, E0252, 1988 

 1636 15 tekeningen bij-, nrs E0262, E0271, E0272, E0521, E0522, E0524, E0531 

T/M E533, E0561, E0562, E0571, E0572, E0911, E0912, BLADEN 1 EN 2, 

1988 

 1637 aanbesteding en gunning; inschrijving van- en opdracht aan Verolme Elektra 

Installatie BV te Maassluis; opname en oplevering; de restpuntenlijst; notitie 

DHV "uitgangspunten betreffende datacommunicatie installatie; 

storingenpresentatie op een display; hercodering van trafo's en 

hoogspanningsverdelingen"; besteksbegroting; besprekingen; 

keuringsrapporten, 1988-1989 

 1638 voortgangsbesprekingen, 1988-1990 

 1639 instrumentatie specificaties volgens bijgevoegde tekeninglijsten, met 20 

tekeningen, 1989 

 1640 meer- en minderwerk; commentaar van DHV; opdrachtbonnen; aanvraag 

92/1, 1989-1992 

1641-1642 Stukken betreffende het in bedrijf stellen van de slibbehandeling, 1989-

1990.  2 omslagen 



 1641 rapport betreffende het resultaat van een tracerproef op nabezinktank 9; 

rapport betreffende schuim- en drijflaagvorming, 1989 

 1642 de planning; zuurstoftoevoer in het automatisch bedrijf; drogestofmetingen 

van het secundair slib; de opstartprocedure, gebeurtenissen, evaluatie en 

kanttekeningen; verslagen van besprekingen; poly-electrolyt voor het 

conditioneren van het slib voor de centrifuges, 1989-1990 

1643-1645 Stukken betreffende bestek 61-352: verbetering van de ventilatie in de 

bedieningsgangen van de voorbezinktanks, de slibkelder en de hoog- en 

laagspanningsruimte, 1990-1992.  3 omslagen 

 1643 tekeningen bij -, tekeningenboek: tekeningen en lijsten van de 

elektrotechnische installatie, voorbeeldschema's, nrs 13 tekeningen nrs 

G3406/1 t/m 7, G3407/4a, P0046, W0900 t/m W0903, 1989-1991 

 1644 ontwerp, goedkeuring van het bestek, subsidie, aanbesteding en gunning, 

opdracht aan Kropman BV, verslagen van besprekingen, meer- en 

minderwerk, opname/oplevering, 1989-1992 

 1645 besteksomschrijving, 1990 

<RUB7>1.577.614.342. Gemalen 

 1646 Stukken betreffende het rioolgemaal Plaats Langeveld te Monster, de 

levering en installatie van de pompinstallatie; het bestek van de aanleg van 

de riolering, met 3 tekeningen en 5 revisietekeningen, 1980-1981.  

 1647 Stukken betreffende het rioolgemaal Morsestraat te 's-Gravenhage, de 

bouwtekening, 1983.  1 omslag 

 1648 Stukken betreffende de verbouwing van het hoofdrioolgemaal van Houtrust 

te 's-Gravenhage, met 6 tekeningen, 1984.  1 omslag 

1649-1651 Stukken betreffende het rioolverzamelgemaal Delft, de renovatie van de 

druktoren en de reparatie van de waterslagvoorziening, 1988-1990.  3 omslagen 

 1649 bestuursbesluiten; verslagen van besprekingen; draaiboek; opdracht aan 

Witteveen en Bos voor het begeleiden van de tijdelijke waterslagvoorziening; 

verslagen van besprekingen met Witteveen en Bos; informatie aan het St. 

Stanislascollege, met 10 tekeningen, 1988-1990 

 1650 het reinigen, stralen en coaten van de druktoren door Mourik Services BV te 

Rozenburg: offerte en opdracht; dagrapporten met in bijlagen weerrapporten 

en grafieken; garantieverklaring; aansluitunit met watermeter op de 

brandkraan ten behoeve van het stralen,  met 40 foto's, 1989-1990 

 1651 offertes van- en opdrachten aan De Boeg BV te 's-Gravenhage voor de 

reparatie van de waterslagvoorziening; rapport Witteveen en Bos "reparatie 

waterslagvoorziening"; verwijderen van asbestcement uit het riool, 1989-

1990 

<RUB7>1.577.614.343. Leidingen 

 1652 Stukken betreffende de rioolwatertransportleiding tussen Zoetermeer en 

Houtrust; verdubbeling spoorbaan Leiden - 's-Gravenhage; verklaring van 

geen bezwaar van Delfland; kadastrale kaarten van de leiding; wijziging van 

de tenaamstelling in de privaatrechtelijke vergunning van de NS voor het 

leggen en houden van de persleiding in de gemeente Nootdorp, met 18 

kaarten en tekeningen, 1979-1989.  1 omslag 

1653-1656 Stukken betreffende de aanleg van de persleiding van Gist-Brocades tussen 

de Houtrustweg en de slibpompkelder van de voorbezinking van Houtrust, 

1981.  4 omslagen 

 1653 het bouwkundig bestek 37, de planning, bouwverslagen, 1981 

 1654 13 tekeningbijlagen bij bestek 37, nrs 1A t/m 7A; 81-709, 4P01B, 

voorbezinking Houtrust, revisie 10, revisie C7 bij bestek 8 van 1962, 1981 

 1655 het werktuigbouwkundig bestek voor het installeren van drie pompunits met 

bijhorend leidingwerk in de slibkelder van de voorbezinkinstallatie van 

Houtrust, 1981 

 1656 de wijziging van de elektrotechnische installatie van de slibpompen, met 10 

tekeningen, 1981 



1657-1658 Stukken betreffende reparatie van de rioolwaterpersleiding tussen de 

gemeenten Wassenaar en 's-Gravenhage, 1982-1986.  2 omslagen 

N.B. Bestek 260 en prijsaanbiedingen Habo ontbreken. 

 1657 verslagen van intern overleg en overleg met de gemeente 's-Gravenhage, 

1982-1986 

 1658 rapport betreffende onderzoek naar aard en omvang van het probleem en 

naar mogelijke oplossingen, 1983 

 1659 Stukken betreffende de wijziging van de tenaamstelling van de vergunning 

van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de rioolwaterpersleiding door 

Rijksweg 4, uit de gemeente Wassenaar naar het rioolgemaal 

Groenhovenstraat te 's-Gravenhage van Delfland in plaats van de gemeente 

's-Gravenhage, 1983-1984.  1 omslag 

 1660 Stukken betreffende koel- en rioolwaterpersleidingen Delft - Scheveningen, 

het omleggen van de duinwaterleiding in de Ieplaan nabij de 

rioolwaterpersleiding, de kruising van de busoversteek aan de Prinses 

Beatrixlaan met de rioolwaterpersleiding, tekeningen van de NAM en van de 

Gasunie van kruisingen van leidingen met de rioolwaterpersleiding, met 5 

tekeningen, 1983-1986.  1 omslag 

1661-1672 Stukken betreffende de omleiding van de persleiding voor de 

koelwaterafvoer van Gist-Brocades, ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 

4, 1984-1989.  12 omslagen 

 1661 overeenkomst van Rijkswaterstaat met de gemeente Delft en met Delfland, 

betreffende het omleggen van de koelwaterpersleiding met een inwendige 

diameter van 800 en 1400 mm, met 1 tekening, 1984-1987 

 1662 besprekingen van de voorbereiding, met 2 tekeningen, 1985-1987 

 1663 subsidie van Rijkswaterstaat, directie Zuid Holland voor aanleg verdiepte 

ligging persleiding; vergoeding van gemeente Delft voor omleggen van de 

persleiding; vergoeding kosten Gist-Brocades voor omleggen persleiding, 

1985-1989 

 1664 opdracht directievoering aan Witteveen & Bos; rapporten betreffende keuring 

leidingonderdelen; gegevens betreffende de zakbakens; notitie betreffende 

de hydraulische aspecten van de afvoer tijdens de uitvoering; 

opname/oplevering van bestek Dt 21.2A; opgave van de apparaatkosten van 

Delfland ten gevolge van het omleggen van de persleidingen in Rijksweg 4, 

1988-1989 

 1665 verslagen van Witteveen & Bos betreffende de start van de uitvoering; 

leidingschema's; detailbespreking van tijdschema's; detailbespreking keuring 

leidingmaterialen; projectteambesprekingen; aanbesteding bestek Dt 21.2A; 

overleg met derden (gebruikers); buisleveranties/inwendige coating; overleg 

met gemeente Rijswijk; overleg met gemeente Delft (dienst beheer en 

milieu); aanbesteding van bestek Dt 21.2 (leidingaanleg); overleg met 

Rijkswaterstaat, 1988 

 1666 vergunning van de gemeente Rijswijk voor het hebben en onderhouden van 

twee leidingen, toestemming van de provincie, met 1 tekening, 1988 

 1667 bestek Dt 21.2: het omleggen van de koelwaterpersleiding met een 

inwendige diameter van 800mm en van de rioolwaterpersleiding met een 

inwendige diameter van 1400 mm in verband met de uitvoering van de 

kruising van de Prinses Beatrixlaan met de in aanleg zijnde Rijksweg 4 in de 

gemeente Rijswijk; de staat van wijzigingen en aanvullingen; de 

besteksbegroting, met 7 tekeningen, 1988 

 1668 bestek Dt 21.2: aanbesteding, gunning en opdrachtverlening aan aannemer 

Petten BV, 1988-1989 

 1669 bestek Dt 21.2A: het leveren van materialen voor het omleggen van de 

koelwaterpersleidingen; besteksbegroting; met 3 tekeningen, 1988 

 1670 bestek Dt 21.2A: aanbesteding, gunning en opdrachtverlening aan Bonna 

Vianen, 1988 

 1671 aanpassing van de afsluiterputten, met 6 revisietekeningen, 1988-1989 



 1672 bouwvergaderingen, 1988-1989 

 1673 Stukken betreffende instemming met het voorstel van Rijkswaterstaat voor 

de kostenverdeling van het veiligstellen van de rioolwaterpersleiding tussen 

Wassenaar en 's-Gravenhage, nabij de Landscheidingsweg in verband met 

de aanpassing van Rijksweg 44 en het aanbrengen van mantelbuizen onder 

de Landscheidingsweg, met 1 tekening, 1988.  1 omslag 

1.577.614.35. RWZI Nieuwe Waterweg 

<RUB7>1.577.614.350. Algemeen 

1674-1680 Stukken betreffende aanpassing van toevoergemalen en leidingen in verband 

met de ombouw van de rwzi Nieuwe Waterweg tot een biologische zuivering, 

1978-1987.  7 omslagen 

 1674 voorbereiding planvorming; overname zuiveringsbedrijf door Delfland; het 

plan van Delfland; opdracht aan Haskoning voor advieswerk; besluit van de 

verenigde vergadering van Delfland; gezamenlijke voorbereiding van 

Delfland en de Westlandse drinkwaterleiding Maatschappij; besprekingen; 

inspectie van bestaande leidingen; codering van tekeningen, met 1 kaart, 

1978-1983 

 1675 samenvatting ontwerpen en investeringskosten van de rioolgemalen in het 

Westland en de verbouw en aanpassing van de pompinstallaties; capaciteit 

van de gemalen in Honselersdijk, Maasdijk en Naaldwijk, 1982-1983 

 1676 overleg met- en de Hinderwetvergunning van de gemeente 's-Gravenzande, 

1982-1987 

 1677 overleg met de gemeente Naaldwijk, met 2 tekeningen, 1982-1987 

 1678 het bestek van de mechanische en de elektrische 

aanpassingswerkzaamheden aan de rioolgemalen in het Westland, 1983 

 1679 notitie van Haskoning betreffende het tracé van de leidingen en de kruising 

van de burgemeester Elsenlaan met de Dijkweg, met 8 tekeningen, 1983 

 1680 installatie van PLC-datasystemen in de gemalen; offertes; rapport van 

Haskoning betreffende mogelijkheden en investeringskosten; besprekingen; 

notitie betreffende de keuze voor het geheugen van de programmeerbare 

besturingen van PLC's; keuze voor PLC, 1983-1984 

 1681 Stukken betreffende de overname van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

"Nieuwe Waterweg" met bijkomende werken van de gemeenten 's-

Gravenzande en Naaldwijk: correspondentie met de gemeenten; de akte van 

transport, de eigendomsakte, diverse eigendomsbewijzen; regeling van 

rechten betreffende het leggen van een rioolpersleiding tussen 's-

Gravenzande en de rwzi, 1980-1986.  1 omslag 

 1682 Verslagen van het overleg over de mogelijkheid van het zuiveren van het 

afvalwater van de gemeenten 's-Gravenzande, Naaldwijk en Hoek van 

Holland door de rwzi De Groote Lucht en het afstoten van de rwzi Nieuwe 

Waterweg; een negatief besluit van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden van Delfland, 1984-1988.  1 omslag 

 1683 Stukken betreffende directe lozing op de rwzi Nieuwe Waterweg door Fa. 

Mestax (gebr. Van der Valk), te Monster; toezicht door Delfland; een 

controverse tussen Fa. Mestax en de gemeente Monster, 1985-1989.  1 omslag 

<RUB7>1.577.614.351. RWZI Hoek van Holland 

 1684 Stukken betreffende de doseerinstallatie voor het terugdringen van H2S in 

het slibgistingsgas: overleg; werkomschrijving; offerte en gunning; 

goedkeuring van de opdracht, met 5 tekeningen, 1979-1981.  1 omslag 

 1685 Stukken betreffende uitbreidingen van de elektrotechnische installatie: 

werkomschrijving; begroting; goedkeuring; offertes van GTI Rotterdam; 

vaststelling van de advieskosten van Haskoning; afrekening, met 2 

tekeningen, 1980-1981.  1 omslag 

1686-1688 Stukken betreffende stankoverlast, behandeling klachten, onderzoek, 

maatregelen, 1980-1988.  3 omslagen 



 1686 correspondentie met Rijkswaterstaat en de Transport Trading Groep; 

overleg, intern en met de DCMR; rapport "de geuruitworp van de rwzi" van 

J. Helmer; besluiten van het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 1980-

1988 

 1687 opdrachten aan Haskoning voor geurbestrijding en verbeteren werkklimaat; 

werkomschrijving en begroting; tekeningen zandvangsnijroosters en 

aanvoerleidingen; natronloogtank, prijsaanvragen, offertes van- en 

opdrachten aan Jos van den Bersselaar, Bolidt BV, Buijnink BV, Vloeigas 

Leidingen BV, W. de Vries & Zn, Ydema, met 4 tekeningen, 1985-1988 

 1688 14 tekeningen van de zandvanger en van de aanvoerleidingen, 1986 

 1689 Stukken betreffende de Hinderwetvergunning van de gemeente Rotterdam, 

deelgemeente Hoek van Holland; correspondentie met de deelgemeente 

Hoek van Holland en DCMR over stankoverlast, 1980-1991.  1 omslag 

N.B. Zie dossier stankoverlast, behandeling klachten, onderzoek, 

maatregelen. 

 1690 Stukken betreffende onderzoek naar de verwerking van doorgedraaide 

tomaten van de Veiling Westland Noord op de rwzi, 1983-1986.  1 omslag 

 1691 Stukken betreffende de uitbreiding van de rwzi met een voorlichtingsruimte: 

planvorming; goedkeuring van gedeputeerde staten; offerte van- en 

opdracht aan Wagenbouw Holland; bouwvergunning van de gemeente 

Rotterdam, met 2 tekeningen, 1985-1987.  1 omslag 

 1692 Stukken betreffende de aanpassing van de organisatie, 1988.  1 omslag 

<RUB7>1.577.614.352. Gemalen 

 1693 Stukken betreffende stankoverlast van de rioolgemalen in de gemeente 

Naaldwijk; het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden; brief 

aan de gemeente met het verzoek periodiek het leidingstelsel te reinigen, 

1980-1981.  1 omslag 

1694-1702 Stukken betreffende de aanpassing van het rioolgemaal 's-Gravenzande, 

1983-1988.  9 omslagen 

 1694 bestek, het leveren en plaatsen van pompinstallaties; specificaties van de 

pompen; kostenvergelijking van het gemaal 's-Gravenzande en de Koningin 

Julianaweg, 1983 

N.B. Betreft 2e concept, definitief bestek ontbreekt. 

 1695 24 tekeningen bij-, 1983 

 1696 definitief ontwerp van de elektrotechnische aanpassingen van het gemaal, 

met 4 tekeningen, 1983 

 1697 notitie betreffende de verwarming en de ventilatie, met 5 tekeningen, 1983 

 1698 bestek 01 bij werk 672.06.13, de mechanische en elektrische installaties; de 

2e nota van wijzigingen, met 5 tekeningen, 1983-1984 

 1699 besprekingen betreffende een claim voor meerwerk; besteksbespreking; 

bouwvergaderingen; verslag van een werkbezoek, 1983-1987 

 1700 subsidie van Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren, 1983-1988 

 1701 aanbesteding en gunning aan W. de Vries & Zn te Arnhem; inschrijving van 

W. de Vries; goedkeuring gemeente 's-Gravenzande; meerwerk; oplevering, 

met 5 tekeningen, 1983-1985 

 1702 21 uitvoerings- en revisietekeningen, 1984-1986 

1703-1704 Stukken betreffende de aanpassing van het rioolgemaal Naaldwijk, 1984-

1988.  2 omslagen 

 1703 definitief ontwerp; toelichting op het bestek en de kostenopstelling; het 

bestek; specificatiebladen van de pompen, met 3 tekeningen, 1984 

 1704 goedkeuring bestek en aanbestedingsprocedure; aanbesteding en gunning; 

offerte van W. de Vries & Zn; besprekingen; opstelling van de compostfilter; 

meerwerk; oplevering, met 1 tekening, 1984-1988 

1705-1707 Stukken betreffende de aanpassing van het rioolgemaal Groeneweg, 1985-

1987.  3 omslagen 

 1705 goedkeuring met het aandeel in de kosten van gemeente 's-Gravenzande; 

goedkeuring van het bestek en de aanbestedingsprocedure; aanbesteding en 



gunning aan- en inschrijving van Hollandsche Wegenbouw Zanen BV; 

informatie aan bewoners van de Groeneweg; vergunning van de gemeente 

's-Gravenzande voor het leggen van duikers; meerwerk, afdekking van de 

inspectieputten; oplevering, 1985-1987 

N.B. Zie ook dossier aanpassing rioolgemaal Maasdijk. 

 1706 definitief ontwerp; kostenopstelling; het bestek, met 1 tekening, 1986-1987 

 1707 2 revisietekeningen, 1986 

1708-1710 Stukken betreffende de aanpassing van het rioolgemaal Honselersdijk, 1985-

1988.  3 omslagen 

 1708 definitief ontwerp en bestek van de mechanische- en elektrotechnische 

werken, met 1 tekening, 1985 

 1709 raming investeringskosten; goedkeuring gemeente Naaldwijk en college van 

dijkgraaf en hoogheemraden van het bestek en de aanbestedingsmethode; 

aanbesteding; gunning aan- en offerte van W. de Vries & Zn; meerwerk aan 

veiligheidsroosters en knielijsten; vervanging van de hijsbalk; 

bouwvergaderingen; oplevering, 1985-1988 

 1710 4 revisietekeningen, 1987 

1711-1712 Stukken betreffende de aanpassing van het rioolgemaal in Maasdijk, Willem 

III straat, 1986-1989.  2 omslagen 

 1711 definitief ontwerp; kostenopstelling; bestek van de mechanische- en 

elektrische werkzaamheden, met 1 tekening, 1986-1987 

 1712 goedkeuring bestek en aanbestedingsprocedure; aanbesteding en gunning; 

offerte van- en opdracht aan W. de Vries; goedkeuring gemeente Naaldwijk; 

betonbescherming; stuklijsten van elektra, 1987-1989 

<RUB7>1.577.614.353. Leidingen 

1713-1722 Stukken betreffende de aanleg van de rioolwaterpersleiding en de 

drinkwaterleiding Honselersdijk - Naaldwijk, 1980-1986.  10 omslagen 

 1713 vergunning van de gemeente Naaldwijk, met 5 tekeningen, 1983 

 1714 besprekingen met Haskoning BV, 1983-1985 

 1715 ontheffing van de provincie ingevolge de verordening Scheepvaartbelangen, 

met 4 tekeningen, 1984 

N.B. De ontheffing ontbreekt. 

 1716 privaatrechtelijke vergunning van Rijkswaterstaat voor het gebruik van 

Rijksweg Den Haag - Naaldwijk, de kruising van de Dijkweg met de 

Burgemeester Elsenlaan, met 2 tekeningen, 1984-1985 

 1717 ontheffing ingevolge de verordening Scheepvaartbelangen van de provincie 

voor de aanleg van zinkers in de Prinsengracht te Honselersdijk; 

privaatrechtelijke vergunning van Rijkswaterstaat voor het opruimen van 

buizen, vergunning van de Nederlandse Spoorwegen voor de kruising met de 

spoorbaan Schiedam - Hoek van Holland; vergunning van de gemeente De 

Lier voor het leggen van de leiding, 1980 

 1718 goedkeuring bestek; aanbesteding en gunning; inschrijving van A. In 't Veld 

& Zn; prijsopgaven van buizen en hulpstukken; bestekbegroting; oplevering; 

KIWA keuring van de Hobas brugbuizen; informatie aan omwonenden van 

het tracé; meer- en minderwerk; afpersing van de leiding, 1983-1986 

 1719 bestek 672.06.12-01, de aanleg van de leidingen; nota van inlichtingen, 

1984 

 1720 8 tekeningen bij-, nrs 20 t/m 27, 1984 

 1721 aanleg- ter plaatse van kruispunt van de Rijksweg 213 met de Dijkweg, met 

2 tekeningen, nrs -01 en revisie -02, 1984 

 1722 goedkeuring bestek 672.06.19-01; aanbesteding en gunning; inschrijving 

van Rietveld & Zn; besteksbegroting; overzicht van de extra kosten; 

werkbesprekingen, 1984 

1723-1729 Stukken betreffende de vervanging- en de aanleg van de 

rioolwatertransportleiding en de drinkwaterleiding langs de Naaldwijkseweg 

te 's-Gravenzande en Naaldwijk, 1982-1984.  7 omslagen 



 1723 opdracht aan Haskoning voor advieswerk; voorstel van Haskoning voor de 

uit te voeren werkzaamheden; kostenraming en kostenverdeling; 

besprekingen; goedkeuring bestek en begroting; aanbesteding en gunning; 

inschrijving van- en opdracht aan P. Vermeer Verenigde Bedrijven; 

informatie aan bewoners Naaldwijkseweg; tekeningen beugelconstructie 

bevestiging persleiding in het gemaal; opname en oplevering; meerwerk: 

asfaltverharding in verband met verzakking van de Naaldwijkseweg, 1982-

1984 

 1724 bestek voor het werk 672.06.10, 1983 

 1725 10 tekeningen bij-, nrs 672.06.10-05 t/m 13; -15, 1983 

 1726 vergunningen van de gemeenten 's-Gravenzande en Naaldwijk; vergunning 

voor bouwputbemaling, 1983 

 1727 werkbesprekingen en bouwvergaderingen, 1983-1984 

 1728 5 revisietekeningen, nrs 672.06.10-20 t/m 24; 1712.01.01, 1984 

 1729 materiaalkeuze; prijsopgaven en glasvezelversterkte van kunststofbuizen; 

rapport van TNO; KIWA keuring van de laminaatverbindingen van 

hulpstukken; beproevingsresultaat op 14.02.1984, 1983-1984 

 1730 Stukken betreffende de verlegging van de rioolwaterpersleiding Maasdijk - 

rwzi Nieuwe Waterweg in verband met de reconstructie van de aansluiting 

van de secundaire wegen 12 en 14 in 's-Gravenzande en Naaldwijk, met 2 

tekeningen, 1982-1984.  1 omslag 

N.B. Herberekening leiding ontbreekt. 

1731-1733 Stukken betreffende de vervanging van de rioolwaterpersleiding in 

Groeneweg te 's-Gravenzande, 1983-1985.  3 omslagen 

 1731 besprekingen tussen Haskoning en Delfland, 1983-1985 

 1732 notitie betreffende de vervanging van de leiding; - kostenvergelijking; 

voorkeur gemeente 's-Gravenzande voor variant C; goedkeuring college van 

dijkgraaf en hoogheemraden; beschikbaarstellen van krediet door gemeente 

's-Gravenzande; goedkeuring bestek; besluit van de verenigde vergadering; 

aanbesteding en gunning; TV-inspectie van de leiding; opgave ligging kabels 

en leidingen; offerte van NBM; vergunning van de gemeente 's-Gravenzande 

voor het leggen van duikers, 1983-1985 

 1733 kostenoverzicht; bestek; nota van inlichtingen, met 3 tekeningen, 1985 

 1734 Stukken betreffende Wvo-vergunning Z-33-1984 voor het lozen van 

afvalwater afkomstig van een composteringsbedrijf, gelegen aan het 

Oranjekanaal te Hoek van Holland, 1984.  1 omslag 

 1735 Stukken betreffende de aanleg van terreinwaterriolering op de rwzi Nieuwe 

Waterweg: bestek en begroting; goedkeuring van het bestek; aanbesteding 

en gunning; inschrijving van- en opdracht aan Kuiper en Leeuwenkamp BV; 

werkbesprekingen; opname en oplevering, met 1 kaart en 3 tekeningen, 

1984-1985.  1 omslag 

1.577.614.36. RWZI Rodenrijs 

 1736 Stukken betreffende de overname van de beheerskosten van de rwzi 

Rodenrijs door de gemeente Berkel en Rodenrijs bij amovering van de rwzi, 

1982.  1 omslag 

1.577.615. Lozing van al dan niet gezuiverd afvalwater op rijkswateren 

1.577.615.1. Verontreinigingsheffing door Rijkswaterstaat 

 1737 Stukken betreffende de meting van het afvalwaterdebiet van de rwzi 

Houtrust, 1982-1985.  1 omslag 

 1738 Stukken betreffende de meting en bemonstering van afvalwater voor de 

berekening van de verontreinigingsheffing, 1982-1989.  1 omslag 

 1739 Stukken betreffende de conceptnota Waterverontreinigingsheffingen van het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat, met diverse reacties, waaronder die 



van Delfland, dat wijst op de negatieve gevolgen voor de rwzi Houtrust, 

1984-1987.  1 omslag 

 1740 Stukken betreffende overleg met Rijkswaterstaat en de minister van Verkeer 

en Waterstaat inzake de effluentheffing voor de rwzi Houtrust, de hoogte van 

het effluent, de uitbreiding van de rwzi en de toepassing van de T-Factor, 

1984-1989.  1 omslag 

 1741 Stukken betreffende de ontheffing van de verontreinigingsheffing voor 

lozingen via de 10 km lange afvoerleiding van de rwzi Houtrust, 1985-1986. 1 omslag 

 1742 Stukken betreffende een door ingenieursbureau Witteveen en Bos 

uitgevoerde studie naar de kostenrelatie tussen de zuivering van het 

afvalwater en de wijze van lozing van het afvalwater, gevolgd door de 

opdracht aan dit bureau tot het schrijven van een reactie op het verweer van 

de TU Delft tegen de verontreinigingsheffing over 1981, 1986-1988.  1 omslag 

1.577.66. Hygiëne van de bodem 

1.577.660. Algemeen 

1743-1747 Stukken betreffende de inventarisatie van- en het onderzoek naar 

vuilstortplaatsen binnen het gebied van Delfland, 1981-1983.  5 omslagen 

 1743 algemeen, met 3 kaarten, 1981-1983 

 1744 gemeenten Berkel en Rodenrijs tot en met Naaldwijk, met 56 kaarten, 1981-

1983 

 1745 gemeenten Nootdorp tot en met Wateringen, met 66 kaarten, 1981-1983 

 1746 28 kaarten bij het rapport betreffende een oriënterend onderzoek van het 

bodemsaneringsprogramma voor vuilstortplaatsen in 1981, 1981-1983 

 1747 rapport betreffende een oriënterend onderzoek van het 

bodemsaneringsprogramma voor vuilstortplaatsen in 1981 van de afdeling 

milieu van de Provinciale Waterstaat, met 25 kaarten, 1983 

 1748 Stukken betreffende het gebruik van verontreinigde grond, afkomstig van 

het terrein van de rwzi De Groote Lucht te Vlaardingen in de woonwijk 

Woudhoek van de gemeente Schiedam, 1982-1983.  1 omslag 

 1749 Correspondentie betreffende een verzoek van de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Pijnacker om informatie over verontreiniging in de 

scheidingssloot aan de zuidzijde van het bedrijf van Van der Kooij, 

Klapwijkseweg 71 te Pijnacker, 1983-1984.  1 omslag 

1750-1753 Stukken betreffende de toepassing van grond uit het depot van de rwzi De 

Groote Lucht "Het Scheur", 1983-1986.  4 omslagen 

 1750 verslagen van overleg met de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, 

Rijkswaterstaat, de directie Benedenrivieren en de dienstkring Hoek van 

Holland, Gemeentewerken Vlaardingen en aannemersbedrijf Van Deurzen, 

met 3 kaarten, 1983-1985 

 1751 aanvraag van een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor het 

hergebruik van grond, met 4 tekeningen, 1983-1986 

 1752 proces van De Klerk versus Van Deurzen betreffende schade door de 

aankoop van vervuilde grond, 1984 

 1753 bodemonderzoek van de Deltadijk te Maassluis, in verband met gebruik van 

grond uit het depot "Het Scheur", 1985-1985 

 1754 Brief van de directeur-ingenieur van de Technische Dienst aan de 

districtshoofden betreffende de coördinatie van meldingen van 

bodemverontreinigingen, 1984.  1 omslag 

1.577.661. Bodemsanering 

1.577.661.01. Delft 

 1755 Stukken betreffende de sanering van Ypenburg, het Texaco-station, nabij de 

afslag Delft-Noord van Rijksweg 13, 1985.  1 omslag 



 1756 Stukken betreffende de sanering van Rotterdamseweg 136, het voormalig 

terrein van Mobil Chemie, met 12 kaarten en tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

N.B. Het besluit over aanpak sanering ontbreekt. 

 1757 Stukken betreffende de sanering van Rotterdamseweg 196, het terrein van 

de Porceleine Fles, met 5 tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

1758-1760 Stukken betreffende de sanering van Zuideinde 97-99, de locatie van 

Asepta; de vergunning aan de provincie Zuid-Holland voor de lozing van 

afvalwater uit sloop opstallen op het terrein van-, 1988.  3 omslagen 

 1758 de aanvraag, later ingetrokken, met 10 kaarten en tekeningen, 1988 

 1759 de aanvraag, met 15 kaarten en tekeningen, 1988 

 1760 de Wvo-beschikking, Z-27/1988, 1988 

 1761 Stukken betreffende de sanering van de Zuidwal, het terrein van de 

voormalige gasfabriek, 1988.  1 omslag 

1762-1767 Stukken betreffende de sanering van Zuideinde 97-99, locatie Asepta; 

vergunning aan de provincie Zuid-Holland voor grond- en 

grondwatersanering van het terrein-, 1988-1989.  6 omslagen 

 1762 de aanvraag en het concept begeleidingsplan van de sloop, met 12 kaarten 

en tekeningen, 1988 

 1763 de ontwerpbeschikking, met de Wvo-vergunning, Z-43/1988, 1988 

 1764 de aanvraag van een vergunning aan gedeputeerde staten voor grond- en 

grondwatersanering, met 7 kaarten en tekeningen, 1988 

 1765 de beschikking van gedeputeerde staten op de aanvraag-, 1988 

 1766 het milieukundig begeleidingsplan voor de bodemsanering, met 6 

tekeningen, 1989 

 1767 de aanpassing van de zuiveringsinstallatie door voorschrift vergunning Z-

43/1988, 1989 

1.577.661.02. 's-Gravenhage 

 1768 Stukken betreffende bodemsaneringsprojecten in de gemeente 's-

Gravenhage, algemeen, 1985-1986.  1 omslag 

 1769 Stukken betreffende de sanering van de d'Aumeriestraat, het terrein Van 

Swaay en Scheeres; vergunning Z-7/1987 aan de dienst Gemeentewerken 

voor het lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering, met 10 kaarten 

en tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

 1770 Stukken betreffende de sanering van de Blankenstraat, J. van- en 

Krayenhoffstraat; verlening van Wvo-vergunning Z-2/1989 voor het lozen 

van afvalwater van-, 1988-1989.  1 omslag 

 1771 Stukken betreffende de sanering van de Borneostraat, het terrein van de 

voormalige politiegarage; verlening van Wvo-vergunning Z-12/1987 voor het 

lozen van afvalwater uit-, met 3 kaarten en tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

 1772 Stukken betreffende de sanering van de Franklinstraat 11 t/m 45 en 

Sneeuwklokjesstraat 5 t/m 15; verlening van Wvo-vergunning Z-4/1989 

voor het lozen van afvalwater van-, met 1 tekening, 1988-1989.  1 omslag 

 1773 Stukken betreffende de sanering van de Gaslaan, het terrein van de 

voormalige gasfabriek; verlening van de Wvo-vergunningen Z 8-84 

(proefsanering) en Z 30-86 (definitieve sanering) en controle op de naleving 

van de vergunningvoorwaarden, met 6 kaarten en 2 tekeningen, 1985-1986. 

 1 omslag 

 1774 Stukken betreffende de sanering van de Gaslaan, het toekomstig buurtpark; 

verlening van Wvo-vergunning Z-28/1988 voor het lozen van afvalwater 

van-, met 3 kaarten en tekeningen, 1988.  1 omslag 

 1775 Stukken betreffende de sanering van de Goudriaankade en de 

Swammerdamstraat, het garageterrein, met 3 tekeningen, 1986.  1 omslag 

 1776 Stukken betreffende de sanering van de Hengelolaan, het terrein van de 

voormalige school; toestemming voor het lozen van afvalwater van-, met 3 

kaarten en tekeningen, 1987.  1 omslag 



 1777 Stukken betreffende de sanering van de Hogendorplaan / Van Limburg 

Stirumstraat; toestemming voor het lozen van afvalwater van-, met 7 

kaarten en tekeningen, 1989-1990.  1 omslag 

 1778 Stukken betreffende de sanering van de Houtwijk, het terrein van de 

voormalige gasfabriek; verlening van Wvo-vergunning Z-25/1987 voor het 

lozen van afvalwater van-, met 8 kaarten en tekeningen, 1984-1990.  1 omslag 

N.B. Zie ook verlening keurvergunning 769/1987 voor tijdelijk afsluiten 

bestaand boezemwater door twee gronddammen 

 1779 Stukken betreffende de sanering van de Kepplerstraat; toestemming voor 

het lozen van afvalwater van-, met 7 kaarten en tekeningen, 1987-1988. 1 omslag 

 1780 Stukken betreffende de sanering van de Korte Vleerstraat; verlening van 

Wvo-vergunning, Z-330/1989 voor het lozen van verontreinigd grondwater 

dat vrijkomt bij-, met 3 kaarten en tekeningen, 1989-1990.  1 omslag 

 1781 Stukken betreffende de sanering van de Laan van Meerdervoort 134, Hoek 

Edisonstraat, de voormalige Rabobank; toestemming voor het lozen van 

afvalwater afkomstig van-, 1989.  1 omslag 

 1782 Stukken betreffende de sanering van de Van Lippe Biesterfeldweg, het 

terrein van de WSM busgarage, met 8 kaarten en tekeningen, 1986.  1 omslag 

 1783 Stukken betreffende de sanering van de Melis Stokelaan, het terrein van BP 

Nederland BV; verlening van Wvo-vergunning Z-16/1988 voor het lozen van 

afvalwater van-, met 5 kaarten en tekeningen, 1987-1988.  1 omslag 

 1784 Stukken betreffende de sanering van de Monstersestraat, het terrein naast 

Fa. Jongeneel; toestemming voor het lozen van afvalwater van-, met 2 

kaarten, 1988.  1 omslag 

 1785 Stukken betreffende de sanering van de Laan van Nieuw Oost-Indië, het 

terrein van Mobil Oil; verlening van Wvo-vergunning Z-13/1987 voor het 

lozen van opgepompt verontreinigd water op de gemeentelijke riolering, met 

3 kaarten en tekeningen, 1987-1988.  1 omslag 

 1786 Stukken betreffende de sanering van Ockenburg, werkzaamheden in verband 

met milieutechnisch onderzoek, met 2 kaarten, 1988-1989.  1 omslag 

 1787 Stukken betreffende de sanering van de Paul Krugerbuurt, 5e fase; verlening 

van Wvo-vergunning Z-6/1989 voor het lozen van afvalwater van-, met 9 

kaarten en tekeningen, 1988-1989.  1 omslag 

 1788 Stukken betreffende de sanering Het Spui, het terrein van de Achillesgarage, 

met 1 kaart, 1986.  1 omslag 

 1789 Stukken betreffende de sanering van de Telexstraat, het terrein van de 

busgarage; toestemming voor het lozen van afvalwater van-, met 10 kaarten 

en tekeningen, 1987-1989.  1 omslag 

1.577.661.03. 's-Gravenzande 

 1790 Stukken betreffende de sanering van de Woutersweg, pompeiland met een 

benzine verkooppunt; verlening van Wvo-vergunning Z-7/1989 voor het 

lozen van afvalwater afkomstig van-, met 3 kaarten en tekeningen, 1988-

1989.  1 omslag 

1.577.661.04. Leidschendam 

1791-1795 Stukken betreffende de sanering van de Spoorlaan, de voormalige 

gasfabriek, 1982-1988.  5 omslagen 

 1791 vooronderzoek, 1982-1984 

 1792 verslagen van projectgroepvergaderingen, met 2 kaarten, 1984-1988 

 1793 het advies van de projectgroep, met 1 kaart, 1985 

 1794 bijlagen bij het advies van de projectgroep, met 11 kaarten, 1985 

 1795 rapport betreffende het saneringsonderzoek, 2e concept, met 11 kaarten, 

1985-1988 



1.577.661.05. Maassluis 

 1796 Stukken betreffende de sanering van de Deltadijk, oriënterend onderzoek 

naar de bodemverontreiniging, met 1 kaart en 1 tekening, 1987-1988.  1 omslag 

N.B. Zie ook dossier toepassen verontreinigde baggerspecie vanuit depot De 

Groote Lucht "Het Scheur" te Vlaardingen 

 1797 Stukken betreffende de sanering van de Glanzerij, het gebied van Verto aan 

de Lange Boonestraat/Wagenstraat, bodemonderzoek en lozingsvergunning, 

met 1 kaart, 1984-1986.  1 omslag 

 1798 Stukken betreffende de sanering van de Hellingkade, het terrein van de 

voormalige sojafabriek, toestemming voor het lozen van afvalwater 

afkomstig van-, met 2 tekeningen, 1988.  1 omslag 

 1799 Stukken betreffende de sanering van de Koningshoek, bodemonderzoek en 

lozingsvergunning, 1985.  

1800-1801 Stukken betreffende de sanering van de Steendijkpolder, 1983-1985. 2 omslagen 

 1800 onderzoek van de opspuiting in de nieuwbouwwijk Steenwijkpolder-Zuid, 

met 2 kaarten, 1983 

 1801 nader onderzoek in de Steendijkpolder, 1984-1985 

 1802 Stukken betreffende de sanering van de Vertowijk; verlening van Wvo-

vergunning Z-315/1989 voor het lozen van afvalwater afkomstig van-, met 2 

tekeningen, 1989.  1 omslag 

1.577.661.06. Naaldwijk 

 1803 Stukken betreffende de sanering van de Dijkweg te Honselersdijk, 

toestemming voor het lozen van verontreinigd grondwater afkomstig van-, 

met 1 tekening, 1989.  1 omslag 

1.577.661.07. Rijswijk 

 1804 Stukken betreffende de sanering van de Broekmolenweg, het voormalig 

terrein van Shell, met 5 kaarten en tekeningen, 1984-1985.  1 omslag 

 1805 Stukken betreffende de sanering van de Frijdastraat, het terrein van het 

voormalig transportbedrijf Van der Helm; toestemming voor het lozen van 

afvalwater van-, met 10 kaarten en tekeningen, 1989-1992.  1 omslag 

 1806 Stukken betreffende de sanering van de Geestbrugkade, het voormalig 

terrein van de Verffabriek Internationaal; verlening van Wvo-vergunning Z-

47/1986 voor het lozen van afvalwater, afkomstig van-, met 4 kaarten en 

tekeningen, 1986.  1 omslag 

 1807 Stukken betreffende de sanering van het volkstuinencomplex "Ons Ideaal", 

waarvoor verleend keurvergunning 390/1986, met 4 kaarten en tekeningen, 

1986-1989.  1 omslag 

1.577.661.08. Rotterdam 

 1808 Stukken betreffende de sanering van de Doenkade, het voormalig Esso-

terrein van Dick Korteland; toestemming voor het lozen van gezuiverd 

grondwater afkomstig van-, met 8 kaarten en tekeningen, 1988.  1 omslag 

1809-1810 Stukken betreffende de sanering van de Waaldijk, vergunningen, met 4 

kaarten, 1985-1986.  2 omslagen 

 1809 correspondentie met Gemeentewerken Rotterdam en Rijkswaterstaat, 

directie Benedenrivieren en het RIZA, met 1 kaart, 1985-1986 

 1810 rapport betreffende oriënterend bodemonderzoek van de Dienst Centraal 

Milieubeheer Rijnmond, met 2 kaarten, 1985 

1.577.661.09. Schiedam 

 1811 Stukken betreffende de sanering van de Bettoweg, het terrein van een 

voormalig galvaniseerbedrijf; verlening van Wvo-vergunning Z-20/1987 voor 

het lozen van afvalwater afkomstig van-, met 8 kaarten, 1986-1989.  1 omslag 



 1812 Stukken betreffende de sanering van de Willemskade, het terrein van de 

voormalige verffabriek Veveo; verlening van Wvo-vergunning Z-2/1987 voor 

het lozen van afvalwater afkomstig van-, met 10 kaarten en tekeningen, 

1987-1989.  1 omslag 

1.577.661.10. Vlaardingen 

 1813 Stukken betreffende de sanering van de Holysingel, het terrein van een 

Shellstation; toestemming voor het lozen van afvalwater afkomstig van-, 

met 1 tekening, 1989.  1 omslag 

1.577.661.11. Voorburg 

 1814 Stukken betreffende de sanering van de Oude Haven, de bouwput van de 

parkeerkelder bij het Raadhuis; toestemming voor het lozen van afvalwater 

afkomstig van-, met 1 kaart, 1987.  1 omslag 

N.B. De vergunning, opgesteld door district Den Haag van HH Delfland, 

ontbreekt. 

 1815 Stukken betreffende de sanering van de Wassenaerstraat; verlening van 

Wvo-vergunning Z-48/1986 voor het lozen van afvalwater afkomstig van-, 

met 4 kaarten en tekeningen, 1986-1988.  1 omslag 

1.577.661.12. Zoetermeer 

 1816 Stukken betreffende de sanering van de Bleiswijkseweg, het terrein van een 

voormalig garagebedrijf; toestemming voor het lozen van afvalwater 

afkomstig van-, met 3 tekeningen, 1988-1989.  1 omslag 

1.577.667. Bodemonderzoek 

1.577.667.0. Algemeen 

1817-1821 Stukken betreffende de beoordeling van resultaten van 

onderwaterbodemmonsters, 1984-1989.  5 omslagen 

 1817 de omgeving van de renbaan Duindigt en de omgeving Hubertusviaduct in 

de gemeente 's-Gravenhage; Dijkpolder; Hoefpolder; Nieuwe of 

Drooggemaakte polder; Noordpolder; Noordpolder van Delfgauw; 

Oostmadepolder; Oranjepolder; Oude en Nieuwe Broekpolder; Oude 

Campspolder; Oude haven te Monster; Oude polder van Pijnacker; Polder 

van Berkel; Polder van Kethel; Polder van Nootdorp; Polder Schieveen; 

Steendijkpolder; Voordijkhoornsepolder; Wippolder; Zuidpolder van 

Delfgauw; heranalyse van monsters, 1984-1986 

 1818 Aalkeet-Binnenpolder; Aalkeet-Buitenpolder; Arentsbrug; Polder Berkel; 

gemeente Berkel en Rodenrijs; Boschpolder; watergangen noordzijde 

Bovendijk te Wateringen; Commandeurpolder; gemeente Delfgauw; 

gemeente Delft; gemeente Den Hoorn; Dijkpolder; Dorppolder; Duifpolder; 

Eik en Duinen; Eshofpolder; Foppenpolder; Groene pad/Hollewatering; Heen 

en Geestvaartpolder, 1986-1989 

 1819 Heulweg-Kwintlaan te Wateringen; Hoefpolder; Holierhoekse en Zouteveense 

polder; Hondertland; watergangen nabij Korte Noordweg te Wateringen; 9 

boezemsloten in Kwintsheul, Lage Abtswoudsepolder; Lage Broekpolder; 

Lange Stukken nabij Monster; Lierwatering; Madeweg en Boomawatering; 

wegsloot aan Middelbroekweg te Honselersdijk; Middelvliet/Noordvliet te 

Maassluis; Muschenwetering; Nieuwe polder van Pijnacker; polder Nieuwland 

en Noordland; Nieuwe Vaart te Poeldijk, 1986-1989 

 1820 watergangen langs de Groeneweg; Noordvliet/Westervliet te Rijswijk; 

Nootdorp; Oranjepolder; Oude Campspolder; Oude en Nieuwe 

Wateringveldsche polder; Oude polder van Pijnacker; Oostduin/Arendsdorp; 

Oosteinde Voorburg; Oostwetering te Pijnacker; Poeldijksepad en omstreken 



te Poeldijk; Ryckevorsellaan Staelduin; Schenkwatering/Machinesloot te Den 

Haag; Sluispolder langs Molensloot te Maassluis; Spieringwater en 

omstreken te Rijswijk; zijsloten Strijp nabij Sammersbrug te 

Wateringen/Rijswijk; Tedingerbroekpolder, 1986-1989 

 1821 Tocht van Langelaan/Hoogse watering; Tuinveld Monster; Polderwatering 

district Delft; Nieuwe Vaart en Boomawatering; Vlaardingervaart; 

Vlietpolder; gemeente Voorburg; Voordijkhoornse polder; gebied 

Vreugdrust-JulianaBernardpark en nabij Vliegermolen te Voorburg; 

Waalblok; Westerhonk; Westgaag/Spartelvaart; Molensloot Wippolder; 

Zuidpolder van Delfgauw; gemeente Wateringen; Zuidbuurt Maassluis; 

Zwethkanaal; Zweth; kromme Zweth; sloot langs begraafplaats Nieuw Eik en 

Duinen te 's-Gravenhage; sloot nabij van Alkemadelaan/Klein Zwitserland te 

's-Gravenhage, 1986-1989 

 1822 Stukken betreffende rapport "Delflandse waterbodem grondig bekeken, een 

rapportage van de waterbodemkwaliteit en een schets van de 

waterbodemproblematiek toegespitst op de Delflandse situatie", 

afstudeeropdracht voor studie Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School 

te Velp, met 4 overzichtskaarten van de districten van Delfland, 1988.  1 omslag 

1.577.667.1. Delfgauw 

 1823 Stukken betreffende bodemonderzoek van de Zuideindseweg 69, het terrein 

achter-, 1983-1984.  1 omslag 

1.577.667.2. Maasland 

 1824 Stukken betreffende bodemonderzoek langs Rijksweg 20, met 1 kaart, 1987. 

 1 omslag 

 1825 Stukken betreffende bodemonderzoek nabij Westgaagweg 108A, in verband 

met de aanleg van een baggerdepot, met 1 kaart, 1988.  1 omslag 

1.577.667.3. Nootdorp 

 1826 Stukken betreffende bodemonderzoek van de Roeleveenseweg, de plas van 

Van der Ende, 1983-1986.  1 omslag 

 1827 Stukken betreffende bodemonderzoek van de Tedingerbroekpolder nabij de 

Kortelandseweg, met 1 tekening, 1983.  1 omslag 

1.577.667.4. Schiedam 

 1828 Stukken betreffende bodem- en grondwateronderzoek in Schiedam, het 

GTB-terrein, vergunningen, met 1 kaart, 1983-1989.  1 omslag 

1.577.68. Hygiëne van het oppervlaktewater 

1.577.680. Algemeen 

1829-1832 Stukken betreffende de Wet verontreiniging oppervlaktewater, 1978-1989. 4 omslagen 

 1829 advies van Rijkswaterstaat betreffende bemonstering; ontwerp Algemene 

Maatregel van Bestuur ex artikel 14 Wvo; ontwerp Algemene maatregel van 

bestuur ex artikel 1 Wvo (aanwijzing categorieën van inrichtingen waarvoor 

een lozingsvergunning is vereist); wetswijziging naar aanleiding van arresten 

van de Hoge Raad betreffende de toepassing van dagencorrectie en 

volumecorrectie), 1978-1983 

 1830 besluit tot aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de 

artikelen 1-2e lid en 31, 4e lid Wvo: onderzoek van afvalwaterbehandeling 

bij olieverwerkende bedrijven, te verstrekken gegevens bij 

vergunningaanvragen, advies betreffende grensoverschrijdend afvalwater in 

relatie tot de regeling van bevoegdheden inzake de Wvo, Wvo-

vergunningverlening betreffende het gebruik van oeverbeschermende 



materialen, het Wvo-heffingsysteem, aanpassing van de tabel van 

afvalwatercoëfficiënten per 1-1-1985, 1983-1988 

 1831 verslagen van bespreking van Wvo-vergunningen van bedrijven, genoemd in 

de AMvB; termijnbeoordeling van de ontvankelijkheid van een Wvo-

aanvraag; beleidsvorming betreffende Wvo-vergunningverlening; 

handhaving van de Wvo; Rijkswaterstaat, opschoningsbestand van 

ongezuiverde lozingen; detectiegrenzen en afrondingen van parameters; 

herwaardering van de getalswaarde van zuurstof van het 

inwonersequivalent, gevolgen voor Delfland; afvalwaterproblematiek bij 

houtimpregneerbedrijven; vroegtijdige inschakeling van Delfland bij 

bodemsaneringsprojecten; inventarisatie van aantallen bedrijven per rubriek, 

tabel van afvalwatercoëfficiënten; heffingssysteem voor kleine bedrijven; 

concept algemene maatregel van bestuur ex artikel 14 Wvo, inventarisaties 

van lozingen van bij AMvB aan te wijzen stoffen; problematiek van de 

integrale milieuvergunning en Wvo-vergunning; wijziging van de artikelen 18 

en 19 Wvo, 1984-1989 

 1832 wijziging Wvo per 1-1-1989; Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 1 

en 34 Wvo, inventarisatie van bedrijven; 2e fase AMvB, procedure van 

vergunningverlening bij bodemsaneringsprojecten; inwerkingtreding van de 

2e fase van de AMvB; vereenvoudigde procedure bij bodemsaneringen, 

evaluatie van de landelijke vergunningcontroleactie, 1988-1989 

 1833 Stukken betreffende het geregeld overleg inzake het waterkwaliteitsbeheer 

tussen de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, Delfland en Schieland, 

1981.  1 omslag 

 1834 Verslagen van overleg betreffende grenzen van het waterkwaliteitsbeheer 

tussen de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Delfland, Rijnland, 

Schieland en IJsselmonde , met 1 kaart, 1982.  1 omslag 

 1835 Verslagen van het geregeld overleg betreffende het waterkwaliteitsbeheer 

tussen de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland en Delfland, 1982-1986. 1 omslag 

 1836 Stukken betreffende de werkgroep technisch jaarverslag 

waterkwaliteitsbeheer van de Zuid-Hollandse Waterschapsbond: de instelling 

en de samenstelling, conceptindeling van het technisch jaarverslag, 

commentaar van de waterschappen op de conceptindeling, commentaar van 

Delfland, met 3 tekeningen, 1983-1985.  1 omslag 

N.B. De definitieve indeling van het technisch jaarverslag ontbreekt. 

 1837 Besluit van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 3 november 1983, houdende regelen betreffende 

kwaliteitsdoelstellingen en metingen van oppervlaktewater, 1984.  1 omslag 

 1838 Modellen voor aanvraagformulieren van een Wvo-vergunning van de Unie 

van Waterschappen en de Coördinatiecommissie Uitvoering Wvo, 1984-1988. 

 1 omslag 

1839-1843 Stukken betreffende het waterkwaliteitbeheersplan 1988-1998 van Delfland, 

1984-1989.  5 omslagen 

 1839 stukken van de werkgroep waterkwaliteitsbeheersplan, 1984-1988 

 1840 voorstellen aan- en besluiten van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden, opdracht aan GBS tekstverwerking te Rijswijk tot het 

redigeren en vereenvoudigen van de lay-out van het voorontwerp-, 1987-

1988 

 1841 het voorontwerp-, met 15 kaarten, 1988 

 1842 vaststelling van het ontwerp-; bezwaarschriften en andere reacties; het 

besluit van de verenigde vergadering tot vaststelling van het plan; 

bekendmaking van het plan, bezwaren tegen het vastgestelde plan, 1988-

1989 

 1843 het ontwerp-; 15 kaartbijlagen bij het ontwerp-; bijlage 1 bij het ontwerp 

"bezwaarschriften op het ontwerpplan; commentaar ter zake en daaruit 

voortkomende wijzigingen in het plan", 1989 



 1844 Stukken betreffende informatie aan hoogheemraad Vrij inzake de kwaliteit 

van boezem- en polderwater in het zomer- en het winterseizoen, 1986.  1 omslag 

1845-1846 Rapporten van de werkgroep relatie kwantiteit-kwaliteit van de Unie van 

Waterschappen, 1986-1987.  2 omslagen 

 1845 rapport van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat "Omgaan met water, naar 

een integraal waterbeleid", met commentaar van de Uniecommissie, 1985-

1986 

 1846 eindrapport, 1986 

 1847 Rapport van de werkgroep waterkwaliteit Delfland van de 

Tuinbouwstruktuurkommissie Zuid-Holland "centraal afvoersysteem 

drainagewater, onderzoek naar de technische en financiële aspecten van een 

centraal afvoersysteem drainagewater binnen het beheersgebied van het 

Hoogheemraadschap van Delfland", de presentatie, persberichten, rapport 

aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, met 4 

tekeningen, 1987.  1 omslag 

 1848 Stukken betreffende opgaven van visstandbeheersplannen door 

sportvisserorganisaties in het gebied van Delfland, 1987.  1 omslag 

 1849 Stukken betreffende de werkgroep handhaving Wvo, agenda's en verslagen, 

concept nota handhaving Wvo, 1987-1989.  1 omslag 

 1850 Stukken betreffende de nota "Toelaatbaarheid Zout Zand" inzake het gebruik 

van ophoogzand uit de Noordzee, van de werkgroep met die naam, 

toegestuurd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met de reacties 

van Delfland en Rijnland, 1988.  1 omslag 

 1851 Rapport van de werkgroep Effecten van de bestrijdingsmiddelen uit de 

tuinbouw op de waterkwaliteit: "invloed van de tuinbouwactiviteiten op de 

waterkwaliteit in de polder Nieuwland en Noordland (Westland)", 1988.  1 omslag 

1852-1853 Stukken betreffende de voorbereiding van het convenant voor het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw, 1988-1990.  2 omslagen 

N.B. Zie voor het convenant bestrijdingsmiddelen het archiefdeel 1990-2004. 

 1852 voorbereiding van het besluit tot opdrachtverlening aan het Instituut voor 

Milieutechniek en Systeemanalyse (IMSA); offerte en opdrachtverlening; 

definitief rapport "naar een convenant voor regulering van de 

bestrijdingsmiddelenproblematiek"; informatie aan derden betreffende de 

convenantroute; rapport van ir. F. Berends betreffende bestrijdingsmiddelen 

en oppervlaktewaterkwaliteit, 1988-1989 

 1853 bestuurlijk juridische werkgroep betreffende het convenant: agenda's en 

verslagen, het interim-rapport, het 2e concept van het eindrapport, het 1e 

concept van het convenant, notitie "de kwaliteit van het oppervlaktewater 

versus de kwaliteit van het centraal afgevoerde drainagewater afkomstig van 

de glastuinbouw", met 1 kaart, 1988-1990 

 1854 Verslagen van overleg met de Zuid-Hollandse Milieufederatie betreffende de 

kwaliteit van het oppervlaktewater, 1989.  1 omslag 

 1855 Rapport van de afdeling oppervlaktewaterkwaliteit van Delfland, "de kwaliteit 

van het oppervlaktewater, jaaroverzicht 1988", 1989.  1 omslag 

 1856 Nota van de directeur-ingenieur van Delfland aan de dijkgraaf betreffende de 

historie en de toekomst van de verbetering van de waterkwaliteit, 1989. 1 omslag 

1.577.685. Verontreinigingen 

1857-1877 Stukken betreffende ongeoorloofde lozingen op oppervlaktewater, 1979-

1986.  21 omslagen 

 1857 verontreiniging door paardenmest van sloten langs de manege Oranjehoeve 

te Hoek van Holland, met 1 tekening, 1979-1982 

 1858 het lozen van olie in de Laakhaven te 's-Gravenhage, tussen de Laakbrug en 

de Trekvliet, met 1 tekening, 1981-1982 

 1859 directe lozing op polderwater door woningen aan de Polderweg 78-94 te 

Schiedam, met 2 tekeningen, 1981-1983 



 1860 lozing van gier in een sloot in de polder Vockestaert, met 1 tekening en 4 

foto's, 1982 

 1861 vissterfte in de onderbemaling Vollebregt te Monster, vermoedelijk door 

lozing van thiadon, met het werkzaam bestanddeel endosulfan, met 1 

tekening, 1982 

 1862 zoutwaterlozing op een poldersloot in het Hooipoldertje, met 2 tekeningen, 

1982-1983 

 1863 lozen van olie op sloten in de Eshofpolder, met 1 tekening, 1982 

 1864 lozen van dieselolie op boezemwater van de Kromme Gantel te Kwintsheul, 

met 1 tekening en 6 foto's, 1982 

 1865 lekkage van een gierbassin in de Commandeurspolder, met 1 tekening, 1982 

 1866 lozing van plantaardige olie op de ringsloot langs de Fokkerstraat te 

Schiedam, 1982 

 1867 rechtstreekse lozing uit een gekraakt pand aan de Zuidkade 85 te 

Waddinxveen, 1982-1983 

 1868 lozen van olie ten gevolge van het zinken van het motorjacht Rose/Gipsy 

Rose in de Laakhaven te 's-Gravenhage, met 1 tekening en 12 foto's, 1982 

 1869 lozing van olieachtige stof in de Loosduinsevaart langs de Burgemeester 

Hovylaan en de Kapelaan Meereboerweg te 's-Gravenhage, met 1 tekening, 

1982-1983 

 1870 lozing van parathion in een sloot in de polder Het Oude Land te 's-

Gravenzande, 1983 

 1871 lozing van varkensgier in de polder Berkel, met 2 tekeningen, 1983 

 1872 lozing van olie op een poldersloot in de polder Berkel, 1983-1985 

 1873 lozing van olie op een vaart langs de Molenkade, de binnenboezem van de 

polder Berkel, 1984 

 1874 lozing van olie op een singel ter hoogte van het volkstuincomplex "de 

Wilgentuin" te Rotterdam, met 1 tekening, 1984-1985 

 1875 lozing van petroleum op een boezemsloot te Naaldwijk, met 1 tekening, 

1984 

 1876 directe lozing van was- en schoonmaakmiddelen op boezemwater in de 

Heen- en Geestpolder, met 1 tekening, 1984 

 1877 lozing van olie aan de Pastoor Verburghweg in de polder Berkel, met 1 

tekening, 1984-1986 

N.B. De verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijk gestelde deelt mee 

dat onderzoek wordt gedaan naar hoever de administratiefrechtelijke 

aansprakelijkheid reikt. 

1878-1882 Stukken betreffende de organisatie en kostenverrekening van 

grensoverschrijdend afvalwater, 1980-1989.  5 omslagen 

 1878 verslagen van overleg met Rijnland na overname van de zuiveringstaak te 

Leidschendam, 1980-1989 

 1879 verslagen van overleg met Schieland betreffende de aansluiting van de 

buitengebieden van Bergschenhoek op de riolering van de gemeente Berkel 

en Rodenrijs, 1981-1985 

 1880 verslagen van overleg met de provincie, Rijnland en Schieland en Hollandse 

Eilanden en Waarden, 1982-1989 

 1881 verslag van overleg met de Unie van Waterschappen betreffende 

grensoverschrijdend afvalwater, 1983-1988 

 1882 verslagen van overleg met de provincie en het zuiveringschap Hollandse 

Eilanden en Waarden betreffende de organisatie van de zuiveringstaak in 

Rotterdam-West, 1985-1988 

1883-1884 Stukken betreffende de waterhuishouding in verband met problemen 

ontstaan door het gebruik van methylbromide in de tuinbouw, 1981-1983. 2 omslagen 

 1883 interne werkgroep waterkwaliteit tuinbouwbedrijven, met als opdracht advies 

uit te brengen over de problemen die samenhangen met het gebruik van 

methylbromide in de tuinbouw, 1981 



 1884 maatregelen ter bestrijding van methylbromide in het oppervlaktewater, met 

8 kaarten en tekeningen, 1981-1983 

 1885 Stukken betreffende de handhaving van Wvo-vergunning Z-77/1974 voor 

het lozen van afvalwater door Fa. A.J. van der Kooy BV, Klapwijkseweg 71 te 

Pijnacker, handelaar in olie, met 3 tekeningen en 78 foto's, 1981-1983. 1 omslag 

N.B. Zie voor verlening Hinderwetvergunning door de gemeente Pijnacker en 

Wvo-vergunning Z77/1974, de inventaris van archiefdeel 115. 

1886-1887 Stukken betreffende vergunning Z-20/1981 aan de Belangenvereniging 

Staelduin te 's-Gravenzande voor de lozing van drain- en huishoudelijk 

afvalwater op het Oranjekanaal, 1981-1984.  2 omslagen 

 1886 verlening van vergunning Z-20/1981, gegevens en tekening met 

afvoersysteem in het gebied Staelduinen ten behoeve van de 

vergunningaanvraag, bijdrage in het waterbeheersplan Staelduin, extra 

bemaling door plaatsing van 2 pompen bij het gemaal Westland ten behoeve 

van de doorspoeling, met 8 tekeningen, 1981-1982 

N.B. Zie ook keurvergunning 407/1981. 

 1887 nota van de secretaris-rentmeester betreffende de problematiek van het 

gebruik van methylbromide in de waterhuishouding, nota betreffende 

onderzoeksresultaten van bromide in kwel en oppervlaktewater, rapport van 

de Hoofdafdeling Technologie van Delfland "centrale drainagewaterlozing 

vanuit Staelduin en de invloed daarvan op het ontvangende water"; notitie 

van de Unie van Waterschappen "Heffing lozing drainwater van 

cultuurgronden", toepassing van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw en 

de uitspoeling daarvan in verband met het project Staelduin, verslagen van 

besprekingen, regeling meting en bemonstering, 1981-1984 

1888-1889 Stukken betreffende de lozing van overtollig water uit de Broekpolder op de 

Vlaardingervaart, 1981-1989.  2 omslagen 

N.B. Een map met monstergegevens is ter verwerking overgedragen aan 

Marcel Keers van het team Watersysteemkwaliteit. 

 1888 proef met lozing voor 6 maanden, aanvraag lozingsvergunning door de 

exploitatiemaatschappij Golfbaan Broekpolder BV, bezwaar tegen de 

proeflozing, aanwijzing van de Broekpolder als locatie in het 

uitvoeringsprogramma bodemsanering van de provincie Zuid-Holland, 

rapport van het Raadgevend Bureau Milieuzaken (RAMIL) te Vlaardingen 

betreffende de resultaten van het onderzoek naar de verontreiniging van het 

geloosde water, grafiek van Delfland in reactie op het rapport van het 

RAMIL; resultaten van de meting en bemonstering over 1986 en 1987 van 

de afvoersloot van de Broekpolder, met 4 tekeningen, 1981-1987 

 1889 verslagen van overleg met de gemeente Vlaardingen, hoogtegegevens van 

de Broekpolder, onderzoek naar beperkingen van de verontreinigingen 

vanuit de Broekpolder, met 6 tekeningen, 1988-1989 

1890-1895 Stukken betreffende de centrale drainafvoer ten behoeve van 

tuinbouwbedrijven in het Westland, 1982-1989.  6 omslagen 

 1890 centrale drainafvoer uit Lange Stukken: vergunning Z-22/1984 voor 

drainafvoer op de polder Waalblok, verslagen van besprekingen, 

voorlichtingsavond op 24.09.1984, vestiging erfdienstbaarheid voor de 

aanleg van de afvoerleiding, naleving van de Wvo-vergunning, met 5 

tekeningen, 1982-1986 

N.B. Zie ook keurvergunningen 174/1984 en 130/87. 

 1891 instelling-, samenstelling-, verslagen en opheffing van de werkgroep centrale 

drainwaterafvoerleidingen, met 2 tekeningen, 1983-1985 

 1892 verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van de tuinbouwsector 

en met de provincie Zuid-Holland, 1985-1986 

 1893 vergunning Z-29/1987 aan de besturen van de gebieden Lange Stukken en 

Raaphorst Tiend voor het centraal lozen van drainagewater op het 

oppervlaktewater van de maalkom van het gemaal Vlotwatering te Monster, 

naleving van de vergunningvoorwaarden, 1987-1989 



N.B. Zie voor stukken betreffende het overleg met Rijkswaterstaat ook het 

dossierproblematiek drainagelozingen op de Noordzee/oppervlaktewater. 

 1894 vergunning Z-46/1987 aan de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur 

Westland voor het centraal lozen van drainagewater afkomstig van 12 

tuinbouwbedrijven op het oppervlaktewater van de polder Westmade, met 3 

tekeningen, 1987-1989 

 1895 rapport van het Staring Centrum, instituut voor het Landelijk Gebied: 

"centraal afvoersysteem voor drainagewater van de glastuinbouw", in 

opdracht van de Tuinbouwstruktuurkommissie Zuid-Holland, 1989 

1896-1904 Stukken betreffende de aanleg van een centrale drainafvoer ten behoeve van 

tuinbouwbedrijven in de polder Noordland en Nieuwland, 1982-1990.  9 omslagen 

N.B. Zie ook de keurvergunningen 114/1984, 300/1984, 155/1985 en 

31/1986. 

 1896 afspraken in verband met de aanvraag van een Wvo-vergunning, lozing van 

brijn van omgekeerde osmose op de centrale drainafvoer; 

vergunningaanvraag bij de provincie Zuid-Holland en bezwaar van Delfland, 

Wvo-vergunning Z-10/1984 voor het centraal lozen van drainagewater op 

oppervlaktewater van een bermsloot van de Nieuwlandse dijk te Hoek van 

Holland, kadastraal perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 189, naleving van 

de vergunning, met 4 tekeningen, 1982-1986 

 1897 vergunning Z-24/1985 aan het bestuur van de Vereniging Verbetering 

Oppervlaktewater Kwekerslaan en omstreken voor het centraal lozen van 

drainagewater in de bermsloot langs de Papedijk en de Nieuwlandsedijk, 

afwaterend op de Krimsloot en op een zijsloot van die bermsloot, naleving 

van de vergunning, met 4 tekeningen, 1984-1989 

 1898 vergunning Z-6/1986 aan het bestuur van de Vereniging Verbetering 

Oppervlaktewater "Midden-Nieuwland" voor het centraal lozen van 

drainagewater op het oppervlaktewater van drie afvoersloten ten zuiden van 

de Midden Watering, bezwaren tegen de ontwerpbeschikking, advies van de 

gemeente 's-Gravenzande, naleving van de vergunning, met 1 tekening, 

1985-1988 

 1899 de vestiging van een erfdienstbaarheid, inhoudende het recht om het 

leidingstelsel met toebehoren te hebben, te houden, te onderhouden, te 

verbeteren en te vernieuwen, tevens inhoudende het verbod om 

drainagewater anders dan op het leidingstelsel te lozen, met 2 tekeningen, 

1987-1988 

 1900 naleving van de voorwaarden van vergunning Z-10/1984 aan de Stichting 

Verbetering Oppervlaktewater Noordland-Nieuwland en omstreken, 1987-

1988 

 1901 rapport "invloed van de tuinbouwactiviteiten op de waterkwaliteit in de 

polder Nieuwland en Noordland" van de werkgroep effecten van 

bestrijdingsmiddelen uit de tuinbouw op de waterkwaliteit van Delfland, met 

1 tekening, 1988 

 1902 naleving van de vergunningvoorwaarden van vergunning Z-22/1984 aan het 

bestuur van de Vereniging Afvoer Drainagewater Waalblok, 1988-1989 

 1903 vergunning Z-17/1990 aan de Vereniging Waterbeheer Noord- en Nieuwland 

3b voor het centraal lozen van drainagewater afkomstig van vier 

tuinbouwbedrijven op de afvoersloot naar de bermsloot van de 

Nieuwlandsedijk te Hoek van Holland, met 2 tekeningen, 1988-1990 

 1904 rapport "bemonstering drainagewater van het glastuinbouwgebied Noordland 

- Nieuwland in 1987", 1988-1990 

 1905 Rapport betreffende richtlijnen voor de controle van afvalwaterlozingen, in 

het kader van de Verordening Verontreinigingsheffing 1981, 1983.  1 omslag 

 1906 Stukken betreffende onderzoek door Delfland naar giftige stoffen in 

drainagewater afkomstig van begraafplaatsen in het gebied van-, met 27 

kaarten, 1983-1986.  1 omslag 



1907-1934 Stukken betreffende de bouw van een gemaal aan de Vlotwatering te 

Monster ten behoeve van de centrale drainafvoer uit tuinbouwgebieden 

achter de zeewering, 1983-1995.  28 omslagen 

N.B. Zie ook rubriek 1.791.142.16. boezemgemaal Vlotwatering 

 1907 ontwerpuitgangspunten bij het verval en stroomsnelheidsberekening in de 

Vlotwatering en de Monsterse Vaart; voorlopig ontwerp van het 

schuivencomplex / de afsluiterput en de duinverzwaring; berekening van de 

capaciteit van het gemaal; berekeningen met betrekking tot de drainaf- en 

aanvoer, hevelwerking van het gemaal; duinafslagberekeningen, met 12 

kaarten en tekeningen, 1983-1985 

 1908 verslagen van besprekingen inzake voorstellen aan het college van dijkgraaf 

en hoogheemraden van Delfland, intern Delfland, vooroverleg met adviseurs 

van de gezamenlijke tuinders, met de Landinrichtingsdienst, met het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat, met de gemeente 

Monster, met Visser den Smit Hanab (over de boring van de leiding), met 

HWZ-leidingen (over de doorpersing van de leidingen), met Provinciale 

Waterstaat van Zuid-Holland, met het proefstation Naaldwijk, met 6 

tekeningen, 1983-1986 

 1909 subsidie van de landinrichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en 

Visserij: overleg tot aan de definitieve toezegging, overschrijding van de 

geraamde advieskosten van Witteveen & Bos, opgave van de totale 

bouwkosten en een aanvullende subsidietoekenning, 1983-1995 

 1910 prijsaanbieding door Witteveen & Bos voor het ontwerpen van het gemaal en 

de persleiding, schetsontwerp en kostenraming, goedkeuring van het 

ontwerp en de kostenraming, opdracht aan Witteveen & Bos voor het maken 

van een voorontwerp en het besteksgereedmaken van het gemaal, met 8 

tekeningen, 1984-1985 

 1911 grondverwerving: aankoop van grond van H.B. van Leeuwen, gelegen op het 

kadastraal perceel Monster, sectie F, nr 1880, vestiging erfdienstbaarheid op 

grond van de erven Van Voorst tot Voorst te 's-Gravenhage op het 

kadastraal perceel Monster, sectie F, nr 1994, met 4 tekeningen, 1984-1985 

N.B. De aankoopakte en de akte van erfdienstbaarheid ontbreken. 

 1912 aanleg van de leiding vanaf het gemaal tot aan de uitstroomconstructie; 

grondmechanische parameters van de leiding; keuze van het 

leidingmateriaal, Hobas-buizen; buisleiding door een strandhoofd; offerte 

van Coopra voor de levering van stalen buizen; duinkruising van de leiding; 

gegevens inzake continu vacuüm houden van de leiding; persing van de 

leiding door de duinen en het strand; zakkinggegevens van de aangebrachte 

voorbelasting, met 4 tekeningen, 1984-1986 

 1913 uitstroomconstructie ten behoeve van het gemaal, het voorontwerp, rapport 

Waterloopkundig Laboratorium "vormgeven uitlaatconstructie", een 

voordracht ir. J. van der Kolff, bij het symposium zeewaterkeringen op 12 

maart 1984, met 13 tekeningen, 1984-1987 

 1914 verslagen van besprekingen met Witteveen & Bos, soms in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van het Laboratorium voor grondmechanica, de 

landinrichtingsdienst, de Provinciale- en de Rijkswaterstaat, 1985 

 1915 handboringen in de Maalkom om de grondsamenstelling te bepalen, rapport 

CO 277220 inzake grondmechanisch onderzoek, met 21 tekeningen, 1985 

 1916 offerte voor de pompinstallatie, 1985 

 1917 verzoek om opgave van kabels en leidingen, met 1 tekening, 1985 

N.B. Een reactie op het verzoek is niet aangetroffen. 

 1918 verzoek aan de gemeente Monster om de bestemming van de grond te 

wijzigen van agrarisch naar waterstaatkundige doeleinden, met 1 tekening, 

1985 

 1919 conceptprogramma van eisen; definitief ontwerp; gegevens peilbuizen; 

opgave van waterstanden in Hoek van Holland, variant appendagekelder; 

rapport inzake geohydrologisch onderzoek; sloop van de opstallen op het 



kadastraal perceel gemeente Monster, sectie F, nr 1880, sterkteberekening 

van de HPE-leiding 355 mm diameter tussen het ondergemaal en het 

gemaal, met 9 tekeningen, 1985-1986 

 1920 goedkeuring van de bestekken, begroting en aanbesteding door het bestuur 

van Delfland en door de Landinrichtingsdienst; bemalings- en 

bronneringsadvies ten behoeve van de bouw van het gemaal, 1985-1986 

 1921 bestek Dt 19.1, civieltechnische werken: notitie 3, materiaalkundige 

aspecten van de verbindingen aan de prefab leidingelementen, 1985 

 1922 bestek Dt 19.1: aanbesteding en gunning aan aannemingsbedrijf Petten BV 

te Petten; proces-verbaal van aanwijzing met wijzigingen op- en 

aanvullingen van het bestek; inschrijving van Petten BV, alternatief 4; 

opname en oplevering, met 3 tekeningen, 1985-1986 

 1923 bestek Dt 19.1: 11 tekeningen bij-, 1985 

 1924 bestek Dt 19.2, elektromechanische werken, 1985 

 1925 bestek Dt 19.2: 42 tekeningen bij-, nrs 202-1 t/m 3; 203-1 t/m 8; 204-1 

t/m 27; 205; 208 t/m 210, 1985 

 1926 bestek Dt 19.2: 22 tekeningen bij-, nrs 211 t/m 213; 214-1 en 2; 215, 215-

1 en -2; 216-1 (bediening 220V; onderwaterpompen); 216-2 (bediening 24V 

+ schema stuurstroom 24V; 216-3 (1 en 2); 216-4; 217; 218; 3001 t/m 

3006, 1985 

 1927 bestek Dt 19.2: 6 tekeningen bij-, nrs M10365-3C; M10365-5B; S7095A; 

M10365-7A; M10365-6D; M10365-8C, 1986 

 1928 bestek Dt 19.2: 11 revisietekeningen bij-, 1986 

 1929 bestek Dt 19.2: aanbesteding; nota van inlichtingen bij het bestek; 

inschrijving W. de Vries & Zoon BV te Arnhem; gunning en opdracht; 

opneming en oplevering; stelpostleveringen en meer- en minderwerk, met 

11 tekeningen, 1985-1987 

 1930 verslagen van besprekingen met Witteveen & Bos in de 1e helft van 1986, 

1986 

 1931 verslagen van besprekingen met Witteveen & Bos, 2e helft 1986, 

besprekingen inzake de pompinstallatie, 1986 

 1932 goedkeuring van gedeputeerde staten ingevolge artikel 33 van de 

Waterstaatswet 1900, met 10 tekeningen, 1986 

 1933 persberichten, 1986-1987 

 1934 aanpassing van de watervoorziening en de waterafvoer van de warenhuizen 

van mevrouw Van Spronsen, voortvloeiende uit de aanleg van het gemaal-, 

met 1 tekening, 1986-1988 

 1935 interne notitie inzake het optreden als intermediair in het administratief 

Rijnproces tegen de Franse kalimijnen door de Vereniging van 

waterleidingbedrijven in Nederland (Vewin), later door het zuiveringschap 

Rivierenland, 1985.  1 omslag 

 1936 Stukken betreffende vergunning Z-40/1985 aan Esso Nederland BV te 's-

Gravenhage voor het lozen van huishoudelijk afvalwater van een Esso-

benzinestation aan Rijksweg 13 nabij Pijnacker, met 4 tekeningen, 1986-

1988.  1 omslag 

N.B. De vergunning ontbreekt. 

 1937 Stukken betreffende vergunning Z-27/1986 aan Mobil Oil BV te Rotterdam 

voor het lozen van huishoudelijk afvalwater uit een benzinestation langs de 

Provinciale weg nr 15, ter hoogte van de Meermanstraat te Delft, met 1 

tekening, 1986.  1 omslag 

 1938 Stukken betreffende overleg met Rijkswaterstaat, de Unie van 

Waterschappen, intern Delfland, de gemeente Monster, de provincie Zuid-

Holland en het Instituut voor Milieu en Systeemanalyse over de problematiek 

van drainagelozingen op de Noordzee/oppervlaktewater, persberichten, 

1987-1989.  1 omslag 

 1939 Stukken betreffende vergunning Z-23/1989 aan Rijkswaterstaat, directie 

Zuid-Holland voor het lozen van mogelijk verontreinigd grondwater, 



afkomstig van verticale drainage in het tracé van de aan te leggen Rijksweg 

A4 bij het knooppunt Harnasch te Schipluiden, met 5 tekeningen, 1988. 1 omslag 

 1940 Stukken betreffende vergunning Z-40/1988 voor het lozen van grondwater 

afkomstig van de drainage onder het gebouw van het ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op oppervlaktewater 

van de Oostsingelgracht te 's-Gravenhage, met 4 tekeningen, 1988.  1 omslag 

 1941 Stukken betreffende vergunning Z-340/1989 voor het lozen van 

huishoudelijk afvalwater, afkomstig uit het clubgebouw van de Voorburgse 

Postduivenhoudersvereniging "Gevleugelde Vrienden", gelegen in het 

sportcomplex Westvliet te Leidschendam, op oppervlaktewater van de 

Tedingerbroekpolder, met 1 tekening, 1989.  1 omslag 

1.577.687. Onderzoek 

 1942 Stukken betreffende de kostprijsberekening voor laboratoriumonderzoek en 

de voorbereiding van het besluit tot de inrichting van een eigen laboratorium 

van Delfland, 1980-1984.  1 omslag 

 1943 Stukken betreffende de evaluatie van het begrip basiskwaliteit, een interne 

notitie van Delfland en de reactie van Delfland, namens de overige 

waterkwaliteitsbeheerders en de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland 

naar de secretaris van de subgroep 2 van CUWVO V van het RIZA, 1982. 1 omslag 

 1944 Stukken betreffende de meting en bemonstering van afvalstoffen: de 

herziening van het monsterpuntenmeetnet, het bemonsteren van vloeibaar 

zuiveringsslib, watermonsters van oppervlaktewater, instructie aan 

sluiswachters en machinisten bij sluizen en gemalen, verslagen van periodiek 

overleg, 1982-1984.  1 omslag 

 1945 Stukken betreffende samenwerking op het gebied van 

laboratoriumonderzoek met het hoogheemraadschap van Rijnland en het 

zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, rapporten inzake 

planktononderzoek, 1982-1987.  1 omslag 

1946-1955 Stukken betreffende chemisch/bacteriologisch onderzoek van 

oppervlaktewater, 1985-1990.  10 omslagen 

 1946 sloot in de Oranjepolder langs de Pettendijk, 1985 

 1947 de 2 wekelijkse bemonstering van recreatiewateren binnen Delfland, 1985-

1987 

 1948 zwem- en recreatiewater, de kwaliteit van de wateren binnen Delfland 

waaraan in het Waterkwaliteitsplan Zuid-Holland 1985-1990 de functie 

zwem- en/of recreatiewater is toegekend, 1986-1987 

 1949 de recreatieplas Delftse Hout, water rondom het volkstuincomplex 

"Levenslust" in Delft, met 2 tekeningen, 1986-1989 

 1950 Haags stadswater, opgave aan de Haagse brandweer, via de GGD 's-

Gravenhage, 1986 

 1951 de Oostmadeplas, ofwel de grote Plas Madestein in Rijswijk; de Poldervaart 

in Schiedam; de Vlaardingervaart in Vlaardingen, met 1 tekening, 1986-

1989 

 1952 water rondom het complex van de volkstuinvereniging Madestein, de vijvers 

in het Wilhelminapark, oppervlaktewater in het Elsenburgerbos, alle in 

Rijswijk, met 5 tekeningen, 1987-1988 

 1953 fytoplantonanalyses in de grote wateren van Delfland, onder andere een 

vergelijking van analyses van Delfland en Rijnland om vast te stellen of 

Delfland de analyses in eigen beheer kan uitvoeren, 1987-1988 

 1954 de Hofvijver in Wateringen, ten behoeve van de hengelsportvereniging "De 

Hofvissers", de Hofvijver in 's-Gravenhage ten behoeve van de triatlon, 

water nabij de W. Barentszstraat in Schiedam, de Rotterdamsche Schie ten 

behoeve van een triatlon, een sloot nabij de Coldenhovenlaan 6 in Maasland, 

de Delftsche Vliet ten behoeve van een triatlon, met 5 tekeningen, 1987-

1989 

 1955 de Surinamesingel in Vlaardingen, met 4 tekeningen, 1989-1990 



 1956 Stukken betreffende de bemonstering van baggerspecie, 1986-1988.  1 omslag 

 1957 Stukken betreffende overleg met tuinbouworganisaties inzake het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen: de aanpassing van de waterhuishouding bij 

tuinbouwvestiging onder glas, notitie "kostentoedeling inrichting 

tuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland", 1986-1989. 1 omslag 

 1958 Stukken betreffende de offerte van- en de opdracht aan raadgevende 

ingenieurs Witteveen en Bos tot het uitvoeren van hydrobiologische analyses 

in negen poldersloten in het gebied van Delfland, 1987.  1 omslag 

 1959 Stukken betreffende de instelling-, taak- en samenstelling van de werkgroep 

"effecten van bestrijdingsmiddelen uit de tuinbouw"; "notitie met betrekking 

tot het voorkomen van cholinesterase remmende stoffen in 

oppervlaktewater"; rapport "onderzoek naar de uitwerking van hoge 

gehalten van bestrijdingsmiddelen op de kwaliteit van het oppervlaktewater 

in de polder van Nieuwland en Noordland", rapport "invloed van de 

tuinbouwactiviteiten op de waterkwaliteit in de polder Nieuwland en 

Noordland, met 6 kaarten en tekeningen, 1987-1988.  1 omslag 

1960-1962 Stukken betreffende de werkgroep "emissies van bestrijdingsmiddelen uit de 

tuinbouw", 1987-1990.  3 omslagen 

 1960 de subwerkgroep tuinbouwdrainagewater, 1987-1988 

 1961 de instelling-, taak- en samenstelling van de werkgroep "emissies van 

bestrijdingsmiddelen uit de tuinbouw"; agenda's en verslagen en het 

eindrapport van deze werkgroep, met 1 kaart, 1987-1989 

 1962 de registratie en inventarisatie van bedrijfsgegevens van tuinbouwbedrijven, 

1988-1990 

 1963 Stukken betreffende een onderzoek van het Rijks Instituut voor 

Volksgezondheid en Milieu en Delfland naar bestrijdingsmiddelen in 

oppervlaktewater van het Westland: verslagen van overleg en rapport, 

1987-1989.  1 omslag 

 1964 Stukken betreffende de deelname van Delfland aan een project van de 

begeleidingscommissie remote sensing bestaande uit onderzoek naar 

toepassingsmogelijkheden van "remote sensing" technieken: de beoordeling 

van de ecologische waterkwaliteit van Delfland, het uitvoeringsprogramma 

voor 1989, resultaten uit het onderzoek van 1989, met 5 kaarten, 1987-

1989.  1 omslag 

 1965 Stukken betreffende onderzoek van het oppervlaktewater in verband met 

landbouwbestrijdingsmiddelen: rapport inzake bestrijdingsmiddelen in 

Delflands oppervlaktewater; verbod door het ministerie van Landbouw en 

Visserij van het gebruik van methylbromide in de tuinbouw; alternatieven 

voor methylbromiden; rapportage inzake fytonplanktononderzoek in 1988; 

rapport inzake onderzoek naar fytonplankton in diepe putten in het gebied 

van Delfland in 1988, 1988-1989.  1 omslag 

 1966 Stukken betreffende onderzoek van bestrijdingsmiddelen in neerslagwater, 

1989-1990.  1 omslag 

1.577.8. Ruimtelijke Ordening 

1.577.81. Streek-, structuurplannen 

 1967 Stukken betreffende vooroverleg over het structuurplan van de gemeente 

Delft, 1980-1981.  1 omslag 

 1968 Stukken betreffende reacties van Delfland op voorontwerpen van de 1e en 

2e stap van het structuurplan van de gemeente 's-Gravenhage, de 

uitbreiding van de rwzi Houtrust, beantwoording van vragen van Th. 

Westerwoudt, 2e hoofdingelandplaatsvervanger over de mogelijke demping 

van de zij-armen van de Laakhaven, een voorstudie: ontwerpdeelplan 

Verkeer en Vervoer, 1980-1982.  1 omslag 



 1969 Stukken betreffende het bezwaar van Delfland tegen het 

ontwerpstructuurplan voor het Westland; idem tegen de herziening van het 

structuurplan Westland, 1980-1987.  1 omslag 

 1970 Stukken betreffende de reactie van Delfland op het ontwerpstructuurplan 

Rotterdam-Noord, 1981.  1 omslag 

 1971 Stukken betreffende het concept-fietspadenplan voor Rijnmond Noord-West, 

met reacties van Delfland, 1981-1983.  1 omslag 

 1972 Stukken betreffende de evaluatie van nota's inzake de streekplannen Zuid-

Holland Oost en West, met de reactie van Delfland, met 1 kaart, 1982.  1 omslag 

 1973 Stukken betreffende het Streekplan Openbaar Lichaam Rijnmond, met 

reacties van Delfland, 1982.  1 omslag 

 1974 Stukken betreffende de reactie van Delfland op het ontwerpstructuurplan I 

Hoek van Holland, met 1 kaart, 1983-1985.  1 omslag 

 1975 Stukken betreffende de aanbieding van het voorontwerp van het herziene 

streekplan Zuid-Holland West en de nota van beantwoording, met reacties 

van Delfland; de aanbieding van het ontwerpstreekplan Zuid-Holland West, 

de reactie en het bezwaar van Delfland, 1984-1985.  1 omslag 

 1976 Stukken betreffende de ontwerpherziening van het provinciaal 

fietspadenplan van Zuid-Holland; de reactie van Delfland; de positieve 

reactie van Delfland op een voorstel van de Leefbaarheidscommissie 't Hoofd 

op de Delflandse dijk een fietspad aan te leggen, 1985.  1 omslag 

1.577.82. Bestemmingsplannen 

1.577.82.01. Bergschenhoek 

 1977 Stukken betreffende het vooroverleg over het bestemmingsplan 

Buitengebied Landscheidingsweg, zuidelijk gedeelte, 1981-1982.  1 omslag 

1.577.82.02. Berkel en Rodenrijs 

1978-1984 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen, 

1980-1988.  7 omslagen 

 1978 Landelijk Gebied, 1984-1988 

 1979 Noordeindseweg, 1987-1988 

 1980 Noordpolder, 1982 

 1981 Rodenrijseweg, met 2 tekeningen, 1980-1987 

 1982 Westersingel, 1981-1984 

 1983 Westpolder-Noord, 1986-1987 

 1984 Woonwagencentrum Meerweg, 1980-1981 

1.577.82.03. Bleijswijk 

 1985 Stukken betreffende het vooroverleg over het bestemmingsplan 

Overbuurtseweg, de aanwijzing van de landscheiding als primaire 

waterkering in planologische zin, 1989.  1 omslag 

1.577.82.04. Delft 

1986-1997 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Delft, 1981-1989.  12 omslagen 

 1986 Benzinestation Rijksweg 13, 1982 

 1987 Binnenstad, 1985-1986 

 1988 Buitenhof-Noord, met 1 kaart, 1984-1985 

 1989 Delfgauwseweg, 1983 

 1990 Delftechpark, 1989 

 1991 Delftse Poort, bedrijventerrein-, 1984-1985 

 1992 Dussenweg, van der-, met 11 kaarten en tekeningen, 1988-1989 

 1993 Indische Buurt, 1982 



 1994 Kruithuisweg/Rijksweg 13, bedrijventerrein-, 1984 

 1995 Tanthof, 1981-1986 

 1996 Voorhof, met 2 kaarten, 1985-1987 

 1997 Westerkwartier, 1982 

1.577.82.05. 's-Gravenhage 

1998-2022 Stukken betreffende vooroverleg over uitbreidings- / bestemmingsplannen 

van de gemeente 's-Gravenhage, 1978-1989.  25 omslagen 

 1998 Benoordenhout, 1980-1981 

 1999 Bezuidenhout I, met 2 tekeningen, 1980 

 2000 Bezuidenhout-Midden, 1980-1982 

 2001 Bezuidenhout-Oost, 1981-1986 

 2002 Binckhorst, 1987-1989 

 2003 Bosjes van Poot, 1981 

 2004 Bosjes van Zanen, 1980-1981 

 2005 Centrum Zuid, 1980 

 2006 Duinlaan en omgeving, reactie op brief Comité omwonenden Balsemienlaan 

en omgeving, 1988-1989 

 2007 Duinoord, met 1 kaart, 1980-1981 

 2008 Harstenhoek en omgeving, aanwijzing tot natuurmonument, met 1 kaart, 

1987 

 2009 Houtwijk, met 2 tekeningen, 1980-1982 

 2010 Kijkduin / Zeehospitium, met 3 kaarten, 1987-1989 

 2011 Laakkwartier-Noord, met 2 kaarten, 1980-1986 

 2012 Mariahoeve, 1979-1981 

 2013 Natuurgebieden: Den Ruygenhoek, Pompstation Waaldorp, 

Koekamp/Malieveld/Haagse Bos, Eendekooi Zuiderpark, deel Madestein, 

omgeving Zeehospitium ten zuiden van Kijkduin, met 3 kaarten, 1984 

 2014 Nieuwe Kerk en omstreken, met 2 kaarten, 1980-1985 

 2015 Ockenburg, bezwaar en beroep van Delfland bij Raad van State, 1978-1985 

N.B. Naar aanleiding van uitspraak in beroep, dat gedeeltelijk gegrond en 

gedeeltelijk ongegrond is verklaard, een artikel in "Waterschapsbelangen". 

 2016 Oude Haagweg / Laan van Eik en Duinen, hoek-, met 1 tekening, 1982-1983 

 2017 Regentesse- / Valkenboskwartier-Zuid, 1984-1985 

 2018 Rivierenbuurt, 1980-1982 

 2019 Scheveningen-Badplaats, met 2 tekeningen, 1980-1988 

 2020 Scheveningen Dorp-Oost, met 3 tekeningen, 1978-1989 

 2021 Statenkwartier en omgeving / Congresgebouwgebied, met 4 kaarten, 1985 

 2022 Vossendal / Westduinen, 1e herziening, 1986-1988 

 2023 Stukken betreffende de reactie van Delfland op de nota Integraal 

Duinbeheer, deel 1B, 1987.  1 omslag 

1.577.82.06. 's-Gravenzande 

2024-2028 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente 's-Gravenzande, 1980-1986.  5 omslagen 

 2024 Dorp-Oost, 1985 

 2025 Tuinbouwgebied Nieuwland, met 1 tekening, 1988 

 2026 Vlugtenburg, de aanleg van een parkeerterrein en van recreatieve 

voorzieningen, 1980 

 2027 Zandevelt Noord, 1986 

 2028 Zandevelt Zuid, 1986 

1.577.82.07. Haaglanden 

 2029 Stukken betreffende de inrichting van een gebied tussen 's-Gravenhage, 

Leiden, Zoetermeer en Delft; deelplannen Oude Leede-Leidschendam-



Nootdorp; de splitsing in deelprojecten Nootdorp en Leidschendam, met 2 

kaarten, 1982-1989.  

1.577.82.08. Leidschendam 

2030-2037 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Leidschendam, 1984-1989.  8 omslagen 

 2030 Forepark, fase 2, 1989 

 2031 Klein Plaspoelpolder, 1987-1988 

 2032 Landelijk gebied, gedeeltelijke herziening, 1986 

 2033 Leidschendam-Zuid, 1985 

 2034 Middenweg/Polderweg, ontwikkeling bedrijventerrein, met 2 tekeningen, 

1984-1987 

 2035 Rijksweg 4, verbreding-, 1988 

 2036 Voorburgseweg, 1988 

 2037 Westvlietweg en omgeving; Westvlietweg West I, 1985-1987 

1.577.82.09. De Lier 

2038-2041 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente De Lier, 1980-1989.  4 omslagen 

 2038 De Kickert, 1985 

 2039 Landelijk gebied, bochtafsnijding Lierwatering, 1980-1981 

 2040 Landelijk Gebied, gebied ten zuiden van de Oostbuurtseweg, met 2 

tekeningen, 1989 

 2041 Lierweg, bezwaar tegen besluit tot vrijstelling van Wet op de Ruimtelijke 

Ordening en verlenen bouwvergunning aan F. van de Bos aan de 

Noordlierweg, met 2 tekeningen, 1988-1989 

1.577.82.10. Maasland 

2042-2046 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Maasland omslagen 

 2042 bouwplan Burgersdijkseweg 50, 1983 

 2043 plan Huis ter Lucht, 1983 

 2044 plan Landelijk Gebied, met 3 tekeningen, 1985-1989 

 2045 bedrijfsterrein Maasland-Noord, met 1 tekening, 1986-1989 

 2046 Oude Campspolder, met 1 tekening, 1983 

1.577.82.11. Maassluis 

2047-2056 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Maassluis, 1982-1989.  10 omslagen 

 2047 Chopinlaan en omgeving, 1988-1989 

 2048 Dijkpolder I, 1988-1989 

 2049 Hoogstraat, bouw woningen langs-, 1983 

 2050 Lijnstraat en omgeving, 1982 

 2051 Nieuwe Waterweg I, 1983-1984 

 2052 Schuurkerk en omgeving, 1983 

 2053 Sluispolder, 1983 

 2054 Taanstraat en omgeving, 1982-1983 

 2055 Verto, met 1 tekening, 1984 

 2056 Woonwagencentrum, met 2 tekeningen, 1988-1989 

1.577.82.12. Monster 

2057-2065 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Monster, 1980-1989.  9 omslagen 

 2057 Buitengebied, 1984-1986 

 2058 Duingebied-Noord, 1987-1988 



 2059 Dijkpolder, 1985 

 2060 Kleine Geest, De-; idem, verkeersontsluiting, met 2 tekeningen, 1985-1989 

 2061 Landelijk Gebied, 1983 

 2062 Made, 1983 

 2063 Poeldijk-Nieuweweg, met 1 tekening, 1988 

 2064 Poeldijk-Noord, 1987 

 2065 Verburghlaan, 1980-1982 

1.577.82.13. Naaldwijk 

2066-2068 Stukken betreffende vooroverleg over het bestemmingsplan Landelijk Gebied 

van de gemeente Naaldwijk, 1977-1985.  3 omslagen 

 2066 bezwaar van Delfland tegen onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan, 

met 1 kaart en 1 tekening, 1977-1985 

 2067 bezwaar van Delfland tegen bouwplannen P. Hoogerbrugge en A.L. 

Verhagen, beide in de Vlietpolder; idem tegen J.G. en W. van der Knaap aan 

de Lange Hoogweg, hoek Lange Broekweg, met 5 tekeningen, 1984-1989 

 2068 bezwaar bij de provincie Zuid-Holland, 1985-1986 

1.577.82.14. Nootdorp 

2069-2074 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Nootdorp, 1982-1989.  6 omslagen 

 2069 Achter het Raadhuis I, beantwoording vragen raadslid C. de Kok, met 1 

tekening, 1984-1985 

 2070 Achter het Raadhuis II, met 1 tekening, 1987-1989 

 2071 Buitengebied 1e fase, "Burgerbebouwing", 1988 

 2072 Buitengebied, 4e herziening, 1982 

 2073 Centrum, 1983 

 2074 Woonwagenterrein Oudeweg, 1986 

1.577.82.15. Pijnacker 

2075-2079 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Pijnacker, 1983-1989.  5 omslagen 

 2075 Boezem, de-, bedrijfsterrein, aansluiting plan op de Katwijkerlaan, 1986 

 2076 Buitengebied, 5e herziening, ten behoeve van transportbedrijf Van Duyn & 

Zn aan de Reesloot, met 2 tekeningen, 1987-1989 

 2077 Katwijkerlaan, 1986 

 2078 Klapwijk-Hoogsche Blok, met 1 tekening, 1986-1988 

 2079 Veilingterrein, 1983-1984 

1.577.82.16. Rotterdam 

2080-2085 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Rotterdam, 1982-1989.  6 omslagen 

 2080 Hoek van Holland, Buitengebied Noord en Oost II, met 6 tekeningen, 1982-

1989 

 2081 Hoek van Holland, omgeving Kaapweg, 1984-1987 

 2082 Noordrand, 1989 

 2083 Oost-Abtspolder, met 1 tekening, 1984 

 2084 Stormvloedkering, met 1 tekening, 1989 

 2085 Zekkenstraat, met 2 tekeningen, 1989 

1.577.82.17. Rijswijk 

2086-2098 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Rijswijk, 1981-1990.  13 omslagen 

 2086 Broekpolder, met 1 kaart, 1985-1986 

 2087 Delftkwartier, met 1 tekening, 1989 



 2088 Hardenburch (Plaspoelpolder I), 1989 

 2089 Hoekpolder, verplaatsen Schaapweimolen, met 1 tekening, 1985 

 2090 In de Boogaard en omgeving, 1989 

 2091 Rijswijk-Zuid A, 1981 

 2092 Schaapweimolen en omgeving, bezwaar HH Delfland tegen verlenen 

bouwvergunning gemeente Schipluiden voor 2 woningen in de nabijheid van 

de molen in verband met het windrecht voor die molen, met 4 tekeningen, 

1988-1989 

 2093 Schouwburg en stadhuis, 1988-1990 

 2094 Steenvoorde II, 1985 

 2095 Strijp, 1982 

 2096 TNO en omgeving, met 1 tekening, 1989 

 2097 Vlietranden: gebied tussen RijnSchiekanaal en rijkswegen A4 en A13, 1982 

 2098 Vrijenban, 1986 

1.577.82.18. Schiedam 

2099-2103 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Schiedam, 1981-1988.  5 omslagen 

 2099 Nieuwland-Zuidoost, met 1 kaart, 1988 

 2100 Schienoko, 1984 

 2101 Schuttersveld, 1983 

 2102 Spaland-West, 1985-1986 

 2103 Woonwagencentrum, 1981 

1.577.82.19. Schipluiden 

2104-2105 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Schipluiden, 1987-1988.  2 omslagen 

 2104 Keenenburg, 1987 

 2105 Kerkpolder, met 1 tekening, 1988 

1.577.82.20. Vlaardingen 

2106-2115 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Vlaardingen, 1980-1986.  10 omslagen 

 2106 Centrum-Zuid, 1985 

 2107 Deltaweg, 1986 

 2108 Groot Vettenoord, 1986 

 2109 Klein Vettenoord, 1986 

 2110 Koningin Wilhelminahaven, 1986 

 2111 Leyden Gaelstraat en omgeving, 1e van-, 1980 

 2112 Maasboulevard, 1982-1986 

 2113 Scheur, Het-, 1986 

 2114 Vergulde Hand, de-, 1986 

 2115 Vulcaanhaven, 1986 

 2116 Stukken betreffende de reactie van Delfland op het 

ontwerpverkeerscirculatieplan in verband met de intentie van de gemeente 

Vlaardingen van de aanleg van een weg in het tracé van de Deltadijk, 1982. 1 omslag 

1.577.82.21. Voorburg 

2117-2123 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Voorburg, 1980-1989.  7 omslagen 

 2117 Centrum, 1989 

 2118 Essesteijn, 1980 

 2119 Loo, 't-, 1982 

 2120 Oude Dorpskern Voorburg, herziening, 1984-1985 

 2121 Utrechtse Baan en omgeving, herziening-, deel III, 1984-1985 



 2122 West, met 1 tekening, 1986 

 2123 Westeinde, herziening-, 1987 

1.577.82.22. Wassenaar 

 2124 Stukken betreffende vooroverleg over het bestemmingsplan Landscheiding 

van de gemeente Wassenaar, 1981-1983.  1 omslag 

1.577.82.23. Wateringen 

2125-2133 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Wateringen, 1982-1989.  9 omslagen 

 2125 Bakkershof, bouwplan-, 1986 

 2126 Centrum Wonen, met 1 tekening, 1988 

 2127 Dorp Oost-West, 1988 

 2128 Kwintsheul-Noord, 1989 

 2129 Landelijk Gebied Noord, 1982 

 2130 Landelijk Gebied Zuid, 1988 

 2131 Suydervelt, waterhuishouding, met 2 tekeningen, 1983 

 2132 Vliethof, bouwplannen-, 1987-1988 

 2133 Weideland, 1984-1985 

1.577.82.24. Zoetermeer 

2134-2137 Stukken betreffende vooroverleg over bestemmings- en uitbreidingsplannen 

van de gemeente Zoetermeer, 1980-1989.  4 overleg 

 2134 Lansinghage, bedrijfsterrein, bezwaar HH Delfland in verband met mogelijke 

aanleg kanaal Waddinxveen-Voorburg, 1980-1989 

 2135 Rokkeveen-kantoren, 1987 

 2136 Rokkeveen-Oost, 1985-1986 

 2137 Rokkeveen-woonlokatie, 1980-1987 

1.577.83. Reconstructieplannen 

1.577.830. Algemeen 

 2138 Stukken betreffende overleg met de Landinrichtingsdienst, 1986-1987.  1 omslag 

1.577.831. Reconstructie Midden-Delfland 

2139-2156 Stukken betreffende reconstructieplannen, 1980-1988.  18 omslagen 

 2139 structuurschets Midden-Delfland: deel A de structuurschets, deel B de 

werkwijze, deel C inventarisatie bestaande toestand, deel D de 

doelstellingen, met 1 tekening, 1980 

 2140 het programma voor de uitvoering met voorrang van projecten; het besluit 

van Delfland; de reactie van Delfland naar het bureau van uitvoering; de 

meerjarenvisie voor de uitvoering in de jaren 1982-1988; verslag van een 

bespreking van de uitvoering met voorrang, waaronder een verzoek om een 

algemene vergunning, 1982-1983 

N.B. De algemene vergunning werd keurvergunning 257/1984. 

 2141 het programma voor de reconstructie, 1983 

 2142 de startnota inzake het tuinbouwstructuurplan, 1983-1984 

 2143 werkplan 1986; een verzoek van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden niet in detail te worden geïnformeerd, 1985 

 2144 ontwerpbeheersplan Midden-Delfland, met de reactie van Delfland, met 1 

kaart, 1986-1987 

 2145 deelplan Abtswoude: het overzicht van de waterbeheersing, uitgangspunten 

voor de waterbeheersing, opmerkingen van Delfland, met 3 kaarten, 1988-

1989 



 2146 deelplan Abtswoude: de ecologische structuur, rapporten "bos en milieus"en 

"natuurstudie", 1983-1989 

 2147 deelplan Gaag: het waterbeheersplan, verslag van een bespreking met het 

bureau van uitvoering, met 10 kaarten en tekeningen, 1986-1988 

 2148 deelplan Gaag: inspraak van Delfland inzake het conceptontwerp-, met 6 

kaarten, 1987 

 2149 deelplan Gaag: bezwaar tegen de bouwvergunning van gemeente 

Schipluiden voor de bouw van kassen in verband met het graven van 

waterbergingen bij een bedrijf in plaats van op daarvoor gereserveerde 

gronden, 1988-1989 

 2150 deelplan Lickebaert: gewijzigd conceptontwerp, 1985 

 2151 deelplan Lickebaert: vastgesteld conceptontwerp-, met 5 kaarten en 

tekeningen, 1983-1984 

 2152 deelplan Lickebaert: voorlopig vastgesteld deelplan, met een 

inspraakhandleiding, 1985 

 2153 deelplan Lickebaert: ontwerpdeelplan, bezwaar van Delfland tegen dit 

deelplan, met 2 kaarten, 1986-1987 

 2154 deelplan Lickebaert: afwijzing van Delfland op een verzoek om toezending 

van haar advies aan de Reconstructiecommissie, 1987 

 2155 deelplan Lickebaert: rapport inzake goedkeuring van het 1e waterloopbestek 

ingevolge keurvergunning 257/1984 alsmede van de financiële bijdrage van 

Delfland; het 1e waterloopbestek, 1989 

 2156 deelplan Lickebaert: het inrichtingsplan van de Vereniging 

Natuurmonumenten voor de Aalkeetbuitenpolder, met 3 tekeningen, 1989 

2157-2160 Stukken betreffende de reconstructie van Midden-Delfland, algemeen, 1983-

1988.  4 omslagen 

 2157 afwijzing bezwaar CBTB tegen vertegenwoordiging HH Delfland in 

reconstructiecommissie Midden-Delfland, 1983 

 2158 kostenverdeling waterbeheersingswerken: besprekingen met 

reconstructiecommissie Midden-Delfland, besluit verenigde vergadering HH 

Delfland, 1983 

 2159 oprichting recreatieschap Midden-Delfland; bespreking inzake onderhoud 

Vlaardingervaart, 1983-1984 

 2160 voorstel Delfland voor diepte (hoofd)watergangen, met reacties van de 

Landinrichtingsdienst en het Bureau van Uitvoering Reconstructie Midden-

Delfland, 1988 

2161-2164 Stukken betreffende de uitvoering van plannen, 1984-1989.  4 omslagen 

 2161 deelplan Gaag: verslagen van besprekingen, voorstel voor polderpeilen, 

rapport inzake de gevolgen van de voorgestelde peilverlaging voor de 

toename van kwel en maaivelddaling, notitie van de Landinrichtingsdienst 

inzake mogelijke oplossingen voor bemalingen van de Oude Camps-, de 

Kralinger- en de Dorppolder, berekening met behulp van een rekenkundig 

model van de effecten van het vergroten van de capaciteit van de bemaling, 

met 19 kaarten en tekeningen, 1984-1985 

 2162 Kerkpolder-Oost, de recreatieve inrichting van-, met 11 kaarten en 

tekeningen, 1985 

 2163 deelplan Lickebaert: vergunning op grond van de ontgrondingenwet voor het 

ontgraven van drie waterpartijen in de gemeente Vlaardingen, met 3 

tekeningen, 1985 

 2164 deelplan Lickebaert: bijdrage van Delfland in de aanlegkosten van de inlaat 

van de Foppenpolder, goedkeuring voor de aanleg van de Foppenplas, met 

13 kaarten en tekeningen, 1989 

1.577.832. Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden 

2165-2166 Stukken betreffende de reconstructie van de Oude Glastuinbouwgebieden, 

algemeen, 1984-1989.  2 omslagen 



 2165 instelling- en samenstelling van de reconstructiecommissie Oude 

Glastuinbouwgebieden, de benoeming van hoogheemraad A. van Spronsen 

namens Delfland, met 1 kaart, 1984-1985 

 2166 verslag van een bespreking van district 's-Gravenzande van problemen in 

RROG-verband, 1989 

N.B. RROG: Regionale Reconstructie Oude Glastuinbouwbegieden 

2167-2176 Stukken betreffende reconstructieplannen, 1984-1989.  10 omslagen 

 2167 reconstructie Boomawatering: reactie op conceptvoorontwerp en op 

voorontwerp, 1986-1987 

 2168 reconstructie Boschpolder: reactie Delfland op conceptadvies-, 1988 

N.B. Het conceptadvies ontbreekt. 

 2169 reconstructie Broekpolders: voorbereiding plan: inrichtingsplan 

waterbergingsvijvers; subsidieverlening voor glasafbraak langs Lange 

Wateringkade in verband met verbreden poldersloot; - voor reconstructie 

Hoge Noordweg, 1985 

 2170 reconstructie Broekpolders: goedkeuring conceptvoorontwerp, met 1 

tekening, 1987 

 2171 reconstructie Broekpolders: voorontwerp-; reactie Delfland; verhoging 

capaciteit gemaal Lange Broekweg, 1987-1988 

 2172 reconstructie Broekpolders: conceptontwerp-; goedkeuring HH Delfland; 

vervroegde ingebruikgeving perceelsgedeelte in Broekpolders aan J.C.M. 

Strik te Honselersdijk; vaststelling plan, 1988-1989 

 2173 reconstructie Monnikenweg: goedkeuring conceptvoorontwerp, met 2 

tekeningen, 1984-1985 

 2174 reconstructie Monnikenweg: goedkeuring voorontwerp-, met 3 kaarten en 

tekeningen, 1985-1986 

 2175 reconstructie Monnikenweg: goedkeuring ontwerp; berekening 

wateroppervlak, 1985-1986 

 2176 reconstructie Monnikenweg: goedkeuring en vaststelling plan, met 1 

tekening, 1986-1988 

2177-2180 Stukken betreffende de uitvoering van plannen, 1985-1989.  4 omslagen 

 2177 reconstructie Boomawatering: versmalling Nieuwe Vaart; graven waterpartij 

naast wegvak 19 van Casembrootlaan, 1987-1988 

 2178 reconstructie Broekpolders: subsidieverlening voor glasafbraak langs Lange 

Wateringkade in verband met verbreden poldersloot; - voor reconstructie 

Hoge Noordweg, met 3 tekeningen, 1985-1989 

 2179 reconstructie Broekpolders: aanleg Verlengde Molenlaan; uitbreiding 

waterberging, met 1 tekening, 1988-1989 

 2180 reconstructie Monnikenweg: overeenkomst met gemeente Pijnacker; 

ontgrondingsvergunning voor waterberging; idem voor graven waterpartij, 

met 6 tekeningen, 1988-1989 

1.577.84. Recreatieplannen 

 2181 Stukken betreffende recreatief medegebruik van waterstaatswerken in 

agrarische gebieden; rapport inzake recreatief gebruik van 

boezemwaterkeringen en dijken, met de standpuntbepaling van Delfland, 

1982-1987.  1 omslag 

 2182 Stukken betreffende de recreatieve invulling van de Vlietranden door het 

Stadsgewest Den Haag, met 5 tekeningen, 1984-1985.  1 omslag 

 2183 Stukken betreffende de medewerking van Delfland aan de open dag van de 

land- en tuinbouw "Kom in de kas": de bezichtiging van het gemaal van de 

Oude- en Nieuwe Broekpolder, 1986.  1 omslag 

 2184 Rapport "geschiktheid zwem- en recreatiewater, seizoen 1987", 1987-1988. 1 omslag 

 2185 Stukken betreffende het standpunt van Delfland inzake de 

Landschapsverordeningen van de provincie Zuid-Holland; controle- en 

uitvoeringsplan, met 1 tekening, 1987-1989.  1 omslag 



1.71. Eigendom, openbare werken 

1.711. Eigendom en bezit 

 2186 Stukken betreffende de algemene bepalingen van Delfland voor de aanleg-, 

het gebruik- en de instandhouding van rioolpers- en 

watertransportleidingen; een model zakelijk recht overeenkomst; een 

regeling voor de vergoeding van ondergrondse leidingen; de oprichting van 

het meldpunt "Kabels en Leidingen Informatie Centrum" (KLIC) West, 

1982,1988-1989.  1 omslag 

1.712 Openbare werken 

 2187 Stukken betreffende het opstellen van regels voor het aanbesteden van 

werken, 1983-1986.  1 omslag 

 2188 Stukken betreffende onderzoek naar duurzame alternatieven voor 

gecreosoteerd hout, 1984-1985.  1 omslag 

 2189 Brief inzake de aanbieding van de tekst voor een artikel in Asfalt 3 van 1985 

"Twee jaar ervaring met gewapend asfalt" door J. Bouwman en ir. J. van der 

Kolff, medewerkers van de Technische Dienst van Delfland, 1985.  1 omslag 

 2190 Rapport inzake problemen, ontstaan door horizontale boringen door 

kruisingen. Auteur is ing. C. Schrijvers, medewerker van het district 

Maassluis van de Technische Dienst van Delfland, 1987.  1 omslag 

1.72. Belastingen, heffingen, bijdragen 

1.722.0. Algemene fiscale aangelegenheden 

 2191 Stukken betreffende het bepalen van de grondslag voor de heffing: 

verzoeken om kopieën van bouw- en sloopvergunningen, 

bevolkingsadministratie (gemeentelijke basis administratie of GBA), 

basisregistratie voor woonverblijven, 1979-1988.  1 omslag 

 2192 Stukken betreffende het verstrekken van informatie over de 

waterschapsbelastingen aan de Vereniging Eigen Huis, 1981.  1 omslag 

 2193 Stukken betreffende het bepalen van de grondslag voor de omslag van 

gebouwde eigendommen, 1981-1983.  1 omslag 

 2194 Stukken betreffende wijzigen van Delflands reglement, als gevolg waarvan 

de minimum omslag van 10 gulden vervalt, 1981-1985.  1 omslag 

N.B. De minimum omslag houdt in dat bedragen kleiner dan 10 gulden voor 

dat bedrag worden aangeslagen. Deze bepaling had betrekking op de 

algemene- en de waterbeheersingsomslag. Zie ook 07.1 Delflands 

Reglement, wijzing 1984. 

 2195 Stukken betreffende de toepassing van de hardheids- en sociale clausule op 

waterschapsbelastingen, 1982.  1 omslag 

 2196 Stukken betreffende het vaststellen van een "Richtlijn inzake toepassing van 

de termijn waarover ambtshalve vermindering kan worden verleend", 1986-

1987.  1 omslag 

1.722.1. Waterschapslasten. Verontreinigingsheffingen 

1.722.11. Algemene omslag 

 2197 Stukken betreffende de algemene omslag van gronden buiten de Maasdijk, 

met 5 kaarten, 1985-1986.  1 omslag 

N.B. In 1986 is besloten niet tot deze omslag over te gaan, zolang er geen 

volwaardig dijklichaam is. 



1.722.12. Waterbeheersingsomslag 

1.722.120. Algemeen 

2198-2200 Stukken betreffende de voorbereiding van de wijziging van Delflands 

reglement in verband met de gewijzigde toedeling van de kosten van de 

waterbeheersing; verslagen van overleg met de provincie, 

tuinbouworganisaties en andere waterschappen, met 1 kaart, 1981-1989. 3 omslagen 

 2198 tot en met de ontvangst van het "rapport toedeling kosten waterbeheersing", 

met 1 kaart, 1981-1987 

 2199 tot en met de goedkeuring door het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

van het ontwerpvoorstel aan de verenigde vergadering inzake een 

interimregeling, 1987-1988 

 2200 tot en met het overleg met de provincie over bezwaren van de 

tuinbouworganisaties tegen de interim-regeling, 1988-1989 

 2201 Stukken betreffende de instelling van een bestuurlijk-ambtelijke werkgroep 

omslagheffing van Delfland, vergaderstukken van deze werkgroep, het 

advies inzake de kostenverdeling van de inrichting van de 

tuinbouwgebieden, 1982-1986.  1 omslag 

2202-2204 Stukken betreffende de vergaderingen van de stuurgroep en van de 

werkgroep "toedeling waterschapslasten", de voortzetting van de werkgroep 

omslagheffing, 1986-1987.  3 omslagen 

N.B. De werkgroep is de voortzetting van de werkgroep omslagheffing, 

aangevuld met een vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen en 

van diens Technische Afdeling (TAUW) 

 2202 werkgroep, 1986 

 2203 stuurgroep, 1986-1987 

 2204 werkgroep, 1987 

2205-2206 Stukken betreffende de advisering door de Technische Afdeling van de Unie 

van Waterschappen (TAUW) inzake de systematiek voor de toedeling van 

kosten van de waterbeheersing naar de taken en de verschillende 

categorieën van belanghebbenden, 1988-1990.  2 omslagen 

N.B. Het rapport terzake moet leiden tot een verordening, deze verordening 

valt buiten het bestek van dit dossier 

 2205 , 1983-1987 

 2206 , 1988-1990 

1.722.121. Waterbeheersingsomslag "overig verhard" 

 2207 Stukken betreffende studies naar mogelijkheden en implicaties van een 

omslag "overig verhard", 1989.  1 omslag 

1.722.122. extra waterbeheersingsomslag over glastuinbouwgronden 

2208-2210 Stukken betreffende de vergaderingen van de werkgroepen verhaal 

waterschapslasten in glastuinbouwgebieden, 1980-1984.  3 omslagen 

 2208 studiecommissie Hoogheemraadschap van Delfland, 1980 

 2209 werkgroep van de provincie, Delfland, Rijnland en Schieland, 1981-1983 

 2210 werkgroep van de provincie en Delfland, 1984 

 2211 Stukken betreffende de wijziging van Delflands reglement in verband met 

het invoeren van een extra waterbeheersingsomslag over 

glastuinbouwgronden, met 1 kaart, 1980-1985.  1 omslag 

N.B. Zie ook dossiers inzake toedeling kosten waterbeheersing (1.722.12) 

 2212 Stukken betreffende de uitvoering van de extra waterbeheersingsomslag 

voor tuinbouwgronden: bestandsopbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van 

bestanden van Gemeentelijke Energiebedrijven en van het ministerie van 

Landbouw en Visserij, de behandeling van bezwaarschriften, publiciteit, 

verslagen van besprekingen met tuinbouworganisaties, 1985-1987.  1 omslag 



1.722.14. Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland 

 2213 Stukken betreffende het ontwerp van de heffingsverordening 

grondwaterbeheer van Zuid-Holland en de reactie van Delfland op dat 

ontwerp, 1985.  1 omslag 

1.722.15. Verontreinigingsheffing 

 2214 Stukken betreffende het uitvoering van de Verordening 

Verontreinigingsheffing: het weigeren van het verstrekken van gegevens 

door een waterleidingbedrijf, een overeenkomst met het Energiebedrijf 

Delfland inzake de inning van omzetbelasting verschuldigd over de 

vergoeding aan energiebedrijven, de stand van zaken van de advisering door 

de Technologische Afdeling van de Technische Dienst aan de afdeling 

Verontreinigingsheffing van Delfland, 1980-1984.  1 omslag 

 2215 Stukken betreffende wijziging van de modelverordening 

verontreinigingsheffing en de NEN-norm inzake de meting van chemisch 

zuurstofverbruik, 1980-1988.  1 omslag 

 2216 Stukken betreffende de vergoedingsregeling van Delfland en Rijnland voor 

grensoverschrijdend afvalwater, 1981-1987.  1 omslag 

 2217 Stukken betreffende de toepassing van correctieregelingen: de aftrek van 

gebruikt niet geloosd water, een heffingsregeling voor saunabedrijven, de 

toepassing van dagen- en volumecorrecties, een heffing voor 

praktijkwoningen, een heffing voor eenpersoonshuishoudens, de toepassing 

van de T factor op de lozing van bedrijfsafval, een Stora-onderzoek van het 

inwonersequivalent, de toepassing van een heffing voor ongezuiverde 

lozingen, wijziging van de aanslaggrens voor kleine bedrijven, een 

sproeikorting voor volkstuinverenigingen, 1 v.e. regeling voor bedrijven, 

1982-1989.  1 omslag 

 2218 Stukken betreffende de invordering van de verontreinigingsheffing via 

energiebedrijven, het zogenaamde meeliften, verschuldigdheid van 

omzetbelasting over de inning door derden, de behandeling van bezwaren, 

een vergelijking met het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden dat 

zelf de inning verzorgt, 1983-1986, 1989.  1 omslag 

 2219 Stukken betreffende wijziging van de Verordening Verontreinigingsheffing 

1981, 1984-1985.  1 omslag 

 2220 Stukken betreffende het kwijtscheldingsbeleid bij de verontreinigingsheffing, 

o.a. de toepassing van de hardheids- en sociale clausule, de afwijzing van 

een verzoek van de ANBO om kwijtschelding van de naheffing over 1984 - 

1986, danwel deze heffing gespreid te betalen, 1984-1989.  1 omslag 

N.B.   

 2221 Circulaire van de Unie van Waterschappen inzake de toepassing van de 

sociale clausule bij de verontreinigingsheffing, 1985.  1 omslag 

N.B.   

 2222 Stukken betreffende het opstellen-, goedkeuren- en vaststellen van de 

Verordening Verontreinigingsheffing 1986, 1985-1986.  1 omslag 

 2223 Stukken betreffende de slotconclusie van de werkgroep"grensoverschrijdend 

afvalwater" van de Unie van Waterschappen, brieven van de besturen van 

Delfland en Rijnland aan de Unie van Waterschappen met het verzoek 

initiatieven te ontplooien voor wijziging van de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren, 1985-1987.  1 omslag 

 2224 Brief inzake goedkeuring van het besluit van de verenigde vergadering van 

Delfland tot wijziging van de Verordening Verontreinigingsheffing Delfland 

1986, 1988.  1 omslag 



1.722.8. Rechten en andere belastingen dan waterschapslasten en 

verontreinigingsheffing 

1.722.81. Vergoeding verkleinen Delflands boezem 

 2225 Stukken betreffende een voorstel tot het aanpassen van de tarieven voor het 

verkleinen van Delflands boezem, 1983.  1 omslag 

N.B. Een bestuursbesluit terzake is niet aangetroffen 

1.722.82. Leges 

 2226 Stukken betreffende de herziening van de Legesverordening Delfland, 1981-

1989.  1 omslag 

1.722.83. Precario 

 2227 Stukken betreffende de herziening van de Precarioverordening Delfland, 

1982-1988.  1 omslag 

1.79. Waterstaat 

1.79.1. Wettelijke regelingen 

 2228 Stukken betreffende de Wet op de Waterhuishouding, een voorstudie voor 

een waterhuishoudingsplan, nota "betekenis van de Wet op de 

Waterhuishouding voor het Hoogheemraadschap van Delfland", de 

gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet, 1982-1989.  1 omslag 

 2229 Stukken betreffende het conceptvoorontwerp voor een waterschapswet, 

1984-1987.  1 omslag 

1.79.3. Delflands Algemene Keur 

1.79.32. vaststelling; wijziging; aanvulling; herziening 

2230-2239 Stukken betreffende de herziening van Delflands Algemene Keur, 1979-

1989.  10 omslagen 

 2230 behandelingsschema's; instelling en vergaderstukken keurcommissie, 1979-

1983 

 2231 verzoek ingelanden Groeneveldse polder om herziening van de keur; 1e 

ontwerp, 1980-1982 

 2232 voorbereiding door de Technische Dienst: overleg; herziening 

overzichtskaart; inventarisatie breedtematen poldersloten door districten 

Technische Dienst; opname breedtematen door Van der Waal en Partners; 

rapport kaartmateriaal door district 's-Gravenzande, 1980-1987 

 2233 verlenging herzieningstermijn, 1980-1989 

 2234 2e ontwerp, met 2 kaarten, 1982-1983 

 2235 3e ontwerp, met 3 kaarten en 2 tekeningen, 1983 

 2236 ontwerpvoorstel aan de verenigde vergadering, 1983 

 2237 goedkeuring door gedeputeerde staten, 1983-1984 

 2238 verwerking bezwaren en beroep; vaststelling en goedkeuring; publicatie 

keur, 1983-1986 

 2239 verhoging geldboete, verwerkt in de aangepaste versie van de algemene 

keur, 1984 

 2240 Stukken betreffende wijziging van Delflands Algemene Keur, in verband met 

de regeling in artikel 93a van de bouwafstanden langs watergangen, 1988-

1989.  1 omslag 

N.B. Deze regeling verving de Keur op de bouwafstanden langs 

watergangen, waarvan de goedkeuring door de Kroon werd vernietigd. Zie 

ook inventarisnummer 2636. 



1.79.33. Vergunningen 

2241-2248 registers van vergunningen: numeriek en alfabetisch, 1982-1989.  8 omslagen 

 2241 , 1982 

 2242 , 1983 

 2243 , 1984 

 2244 , 1985 

 2245 , 1986 

 2246 , 1987 

 2247 , 1988 

 2248 , 1989 

2249-2386 Vergunningen met bijlagen, 1982-1989.  142 omslagen 

 2249 1982 nr. 1-31 

N.B. Vergunningnummers 7, 12, 20 en 26 ontbreken. 

 2250 1982 nr. 32-63 

N.B. Vergunningnummers 40 en 47 ontbreken. 

 2251 1982 nr. 64-94 

N.B. Vergunningnummers 78, 82 ontbreken. 

 2252 1982 nr. 95-116 

 2253 1982 nr. 117-147 

N.B. Nrs 138 en 142 ontbreken. 

 2254 1982 nr. 148-184 

N.B. Nr 171 ontbreekt. 

 2255 1982 nr. 185-231 

N.B. Nrs. 200, 212, 227, 228 en 229 ontbreken. 

 2256 1982 nr. 232-260 

N.B. Nr 259 ontbreekt. 

 2257 1982 nr. 261-294 

N.B. Nrs 270, 282 ontbreken. 

 2258 1982 nr. 295-324 

 2259 1982 nr. 325-339 

N.B. Nr 337 ontbreekt. 

 2260 1982 nr. 340-370 

N.B. Nr 348 ontbreekt. 

 2261 1982 nr. 371-375 

N.B. Nr 373 ontbreekt. 

 2262 1983 nr. 1-20 

 2263 1983 nr. 21-48 

N.B. Nr 24 ontbreekt. 

 2264 1983 nr. 49-73 

 2265 1983 nr. 74-110 

N.B. Nrs 77, 88 ontbreken. 

 2266 1983 nr. 111-146 

N.B. Nr 143 ontbreekt. 

 2267 1983 nr. 147-183 

 2268 1983 nr. 184-242 

 2269 1983 nr. 243-259 

 2270 1983 nr. 260-275 

 2271 1983 nr. 276-299 

 2272 1983 nr. 300-335 

N.B. Nr 325 ontbreekt. 

 2273 1983 nr. 336-365 

 2274 1983 nr. 366-387 

N.B. Nr 380 ontbreekt. 

 2275 1983 nr. 388-406 

 2276 1984 nr. 1-3 

 2277 1984 nr. 4-34 

 2278 1984 nr. 35-64 



 2279 1984 nr. 65-102 

 2280 1984 nr. 103-130 

 2281 1984 nr. 131-162 

N.B. Nr 136 ontbreekt. 

 2282 1984 nr. 163-197, map 1 

N.B. Nr 193 ontbreekt. 

 2283 1984 nr. 197 map 2 

 2284 1984 nr. 198-209 

 2285 1984 nr. 210-245 

 2286 1984 nr. 246-257, map 1 

N.B. Nr 251 ontbreekt. 

 2287 1984 nr. 257, map 2 

N.B. De vergunning ontbreekt. 

 2288 1984 nr. 258-261 

 2289 1984 nr. 262-292 

 2290 1984 nr. 293-316 

 2291 1984 nr. 317-347 

 2292 1984 nr. 348-389 

 2293 1984 nr. 390-430 

 2294 1984 nr. 431-436 

 2295 1985 nr. 1-14 

 2296 1985 nr. 15-45 

N.B. Nr 19 ontbreekt. 

 2297 1985 nr. 46-71 

N.B. Nr 72 ontbreekt. 

 2298 1985 nr. 73-80 

 2299 1985 nr. 81-104, map 1 

N.B. Nr 95 ontbreekt. 

 2300 1985 nr. 104, map 2 

 2301 1985 nr. 105-119 

 2302 1985 nr. 120-155 

 2303 1985 nr. 156-159, map 1 

 2304 1985 nr. 159 map 2 

 2305 1985 nr. 160-181 

 2306 1985 nr. 182-205 

 2307 1985 nr. 206-230 

 2308 1985 nr. 231-260 

 2309 1985 nr. 261-284 

N.B. Nr 261 ontbreekt. 

 2310 1985 nr. 285-315 

 2311 1985 nr. 316-340, map 1 

 2312 1985 nr. 340, map 2 

 2313 1985 nr. 341-363 

N.B. Nr 343 ontbreekt. 

 2314 1985 nr. 364-387 

 2315 1985 nr. 388-428 

N.B. Nrs 389, 398 en 418 ontbreken. 

 2316 1985 nr. 429-434 

 2317 1986 nr. 1-23 

 2318 1986 nr. 24-64 

N.B. Nr 34 en 46 ontbreken. 

 2319 1986 nr. 65-109 

 2320 1986 nr. 110-146 

N.B. Nr 128 ontbreekt. 

 2321 1986 nr. 147-179 

N.B. Nr 170 ontbreekt. 

 2322 1986 nr. 180-215 



 2323 1986 nr. 216-229 

N.B. Nr 217 en 218 ontbreken. 

 2324 1986 nr. 230-261 

 2325 1986 nr. 262-291 

 2326 1986 nr. 292-326 

N.B. Nr 322 ontbreekt. 

 2327 1986 nr. 327-330 

 2328 bijlagen nr 330, map 1 

 2329 bijlagen nr 330, map 2 

 2330 1986 nr. 331-369 

N.B. Nr 345 ontbreekt. 

 2331 1986 nr. 370-401 

N.B. Nr 387 ontbreekt. 

 2332 1986 nr. 402-412 

 2333 1987 nr. 1-3, map 1 

 2334 1987 nr. 3, map 2 

 2335 1987 nr. 4-13 

 2336 1987 nr. 14-50 

 2337 1987 nr. 51-79 

 2338 1987 nr. 80-119 

 2339 1987 nr. 120-155 

 2340 1987 nr. 156-191 

 2341 1987 nr. 192-234 

 2342 1987 nr. 235-274 

 2343 1987 nr. 275-300 

 2344 1987 nr. 301-321 

 2345 1987 nr. 322-359 

 2346 1987 nr. 360-388 

 2347 1987 nr. 389-429 

 2348 1987 nr. 430-464 

 2349 1987 nr. 465-499 

N.B. Nr 472 ontbreekt. 

 2350 1987 nr. 500-539 

N.B. Nr 534 ontbreekt. 

 2351 1987 nr. 540-556 

N.B. Nrs 553 en 555 ontbreken. 

 2352 1988 nr. 1-24 

N.B. Nr 15 ontbreekt. 

 2353 1988 nr. 25-56 

 2354 1988 nr. 57-95 

N.B. Nr 58 ontbreekt. 

 2355 1988 nr. 96-130 

 2356 1988 nr. 131-161 

 2357 1988 nr. 162-197 

N.B. Nr 182, 184, 188 ontbreken. 

 2358 1988 nr. 198-230 

N.B. Nr 210 ontbreekt. 

 2359 1988 nr. 231-259 

N.B. Nrs 238, 244, 255, 256 ontbreken. 

 2360 1988 nr. 260-300 

N.B. Nr 273, 280, 286 ontbreken. 

 2361 1988 nr. 301-320 

N.B. Nr 312 ontbreekt. 

 2362 1988 nr. 321-346 

 2363 1988 nr. 347-384 

N.B. Nr 357 ontbreekt. 



 2364 1988 nr. 385-406 

N.B. Nr 396 ontbreekt. 

 2365 1988 nr. 407-448 

N.B. Nr 418, 444, 446 en 447 ontbreken. 

 2366 1988 nr. 449-473 

N.B. Nr 472 ontbreekt. 

 2367 1988 nr. 474-518 

N.B. Nr 482, 500, 501, 511 ontbreken. 

 2368 1988 nr. 519-544 

N.B. Nr 521, 539 ontbreken. 

 2369 1989 nr. 2-11 

N.B. Nr 1 ontbreekt. 

 2370 1989 nr. 12-50 

N.B. Nr 14 ontbreekt. 

 2371 1989 nr. 51-92 

 2372 1989 nr. 93-128 

N.B. Nr 99, 127 ontbreken. 

 2373 1989 nr. 129-168 

N.B. Nr 141, 162 ontbreken. 

 2374 1989 nr. 169-194 

 2375 1989 nr. 195-229 

N.B. Nr 199 ontbreekt. 

 2376 1989 nr. 230-269 

 2377 1989 nr. 270-308 

N.B. Nr 306 ontbreekt (aanvraag is ingetrokken). 

 2378 1989 nr. 309-344 

 2379 1989 nr. 345-373 

 2380 1989 nr. 374-392 

 2381 1989 nr. 393-413 

 2382 1989 nr. 415-453 

N.B. Nr 414, 440, 445, 446, 447 ontbreken. 

 2383 1989 nr. 454-480 

N.B. Nr 458 ontbreekt. 

 2384 1989 nr. 481-515 

 2385 1989 nr. 516-555 

 2386 1989 nr. 556-589 

 2387 Stukken betreffende het beleid inzake het stellen van voorwaarden in 

vergunningen: het opnemen van bepalingen als bedoeld in de 

pijpleidingcode, aanpassingen in de voorwaarden, slootdempingen in relatie 

tot de Afvalstoffenwet, 1983.  1 omslag 

1.790. Waterhuishouding 

1.790.0. Algemeen 

2388-2389 Stukken betreffende de vergroting van de toegankelijkheid van Europoort, 

ofwel de verdieping van de vaargeul naar Rotterdam; onderzoek naar 

verzilting als gevolg van-, 1980-1983.  2 omslagen 

 2388 concept nota "Vergroting toegankelijkheid Europoort-Maasvlakte" van de 

Raad voor de Waterstaat, met reacties van onder andere Delfland, 1980-

1982 

N.B. Onder meer tekst openingswoord dijkgraaf mr. A.P. van den Berge van 

Delfland in de verenigde vergadering van 25 september 1980 en een artikel 

van de hand van ir P. Slijkhuis, directeur Technische Dienst van Delfland in 

waterschapsbelangen. 

 2389 modelonderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium naar de verdieping 

van de Maasgeul, 1983 



 2390 Stukken betreffende subsidie van de Landinrichtingsdienst voor de uitvoering 

van waterbeheersingswerken, zogenaamde A-2 werken; overzicht van uit te 

voeren werken in de jaren 1985-1989; toelichting op het overzicht van 

tekortkomingen in de polderwaterhuishouding, 1981-1988.  1 omslag 

 2391 Verslagen van periodiek intern overleg inzake de polderwaterhuishouding, 

1987-1988.  1 omslag 

 2392 Stukken betreffende de werkgroep "circulaire waterhuishoudingsbelangen in 

bestemmingsplannen", met 1 kaart, 1988-1989.  1 omslag 

N.B. Het betreft een interne werkgroep van Delfland, bijgestaan door een 

adviseur van Heidemij. 

 2393 Rapport van de werkgroep "open waterberging", 1989.  1 omslag 

 2394 Leidraad voor het opstellen van waterkwantiteitsplannen, 1989.  1 omslag 

1.790.121. Waarneming; meting en getijtafels 

 2395 Rapport inzake de bromidehuishouding in het gebied Gantel-Zwartendijk-

Monster-Monstersewatering, 1982.  1 omslag 

 2396 Stukken betreffende het gebruik door Delfland van het rekenkundig model 

van het Waterloopkundig Laboratorium voor het maken van berekeningen 

voor de peilbeheersing van Delflands boezem: prijsopgave en opdracht, 

gegevens ten behoeve van het model, gegevens over het rioleringsgebied 

van 's-Gravenhage voor het testen van het model, ijking van het model, 

berekening van een droge periode met maximale waterbehoefte, meting in 

de regenperiode 26-28 december 1995; berekening van de winter- en 

zomersituatie in Delflands boezem, met 7 tekeningen, 1982-1989.  1 omslag 

 2397 Stukken betreffende plaatsing en gebruik van twee peilbuizen, nabij de 

Vlaardingervaart, ten zuiden van Rijksweg A20, voor diep 

grondwateronderzoek door TNO te Delft, met 3 kaarten, 1983-1984.  1 omslag 

 2398 Stukken betreffende metingen bij hevige regenval op 2e kerstdag 1985, met 

wateroverlast in de gemeente De Lier tot gevolg, 1986.  1 omslag 

 2399 Stukken betreffende de opgave aan Rijkswaterstaat van de weerstations, 

waarvan Delfland de gemiddeld getijkrommen ontvangt, 1987.  1 omslag 

 2400 Stukken betreffende registraties van (boezem)waterstanden, 1987-1988. 1 omslag 

 2401 Stukken betreffende de aanschaf en de ingebruikneming van het Monitoring 

Systeem Waterhoogte van Rijkswaterstaat en van Tulip-pc's voor de 

waarneming en registratie van waterstanden, 1987-1989.  1 omslag 

 2402 Stukken betreffende de registratie van peilgegevens van de Polder van 

Biesland en van de Broekpolder, 1988.  1 omslag 

1.790.124. Waterhoogten. Peil van de waterstand 

2403-2412 Stukken betreffende de organisatie van peilbesluiten, algemeen, 1982-1989. 

 10 omslagen 

 2403 notitie inzake plannen tot herziening van de peilbesluiten van Delfland, met 

als bijlage de circulaire en een model-peilbesluit van de provincie; het 

herzieningsplan voor peilbesluiten, voorbeeld: herzieningsplan van de polder 

Buiten Nieuwland, met een interne discussie over de rol die de 

districtsbesturen in het goedkeuringsproces vervult, het gelijktijdig 

vaststellen van peilbesluiten en landinrichtingsplannen, 1982-1987 

 2404 de introductie van een schadevergoedingsregeling in de 

waterschapsreglementen, 1984 

 2405 verslag van een bespreking over de organisatie van de voorbereiding van 

peilbesluiten, 1985 

 2406 MER-plicht bij peilwijziging groter dan 30 cm, 1985 

N.B. MER: Milieu Effect Rapportage 

 2407 de plaatsing van apparatuur voor de registratie van het boezempeil in het 

gemeentelijk rioolgemaal te Poeldijk, met 1 tekening, 1985-1986 



 2408 de problematiek van de waterberging bij glastuinbouwbedrijven: verslagen 

van overleg met het consulentschap voor de tuinbouw van het ministerie van 

Landbouw en Visserij, verslagen van overleg met de 

Tuinbouwstruktuurcommissie Zuid-Holland, verslagen van overleg met de 

provincie; ondergrondse regenwateropslag bij glastuinbouwbedrijven, met 9 

grafieken, 1987 

 2409 rapporten van de werkgroepen peilbesluiten van de Zuid-Hollandse 

Waterschaps Bond, 1987 

 2410 normen voor de bepaling van de bemalingscapaciteit,de  berging en de 

peilstijging van een polder, met 1 tekening, 1988 

 2411 de plaatsing van een extra boezemwaterstandsmelder in het Westland, met 

een handleiding voor de werking van alle telefonisch opvraagbare 

boezemwaterstanden, 1988 

 2412 het beleid van Delfland inzake het verlenen van 

onderbemalingsvergunningen, verslagen van overleg met de 

Reconstructiecommissie Midden-Delfland terzake, 1989 

2413-2437 Stukken betreffende vaststelling en goedkeuring door gedeputeerde staten 

van peilbesluiten, 1983-1991.  25 omslagen 

 2413 Aalkeet-Buitenpolder, met 3 kaarten, 1988-1991 

 2414 Berkel, polder-, delen Nieuwe Droogmaking en Oostmeerpolder, met 3 

kaarten, 1988-1991 

 2415 Berkel, Windaassloot in de polder-, met 2 tekeningen, 1985 

 2416 Biesland, polder van-, met 3 kaarten, 1989-1991 

 2417 Buiten-Nieuwland, polder-, met 3 kaarten, 1983-1985 

 2418 Duifpolder, met 3 kaarten, 1990-1991 

 2419 Eshofpolder, met 4 kaarten, 1985-1986 

N.B. Het ontwerp is in concept aanwezig; de goedkeuring van gedeputeerde 

staten ontbreekt. 

 2420 Foppenpolder, met 4 kaarten, 1987-1991 

 2421 Groeneveldse polder, met 2 kaarten, 1984-1985 

 2422 Heen- en Geestvaartpolder, met 3 kaarten, 1987-1991 

 2423 Hoekpolder, met 3 kaarten, 1988-1991 

 2424 Kerkpolder, met 4 kaarten en tekeningen, 1985-1986 

N.B. De goedkeuring van gedeputeerde staten ontbreekt. 

 2425 Lage Abtwoudsche polder, met 1 kaart, 1987-1990 

 2426 Lage Broekpolder, met 3 kaarten, 1987-1990 

 2427 Lickebaert, peilenplan van de reconstructiecommissie Midden Delfland voor 

het deelplan-, met 1 tekening, 1983-1986 

 2428 Noordpolder van Delfgauw, met 3 kaarten, 1989-1991 

 2429 Oostmadepolder, met 3 kaarten, 1983-1985 

 2430 Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, met 3 kaarten, 1988-1991 

 2431 Plaspoel en Schaapweipolder, met 4 tekeningen, 1988-1991 

 2432 Poelpolder, met 3 kaarten, 1984-1985 

 2433 Oranjepolder, met 7 tekeningen, 1983-1985 

 2434 Schieveen, met 3 kaarten, 1985 

N.B. De goedkeuring van gedeputeerde staten ontbreekt. 

 2435 Waalblok, Het-, met 3 kaarten, 1983-1991 

 2436 Westmadepolder, met 3 kaarten, 1983-1985 

 2437 Woudse Droogmakerij, met 3 tekeningen, 1985 

1.790.127. Gesteldheid, aard en structuur van bodem en oevers 

2438-2447 Stukken betreffende seismisch onderzoek door de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij te Assen, 1982-1986.  10 omslagen 

 2438 onderzoek in vijf raaien in de driehoek Delft, Maassluis en Schiedam, met 1 

tekening, 1982 

 2439 onderzoek in Delft, Pijnacker en Nootdorp, langs de Tweemolentjesvaart, de 

Pijnackersevaart, de Kortelandseweg en de Goo, met 1 tekening, 1982 



 2440 onderzoek langs de duinvoet tussen RS 102 en 117, de poldergebieden in 

Leidschendam, Rijswijk, Schipluiden, Wateringen, De Lier en Naaldwijk en de 

kruising van de Maasdijk, met 2 kaarten, 1982 

 2441 proefboringen in het noordelijk deel van de Broekpolder, met 1 tekening, 

1982-1983 

 2442 voorstel aan de Zuid-Hollandse Waterschaps Bond, om de minimale veilige 

afstand van explosieven tot waterkerende klei- en veenlagen in die gebieden 

in West-Nederland waar een kwelsituatie heerst beter te definiëren, met een 

positieve reactie van Delfland, 1983 

 2443 onderzoek op doorgaande wegen van Hoek van Holland tot en met 's-

Gravenhage, met 2 kaarten, 1983 

 2444 onderzoek in 10 raaien in het gebied Zuid-West Delfland, met 3 kaarten, 

1983-1984 

 2445 onderzoek in het gebied van Maassluis, Schipluiden en Schiedam, met 1 

tekening, 1984 

 2446 onderzoek van gedeelten van Rotterdam en Schiedam, met 1 kaart, 1985 

 2447 onderzoek in het gebied van de concessie van de NAM in Rijswijk, met 4 

kaarten, 1985-1986 

1.790.3. Verbetering waterhuishouding 

1.790.3.00. Algemeen 

 2448 Stukken betreffende de financiering van de uitvoering van de 

waterbeheersplannen in vier polders ten gunste van de glastuinbouw; 

rapport van de commissie glastuinbouw; voorstel aan de verenigde 

vergadering; verslagen van overleg met de provincie Zuid-Holland; bezwaar 

van het overlegorgaan agrarische belangen Pijnacker; subsidie van de 

Landinrichtingsdienst; urgentieschema voor de reconstructie van wegen en 

waterbeheersingsplannen; overleg met de minister van Landbouw en 

Visserij; verzoek door 3HLO's om financiële steun aan tuinders; notitie 

inzake de kosten van de uitvoering van waterbeheersingsplannen in 

glastuinbouwpolders; subsidieregeling voor gescheiden aan- en afvoer van 

drainageleidingen, met 1 tekening, 1980-1984.  1 omslag 

1.790.3.01. Berkel, polder- 

 2449 Stukken betreffende de aanpassing van de waterhuishouding van de polder 

Berkel: de watervoorziening van de Voorafsche polder, de watervoorziening 

in de Zuidpolder, klachten van bewoners van de Meerweg, gericht aan 

Delfland en aan de provincie; een artikel in het streekblad de Schakel; 

klachten van de gemeente Berkel en Rodenrijs over fluctuerende 

waterstanden; de plaatsing van een stuw in de Meersloot; het verbeteren 

van de waterhuishouding in het polderdeel Nieuwe Droogmakerij; 

wateroverlast in de Nieuwe Droogmakerij; wateroverlast in de polder Berkel; 

waterinlaat en doorspoeling, met 15 kaarten en tekeningen, 1980-1989. 1 omslag 

1.790.3.02. Boschpolder 

 2450 Stukken betreffende de verbetering van de waterhuishouding van de 

Boschpolder door plaatsing van een semipermanent gemaal; de vestiging 

van een zakelijk recht op grond van D. den Drijver te Naaldwijk, gelegen op 

kadastraal perceel Naaldwijk, sectie D, nr 8308, met 4 tekeningen, 1985-

1990.  1 omslag 

1.790.3.03. Broekpolder, Oude- en Nieuwe- 

2451-2455 Stukken betreffende de verbetering van de waterhuishouding van de Oude 

en Nieuwe Broekpolder, 1980-1989.  5 omslagen 



 2451 waterbeheersplan; de goedkeuring van het -, met 10 tekeningen, 1980 

 2452 het besteksgereed maken van het waterbeheersplan; vragen Th. 

Westerwoudt inzake de bemaling; kostenraming fase I; inventarisatie van de 

waterlopen in de omgeving van Mariendijk-Kerkstraat; kostenraming voor de 

verbreding van de Wollebrand; de aanleg van rijwielpad 11 en het verzwaren 

van de boezemkade; uitvoering van werken in het bestemmingsplan 

Weideland; Natuurbeschermingsbeschikking van Staatsbosbeheer; verslag 

van overleg met de gemeente Naaldwijk inzake de herinrichting van het 

gebied; de reconstructie van de waterbeheersing, gecombineerde boezem en 

polderwaterberging, een loopbrug langs de pijpenbrug van de Gasunie over 

de Strijp tussen het gemaal van de Vlietpolder en het gemaal van de Oude 

Broekpolder, het aanbrengen van een kanttuin langs hoofdwatergang nr 2 bij 

Van der Goes te Kwintsheul, dwarsprofielen en berekeningsstaten van de 

leidingvakken 24 en 25, met 21 tekeningen, 1982-1988 

 2453 verslagen van besprekingen met ingenieursbureau Oranjewoud en de 

gemeente Naaldwijk over fases I en II, met 1 tekening, 1984 

 2454 subsidie voor fase I; bestek 8477; het project Zwinkels in fase II; een 

gemaal aan de Strijp; de boezemwaterberging, met 5 tekeningen, 1984-

1989 

 2455 bestek 8477: het opschonen en verruimen van 4400 m waterlopen, het 

leveren en aanbrengen van stuwen, idem van een betonput met afsluiters en 

bijkomende werken, begroting van kosten, met 9 tekeningen, 1985 

2456-2464 Stukken betreffende grondverwerving, 1980-1990.  9 omslagen 

 2456 grondruiling met de Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland ten 

behoeve van de inrichting van een bergingsweide (tuinbouwproject De 

Hooge Beer): de stichting draagt aan Delfland over de bergingsweide, de te 

graven hoofdwatergang, de kadastrale percelen Wateringen, sectie C, nrs 

1847, 1983 en Naaldwijk, sectie A, nrs 1463 en 3522 en sectie C, nr 1984 en 

1981; Delfland draagt aan de stichting over een gedeelte van het kadastraal 

perceel Wateringen, sectie C, nr 1966, met 6 tekeningen, 1980-1981 

 2457 algemeen: opdracht aan Vellekoop Makelaardij te 's-Gravenzande voor het 

verzorgen van grondaankopen ten behoeve van-, met 6 kaarten en 

tekeningen, 1983-1985 

 2458 de aankoop van de Firma gebroeders C.B.C. van Schie te Honselersdijk van 

grond, gelegen op kadastraal perceel Naaldwijk, sectie B, nrs 148, 149, 151, 

92, 93, 95, 96, 97 en 100, 1983-1985 

 2459 de onteigening van benodigde gronden, met 3 tekeningen, 1984 

 2460 grondruil met P.C.J. Zwinkels te Kwintsheul ten behoeve van het project 

"Zwinkels": Delfland draagt over een strook grond op het kadastraal perceel 

Kwintsheul, sectie C, nrs 2545, 3130 en 3131; de heer Zwinkels draagt over 

het gegraven water, met 3 tekeningen, 1984-1985 

 2461 de aankoop van mevrouw J. Meyerink-Van Woerden te Almelo, van grond, 

gelegen op de kadastrale percelen Naaldwijk, sectie B, nrs 110, 137, 150, 

2103, 105, 424, welk perceel is belast met een zakelijk recht, met 14 

tekeningen, 1984-1987 

N.B. De grond werd onbelast verkocht, hoewel een pachtovereenkomst bleek 

te bestaan met A. Buitelaar te De Lier. Hierover ontstond later een juridische 

strijd. Een andere juridische strijd werd aangegaan door Meyerink door na de 

koopovereenkomst te berichten dat zij perceel 150 niet wilde verkopen. 

 2462 vervolg van de aankoop van grond van mevrouw Meyerink: de aankoop van 

A. Buitelaar van grond, gelegen op kadastrale percelen Naaldwijk, sectie B, 

nrs 107 en 108; beëindiging van de pachtovereenkomst met A. Buitelaar, 

met 4 kaarten en tekeningen, 1987-1989 

 2463 vervolg van de aankoop van grond van A. Buitelaar en de beëindiging van de 

pachtovereenkomst, met 10 kaarten en tekeningen, 1989-1990 

 2464 verkoop aan het Bureau Beheer landbouwgronden van een gedeelte van 

kadastraal perceel Naaldwijk, sectie B, nr 150, met 5 tekeningen, 1988 



1.790.3.04. Campspolder, Oude- 

 2465 Stukken betreffende de aanleg van het tuinbouwproject "Stolze" in de 

gemeente Maasland; de aanleg van een verbindingsduiker door de Oude 

Campsweg; het tuinbouwproject "Voskamp", met 8 tekeningen, 1980-1987. 1 omslag 

1.790.3.05. Dijkpolder (Maasland) 

 2466 Notitie inzake de waterhuishouding van de Dijkpolder, met 2 tekeningen, 

1986.  1 omslag 

1.790.3.06. Dijkpolder (Monster) 

 2467 Stukken betreffende het basisstructuurplan voor de waterbeheersing in de 

Dijkpolder; overleg met het Bureau van Uitvoering van de reconstructie van 

Midden-Delfland, de gemeente Monster en de Veiling Westland West; 

uitbreiding van de waterberging, met 8 tekeningen, 1985-1989.  1 omslag 

1.790.3.07. Foppenpolder 

 2468 Stukken betreffende overleg met het Bureau van Uitvoering van de 

Reconstructiecommissie Midden-Delfland, de problematiek van de 

polderinlaat langs de Kortebuurt, met 6 tekeningen, 1982-1990.  1 omslag 

1.790.3.08. Groeneveldse Polder 

2469-2482 Stukken betreffende de aanpassing van de waterhuishouding in de 

Groeneveldse Polder, 1973-1988.  14 omslagen 

 2469 voorontwerp, opdracht aan Heidemij voor het opstellen van een 

waterbeheersplan en het besteksgereedmaken van dit plan, de voorbereiding 

en directievoering, met 7 tekeningen, 1973-1983 

 2470 subsidie voor de uitvoering van fases I en II, met 3 tekeningen, 1978-1987 

 2471 de goedkeuring van het waterbeheersplan en van het gewijzigd plan, 

voorlichting aan ingelanden, met 16 tekeningen, 1979-1983 

 2472 notitie over de hoogte van de eventuele extra waterbeheersingsomslag, op 

te leggen aan glastuinbouwbedrijven; de vergroting van het gemaal; de 

aanleg van de bergingsweide; modelberekening van reservoirs ten behoeve 

van de bepaling van de afmeting van de waterlopen in het graslandschap; 

onderzoek inzake het geleidingsvermogen van oppervlaktewater; een 

tekening van het water van Delfland in het waterbeheersplan; berekeningen 

van stuwen D en F, met 2 tekeningen, 1979-1984 

 2473 vergunningen van Staatsbosbeheer, de gemeenten De Lier en Schipluiden, 

de Gasunie, de PTT, gedeputeerde staten en het Electriciteitsbedrijf Delfland, 

1980-1985 

N.B. De vergunning van electriciteitsbedrijf Delfland ontbreekt. 

 2474 bestek 0221, de aanpassing van de waterhuishouding, fase I; de begroting 

van het bestek; de goedkeuring van het bestek en van de begroting, met 9 

tekeningen, 1982-1984 

 2475 bestek 0221: medewerking van W.L.M. Stekelenburg, Noordlierweg 61 te 

Schipluiden, onder voorwaarde dat niet wordt besloten tot peilverlaging in de 

polder; verbetering van de waterafvoer naar aanleiding van een klacht van 

P.C.M. Ammerlaan, Noordlierweg 4 te Schipluiden, met 6 tekeningen en 

kaarten, 1984-1988 

 2476 bestek 0221: bezwaren tegen de verlaging van het aanvoerpeil in peilgebied 

II, ofwel tegen de kosten van de aanpassing van particuliere werken, met 2 

tekeningen, 1985 

 2477 bestek 0221: aanbesteding en gunning; het werkuitvoeringsplan; meerwerk; 

minderwerk aan de automatisering van stuwen, oplevering, 1984-1986 

 2478 bestek 0384, de aanpassing van de waterhuishouding van de Groeneveldse 

polder, fase II; nota van inlichtingen, 1985 



 2479 bestek 0384: 19 tekeningen bij -, 1985 

 2480 bestek 0384: 57 revisietekeningen bij-, 1987 

 2481 bestek 0384: goedkeuring van het bestek, aanbesteding en gunning; 

opneming en oplevering, 1984-1986 

 2482 bestek 0384, het omleggen van water-, gas- en telefoonleidingen; meer- en 

minderwerk; kunstwerk 2 K20 op het terrein aan de Hofzichtlaan; het 

verwijderen van een watermeterput nabij de hoek van de Pastoor 

Verburglaan en de Hofzichtlaan; het verplaatsen van de dam: de controverse 

tussen Ammerlaan en Harteveld; het vervangen van drijvende stuwen door 

veerstuwen; het herstellen van de verzakking in de Hofzichtlaan door 

aangebrachte duikerkruisingen, met 6 tekeningen, 1984-1987 

2483-2499 Stukken betreffende de grondverwerving, 1980-1989.  17 omslagen 

 2483 algemeen: opdracht aan Heidemij; bestuursbesluiten; overzicht van 

overeenkomsten, met 2 tekeningen, 1982-1984 

 2484 overeenkomst met A.J.J. van Adrichem, Oostbuurtseweg 88 te Schipluiden 

tot vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond, gelegen op het 

kadastraal perceel Schipluiden, sectie A, nummer 306, met 2 tekeningen, 

1983 

 2485 aankoop van A.W. Ammerlaan te Schipluiden van grond, gelegen op de 

kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, nrs 157, 158 en 159, met 4 

tekeningen, 1980-1981 

N.B. Deze aankoop is niet doorgegaan. 

 2486 overeenkomst met Asuro BV, Westeinde 62 te Enkhuizen, tot vestiging 

zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel De Lier, 

sectie A, nr 4205, met 2 tekeningen, 1984-1986 

 2487 overeenkomsten met mevr. A.L.M. van der Ende-Van Beurden, Pastoor 

Verburchlaan 11 te Schipluiden, tot vestiging zakelijk recht op het gebruik 

van grond op het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 433 en met 

A.M.J. van der Ende, Pastoor Verburchlaan 11 te Schipluiden, voor het recht 

op gebruik van grond op het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 435, 

met 3 tekeningen, 1984-1988 

 2488 aankoop van C.F.H.M. Groot Scholten, Hofzichtlaan 6 te Schipluiden, van 

weiland, op het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 450 (ged); 

bereidverklaringen tot de aanleg van een stuw van A.M.J. van de Ende voor 

het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 387, van H. Harteveld voor 

de kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, nrs 434, 99, 100 en 101, van 

B.L.A. Romein voor het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 456 

(gedeelte), van P. Romein voor het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, 

nr 400, met 6 tekeningen, 1983-1985 

 2489 overeenkomst met B.J. Hendriks, Woudzicht 1 te Schipluiden, tot vestiging 

zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 

Schipluiden, sectie F, nr 483, met 1 tekening, 1984-1985 

 2490 overeenkomst met mevr. D.M. van der Horst c.s. tot vestiging zakelijk recht 

op grond, gelegen op het kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nr 465, 

met 2 tekeningen, 1984-1985 

 2491 overeenkomst met A. Lagerwerf, Noordlierweg 10 te De Lier, tot vestiging 

zakelijk recht op gebruik van grond op het kadastraal perceel De Lier, sectie 

A, nr 2512, met 1 tekening, 1984-1987 

 2492 overeenkomst met C.A. van Leeuwen, Oostbuurtseweg 78 te Schipluiden, tot 

vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 

Schipluiden, sectie A, nr 281, met 1 tekening, 1984-1986 

 2493 overeenkomst met A.J. Nieuwenhuizen, Beerstratenlaan 6 te Nieuwkoop, tot 

vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 

Schipluiden, sectie A, nr 326, met 1 tekening, 1984-1985 

N.B. De conceptakte is aanwezig, niet de definitieve akte. 



 2494 overeenkomst met G.L.J. Olsthoorn, Oostbuurtseweg 90 te Schipluiden tot 

vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op de kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie A, nummers 305 en 306, met 1 tekening, 1984-1985 

 2495 overeenkomst met G.M. van Ruyven, Pastoor Verburchlaan 7 te Schipluiden, 

tot vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal 

perceel Schipluiden, sectie F, nr 436, met 1 tekening, 1984-1985 

 2496 overeenkomsten met tuinbouwbedrijf Fa. van Rijn, Groeneveld 1b te 

Schipluiden tot vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op de 

kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, nummers 29 (ged) en 513; met 

Houtbedrijf Van Giesen voor het recht op het gebruik van grond op het 

kadastraal perceel Schipluiden, sectie F, nummer 279, met 2 tekeningen, 

1987-1989 

N.B. De akte voor Fa Van Rijn ontbreekt. 

 2497 overeenkomst met gebr. P.W.W. en W.L.M. van Rijn, p/a Pastoor 

Verburchlaan 2 te Schipluiden tot vestiging zakelijk recht op gebruik van 

grond op de kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, nrs 370 en 381, met 3 

tekeningen, 1984-1989 

 2498 overeenkomst met J.A.-, M.A. en A. Sonneveld, Noordeindseweg 3 te 

Schipluiden, tot vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het 

kadastraal percelen Schipluiden, sectie A, nrs 2 en 3, met 2 tekeningen, 

1983-1985 

 2499 de aankoop van NV Utrecht Levensverzekeringsmaatschappij van grond op 

de kadastrale percelen Schipluiden, sectie F., nrs 206 en 246, met 1 

tekening, 1982-1983 

 2500 Stukken betreffende de verbetering van de waterafvoer door vervanging van 

een duiker onder de Noordlierweg door een duiker met een grotere diameter, 

naar aanleiding van klachten van P.C.M. Ammerlaan, Noordlierweg 4 te De 

Lier, met 3 tekeningen, 1987.  1 omslag 

1.790.3.09. Harnaschpolder 

 2501 Stukken betreffende de verbetering van de waterhuishouding in de 

Harnaschpolder, met 2 tekeningen, 1987-1988.  1 omslag 

1.790.3.10. Hoefpolder 

 2502 Stukken betreffende de verbetering van een inlaat aan de Kijckerweg te De 

Lier, naar aanleiding van klachten van omliggende tuinders, met 1 tekening, 

1982-1983.  1 omslag 

1.790.3.11. Hoekpolder en Plaspoel- en Schaapweipolder 

 2503 Stukken betreffende een casestudy van de Hoekpolder met behulp van een 

toetsingsmodel voor het onderzoeken en het met elkaar vergelijken van 

bergingslocaties, met 1 kaart, zonder datum.  1 omslag 

N.B. De auteur van de studie is niet bekend. 

 2504 Stukken betreffende het waterbeheersplan voor de Hoekpolder en de 

Plaspoel- en Schaapweipolder, met 3 tekeningen, 1987.  1 omslag 

1.790.3.12. Klaas Engelbrechtpolder 

 2505 Verslagen van overleg met de  provincie inzake de overdracht van het 

onderhoud van watergangen en de aanpassing van de waterhuishouding in 

de Klaas Engelbrechtspolder, o.a. de demping van de bermsloot langs de 

Rijksstraatweg te Schipluiden; een klacht van C. van Paassen te Schipluiden 

inzake de waterbeheersing, met 16 kaarten en tekeningen, 1978-1990.  1 omslag 



1.790.3.13. Kralingerpolder 

 2506 Stukken betreffende de verbetering van de waterafvoer door de verruiming 

van een duiker onder de Burgerdijkseweg, naar aanleiding van klachten van 

F. van Staalduinen, Burgerdijkseweg 4 te Maasland, met 3 tekeningen, 

1987-1988.  1 omslag 

1.790.3.14. Lierpolder, Oude- 

 2507 Stukken betreffende het verbeteren van de inlaatconstructie door de 

Kanaalweg langs de oostzijde van de Kerklaan, het vernieuwen van de inlaat 

bij de Noordlierweg, de bediening van de inlaat door de Noordlierweg, het 

waterbeheersplan van de Oude Lierpolder, met 4 tekeningen, 1980-1988. 1 omslag 

 2508 Stukken betreffende vestiging zakelijk recht op grond van A.N.L. van 

Adrichem op het kadastraal perceel De Lier, sectie A, nr 219, met 5 

tekeningen, 1982-1984.  1 omslag 

 2509 Stukken betreffende klachten inzake wateroverlast en verzoeken om 

verlaging waterpeil in de Oude Lierpolder, met 9 kaarten en tekeningen, 

1985-1988.  1 omslag 

1.790.3.15. Nieuwland en Noordland, Polder- 

2510-2549 Stukken betreffende de aanpassing van de waterhuishouding van de polder 

Nieuwland en Noordland, 1977-1989.  40 omslagen 

 2510 door Technische Dienst van Delfland opgestelde verbeteringsplannen, met 

17 tekeningen, 1977-1978 

 2511 verslagen van besprekingen met het Proefstation, de Stichting Verbetering 

Tuinbouwstructuur Westland en de gemeente 's-Gravenzande inzake de 

voorbereiding van het waterbeheersplan, 1977-1980 

 2512 de verbetering van de oevers langs het Nieuwlandse Molenpad en de 

Molensloot; de onttrekking aan het openbaar verkeer van het Nieuwlandse 

Molenpad, met 25 tekeningen, 1977-1984 

 2513 de vergroting van de bemalingscapaciteit van de molen in de polder na een 

klacht van A. Stolze, Noordlandseweg 27 te 's-Gravenzande over 

wateroverlast, met 1 tekening, 1978-1979 

N.B. Deze maatregel is genomen vooruitlopend op het waterbeheersplan. 

 2514 subsidie voor de uitvoering van het waterbeheersplan fase I, - fase II, fase 

III en IV, met 12 tekeningen, 1977-1984 

 2515 opdracht aan Heidemij voor het opstellen van een waterbeheersplan, 1979-

1982 

 2516 het verbeteren van de inlaatsloot Koene - Van Daalen, met 4 tekeningen, 

1979-1983 

 2517 het aanbrengen van een noodwatervoorziening vanuit het Waalblok, met 3 

tekeningen, 1979-1986 

 2518 waterbeheersplan, rapport inzake de verbetering van de waterhuishouding in 

de polder Nieuwland en Noordland, met 22 tekeningbijlagen, later 1 bijlage 

toegevoegd; voorlichting over-, 1980-1982 

 2519 goedkeuring van gedeputeerde staten voor de aanleg van een leiding langs 

de Zanddijk te 's-Gravenzande, met 4 kaarten en tekeningen, 1980-1989 

 2520 het omleggen van de zuigleiding vanaf het erf van B. Noordam, 

Nieuwlandsemolenpad 75 te Hoek van Holland tot achter de Krimsloot, met 1 

tekening, 1982-1983 

 2521 het maken van een passeerplaats voor L. Boers, Noordlandseweg 44 te 's-

Gravenzande in verband met het graven van een waterpartij in het 

kadastraal perceel 's-Gravenzande, sectie M, nr 953, met 5 tekeningen, 

1982-1983 

 2522 overleg met de Stiching Verbetering Tuinbouwstructuur Westland over het 

waterbeheersplan; grondaankopen; de verbreding van de Molensloot 



(leidingvak 15); het omleggen van leidingvak 8, met 5 tekeningen, 1982-

1985 

 2523 bestek 517: het graven van een waterpartij voor De Jong en Van Nieuwkerk; 

goedkeuring-, aanbesteding en gunning; subsidie, met 1 tekening, 1982-

1983 

 2524 bestek 518, het graven van een waterpartij nabij de MAVO-school te 's-

Gravenzande: goedkeuring-; aanbesteding en gunning; 

ontgrondingsvergunning voor de kadastrale percelen 's-Gravenzande, sectie 

M, nrs 953 en 1018; besprekingen met belanghebbenden; aankoop van 

grond van L. Schellevis; subsidie van de Landinrichtingsdienst, met 3 

tekeningen, 1981-1987 

 2525 bestek 606-82/2: overeenkomst met aannemer Kuiper en Leeuwenkamp 

voor de bouw van gemaal 0; staat van wijzigingen; begroting; elektrische 

schema's van Fa. van Rossum, met 8 tekeningen, 1984-1985 

 2526 bestek 606-82/2: goedkeuring van het bestek; aanbesteding en gunning; 

oplevering, 1984-1985 

 2527 bestek 643-81/1, de verbetering van de waterhuishouding van het 

polderdeel Buiten Nieuwland, fase I in de aanpassing van de 

waterhuishouding van de polder Nieuwland en Noordland: het opschonen- en 

verruimen van waterlopen en het bouwen van kunstwerken, overzicht van 

bestekswijzigingen, nota's van inlichtingen 1 en 2, 1982 

 2528 bestek 643-81/1: 21 tekeningen bij-, 1982 

 2529 bestek 643-81/1: aanbesteding en gunning; oplevering, 1980-1984 

 2530 bestek 643-81/1: overeenkomst met Heidemij voor de uitvoering van het 

bestek, met 5 tekeningen, 1982 

 2531 bestek 643-81/1: meerwerk, 1983-1984 

 2532 bestek 643-81/1, het aansluiten op het elekticiteitsnet van gemalen en 

stuwen: vergunning van de gemeente Rotterdam; goedgekeurde 

opstellingstekeningen en regelschema's, 1982-1983 

 2533 bestek 0517, het verbeteren van de waterhuishouding in de polder 

Nieuwland en Noordland, fase II; nota van inlichtingen, begroting, 1985 

 2534 bestek 0517: 13 tekeningen bij-, 1985 

 2535 bestek 0517: revisiegegevens; de samenvoeging van de uitstroombak van 

kunstwerk Gi in 't Louwtje met gemaal Li, met 11 tekening, 1985-1987 

 2536 bestek 0517: directievoering door Heidemij; goedkeuring van het bestek en 

van de begroting; aanbesteding en gunning aan aannemersbedrijf A.W. 

Molhoek; aanpassing van de gasleiding; meerwerk kunstwerk Gi; meerwerk 

aanleg van een pad van 't Louwtje naar bergingsvijver A; meerwerk maken 

van een beschoeiing op het oostelijk talud van leidingvak 8A; oplevering, 

met 5 tekeningen, 1984-1987 

 2537 bestek 0517: vergunningen van de gemeente 's-Gravenhage, 's-

Gravenzande en van het Consulentschap Natuur, Milieu- en Faunabeheer in 

Zuid-Holland, met 2 tekeningen, 1984-1985 

 2538 de aanleg van een bypass en de restauratie van de heulen van de Krimsloot, 

met 2 tekeningen, 1984-1988 

 2539 bestek 4211, de aanpassing van de waterhuishouding van de polder 

Nieuwland en Noordland, fase III en IV, 1988 

 2540 bestek 4211: 15 tekeningen bij bestek-, nrs 1 t/m 15, 1988 

 2541 bestek 4211: 15 tekeningen bij-, nrs 16 t/m 30, 1988 

 2542 bestek 4211: de goedkeuring van het bestek; aanbesteding en de gunning; 

oplevering, 1988-1989 

 2543 bestek 4208, elektrotechnische installaties voor de gemalen Ci, Fi, Hi en het 

verdeelwerk F, 1988 

 2544 bestek 4208: 20 tekeningen voor gemaal Ci, 1988 

 2545 bestek 4208: 15 tekeningen voor gemaal Fi, 1988 

 2546 bestek 4208: 18 tekeningen voor gemaal Hi, 1988 

 2547 bestek 4208: 18 tekeningen voor kunstwerk F, 1988 



 2548 9 tekeningen voor stuw G, 1988 

 2549 9 tekeningen voor stuw H, 1988 

2550-2567 Stukken betreffende de grondverwerving, 1980-1990.  17 omslagen 

 2550 algemeen: opdracht aan Heidemij voor het uitvoeren van taxaties en het 

regelen van grondtransacties door middel van koopovereenkomsten en 

overeenkomsten voor de vestiging van zakelijke rechten, 1981-1982 

 2551 overeenkomst met J. Boon, Noordeindseweg 57 te 's-Gravenzande, tot 

vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 

's-Gravenzande, sectie M, nr 1025 (gedeelte), met 1 tekening, 1984 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2552 overeenkomst met de gezamenlijke erfgenamen van Batje van den Bos en 

Antje Alblas tot vestiging zakelijk recht op het kadastraal perceel 's-

Gravenzande, sectie M, nr 269, 1984 

 2553 overeenkomst met J.G.D. van Daalen, Maasdijk 97 te 's-Gravenzande, tot 

vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 

's-Gravenzande, sectie n, nr 963, 1983-1984 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2554 overeenkomst met mevr. J. van Eendenburg van Baalen, Haakweg 23 te 

Hoek van Holland, tot vestiging zakelijk recht op het kadastraal perceel Hoek 

van Holland, sectie A, nr 1059, met 1 tekening, 1983 

 2555 overeenkomsten met Th. van den Ende, Strandweg 10 te 's-Gravenzande en 

Fa. de Jong, Haagweg 18 te Monster, tot vestiging zakelijk recht op het 

gebruik van grond op de kadastrale percelen 's-Gravenzande, sectie M, nrs 

965 en 966; wijziging van de overeenkomst met Fa de Jong op perceel nr 

1263 (oud nr 965) in verband met de plaatsing van warmwateropslagtanks, 

met 10 tekeningen, 1980-1982, 1988 

 2556 overeenkomst met H.C. van der Geest, Strandweg 6 te 's-Gravenzande, tot 

het vestigen zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal 

perceel 's-Gravenzande, sectie M, nr 762, met 9 tekeningen, 1984 

N.B. Een akte ontbreekt. 

 2557 overeenkomst met J. Hofman, Aaksterlaan 3 te 's-Gravenzande, tot vestiging 

zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 's-

Gravenzande, sectie M, nr 1025 (gedeelte), met 1 tekening, 1984 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2558 overeenkomst met L. de Mos BV, Noordlandseweg 54 te 's-Gravenzande, tot 

vestiging zakelijk recht op het plaatsen van een beschoeiing in leidingvak 5b, 

met 5 tekeningen, 1984 

 2559 overeenkomst met B. Noordam, Nieuwlandsmolenpad 75 te Hoek van 

Holland, tot vestiging zakelijk recht op het kadastraal perceel Hoek van 

Holland, sectie A, nr 1237, met 3 tekeningen, 1984 

N.B. Aangetroffen is de 2e conceptakte, de definitieve akte ontbreekt. 

 2560 overeenkomst met de erven Van Rijckevorsel tot vestiging zakelijk recht op 

het gebruik van de kadastrale percelen Hoek van Holland, sectie A, nrs 

1126-1128 en 260 voor kabellegging, met 3 tekeningen, 1982-1984 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2561 aankoop grond van Sand Ambacht op het kadastraal perceel 's-Gravenzande, 

sectie M, nr 964, de sloop van een warenhuis van J.W. van Nieuwkerk, 

grondruil met P.A. de Jong, met 10 tekeningen, 1981-1984 

 2562 overeenkomst met Sand Ambacht BV, Vreeburghlaan 37A te 's-Gravenzande 

tot vestiging zakelijk recht op het gebruik van het kadastraal perceel 's-

Gravenzande, sectie M, nr 964, met 1 tekening, 1984 

 2563 overeenkomsten met Fa. Gebr. J. en P. Schellevis, Noordlandseweg 29 te 's-

Gravenzande tot vestiging zakelijk recht op het kadastraal perceel 's-

Gravenzande, sectie M, nr 1119, met 2 tekeningen, 1984-1985 

 2564 overeenkomst met H. Schornagel, Nieuwlandsmolenpad 53 te Hoek van 

Holland, tot vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het 

kadastraal perceel Hoek van Holland, sectie A, nr 1190, met 1 tekening, 



1983-1984 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2565 overeenkomst met A. Sonneveld, Noordlandseweg 59 te 's-Gravenzande tot 

vestiging zakelijk recht op gebruik grond op het kadastraal perceel 's-

Gravenzande, sectie M, nr 1117, met 1 tekening, 1984-1990 

 2566 aankoop ten behoeve van het verbreden van de Molensloot, van de Stichting 

Verbetering Tuinbouwstructuur Westland van grond op het kadastraal 

perceel 's-Gravenzande, sectie N, nr 286, 1983-1985 

 2567 overeenkomst met D. van Staalduinen, Haakpad 53 te Hoek van Holland, tot 

vestiging zakelijk recht op het gebruik van grond op het kadastraal perceel 

Hoek van Holland, sectie A, nr 835, met 2 tekeningen, 1983 

1.790.3.16. Nootdorp, polder van- 

 2568 Stukken betreffende de verbetering van de waterhuishouding in de polder 

van Nootdorp: inventarisatie van de waterberging naar aanleiding van 

klachten van C. Th. Janssen te Nootdorp; het graven van een waterpartij ter 

compensatie van gedempt water in Vrouwtjeslant; subsidie van de 

Landinrichtingsdienst; bezwaarschrift van D. van Eijk tegen het graven van 

de waterberging, met 12 tekeningen, 1982-1985.  1 omslag 

1.790.3.17. Olieblok 

 2569 Stukken betreffende de overname van werken; de verbetering van de 

waterhuishouding in de polder Olieblok; de elektrische aansluiting; de 

waterafvoer; het plaatsen van een pompinstallatie voor de verversing van 

oppervlaktewater in de sloot van V.O.F. Saveko in 's-Gravenzande, met 4 

foto's, 15 kaarten en tekeningen, 1977-1986.  1 omslag 

1.790.3.18. Oranjepolder 

2570-2580 Stukken betreffende de aanpassing van de waterhuishouding van de 

Oranjepolder, 1978-1985.  10 omslagen 

 2570 de voorbereiding van het waterbeheersplan Oranjepolder: overleg met de 

gemeente Maassluis over de bemaling van de plassen, naar aanleiding van 

klachten van D. van der Sar, Maasdijk 11 te Maassluis; gegevens over het 

waterpeil en de waterkwaliteit van deze plassen; suggesties van 

recreatieverenigingen voor het recreatief gebruik van de plassen; de 

verbetering van de aanvoersloot; de aanleg van een duiker met een stuwtje 

door de Tuindersweg bij de tuin van A. Vreugdenhil te Maasdijk; bezwaar 

van bioloog Kooijman tegen het recreatief gebruik van de plassen; het 

gebruik van de plassen als waterberging, met 9 tekeningen, 1978-1984 

 2571 subsidie van de Landinrichtingsdienst voor de uitvoering van fasen 1 en 2; 

het landinrichtingsplan, met 6 tekeningen, 1981-1985 

 2572 definitief verbeteringsplan voor de waterhuishouding in de Oranjepolder; 

nota van inlichtingen, met 3 tekeningen, 1982 

 2573 bestek 82-11, de verbetering van de waterhuishouding in de Oranjepolder, 

fase 1;  de begroting, met 4 tekeningen, 1983 

 2574 bestek 82-11: de voorbereiding van het bestek; goedkeuring van het bestek; 

aanbesteding en gunning; aanpassing van de gasleiding; 

bouwvergaderingen; besprekingen met de voorzitter van 3HLO en met 

bestuursleden van het gebied Staelduinen; idem met L. van Vliet te Maasdijk 

en met tuinbouworganisaties; oplevering, met 1 tekening, 1982-1984 

 2575 bestek 26-83, de verbetering van de waterhuishouding in de Oranjepolder, 

fase 2; de kostenraming, met 3 tekeningen, 1983 

 2576 bestek 26-83: besteksgereed maken; overzicht van de waterafvoer; 

overzicht van de waterberging en -aanvoer; goedkeuring van het bestek en 

de begroting; aanbesteding en gunning; offerte van- en opdracht aan Jansen 



Venneboer BV tot de installatie van een automatische stuw; meerwerk 

aanpassing zuigleiding met filterput, met 12 tekeningen, 1981-1985 

 2577 bestek 503, het maken van een inlaatgemaal, met 1 tekening, 1981 

 2578 bestek 503: de ligging van kabels en leidingen; de aansluiting op het 

elektriciteitsnet, met 2 tekeningen, 1981 

 2579 bestek 503: het ontwerp; besprekingen; goedkeuring bestek; aanbesteding 

en gunning; oplevering, met 1 tekening, 1981-1982 

 2580 bestek 503: vergunning voor het leggen van een leiding van gedeputeerde 

staten en van de gemeente Naaldwijk, met 2 tekeningen, 1981-1982 

2581-2603 Stukken betreffende de grondverwerving, 1981-1990.  22 omslagen 

 2581 algemeen: opdracht aan taxateur Vellekoop; overzicht van de stand van de 

grondverwerving; taxatierapporten, met 4 tekeningen, 1981-1984 

 2582 aankoop van J.R.- en G.P. van de Beukel, lange Kruisweg 30 te Maasdijk van 

grond op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 3073, met 1 

tekening, 1983 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2583 vergunning van de familie C.A. van Beveren c.s. te 's-Gravenhage, tot het 

gebruik van de kadastrale percelen Naaldwijk, sectie F, nrs 814 en 1936, 

met 7 tekeningen, 1982-1985 

N.B. De familie was niet bereid tot verkoop en tot vestiging zakelijk recht. 

 2584 de aankoop van Fa. J. van de Ende en Zoon, W. Lodewijkstraat 8 te Maasdijk 

van grond op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 1907, met 1 

tekening, 1983 

 2585 overeenkomst met J.H.J. van den Enden te Maasdijk tot vestiging zakelijk 

recht op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 1339, met 2 

tekeningen, 1983-1990 

 2586 overeenkomst met J.I. van Geest, pachter van C.A. van Beveren, waarbij 

deze afstand doet van het pachtrecht op de kadastrale percelen Naaldwijk, 

sectie F, nrs 1936 en 814, 1983 

 2587 aankoop van J.I. van Geest, Tuindersweg 10 te Maasdijk, van grond op het 

kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 1937; overeenkomst met J.I. van 

Geest tot vestiging zakelijk recht tot het hebben, in stand houden en 

gebruiken van een duiker op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 

1984, met 4 tekeningen, 1983-1990 

N.B. De aankoopakte ontbreekt. 

 2588 overeenkomst met J. de Jong, Maasdijk 166a te Maasdijk tot vestiging 

zakelijk recht op het kadastraal perceel Rotterdam, sectie E, nr 21, 1982-

1984 

 2589 overeenkomst met C. de Jong te Maasdijk tot vestiging zakelijk recht op de 

kadastrale percelen Hoek van Holland, sectie E, nrs 326 en 238; onteigening 

door de provincie, met 1 tekening, 1984-1988 

N.B. De definitieve akte ontbreekt. 

 2590 aankoop van J. van der Kaay te Maasdijk van grond op de kadastrale 

percelen Naaldwijk, sectie F, nrs 3656 (gedeelte) en 2531, 1983-1989 

 2591 overeenkomst met Fa. Gebr. de Kievit te Monster tot vestiging zakelijk recht 

op grond, gelegen op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 3655, 

met 1 tekening, 1983-1985 

 2592 overeenkomst met P.F. van der knijff te Maasdijk, tot vestiging zakelijk recht 

op de kadastrale percelen Naaldwijk, sectie F, nrs 382 en 3596; idem met 

J.E. Korenblom te Maasdijk op de kadastrale percelen Naaldwijk, sectie F, 

nrs 2929 en 3597; idem met J. van Vliet te Maasdijk op de kadastrale 

percelen Naaldwijk, sectie F, nrs 2645 en 3193, met 2 tekeningen, 1983-

1984 

 2593 aankoop van J. van Loenen te Maasijk van grond op het kadastraal perceel 

Naaldwijk, sectie F, nr 1518, met 1 tekening, 1983 

N.B. De akte ontbreekt. 



 2594 aankoop van A.J.J. van Mil te Maasdijk, van grond op het kadastraal perceel 

Naaldwijk, sectie F, nr 1937 (gedeelte), met 1 tekening, 14983 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2595 aankoop van N.A. van Mil te Maasdijk van grond op de kadastrale percelen 

Naaldwijk, sectie F, nrs 1937 (ged) en 1347 (ged), met 1 tekening, 1983-

1984 

 2596 eenmalige vergoeding voor C. Noordam te Maasdijk, eigenaar van het 

kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 3599 voor het aanpassen van zijn 

drainagesysteem, 1984 

 2597 vergoeding voor het gebruik van grond van G. en A. Noordam te Naaldwijk 

op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 3072, 1983 

 2598 aankoop van H.M. van Ruyven te Maasdijk van grond op de kadastrale 

percelen Naaldwijk, sectie F, nrs 382, 1514 en 1986, 1983 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2599 aankoop van P.C.J.M. Veenman te Maasdijk van grond op het kadastraal 

perceel Naaldwijk, sectie F, nr 2530, 1983 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2600 aankoop van A. Verhoog te Naaldwijk van grond op het kadastraal perceel 

Naaldwijk, sectie F, nr 1520, met 2 tekeningen, 1983-1990 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2601 overeenkomst met L. van Vliet te Maasdijk tot vestiging zakelijk recht op 

grond op de kadastrale percelen Naaldwijk, sectie F, nrs 1512, 1522 en 363, 

met 3 tekeningen, 1983-1984 

N.B. De akte ontbreekt. 

 2602 toestemming D.H. Vreugdenhil te Maasdijk voor het leggen van een 

watertransportleiding in het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 361, 

1983 

 2603 overeenkomst met mevrouw J.B. Vreugdenhil te Naaldwijk tot vestiging 

zakelijk recht op grond op het kadastraal perceel Naaldwijk, sectie F, nr 

2923, met 1 tekening, 1984-1985 

2604-2606 Verslagen van overleg inzake de lokaties van waterbergingen, 1984-1989. 3 omslagen 

 2604 met de gemeente Maassluis over het medegebruik van de plassen in de 

Oranjepolder voor waterberging; verslag van vogeltellingen, rapport inzake 

de natuurlijke aspecten van de plassen, met 5 tekeningen, 1984-1986 

 2605 met de gemeente Naaldwijk over het opnemen van waterbergingen in het 

bestemmingsplan, waterbergingen ten behoeve van drie nieuwe 

tuinbouwbedrijven in de Oranjepolder, een klacht van J. Vreugdenhil te 

Maasdijk tegen de te lage waterstand, een verzoek aan het Nutsbedrijf 

Westland tot de opheffing van de belemmering in de waterhuishouding in 

een bermsloot door de vervanging van buisleidingen door zinkers, met 7 

tekeningen, 1986-1989 

 2606 met de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hoek van Holland, met 2 

tekeningen, 1989 

1.790.3.19. Pijnacker, Oude polder van- 

 2607 Stukken betreffende de reconstructie van een oud glastuinbouwgebied bij de 

Monnikenweg-Oostwatering, het verbeteren van de waterhuishouding van de 

Oude polder van Pijnacker door de vervanging van een damwand en het 

aanbrengen van een afsluiter in de inlaat, met 1 tekening, 1982-1989.  1 omslag 

1.790.3.20. Sluispolder 

 2608 Stukken betreffende het maken van een waterinlaat in de Sluispolder-zuid; 

idem in de polder-oost; vestiging zakelijk recht op de kadastrale percelen 

Maassluis, sectie B, nrs 216 en 1297, met 3 tekeningen, 1987-1990.  1 omslag 



1.790.3.21. Tedingerbroekpolder 

 2609 Stukken betreffende wijziging van de waterhuishouding van de 

Tedingerbroekpolder ten gevolge van de reconstructie van het verkeersplein 

Leidschendam; het verbeteren van de waterinlaat tussen de 

Veenwegwetering en de sloot langs de Tedingerbroekweg op het kadastraal 

perceel Nootdorp, sectie A, nr 2536, eigendom van W.J. de Vreede te 

Nootdorp; overlast ten gevolge van regenval, te krappe verbindingsduikers, 

begroeiing in de hoofdwatergangen en onvoldoende onderhoud door 

particulieren, met 2 tekeningen, 1983-1984.  1 omslag 

1.790.3.22. Vlietpolder 

2610-2613 Stukken betreffende de verbetering van de waterhuishouding in de 

Vlietpolder, 1984-1988.  4 omslagen 

 2610 opdracht tot het opstellen van een waterbeheersplan voor de Vlietpolder, 

1984-1985 

 2611 klachten over wateroverlast van J. Vroman, N. Hoogerbrugge, bewoners van 

de Lange Broekweg en van P.G.M. Zuidgeest; vragen van gedeputeerde P.A. 

Kruijk over de waterhuishouding van de Vlietpolder; het bezwaar van 

Delfland tegen bouwplannen in de Vlietpolder; de locatie van een 

baggerstortplaats; de waterbeheersing in het kader van de reconstructie van 

de Broekpolders; persberichten; een overzicht van de waterbeheersing in de 

Vlietpolder, met 12 tekeningen, 1985-1988 

 2612 structuurplan voor de waterbeheersing in de Vlietpolder, met 8 tekeningen, 

1986 

 2613 de regeling van het peil door een inlaat van de Bloemenveiling in de 

Vlietpolder, 1988 

1.790.3.23. Wateringveldse polder, Oude- en Nieuwe- 

 2614 Stukken betreffende het vernieuwen van een waterinlaat nabij het gemaal 

aan de Zwethkade te Wateringen, met 2 tekeningen, 1987.  1 omslag 

1.790.3.24. Westmadepolder 

 2615 Stukken betreffende het plaatsen van een automatische stuw bij de 

Oorberlaan, met 4 tekeningen, 1987-1988.  1 omslag 

1.790.3.25. Wippolder 

2616-2617 Stukken betreffende de verbetering van de waterhuishouding van de 

Wippolder, 1982-1988.  2 omslagen 

 2616 het vergroten en automatiseren van de polderinlaat tussen de Tomatenlaan 

en de Kwaklaan, de bemaling van het zuidwestelijk deel van de polder, de 

plaatsing van een semipermanente bemaling, de plaatsing van 

hoogwatersignalering, kruisingen van kabels en leidingen met 

hoofdwatergangen, met 18 tekeningen, 1982-1988 

N.B. Voor verbeteringswerken aan de waterhuishouding door de Stichting 

Verbetering Tuinbouwstructuur Westland, zie keurvergunning 179/1983. 

 2617 overeenkomst tot vesting zakelijk recht op grond van J.J.C. Hendriks te 

Wateringen ten behoeve van het plaatsen en houden van een automatische 

inlaat nabij de Noordweg, vestiging zakelijk recht op grond van Th. J.A. 

Nederpel te Wateringen ten behoeve van het plaatsen van een gemaal, een 

buisleiding en een elektriciteitskabel, met 5 tekeningen, 1987-1988 

1.790.3.26. Woudse Droogmakerij 

2618-2624 Stukken betreffende de aanpassing van de waterhuishouding van de Woudse 

Droogmakerij, 1976-1988.  7 omslagen 



 2618 het waterbeheersplan van de Woudse Droogmakerij, met 12 tekeningen, 

1976 

 2619 subsidie, 1984-1985 

 2620 vergunningen van Staatsbosbeheer en van het Consulentschap Natuur, 

Milieu en Faunabeheer in Zuid-Holland voor de uitvoering van het plan, van 

de gemeente Schipluiden en van de provincie voor de aanleg van een 

kleidepot en voor het verbreden van het pad op de boezemkade, van de 

gemeente Schipluiden voor het vergroten van het bergend wateroppervlak, 

met 2 tekeningen, 1985-1986 

 2621 bestek 68-84, vergroting van het waterbergend oppervlak in de Woudse 

Droogmakerij; nota van inlichtingen, begroting, 1984 

 2622 bestek 68-84: 5 tekeningen bij-, 1984 

 2623 bestek 68-84: goedkeuring van-; aanbesteding en gunning; oplevering, 

1985-1987 

 2624 onderhoud van de begroeiing van de plasberm aan de oevers van de 

waterberging, naar aanleiding van klachten van A. Duijndam te Den Hoorn, 

met 2 tekeningen, 1988 

2625-2630 Stukken betreffende de grondverwerving, 1984-1991.  6 omslagen 

 2625 algemeen: rapporten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden; een 

overzichtskaart van de aan te kopen gronden, 1984-1985 

 2626 aankoop boezemwater van de gemeente Delft op de kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie H, nrs 2, 406, 1637 en 1638, met 2 tekeningen, 1985-

1986 

N.B. Het besluit tot aankoop is aangehouden totdat duidelijk is welke 

percelen nodig zijn voor aanleg Rijksweg 13. 

 2627 aankoop van mevrouw H.C. Janszen-Persoon te Wateringen van grond op de 

kadastrale percelen Schipluiden, G, nrs 1199 en 1198, met 1 tekening, 

1984-1985 

 2628 aankoop van G.W. Koop te Wateringen van grond op de kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie G, nrs 816, 847, 848 en 852, met 1 tekening, 1984 

N.B. Deze aankoop is niet doorgegaan. 

 2629 aankoop van L. van der Wel te Den Hoorn van grond op de kadastrale 

percelen Schipluiden, sectie G, nrs 1200, 1201, 594, 624 en 626, met 1 

tekening, 1984-1985 

 2630 aankoop van N. van Woerden te Den Hoorn van grond op de kadastrale 

percelen Schipluiden, sectie G, nr 147 en 141 (gedeelte), met 3 tekeningen, 

1985-1991 

1.790.3.27. Zwartenhoek, polder- 

 2631 Stukken betreffende de overname van de exploitatie van een pomp ten 

behoeve van de gietwatervoorziening van een aantal tuinders, met als 

contactpersoon P.W.M. Zuidgeest te Monster, met 1 tekening, 1986.  1 omslag 

N.B. De pomp werd met andere werken vergund bij vergunning 285/1972. 

1.790.32. Verzilting 

 2632 Stukken betreffende de chloridebalans in in- en uitgelaten water door de 

boezemgemalen van Delfland; opgave van bromide en chloride onderzoek in 

waterbassins; bemonsteringspunten van het chloridegehalte van de 

boezemkaden in de Groeneveldse polder, met 2 kaarten en 1 tekening, 

1984-1987.  1 omslag 

 2633 Interne notities van Delfland inzake de verzilting van het Oranjekanaal, met 

3 kaarten, 1985-1986.  1 omslag 

1.790.8. Grondwater 

 2634 Plan inzake de grondwaterbescherming van de provincie Zuid-Holland, 1988. 

 1 omslag 



1.791. Wateren, watergangen 

1.791.0. Algemeen 

 2635 Stukken betreffende de herziening en later de intrekking van de Keur voor 

het gebied van het zoetwaterkanaal van Waddinxveen naar Voorburg, als 

gevolg van het besluit van Delfland en de provincie om het kanaal niet te 

graven en in plaats daarvan een zoetwatervoorziening vanuit het Brielse 

meer aan te leggen, 1980-1985.  1 omslag 

2636-2640 Stukken betreffende de opkomst en de neergang van de Keur op de 

bouwafstanden langs watergangen, 1981-1988.  5 omslagen 

 2636 de keur vervangt richtlijnen; bouwafstanden in de keuren van de 

hoogheemraadschappen van Rijnland en Schieland en voormalige polders; 

in- en samenstelling van een keurcommissie; de ontwerpkeur; vaststelling 

door de verenigde vergadering; goedkeuring onthouden door gedeputeerde 

staten; amendement; standpunten van districtsbesturen; verzoek van de 

Gewestelijke Raad voor het Landbouwschap; besprekingen met 

gedeputeerde staten, nota aan de verenigde vergadering inzake de 

toepassing van de keur; de vaststelling van de wijziging in de keur door de 

verenigde vergadering; goedkeuring van gedeputeerde staten; 

bekendmaking; afgewezen amendement tot verlenging overgangstermijn 

van 5 naar 10 jaar; overgangsbepalingen, 1981-1983 

 2637 bezwaarschriften, lijst A, 1981 

 2638 bezwaarschriften, lijst B; overige bezwaarschriften, 1981 

 2639 de wijziging van de Keur op de bouwafstanden in verband met de 

aanpassing van strafbepalingen, 1985 

 2640 beroepen; behandeling van de beroepen door de Raad van State; beslissing 

op beroep: vernietiging van de goedkeuring van gedeputeerde staten; 

bekendmaking van de gevolgen van de uitspraak in beroep voor de 

bouwafstanden, 1983-1988 

 2641 Stukken betreffende een bericht aan Openbare Werken van de gemeente 

Monster van geen bezwaar tegen het bouwen van woningen in het 

bouwgebied "Verburghlaan" te Poeldijk, in de Dijkpolder onder Monster, met 

3 tekeningen, 1982.  1 omslag 

1.791.1. Beheer en onderhoud van wateren en watergangen 

1.791.13. Onderhoud, instandhouding 

<RUB7>1.791.130. Algemeen 

 2642 Stukken betreffende subsidie voor het plaatsen van oevervoorzieningen, 

1984-1985.  1 omslag 

 2643 Stukken betreffende een bijdrage aan onderzoek van de Unie van 

Waterschappen naar Low Cost milieuvriendelijke 

oeverbeschermingsconstructies, met 1 kaart, 1984-1985.  1 omslag 

<RUB7>1.791.131. Onderhoud watergangen 

<RUB8>1.791.131.0. Algemeen 

 2644 Stukken betreffende onderhoud door middel van graskarpers; het uitzetten 

van graskarpers in de sloot langs de Koningin Julianaweg te 's-Gravenzande, 

in de Oude Leedsevaart en de Noordeindsevaart; het plaatsen van een 

afsluithek aan de brug op de Oude Leedeweg in Pijnacker ten behoeve van 

graskarpers; het plaatsen van graskarpers in de Veenwatering te Nootdorp, 

de Katwijkervaart te Pijnacker, de Machinetocht in de Lage Broekpolder te 

Rijswijk; de verdeling van de onderhoudslasten; medewerking aan een 

voorlichtingsactie van de Unie van Waterschappen "Asjeblieft niet in 't friet"; 

het herstel van de oevers van de Tedingerbroekplas door middel van schoon 

puin; inventarisatie van het inzakken van taluds en de afkalving van oevers 



voor de Unie van Waterschappen; het verzakken van het talud van de sloot 

langs de Bonneweg in Hoek van Holland, 1983-1986.  1 omslag 

2645-2647 Stukken betreffende de legger van hoofdwatergangen, 1983-1987.  3 omslagen 

 2645 wijzigingen in de ontwerplegger, aangegeven in de legger van 1981; 

ontwerplegger van juni 1985; de bekendmaking van de ontwerplegger, 

1983-1986 

 2646 bezwaarschriften, goedkeuring en vaststelling door de verenigde vergadering 

van Delfland, de ontwerplegger van maart 1986, met 4 kaarten, 1986 

 2647 de goedkeuring van gedeputeerde staten, de legger van januari 1987, met 4 

kaarten, 1986-1987 

 2648 Stukken betreffende de overname van het onderhoud van watergangen: nr 2 

langs de Coldehovenlaan in De Lier, de hoofdwatergang langs het weideland 

in de Oude en Nieuwe Broekpolder in Wateringen, de hoofdwatergang in de 

Plaspoel en Schaapweipolder tussen de Dwarsmolensloot en de 

Hoekpolderweg, de hoofdwatergang in de Hoge Broekpolder in de gemeente 

Rijswijk, de hoofdwatergang in de Oude Campspolder in de gemeente 

Wateringen, de gietsloot langs de Overgauwseweg in de Zuidpolder van 

Delfgauw met de aanwijzing als hoofdwatergang, met 8 kaarten, 1985-1989. 

 1 omslag 

 2649 Stukken betreffende de legger van boezemwateren, de goedkeuring door 

gedeputeerde staten, met 1 kaart, 1986-1989.  1 omslag 

 2650 Rapport van de interne werkgroep over de vorm en de inhoud van de leggers 

voor de watergangen binnen Delfland, met 1 tekening, 1989.  1 omslag 

<RUB8>1.791.131.1. Baggeren 

<RUB9>1.791.131.10. Algemeen 

2651-2655 Stukken betreffende het beleid van Delfland inzake de berging van 

baggerspecie, 1978-1989.  5 omslagen 

 2651 het toetsingsrapport van de commissie Spaander inzake de voorlopige Milieu 

Effect Rapportage-; de voorlopige Milieu Effect Rapportage; nota van de 

secretaris-rentmeester inzake de verplichting tot het ontvangen van 

baggerspecie, 1978-1979 

 2652 nota van Rijnland inzake de gedoogplicht van specieberging; overleg met het 

Landbouwschap; overleg met de kring Westland van de LTB; bezwaren tegen 

het bergen danwel het afvoeren van baggerspecie op kosten van 

aangelanden; een klacht van P. Verhagen te Naaldwijk tegen -; vestiging 

erfdienstbaarheid inzake de berging van baggerspecie; een model 

overeenkomst; BTW-problematiek bij de afvoer van baggerspecie; overleg 

met het ministerie van Volksgezondheid en Milieu; een notitie van de 

directeur-ingenieur van de Technische Dienst van Delfland inzake de 

ontvangplicht van baggerspecie; de toepassing van gerijpte baggerspecie in 

de dijkbouw; de berging van verdachte specie in het gebied van de 

zeewering; het beleidsplan berging baggerspecie van de gemeente 

Rotterdam; de toepassing van de provinciale verordening op opspuitingen en 

de Afvalstoffenwet bij de berging van baggerspecie, 1980-1982 

 2653 beleidsplan verwerking baggerspecie uit havens en vaarwegen van Zuid-

Holland; toepassing Hinderwet/Afvalstoffenwet op baggerspecie; notitie Unie 

van Waterschappen "ontvangst en verspreiding van specie bij het onderhoud 

van watergangen", 1980-1984 

 2654 nota van de Unie van Waterschappen "specieberging van waterschappen"; 

vragen van hoofdingeland Boekesteijn; vragen van de Nederlandse 

Vereniging van Sportfederaties over het verondiepen van oppervlaktewater 

met baggerspecie; interimrapport van de provincie "Baggerbeleid Zuid-

Holland"; inventarisatie van de kwaliteit van de gegevens inzake 

baggerspecie in 1984/1985; onderzoek van locaties voor de berging van 

zuiveringsslib en van baggerspecie; nota van een interne werkgroep inzake 

baggerspecie, met 3 kaarten, 1985-1986 



 2655 beleidslijn inzake de berging van baggerspecie; nadere selectie van 

stortplaatsen voor baggerslib; onderzoek van baggerstort in diepe putten, 

advies inzake specieberging; een voordracht van dr. Saeijs voor de vaste 

commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede kamer op 22-06-

1987; vragen van het statenlid Steegh inzake de berging van baggerspecie 

bij het hoogheemraadschap van Rijnland; kroonbeslissing inzake schade met 

betrekking tot de berging van baggerspecie, 1986-1989 

 2656 Stukken betreffende voorbeelden van overeenkomsten inzake baggerwerk; 

voorbeelden van bestekken: het baggeren van hoofdwatergangen, nr 

535/1983, nr 547/1984, 593/1987, van boezemwateren nr 557/1985, 

588/1987, 608/1988, met 1 kaart, 1983-1989.  1 omslag 

 2657 Stukken betreffende een bijdrage in de kosten van het baggeren van de 

gemeente Rotterdam omdat door het baggeren de waterkwaliteit verbetert, 

1984-1986.  1 omslag 

 2658 Stukken betreffende de berging van baggerspecie van verschillende 

kwaliteit, 1985.  1 omslag 

<RUB9>1.791.131.11. Inrichten baggerdepots 

 2659 Stukken betreffende de inrichting van een stortplaats voor baggerspecie aan 

de Rijnsburgerweg te Naaldwijk, met 6 kaarten, 1976-1983.  1 omslag 

N.B. Het dossier is onvolledig, het eindigt met een herhaald verzoek aan de 

gemeente Naaldwijk om voor deze inrichting een hinderwetvergunning te 

verlenen. De reactie van de gemeente ontbreekt. Eerder kwam de gemeente 

tot het besluit tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden en geen 

hinderwetvergunning te verlenen. 

 2660 Stukken betreffende de aanleg van baggerstortplaatsen langs de Verlengde 

Strijp te De Lier, 1979-1986 .  1 omslag 

 2661 Verslag van een bespreking tussen Meersma BV, de provincie en Delfland 

naar aanleiding van een vergunningaanvraag voor het inrichten van een 

baggerstortplaats aan de Klapwijkseweg in de Oude Polder van Pijnacker, 

1983.  1 omslag 

 2662 Stukken betreffende het inrichten van een depot voor de berging van 

baggerspecie langs de Oostgaag in de Duifpolder, 1985-1986.  1 omslag 

 2663 Stukken Betreffende het rapport "Studie bergingslocaties afvalstoffen" van 

de Dienst Water en Milieu van de provincie; de reacties van de 

waterkwaliteitbeheerders in de provincie met de oproep aan de provincie om 

meer locaties aan te wijzen voor de berging van baggerspecie, met 1 kaart, 

1989.  1 omslag 

 2664 Stukken betreffende het aanbod door het Bureau van Uitvoering 

Reconstructie Midden-Delfland om in de Foppenpolder een stortplaats in te 

richten voor baggerspecie, met de positieve reactie van Delfland op dit 

aanbod, met 1 kaart, 1989.  1 omslag 

N.B. Niet zeker is of dit plan is gerealiseerd: het aanbod van deze nieuwe 

stortplaats wordt gedaan als compensatie voor de stortplaats langs de 

Noordvliet, Delfland maakte in zijn reactie duidelijk dat het ook deze 

stortplaats wilde blijven gebruiken 

<RUB8>1.791.131.2. Krozen 

 2665 Stukken betreffende voorwaarden voor maaiwerk van grasgewas, het 

onderhoud van sloten en beplantingen, 1982.  1 omslag 

 2666 Stukken betreffende voorbeelden van bestekken voor het krozen en zuiveren 

van polder- en boezemwateren: nrs 512/1982, 525/1985, 565/1986, 

616/1989, 1982-1989.  1 omslag 

<RUB7>1.791.132. Instandhouding watergangen 

<RUB8>1.791.132.1. Afvoerkanaal te Scheveningen 

 2667 Stukken betreffende peilingen in het afvoerkanaal; het afdreggen van het-; 

de versmalling van het-; de verwijdering van hekwerken langs het-; het 

gebruik van een gedeelte van het kanaal als jachthaven, met 1 tekening en 



23 grafieken, 1981-1989.  1 omslag 

N.B. Het kanaal is eigendom van de gemeente 's-Gravenhage. 

<RUB8>1.791.132.2. Bezuidenhoutsevaart (Boschsloot) 

 2668 Stukken betreffende de berekening van de afwatering, het aanbrengen van 

betuiningen bij de Koekamp door Grontmij te Rijswijk, met 1 tekening, 

1983-1985.  1 omslag 

<RUB8>1.791.132.3. 's-Gravenzandsche Vaart 

 2669 Correspondentie inzake het op diepte brengen van gedeelten van de 

watergang met de gemeente 's-Gravenzande, 1982.  1 omslag 

<RUB8>1.791.132.4. Lee- of Lierwatering 

2670-2671 Stukken betreffende de afsnijding van de S-bocht ten zuid-westen van de 

Zijde en een bochtverruiming bij de Zijde, 1980-1985.  2 omslagen 

 2670 de ontgrondingsvergunning; planvorming, aanbesteding en 

opdrachtverlening; aanpassing van het bestemmingsplan van de gemeente 

De Lier; ontheffing van de Verordening Scheepvaartbelangen; overeenkomst 

met aannemer Verboon Maasland BV, met 4 tekeningen, 1980-1982 

 2671 grondverwerving, alle kadastrale percelen De Lier: van W.F. Poot te De Lier 

sectie A, nr 1632; van Asuro BV te Enkhuizen sectie A, nr 4205; van de 

provincie nr 1626, met 5 tekeningen, 1980-1985 

<RUB8>1.791.132.5. Nieuwe Vaart, De Strijp, Dijksloot en Zweth 

 2672 Akte inhoudende het eigendomsbewijs betreffende kadastrale percelen water 

in Monster, sectie H, nrs 2415 en 2844 en sectie I, nr 1661, 1984.  1 omslag 

<RUB8>1.791.132.6. Plas Delftse Hout 

 2673 Stukken betreffende analyseresultaten van het bemonsterde 

oppervlaktewater in de periode mei tot augustus 1983, 1983.  1 omslag 

<RUB8>1.791.132.7. Prinsenbos, plas- 

 2674 Stukken betreffende een bijdrage van Delfland in de kosten van onderhoud 

door de gemeente Vlaardingen van beplantingen rondom de plas 

"Prinsenbos", 1987-1988.  1 omslag 

<RUB8>1.791.132.8. Put van Labouchère bij Huis te Werve 

 2675 Correspondentie inzake de noodzaak van vergunningplichtig zijn krachtens 

de Wvo voor het storten van puin en klei in de put met gedeputeerde staten; 

onderzoekresultaten van de zwemkwaliteit, 1983-1986.  1 omslag 

N.B. Zie ook keurvergunningen 372-81, 342/82, 106/87 en 254/87. 

<RUB8>1.791.132.9. Schie 

 2676 Stukken betreffende de discussie met de provincie en de gemeenten Delft en 

Rotterdam over de onderhoudsplicht voor de boezemkade in de polder 

Schieveen; het verbreden van de Schie bij de Abtswoudsebrug; versmalling 

van de Haagse Trekvliet; uittreksel uit het Structuurschema Vaarwegen; het 

vernieuwen van de oevervoorziening in Delft en in Overschie; beschrijving 

van de oeververdedigingsconstructie Schie door een werkgroep van 

Rijkswaterstaat, met commentaar van Delfland, met 3 tekeningen, 1980-

1989.  1 omslag 

1.791.14. Handhaving van de waterstand, waterberging 

<RUB7>1.791.141. Watervoorziening; lozing; afwatering 

<RUB8>1.791.141.1. Wateraanvoer, aanleg Brielse Meerleiding 

<RUB9>1.791.141.10. Algemeen, 1981-1989 

2677-2679 Stukken betreffende de juridische en planologische aspecten, 1981-1984. 3 omslagen 

 2677 brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat inzake het leidingtracé, met 

2 kaarten, 1981 

 2678 de inventarisatie van de bestemmingsplannen van Hoek van Holland voor de 

buitengebieden Oost, Noord en Oost II, het landelijk gebied Naaldwijk en het 

landelijk gebied 's-Gravenzande, met 3 kaarten, 1983-1984 

 2679 het onderzoek van planologische belemmeringen, met 5 tekeningen, 1983-

1984 

2680-2684 Stukken betreffende onderzoek en studies, 1981-1988.  5 omslagen 



 2680 de watervoorziening van de Westlandse tuinbouw; de berekening van het 

financieel nadeel van Delfland door de verhoging van de verzilting van het 

Haringvliet ten gevolge van het uitstel van de compartimentering van de 

Oosterschelde; het mogelijk gebruik van de leiding van de Nederlandse 

Pijpleiding Maatschappij (NPM); besparing door corrosiebestrijding; 

problemen door de aangroei van driehoeksmosselen; historische aspecten, 

1981-1988 

 2681 waterkwaliteitsaspecten; meting van de waterkwaliteit; het beeld van 

chlorideconcentraties op het kanaal door Voorne en het Brielse Meer, met 2 

kaarten en 2 tekeningen, 1983-1987 

 2682 de combinatie van zoetwater- en warmtevoorziening, overleg met de 

Tuinbouwstruktuurcommissie, GEB Den Haag en Neom, 1982-1983 

 2683 de afstudeerscriptie van A.J. Laman Trip over de zoetwatervoorziening van 

het hoogheemraadschap van Delfland, een tentamenvraag bij het vak 

Inleiding Vloeistofmechanica, met 2 kaarten en 9 tekeningen, 1983-1985 

 2684 afstudeerprojecten van de faculteit der Civiele Techniek van de TU-Delft; de 

afstudeerscriptie van E.W. Kleine: "adviezen ten aanzien van beheer 

Hartelkanaal", met 1 kaart en 6 tekeningen, 1987 

2685-2688 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming inzake de aanleg van een 

persleiding, de bouw van een gemaal en van een pompstation, de aanleg 

van zinkers, 1981-1987.  4 omslagen 

 2685 de vervroegde uitvoering van de aanleg van de zinkers onder het 

Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg; het principeplan met 

activiteitenschema's; de voorbereiding van de aanleg van leidingen en de 

bouw van het gemaal en het pompstation; aanbestedingsschema's, met 2 

kaarten en 2 tekeningen, 1981-1985 

 2686 besprekingen met Tebodin en Tauw, 1983-1985 

 2687 besprekingen met Gemeentewerken- en het Havenbedrijf Rotterdam, 1983-

1987 

 2688 besprekingen met het recreatieschap Brielse Maas, Rijkswaterstaat 

dienstkring Hoek van Holland, de Stichting Verwerking Tuinafval Westland, 

Esso Chemie Nederland, Sigma Coatings, de Nederlandse Spoorwegen 

infrastructurele werken, Provinciale Waterstaat, Key en Kramer Maassluis, 

Kleiss & Co, Tebodin, DuinWaterLeiding Rotterdam, Amoco, Dirk Verstoep, 

SGS Technische Inspecties, Aannemersbedrijf Cultuurweg, 1983-1987 

2689-2691 Stukken betreffende publiciteit en voorlichting inzake de aanleg van de 

Brielse Meerleiding, 1981-1988.  3 omslagen 

 2689 het jaarverslag van de Brielse Dijkring inzake de inlaatsluis van de Bernisse; 

persberichten inzake een alternatieve oplossing voor het zoetwaterkanaal 

van Waddinxveen naar Voorburg, het opstarten van de zinkers onder het 

Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg; een artikel in het blad Cement inzake 

de boring onder het Hartelkanaal; welkomstwoord van de dijkgraaf bij de 

ingebruikstelling van de Brielse Meerleiding, met 4 kaarten en 2 tekeningen, 

1981-1987 

 2690 een persbericht bij het opstarten van de zinker onder het Calandkanaal; de 

officiële ceremonie voor het afzinken van de zinker; een excursie naar de 

bouwplaats voor de aanleg van de zinker onder de Nieuwe Waterweg, met 3 

kaarten, 1985 

 2691 overdruk van het artikel "geboorde tunnel onder het Hartelkanaal", 

gepubliceerd in Cement 1988, nummer 6, 1988 

2692-2695 Stukken betreffende financiële aspecten, waaronder subsidieverlening, 1981-

1989.  4 omslagen 

 2692 algemene subsidies van Rijkswaterstaat; een definitieve overeenkomst met 

Rijkswaterstaat (2558); de stand van zaken inzake de subsidieverlening in 

1989, 1981-1989 

N.B. Voor stukken betreffende subsidies voor de verschillende deelprojecten, 



ziedaar (leiding, gemaal, pompstation, verbetering watervoorziening Delfland 

Oost) 

 2693 subsidie van Rijkswaterstaat voor de vervroegde uitvoering van zinkers 

onder het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg, 1983-1984 

 2694 subsidiëring van grondmechanisch- en ander specialistisch onderzoek, 1985-

1986 

 2695 opgaven aan Rijkswaterstaat van financiële uitvoeringsschema's, de opgave 

van de kosten aan de afdeling Financiën, met 3 tekeningen, 1985-1988 

2696-2699 Stukken betreffende de vergunningen, algemeen, 1983-1987.  4 omslagen 

 2696 vergunning van de gemeente Brielle voor de aanleg van de ondergrondse 

leiding, de bouw van het gemaal en het pompstation, met 1 kaart en 2 

tekeningen, 1983-1987 

 2697 de regeling van het gebruik van de weg langs het Oranjekanaal naar het 

terrein voor de opslag van zand en de bouw van de sleepzinker, onder meer 

door verlening keurvergunningen 235 en 236 van 1985, 1985-1986 

 2698 kapvergunning van het recreatieschap Brielse Maas voor de verwijdering van 

de beplanting op de hoofdwaterkering, met 1 kaart, 1986 

N.B. De kapvergunning ontbreekt 

 2699 ontheffing van het wegenverkeersreglement van de Provinciale Waterstaat 

voor het berijden van het parkeerterrein Volgerland aan de Krabbeweg te 

Brielle, 1986 

2700-2701 Stukken betreffende de instelling- en de vergaderingen van de 

begeleidingscommissie watervoorziening Delfland, 1983-1989.  2 omslagen 

 2700 instelling- en samenstelling van de werkgroep; agenda's en verslagen van 

vergaderingen in 1983, 1983 

N.B. Zie voor de vergaderstukken de verschillende onderwerpen 

 2701 agenda's en verslagen, 1984-1989 

N.B. Zie voor de vergaderstukken de verschillende onderwerpen 

2702-2711 Stukken betreffende de keuze, de toepassing en de controle van materiaal 

en materieel, 1984-1988.  10 omslagen 

 2702 de keuze van het buismateriaal, 1984 

 2703 een opgave van de Baggermaatschappij Holland BV van technische gegevens 

van het materieel, met 3 tekeningen, 1984-1985 

 2704 de koppellasconstructie, de mangaten, materiaal voor opleggingen in 

koppelframes, met 1 tekening, 1985 

 2705 de budgetraming van leidingmaterialen, 1985 

 2706 het keuren van materiaal: de coating van leidingen in de zinkerbundels, de 

inwendige coating van de lasverbindingen, inspectierapporten van het KIWA, 

materiaalcertificaten, monsters van rubberplaten, radiografisch 

lasonderzoek, 1985 

 2707 de aanvraag, bestelling en levering van buismaterialen, 1985-1986 

 2708 de kathodische bescherming van leidingen in zinkerbundels, 1985-1988 

 2709 de assemblage van buizen, met 1 tekening, 1986 

 2710 de keuring van de coating van leidingen door het KIWA, 1986-1987 

 2711 rapportages van het KIWA inzake de keuring van gewapende betonbuizen, 

1987 

 2712 Stukken betreffende de vestiging van het recht van erfpacht op de 

ondergrond en de toegangsweg, op de kadastrale percelen Brielle, sectie C, 

nrs 1834, 1835 en 1840, ten behoeve van de aanleg van de persleiding en 

de bouw van het gemaal en van het pompstation, 1986-1988.  1 omslag 

<RUB9>1.791.141.11. Aanleg zinkers Calandkanaal, en Nieuwe Waterweg 

<RUB10>1.791.141.110.  Algemeen 

2713-2715 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming inzake de aanleg van de 

zinkers onder het Calandkanaal, het Hartelkanaal en de Nieuwe Waterweg, 

1983-1988.  3 omslagen 

 2713 overleg met andere leidingbeheerders inzake de gezamenlijke aanleg van de 

zinkers, met 8 kaarten en 4 tekeningen, 1983-1985 



 2714 de aftakking, het spruitstuk van de drinkwaterleiding naar Hoek van Holland, 

met 1 kaart en 2 tekeningen, 1984-1988 

 2715 de goedkeuring van het meerwerk, 1987 

<RUB10>1.791.141.111. Zinker Calandkanaal 

2716-2730 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming inzake de aanleg van de 

zinker onder het Calandkanaal, 1983-1988.  15 omslagen 

 2716 besluitvorming, waaronder de goedkeuring van het principeplan en het 

financieringsschema door Rijkswaterstaat, met 2 tekeningen, 1983-1984 

 2717 grondonderzoek, met 1 kaart en 1 tekening, 1984 

 2718 vergunning van de gemeente Rotterdam aan Delfland voor het leggen, 

hebben en onderhouden van een watertransportleiding vanaf het Brielse 

Meer naar het gemaal Westland, 1984 

 2719 verslag van overleg met andere leidingeigenaren inzake de aanleg van de 

zinker Calandkanaal, met 2 kaarten en 3 tekeningen, 1984-1985 

 2720 deelname PTT in het zinkerproject, 1984-1985 

 2721 overeenkomst met andere leidingeigenaren, 1984-1985 

 2722 aanbesteding en gunning, 1984-1985 

 2723 vergunning van de gemeente Rotterdam voor de zinker onder het 

Calandkanaal, 1984-1986 

 2724 bouwvergaderingen, 1985 

 2725 weekrapporten van aannemer Visser & Smit Hanab aan Gemeentewerken 

Rotterdam, 1985 

 2726 een foutief aangelegde zinkerbocht, 1985 

 2727 meerwerk, 1985-1986 

N.B. Zie voor verrekening met Rijkswaterstaat, dossier aanleg zinkers 

Calandkanaal en Nieuwe Waterweg 

 2728 oplevering en overdracht aan de leidingeigenaren; een evaluatieverslag door 

Gemeentewerken Rotterdam, met 1 revisietekening, 1985-1987 

 2729 bijlagen bij het proces verbaal van oplevering: een hydrostatische drukproef, 

testrapporten inzake de lasnaden, zettingmetingen, 1985 

 2730 onderhoudsovereenkomst met andere leidingeigenaren, met 1 kaart, 1988 

2731-2740 Stukken betreffende het bestek en de werkomschrijvingen van de zinker 

onder het Calandkanaal, 1984-1985.  10 omslagen 

 2731 controleberekening door Gemeentewerken Rotterdam van de zinker, 1984 

 2732 bestek 1-002-85, 1984 

 2733 de goedkeuring van bestek 1-002-85, 1984-1985 

 2734 bijlage bij het bestek 1-002-85, het geofysisch rapport, 1984 

 2735 bijlagen bij bestek 1-002-85, 8 tekeningen, nrs 01 t/m 08, 1984 

 2736 bestek 1-002-85: nota van inlichtingen; specificaties van de bekleding van 

de leiding; aanvulling op tekening 06, met 2 tekeningen, 1984 

 2737 controleberekeningen van Tebodin in verband met het ophalen van de 

zinkerbenen, 1985 

 2738 diverse berekeningen van aannemer Visser & Smit Hanab, met 7 tekeningen, 

1985 

 2739 de werkomschrijving van de montage- en afzinkprocedure van de zinker 

door aannemer Visser & Smit Hanab, met 3 tekeningen, 1985 

 2740 7 revisietekeningen, 1985 

N.B. Zie ook dossier oplevering, voor 1 gedeeltelijke revisietekening. 

<RUB10>1.791.141.112. Zinker Nieuwe Waterweg 

2741-2753 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming inzake de aanleg van de 

zinker onder de Nieuwe Waterweg, 1984-1989.  13 omslagen 

 2741 meting van de stroomsnelheden in de Nieuwe Waterweg, met 5 tekeningen, 

1984 

 2742 de aanvraag van buismaterialen en kabels, kasten en toebehoren voor de 

kathodische bescherming van de zinker, met 6 tekeningen, 1984 

 2743 besluitvorming en de goedkeuring van Rijkswaterstaat, 1984-1985 



 2744 overeenkomst met andere leidingeigenaren voor de gezamenlijke aanleg van 

de zinker, 1984-1985 

 2745 overleg met andere leidingeigenaren, 1984-1986 

 2746 de verlenging van de noord- en de zuidzijde van de zinker, met 2 

tekeningen, 1984-1986 

 2747 vergunning van Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren voor de aanleg van 

de zinker, 1985-1986 

 2748 rapport inzake grondonderzoek, met 1 kaart, 1985 

N.B. Het rapport hoort bij het bestek 1-018-85. 

 2749 bouwvergaderingen; weekrapporten, 1985-1986 

 2750 meerwerk: zandaanvulling, 1985-1986 

 2751 lodingen van de zinker, met 1 tekening, 1986 

 2752 oplevering en evaluatieverslag, 1986 

 2753 onderhoudsovereenkomst met andere leidingeigenaren, 1988-1989 

N.B. Een definitieve overeenkomst is niet aangetroffen 

2754-2757 Stukken betreffende het bestek en de werkomschrijving, 1985.  4 omslagen 

 2754 uitvoeringsberekeningen sleepzinker, 1985 

 2755 werkomschrijving bouw en uitvoeringswijze zes zinkers door Nieuwe 

Waterweg, met 3 tekeningen, 1985 

 2756 concept-bestek 1-018-85, 1985 

 2757 bestek 1-018-85, bijlagen bij, 8 tekeningen, 1985 

<RUB9>1.791.141.12. Aanleg persleiding, -zinker onder Hartelkanaal, kruising Brielse 

Maas 

<RUB10>1.791.141.120. Algemeen 

2758-2767 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming inzake de aanleg van een 

persleiding en een zinker onder het Hartelkanaal, 1984-1988.  10 omslagen 

 2758 het tracé van de leiding tussen het Brielse Meer en het Oranjekanaal, met 6 

tekeningen, 1984-1985 

 2759 de drinkwaterleiding, kruising van het Hartelkanaal, 1985 

 2760 grondonderzoek inzake de zinker onder het Hartelkanaal, de bemonstering 

van vrijkomende baggerspecie uit de zinkersleuf, 1985 

 2761 besteksgereed maken; de opdracht voor de directievoering; de opdracht 

voor de uitvoering, met 4 kaarten en 4 tekeningen, 1985-1987 

 2762 kruising met de Brielse Maas, het grondmechanisch onderzoek van de 

voorbelasting van de Brielse Maasdijk, met 4 tekeningen, 1985-1988 

 2763 de aansluiting op het gemaal Winsemius, met 4 tekeningen, 1986 

 2764 goedkeuring van het bestek; aanbesteding en gunning van de percelen I 

(persleiding) en II (de zinker); oplevering, met 2 kaarten en 1 tekening, 

1986 

 2765 alternatieve aanbieding voor perceel II: een gestuurde boring, met 10 

tekeningen, 1986 

 2766 kostenvergelijking met de zinkerboring, 1987 

 2767 de raming van de bijkomende kosten van de aanleg van de leiding en de 

zinker, 1987 

2768-2773 Stukken betreffende het bestek van de aanleg van de Brielse Meerleiding en 

van de zinker onder het Hartelkanaal, 1986-1988.  6 omslagen 

 2768 bestek 6805 van de Brielse Meerleiding; de besteksraming; het tijdschema, 

1986 

 2769 10 tekeningbijlagen bij het bestek, 1986 

 2770 8 tekeningbijlagen bij het bestek, 1986 

 2771 staat van wijzigingen; nota van inlichtingen, met 2 tekeningen, 1986 

 2772 het geotechnisch rapport, behorend tot het bestek, met 3 tekeningen, 1986 

 2773 1 kaart en 2 revisietekeningen bij de alternatieve aanbieding: de gestuurde 

boring, 1988 

<RUB10>1.791.141.121. Aanleg persleiding 

2774-2780 Stukken betreffende het voorontwerp van de persleiding door Tebodin, 

1982-1984.  7 omslagen 



 2774 presentatie door- en algemene aanbieding van Tebodin, 1982 

 2775 offerte-aanvraag voor het voorontwerp van de aanleg van de persleiding 

door Tebodin, met 1 tekening van een mogelijk tracé als bijlage, 1982-1983 

N.B. Bijlage bij offerte-aanvraag is de vergelijking kosten en baten van de 

alternatieven van kanaal Waddinxveen - Voorburg 

 2776 offerte van het voorontwerp, 1982-1984 

 2777 voorontwerp van de waterleiding tussen de Brielse Maas en het Westland; 

kostenvergelijking apart versus het gezamenlijk zinkeren; het voorontwerp 

van de Brielse Meerleiding, met 6 tekeningen, 1983-1984 

 2778 de berekening voor de optimalisering van de diameter van de leiding: een 

toelichting en de berekening van wrijvings- en vertragingsverliezen, 1983-

1984 

 2779 8 kaartbijlagen bij het voorontwerp, 1984 

 2780 de aansluiting van de persleiding op het gemaal Westland, met 1 kaart en 2 

tekeningen, 1984 

2781-2785 Stukken betreffende de vergunningen voor de aanleg van de persleiding, 

1984-1986.  5 omslagen 

 2781 vergunning van de gemeente Rotterdam voor het leggen van een 

persleiding, met 2 kaarten en 1 tekening, 1984-1986 

 2782 vergunning van het waterschap de Brielse Dijkring voor de aanleg, het 

hebben en onderhouden van een zoetwaterleiding, met 4 tekeningen, 1986 

 2783 vergunning van de Dienst der Domeinen voor het leggen en onderhouden 

van een pijpleiding voor watertransport, met 1 kaart, 1986 

 2784 een privaatrechtelijke vergunning van de Nederlandse Spoorwegen voor het 

leggen en hebben van een stalen zoetwaterleiding, kruisende de 

lokaalspoorweg Rotterdam Zuid - Maasvlakte, met 1 kaart, 1986 

 2785 vergunning van gedeputeerde staten voor de  aansluiting van de persleiding 

op het gemaal Westland, met 5 tekeningen, 1986 

2786-2789 Stukken betreffende plan- en besluitvorming aanleg Brielse Meerleiding, 

1985-1988.  4 omslagen 

 2786 het rooien van bomen langs het tracé van de leiding, met 3 tekeningen, 

1985-1988 

 2787 uitvoering van perceel I: opdracht aan Aannemingsbedrijf Cultuurweg; 

doorpersing van de kabel- en leidingstrook; het bemalingsplan Europaweg; 

afsluiters; een 380 KV verbinding tussen de Maasvlakte en de Nieuwe 

Waterweg; afpersing van de leiding; de keuring van de kathodische 

bescherming; oplevering, met 9 tekeningen, 1986-1988 

 2788 uitvoering van perceel I: meer- en minderwerk, 1987-1988 

 2789 uitvoering van perceel I: bouwvergaderingen, 1987-1988 

<RUB10>1.791.141.122. Aanleg zinker onder Hartelkanaal 

2790-2792 Stukken betreffende de vergunningen, 1984-1986.  3 omslagen 

 2790 Wvo-vergunning van Rijkswaterstaat voor baggerwerk in verband met de 

aanleg van de zinker, met 1 kaart, 1984 

N.B. Omdat het ging om klasse 1 vervuilde baggerspecie was geen Wvo-

vergunning vereist. 

 2791 vergunning van Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren, voor het hebben 

en houden van een zinker door de Nieuwe Waterweg, de lozing van de 

bronbemaling, de lozing van bronneringswater uit de bouwput van het 

pompstation op het Hartelkanaal, met 4 kaarten, 1985-1986 

 2792 vergunning van de deelgemeente Hoek van Holland, 1986 

N.B. Een vergunning van de deelgemeente was niet vereist. 

2793-2799 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming van perceel II, de aanleg 

van de zinker onder het Hartelkanaal, 1985-1990.  7 omslagen 

 2793 opdracht aan Dirk Verstoep BV voor de uitvoering van de aanleg van de 

zinker en aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam voor het uitvoeren 

van peilingen, 1985-1986 



 2794 stroom- en getijdegegevens van Gemeentewerken Rotterdam, de locatie van 

de zandwinput, met 1 kaart, 1986 

 2795 besprekingen, 1986-1988 

 2796 bouwvergaderingen, 1986-1988 

 2797 metingen bij de doorpersing van het Hartelkanaal, metingen van zet- en 

zakbakens, met 2 kaarten, 1987-1989 

 2798 goedkeuring van meer- en minderwerk, 1987-1988 

 2799 stagnatie door het passeren van een scheepswrak, met 8 kaarten, 1987-

1990 

2800-2804 Stukken betreffende de werk- en materiaalomschrijvingen van aanleg zinker 

onder Hartelkanaal, 1987.  5 omslagen 

 2800 plan voor de bestuurbare boring onder het Hartelkanaal, met 5 tekeningen, 

1987 

 2801 fabrikatie- en controleprocedure voor gewapende betonbuizen met 

plaatstalen kern, 1987 

 2802 trekvaste elastische koppeling; betondekking van buizen; binnencoating van 

betonbuizen, met 3 tekeningen, 1987 

 2803 de procedure voor het afwerken en aftesten van voegen van de boorbuizen, 

-van het afpersen van de leiding, 1987 

 2804 rapport inzake de beoordeling van de scheurwijdte van betonnen buis met 

plaatstalen kern, 1987 

<RUB9>1.791.141.13. Bouw gemaal en pompstation 

<RUB10>1.791.141.130. Algemeen 

 2805 Stukken betreffende de verwerving van grond ten behoeve van de bouw van 

het gemaal, met 6 tekeningen, 1985-1986.  

2806-2810 Stukken betreffende de vergunningverlening, 1986-1988.  5 omslagen 

 2806 ontheffing ingevolge de plassenverordening van gedeputeerde staten voor 

het maken, hebben en houden van een pompstation, met 2 kaarten en 2 

tekeningen, 1986 

 2807 vergunning van het waterschap de Brielse Dijkring voor de bouw, het 

gebruik en het in stand houden van een pompstation; wijziging in de 

vergunning voor de aanleg van een persleiding, met 6 tekeningen, 1986-

1987 

 2808 hinderwetvergunning van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond voor het 

pompstation, met 3 tekeningen, 1986-1987 

 2809 vergunning van gedeputeerde staten voor de bemaling van de bouwput van 

het pompstation, met 1 tekening, 1986-1987 

 2810 ontheffing ingevolge de Verordening Bescherming Landschap van 

gedeputeerde staten voor het hebben van een opschrift op de gevel van het 

gemaal, met 2 kaarten, 1988 

 2811 Stukken betreffende de in bedrijfstelling van het gemaal; de ludieke 

opstelling van buisresten en een vitrine, met 4 tekeningen, 1988.  1 omslag 

<RUB10>1.791.141.131. Bouwkundig deel 

2812-2821 Stukken betreffende plan- en besluitvorming inzake de bouw van het gemaal 

en het pompstation, 1982-1988.  10 omslagen 

 2812 voorontwerp; besprekingsverslagen; programma van eisen; de voorlopige 

optimalisering van de Brielse Meerleiding; notitie inzake toe te passen 

pompen, met 2 kaarten en 5 tekeningen, 1982-1984 

 2813 viskering bij het gemaal; de opname van de visvangst in 1982, 1983 

 2814 besteksgereed maken, 1985 

 2815 besprekingen inzake de voorbereiding en uitvoering van de bestekken, 1985-

1988 

 2816 goedkeuring van het bouwkundig bestek; aanbesteding gunning en 

opdrachtverlening aan Veldhuizen Bakker en vd Klok BV te Hoorn; opgave 

van onderaannemers; termijnbegroting; werkschema, 1986-1987 

 2817 de bestelling van betonpalen; toepassing van plastificeerder in betonmortel; 

adviesrapport inzake de kunstharsafwerking van de vloeren, 1986-1987 



 2818 directievoering van de bouw van het gemaal, 1986-1988 

 2819 bouwbesprekingen, met 1 tekening, 1986-1988 

 2820 oplevering; meer- en minderstaten, 1988 

 2821 de in bedrijfstelling van het gemaal; een ludieke opstelling van buisresten en 

een vitrine, 1988 

2822-2826 Stukken betreffende ontwerp, bouwkundig bestek en werkomschrijving, 

1984-1988.  5 omslagen 

 2822 locatie pompstation; bouwkundig ontwerp; kostenvergelijk van de pomp; 

kruising met de drinkwaterleiding; geveldecoratie; voorlichtingsborden nabij 

het gemaal; het bestratingsplan, 1984-1988 

 2823 grondonderzoek ter plaatse van het pompstation, met 1 kaart en 18 

tekeningen, 1985 

 2824 funderingsberekening van het gemaal, 1986 

 2825 het bouwkundig bestek van het pompstation; aanvulling op het bestek; nota 

van inlichtingen, 1986 

 2826 7 tekeningen, behorend bij het bouwkundig bestek van het pompstation, 

1986 

<RUB10>1.791.141.132. Elektrotechnisch deel 

2827-2831 Stukken betreffende het elektrotechnisch deel, 1986-1989.  5 omslagen 

 2827 elektrotechnisch bestek; aanvullingen, 1986 

 2828 69 tekeningbijlagen bij-, 1986 

N.B. Tekeningen 421, 423, 436, 438, 456 en 457 ontbreken. 

 2829 goedkeuring van het bestek; aanbesteding en gunning, 1986 

 2830 de indeling van de lessenaar; PLC software; drukschakelaar bij het 

hydraulisch aggregaat, 1986-1989 

N.B. Tekening lessenaar niet aangetroffen. 

 2831 meer- en minderwerk, met 2 tekeningen, 1988 

<RUB10>1.791.141.133. Mechanisch deel 

2832-2838 Stukken betreffende plan- en besluitvorming inzake de mechanische 

installaties, 1985-1989.  7 omslagen 

 2832 goedkeuring bestek en begroting; aanbesteding en gunning, 1985-1986 

 2833 inschrijving op leveringdeel 1, vuilrooster en reinigingsinstallatie, door Stork 

Pompen BV, met aanvullende informatie, 1986 

 2834 meerwerk Stork, de overschrijding van levertijden, een stelpost voor 

mosseldetektie- en chloorbleekdoseersysteem, controle van de conservering 

van de leidingdelen, 1986-1988 

 2835 leveringdeel 1, de pompen: herziene overeenkomst met- en de oplevering 

door Stork Pompen BV, 1987-1988 

 2836 leveringdeel 2: de roosterreiniger; procesafsluiter; sterkteberekening van de 

lanceerinrichting van de Foam-pig; opgave van een gedeelte van het tracé 

van de pijpleidingreiniger, met 3 tekeningen, 1986-1988 

 2837 meer- en minderwerk van PEB NV; oplevering; beproevingscertificaten; 

garantiemetingen; afwikkelen van de schade aan de afsluiter, met 3 

tekeningen, 1987-1989 

 2838 leveringdeel 3: roostergoed reinigingsinstallatie; opdracht; 

eigendomsoverdracht van de materialen; meer- en minderwerk; oplevering, 

1986-1988 

2839-2842 Stukken betreffende het mechanisch bestek, 1986-1987.  4 omslagen 

 2839 mechanisch bestek, 1986 

 2840 6 tekeningbijlagen bij-, 1986 

 2841 aansluiting van de boring onder het Hartelkanaal op het gemaal, met 2 

tekeningen, 1987 

 2842 inspectieschotten in te storten delen; tekeningenlijst, met 2 tekeningen, 

1987 

<RUB9>1.791.141.14. Verbetering watervoorziening Delfland Oost 

2843-2847 Stukken betreffende de vergunningverlening, 1983-1989.  5 omslagen 



 2843 vergunning van de gemeente Berkel en Rodenrijs voor de bouw van een 

duiker tussen de Windaassloot en de Noordeindse vaart, met 2 tekeningen, 

1983-1987 

 2844 vergunning van de gemeente Pijnacker voor de bouw van een duiker in de 

Molenlaan, met 3 tekeningen, 1983-1987 

 2845 ontgrondingsvergunning van gedeputeerde staten, met 7 tekeningen, 1985-

1986 

 2846 vergunning van de gemeente Pijnacker voor de bouw van een duikerbrug in 

de Molenlaan, met 7 tekeningen, 1987 

 2847 vergunning van de gemeente Pijnacker voor de bouw van een waterinlaat en 

het wijzigen van een kroosbordes bij het gemaal Oude Polder van Pijnacker, 

met 3 tekeningen, 1988-1989 

 2848 Stukken betreffende grondmechanisch onderzoek, met 24 tekeningen, 1984-

1986.  1 omslag 

2849-2851 Stukken betreffende de ligging van kabels en leidingen, 1984-1989.  3 omslagen 

 2849 opgave van de ligging van kabels en leidingen, met 2 kaarten en 3 

tekeningen, 1984-1988 

 2850 aanpassing van leidingen op de kruising met de Windaassloot (Strikkade) 

van het Electriciteitsbedrijf Delfland, het Gasbedrijf Delfland en de Gasunie, 

met 17 tekeningen, 1984-1988 

 2851 aanpassing van de leidingen op de kruising met de Noordeindseweg te 

Berkel en Rodenrijs en met de Molenlaan te Pijnacker van het Energiebedrijf 

Delfland, met 1 kaart, 1987-1989 

2852-2866 Stukken betreffende civieltechnisch werk en de aanpassing van het 

vijzelgemaal in de Oostwatering, nabij de Molenlaan; het leveren van twee 

schuiven en één vlinderklep, 1984-1989.  15 omslagen 

 2852 civieltechnisch werk: het principeplan; hydraulische berekening van de 

waterbehoefte; de waterverdeling in Delflands boezem bij inmaling, met 6 

tekeningen, 1984-1986 

 2853 civieltechnisch werk: taludhellingen waterverbindingen; doorspoeling 

Katwijkervaart, met 1 kaart en 2 tekeningen, 1984 

 2854 civieltechnisch werk: de kruising van de Molenlaan en de Oostwatering, met 

3 tekeningen, 1984 

 2855 civieltechnisch werk: de inlaat in de Pijnackerse Vaart, hydraulische 

berekening, bespreking van de constructie, met 2 tekeningen, 1985 

 2856 vijzelgemaal: offerte machinefabriek Jansen Venneboer BV, 1985-1987 

N.B. Voor kaart en tekeningen, zie "goedkeuring conceptovereenkomst" door 

Rijkswaterstaat 

 2857 vijzelgemaal: goedkeuring conceptovereenkomst voor de bouw van het- door 

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, met 1 kaart en 3 tekeningen, 1987 

 2858 vijzelgemaal: goedkeuring van bestek 570'1987 en overeenkomst- door 

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, 1987 

 2859 vijzelgemaal: opdracht aan- en overeenkomst met machinefabriek Jansen 

Venneboer BV, met 28 tekeningen, 1987-1988 

 2860 vijzelgemaal: de goedkeuring van de tekeningen van Jansen Venneboer, met 

13 tekeningen, 1988 

 2861 vijzelgemaal: meer- en minderwerk en meting-, 1987-1989 

 2862 aanbesteding en gunning; goedkeuring door Rijkswaterstaat, directie Zuid-

Holland, met 7 tekeningen, 1986-1987 

 2863 vijzelgemaal: plaatsing van een hekwerk bij het gemaal en de 

kroosvisinstallatie; de nutsaansluiting; het bemestingsadvies voor het 

perceel dijkweide te Berkel en Rodenrijs, 1988 

 2864 besprekingen met Jansen Venneboer (vijzelgemaal) en met Kuiper 

Leeuwenkamp (civieltechnisch werk), 1987-1988 

 2865 civieltechnisch werk: opzichtersdagboek, 1987 

 2866 civieltechnisch werk: goedkeuring meerwerk, 1988-1989 



 2867 Stukken betreffende grondverwerving en vestiging zakelijk recht op grond 

van J.P. Bakker te Naaldwijk, J. Bazuin te Pijnacker,-J. Th. van der Bosch te 

Berkel en Rodenrijs, C. Dijkshoorn te Pijnacker, Inogem BV te De Bilt, A.M. 

Ruijgrok te Berkel en Rodenrijs, J.J.A.M. Vollebregt te Berkel en Rodenrijs,-

A.P. Westerman te Pijnacker, met 18 kaarten, 1985-1989.  1 omslag 

 2868 Stukken betreffende de peiling van de Oostwatering, met resultaten per 

eigenaar van grond en water, met 27 tekeningen en 22 foto's, 1987.  1 omslag 

 2869 Stukken betreffende het vijzelgemaal Oostwatering, ten behoeve van de 

watervoorziening van Delfland Oost uit de Brielse meerleiding: de aansluiting 

van elektra, bedieningsvoorschriften van het gemaal, met 7 tekeningen, 

1988.  1 omslag 

<RUB9>1.791.141.15. Overname Bernisse 

2870-2871 Stukken betreffende de gedeeltelijke overname door Delfland van het 

aandeel van de gemeente Rotterdam in de Bernisse, 1984-1988.  2 omslagen 

 2870 vooroverleg, conceptovereenkomst, vaststellen van de begroting, 

subsidiëring, met 1 kaart, 1984-1987 

 2871 de definitieve overeenkomst, met 1 kaart, 1987-1988 

<RUB8>1.791.141.3. Wateronttrekking 

 2872 Stukken betreffende het overschakelen door de Westlandsche 

Drinkwaterleiding Maatschappij van de inname van water uit Delflands 

boezem, waarvoor in 1976 onder nummer 277 vergunning is verleend, naar 

voorgezuiverd Maaswater, 1984-1987.  1 omslag 

<RUB7>1.791.142. Bemaling 

<RUB8>1.791.142.0. Algemeen 

 2873 Stukken betreffende de bouw en de uitbreiding van de 

onderhoudswerkplaats Heemraadsschuur te Maassluis op het terrein van het 

gemaal Zaaijer, 1979-1989.  1 omslag 

 2874 Stukken betreffende een enquête naar brandstofgrondtanks in of nabij 

boezem- en poldergemalen, 1982.  1 omslag 

N.B. Het voor de enquête gebruikte formulier is niet aangetroffen, niet leeg 

en niet ingevuld 

 2875 Stukken betreffende de automatisering van de alarmering van boezem- en 

poldergemalen, door middel van dataloggers, 1982-1989.  1 omslag 

N.B. Een besluit tot gunning is niet aangetroffen 

 2876 Stukken betreffende onderzoek naar brandstoftanks in het kader van de 

waterbalans van Delfland in oorlogstijd (BWO) en de vervanging ervan bij 

diverse boezemgemalen, 1983-1984.  1 omslag 

 2877 Rapport inzake het resultaat van onderzoek naar de veiligheidssituatie in en 

rond historische windmolens in Nederland, 1985.  1 omslag 

 2878 Stukken betreffende de verrekening van de kosten van bemaling met 

vergunninghouders, met afschriften van de vergunningen, met 13 kaarten, 

1985.  1 omslag 

 2879 Stukken betreffende de concept-AMvB riool- en poldergemalen, ex artikel 2a 

Hinderwet, waaronder bezwaren van Delfland daartegen, met voorstellen 

voor te nemen maatregelen, 1985-1986.  1 omslag 

 2880 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en pompstation mr. dr. J. 

Winsemius te Brielle: het postadres, de aansluiting van elektra en 

waterleiding, het huisnummer, de erfpachtovereenkomst voor de 

ondergrond, rapport van Sereb inzake de veiligheid, 

inbraaksignaleringsysteem, netwerkverbinding met het gemaal Westland, 

bedrijfs- en bedieningsvoorschriften, capaciteitsmeting van het gemaal, met 

1 kaart en 2 tekeningen, 1986-1989.  1 omslag 

 2881 Meetrapport inzake de uitmaling op de boezem in het district Delft, 1987. 1 omslag 

<RUB8>1.791.142.1. Boezemgemalen 

<RUB9>1.791.142.10. Boezemgemalen algemeen 

 2882 Stukken betreffende het vernieuwen van de electrotechnische installatie van 

de gemalen Parksluizen, Schie, Zaaijer en Westland, 1985.  1 omslag 



 2883 Stukken betreffende een verzoek aan de gemeente Vlaardingen rekening te 

houden met de bouw van een boezemgemaal nabij de Vlaardinger 

Driesluizen, met 3 kaarten, 1986-1988.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.11. Dieselgemaal Mr.Dr. C.P. Zaaijer (Vlaardingsedijk te Maassluis) 

 2884 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal: het plaatsen en 

installeren van vier ondergrondse brandstoftanks, reserve opslagtanks 

ingevolge de Wet B.W.O., het beveiligen van de dieselmotor, het vervangen 

van de krooshekreiniger, de afvoer van drijfvuil, de installatie van 

startluchtcompressoren, onderzoek naar de wenselijkheid van het uitbreiden 

van de capaciteit van het gemaal, reparatie van dieselmotoren, met 1 

tekening, 1980-1989.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.12. Gemaal Westland (Nieuw Oranjekanaal te Hoek van Holland) 

 2885 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal: het vernieuwen van de 

krooshekreiniger, de ombouw van waterstandsmeetapparatuur, de 

aansluiting van elektra, de uitvoering van de fall-outruimte, de installatie van 

een schakelkast, levering van monsternameapparatuur, nutsaansluitingen, 

met 5 tekeningen, 1986-1988.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.13. Gemaal Parksluizen (Willem Buytewechstraat te Rotterdam) 

 2886 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal: de reparatie van het dak 

en het beton, de erfpacht van de ondergrond, de installatie van een 

compressor, de revisie van een dieselmotor, 1985-1988.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.14. Schiegemaal (Geervlietsestraat te Schiedam) 

 2887 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal: de vervanging van een 

kunstwerk, aanschaf van een luchtcompressorset, het verlagen van het 

boezempeil op verzoek van de gemeente Schiedam, het opknappen van 

spuihuisjes, het schilderen van brandstofvoorraadtanks , 1985-1989.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.15. Gemaal Scheveningen (tevens waterkering) 

 2888 Stukken betreffende het uitmalen bij hoge temperaturen, 1983.  1 omslag 

 2889 Stukken betreffende de herziening van de waarschuwingsregeling voor het 

gemaal in verband met de automatisering van de koelwatercirculatie, 1983-

1984.  1 omslag 

 2890 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal Scheveningen: aanschaf 

van een recorder voor de registratie van gegevens, de aanpassing van het 

bemalingsregime, aanschaf van beveiligingsapparatuur, 1987-1989.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.16. Gemaal Vlotwatering (in "De Monsterse Geest" te Monster) 

 2891 Stukken betreffende de bouw van het gemaal Vlotwatering: grondaankoop, 

vestiging erfdienstbaarheid (recht van weg), de aansluiting van elektra, de 

aanschaf van watermonsterapparatuur, markering van de 

uitstroomconstructie op strandhoofd 9, de bediening- en de in bedrijfstelling 

van het gemaal, ventilatie van de ontluchtingsput, de problematiek van de 

afsluitkleppen, het aanbrengen van een asfaltlaag op de toegangsweg, met 3 

kaarten en 7 tekeningen, 1984-1990.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.17. Vijzelgemaal Wateringsevest (Delft) 

 2892 Stukken betreffende het vervangen van de kroosvisinstallatie, 1983-1984. 1 omslag 

<RUB9>1.791.142.18. 't Westambacht (Zichtenburglaan/hoek Escamplaan te 's-

Gravenhage) 

 2893 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal: de kruising van de 

stadsverwarming met de leiding langs de Escamplaan, het opruimen van 

kroosvuil, met 1 tekening, 1983-1984.  1 omslag 

 2894 Stukken betreffende de installatie van een krooshekreiniger: de 

voorbereiding van het besluit; de goedkeuring van het bestek; de 

aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering van het elektrotechnisch- 

en civieltechnisch werk; het plaatsen van een naambord; het 

beplantingsplan; het vernieuwen van het krooshek; de aansluiting van 

elektra, met 8 tekeningen, 1986-1989.  1 omslag 

<RUB9>1.791.142.19. Mr. Dr. Dolk gemaal (Sluiskant te Leidschendam) 



 2895 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal: capaciteitsmeting van 

het gemaal, de revisie van motoren, 1983.  1 omslag 

<RUB8>1.791.142.2. Poldergemalen 

<RUB9>1.791.142.20. Algemeen 

 2896 Aanschrijving van poldermachinisten om energie voor poldergemalen niet 

voor privédoeleinden te gebruiken, 1982.  1 omslag 

 2897 Stukken betreffende het bepalen van de gewenste capaciteit van 

poldergemalen, met 1 kaart, 1984.  1 omslag 

 2898 Stukken betreffende de uitnodiging van de Unie van Waterschappen aan 

Delfland zich aan te sluiten bij de controledienst van de Unie voor onderzoek 

naar mogelijkheden van energiebesparing van poldergemalen , 1984.  1 omslag 

N.B. Delfland besluit van dit aanbod geen gebruik te maken. 

 2899 Stukken betreffende de naamgeving en nummering van poldergemalen, met 

1 kaart, 1984.  1 omslag 

 2900 Verslag van een gesprek met dhr. Arkesteyn van de provincie inzake te 

treffen maatregelen om de poldergemalen in oorlogstijd te kunnen laten 

draaien, met aantekeningen van de heren Sinke en Slijkhuis van Delfland, 

1985.  1 omslag 

 2901 Stukken betreffende de inventarisatie van voor behoud in aanmerking 

komende poldergemalen, met 2 kaarten en 42 foto's, 1986.  1 omslag 

 2902 Stukken betreffende de inventarisatie van oude gemalen ter voorbereiding 

van een studiedag, georganiseerd door de provincie, het Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs en de Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland op 

26 november 1986 in het Provinciehuis te 's-Gravenhage, met 18 tekeningen 

en 34 foto's, 1986.  1 omslag 

 2903 Rapport inzake geluidmetingen in boezemgemalen van de 

Bedrijfsgezondheidskundige Dienst, 1986.  1 omslag 

 2904 Stukken betreffende de capaciteitsmeting van poldergemalen, 1986-1987. 1 omslag 

<RUB9>1.791.142.21. Bemalingsinrichtingen 

<RUB10>1.791.142.21.01. Aalkeet polders 

<RUB11>1.791.142.21.010. Algemeen 

2905-2908 Stukken betreffende de bouw van twee gemalen in de Aalkeet polders, 1982-

1988.  4 omslagen 

 2905 besluitvorming; vergunningen; advies van de werkgroep Historie en 

Landschap Midden-Delfland, met 4 tekeningen, 1982-1988 

 2906 bestek van het elektrotechnisch- en het mechanisch gedeelte; gunning van 

het bestek; uitvoering van de schakelkast, met 4 tekeningen, 1988 

 2907 bestek van het bouwkundig deel, met gunning, 1988 

 2908 25 tekeningen bij de bestekken, 1988 

<RUB11>1.791.142.21.011. Aalkeet Binnenpolder 

 2909 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Aalkeet 

Binnenpolder tot behoud naast het nieuw gebouwde gemaal, met 1 kaart en 

1 tekening, 1989.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.012. Aalkeet Buitenpolder 

 2910 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning van 

de Aalkeet Buitenpolder: de aansluiting van elektra; de verbouw van de 

woning; afrastering van de toegangsweg; aansluiting van de waterleiding; 

subsidie voor isolerend glas; de eventuele verkoop van de woning; de 

automatisering van het gemaal, met 3 kaarten, 7 tekeningen en 6 foto's, 

1981-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.02. Akkerdijksche polder 

 2911 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning van 

de Akkerdijksche polder aan de Rotterdamseweg 229 te Delft, waaronder de 

aanschaf van een draaistroommotor en van een Flender tandwielkast, 1983-

1985.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.03. Berkel, polder 

<RUB11>1.791.142.21.03.1. Berkel, polder (hoofd- of bovengemaal) 



 2912 Stukken betreffende voorzieningen aan het bovengemaal van de polder 

Berkel: de bewoning van de dienstwoning aan de Molenkade 4 te Berkel en 

Rodenrijs na het einde van het dienstverband van de machinist; het 

vernieuwen van de kroosbrug; gasaansluiting van de dienstwoning en het 

gemaal; beschoeiing van de oevers van de achterwaterloop; beveiliging van 

de SIHI-pomp; de vervanging van de dakbedekking en het bekleden van de 

borstwering; meetrapport inzake de capaciteit van het gemaal; 

gasaansluiting van het gemaal en de dienstwoning, 1981-1988.  1 omslag 

 2913 Stukken betreffende de nieuwbouw van de dienstwoning aan de Molenweg, 

met bijkomende werken, met 2 tekeningen, 1982-1984.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.03.2. Berkel, polder (benedengemaal) 

 2914 Stukken betreffende voorzieningen aan het benedengemaal van de polder 

Berkel aan de Noordeindseweg te Berkel en Rodenrijs: de verbouwing van de 

dienstwoning; geluidwerende maatregelen in een inpandig kantoortje; 

vernieuwen van de dakbedekking; drinkwateraansluiting, met 1 tekening, 

1980-1985.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.03.3. Berkel, polder (gemaal Munnikenweg, Berkel en Rodenrijs) 

 2915 Stukken betreffende de overname van het gemaal van de polder Berkel aan 

de Munnikenweg van particulieren; bouwkundige voorzieningen; herstel van 

een verzakt talud van de machinetocht; capaciteitsmeting van het gemaal; 

automatisering van het gemaal; renovatie van de technische installatie; 

vergunning van de gemeente Berkel en Rodenrijs voor het aanbrengen van 

een mantelbuis onder een brug over de Noordeindsevaart; aansluiting gas en 

elektra, met 4 kaarten en 1 tekening, 1983-1991.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.04. Boschpolder 

 2916 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Boschpolder: 

studies naar de vervanging van het gemaal na de afkeuring van de 

elektrische installatie; de aansluiting op het elektriciteitsnet, met 3 kaarten, 

1981-1988.  1 omslag 

N.B. Besluit en uitvoering besluit tot vervanging ontbreken in dit dossier. 

<RUB10>1.791.142.21.05. Dijkpolder 

<RUB11>1.791.142.21.05.1. Dijkpolder (Maasland, gemaal) 

 2917 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal Dijkpolder: de vergroting 

van de capaciteit, meetrapport inzake de gemaalcapaciteit, de beëindiging 

van de telefoonaansluiting, automatisering van het gemaal, 

elektriciteitaansluiting, 1985-1989.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.05.2. Dijkpolder (Maasland, watermolen) 

 2918 Stukken betreffende voorzieningen aan de molen: recht van opstal voor de 

molen, het vernieuwen van de wieken, de toewijzing van een maal- en 

draaipremie, capaciteitsmeting, het onderhoud van de kap, 1979-1987.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.06. Dorppolder 

 2919 Stukken betreffende voorzieningen aan gemaal en dienstwoning van de 

Dorppolder aan de Gaagweg 44 te Schipluiden: het vernieuwen van de 

vlaggestok, het verplaatsen van de elektriciteitaansluiting, het vernieuwen 

van het krooshek, 1984-1988.  1 omslag 

 2920 Stukken betreffende bouw van een vijzelgemaal in de Zijde te Schipluiden, 

tussen de Dorppolder en de Klaas Engelbrechtspolder, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.07. Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 

 2921 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning in de 

Droogmaking van de Oude polder van Pijnacker: vervanging van het dak van 

de woning, Molenlaan 10 te Pijnacker, aansluiting van elektriciteit en 

telefoon, plaatsing van een cv-installatie, herstel van de instroomconstructie, 

capaciteitsmeting van het noodgemaal, bouwkundige werkzaamheden aan 

het gemaal, met 2 tekeningen, 1983-1987.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.08. Duifpolder 



 2922 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Duifpolder: 

automatiseren van het gemaal, de levering en plaatsing van een 

vloeistofring-vacuümpomp, het verplaatsen van de elektricitetsaansluiting, 

verbeterde bereikbaarheid van het gemaal via de Kapteinlaan te Maasland, 

het verbreden van de rijslag, vestiging recht van overpad, bijdrage aan het 

onderhoud van de Kapteinlaan, met 4 kaarten, 1983-1989.  1 omslag 

 2923 Stukken betreffende vestiging van erfdienstbaarheid op het recht van uitpad 

naar het gemaal, 1984.  1 omslag 

 2924 Stukken betreffende de sloop van de dienstwoning Duifpolder 7 te Maasland, 

afwijzing van verzoeken de dienstwoning een andere bestemming te geven, 

met 2 kaarten en 1 tekening, 1984-1985.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.09. Foppenpolder 

2925-2933 Stukken betreffende de bouw van een nieuw vijzelgemaal aan de Boonervliet 

en de aanpassing van de waterhuishouding van de Foppenpolder, 1980-

1985.  9 omslagen 

 2925 grondonderzoek: de aanleg van de kaden, het nieuwe gemaal, met 1 

tekening, 1980-1982 

 2926 besluitvorming, met 2 kaarten, 1981-1982 

 2927 voorzieningen in en rond het gemaal, met 8 tekeningen, 1981-1983 

 2928 ligging van bestaande kabels en leidingen, met 2 kaarten, 1982 

 2929 vergunningen, met 1 kaart en 3 tekeningen, 1982-1983 

 2930 inmeting van gebiedsgrenzen; aankoop van grond, met 9 kaarten, 1982-

1984 

 2931 sloop oude gemaal en dienstwoning, met 1 tekening, 1982-1985 

 2932 aanbesteding van het bouwkundig deel; gunning; bouwbesprekingen; 

opzichtersdagboek; oplevering, 1983 

 2933 de vergroting van de duiker in de polderwatergang bij de Boonervliet, met 1 

tekening, 1983 

 2934 Stukken betreffende de capaciteitsmeting van het gemaal, 1984-1986.  1 omslag 

 2935 Stukken betreffende het leggen van een kabel, het plaatsen van een 

meterkast en de aansluiting van elektra ten behoeve van het gemaal, met 1 

kaart, 1987-1988.  1 omslag 

 2936 Stukken betreffende het afstaan in bruikleen van de gevelsteen van het in 

1985 gesloopte gemaal aan de stichting De Schilpen te Maasland, met 2 

foto's, 1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.10. Groeneveldse polder 

<RUB11>1.791.142.21.10.1. Groeneveldse polder, gemaal 

 2937 Stukken betreffende de uitbreiding van de bemaling van de Groeneveldse 

polder, door de bouw van een nieuw gemaal naast het bestaande 

vijzelgemaal, 1979-1982.  1 omslag 

 2938 Stukken betreffende de aansluiting van de elektra van de inlaten aan de 

Noordlierweg en de Oostbuurtweg en de meterkast door een hoofdkabel aan 

de Pastoor Verburglaan in de Groeneveldse polder, met 3 tekeningen, 1985-

1986.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.10.2. Groeneveldse polder, windwatermolen 

2939-2946 Stukken betreffende het bedrijfsvaardig maken van de molen, 1979-1984. 8 omslagen 

 2939 voorbereiding besluit, met 4 tekeningen, 1979-1982 

 2940 subsidie van de Landinrichtingsdienst, met 4 tekeningen, 1979-1984 

 2941 ontheffing van de monumentenwet, 1981-1982 

 2942 gegevens van kabels en leidingen in de omgeving van de molen, met 7 

tekeningen, 1982 

 2943 installeren elektrische aandrijving van de bemalingsinrichting van de molen, 

met 11 tekeningen, 1982-1983 

 2944 werkbesprekingen; het dagboek van de opzichter, 1982-1983 

 2945 herstel van het scheprad, met 5 tekeningen, 1982-1984 

 2946 het aanbrengen van een damwand; het maken van een kroosvuilbak, 1983 



2947-2956 Stukken betreffende de algehele restauratie van de Groeneveldse molen, 

1979-1989.  8 omslagen 

 2947 de bewoning van de molen, 1979-1986 

 2948 planvorming voor de restauratie van de molen, 1982-1986 

 2949 restauratie van de molen, met 1 tekening, 1982-1989 

 2950 besprekingsverslagen, kostenoverzichten, met 1 tekening, 1983-1988 

 2951 subsidies, met 2 foto's, 1983-1988 

 2952 vergunningen van de gemeente Schipluiden en van de provincie, met 2 

tekeningen, 1984-1985 

 2953 vernieuwen van de schuur, met 3 tekeningen, 1985 

 2954 restauratie van het woongedeelte van de molen, met 4 tekeningen, 1985-

1986 

 2955 aanpassing van het bedieningsgebouwtje, met 1 tekening, 1985-1987 

 2956 restauratie gaand werk, 1985-1987 

 2957 Stukken betreffende de overname van het onderhoud van de toegangsweg 

naar de Groeneveldse molen van H.A.A. Ammerlaan te Schipluiden, met 2 

kaarten, 1982-1991.  1 omslag 

 2958 Stukken betreffende de voorbereiding van de molen als directiewoning voor 

het project kadeverbetering in Groeneveldse polder, 1983.  1 omslag 

 2959 Stukken betreffende een plan voor het inrichten van de molen als 

representatieve ruimte voor Delfland en Rijkswaterstaat, met 3 foto's, 2 

kaarten en 10 tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

N.B. Het plan is niet doorgegaan, besloten is de molen geen 

woonbestemming te geven en een afzonderlijke dienstwoning te bouwen 

2960-2968 Stukken betreffende bouw molenaarswoning bij Groeneveldse molen aan 

Woudseweg 186 te Schipluiden, 1987-1988.  9 omslagen 

 2960 het besluit van de verenigde vergadering, 1987 

 2961 grondmechanisch onderzoek, 1987 

 2962 bouwvergunning, met 1 kaart en 8 tekeningen, 1987-1988 

 2963 verplaatsen van de watermeter en aansluiting van gas, 1987-1988 

 2964 bestek en begroting, met 4 tekeningen, 1988 

 2965 offerte van- en opdracht aan bouwbedrijf Haring BV te Schipluiden, met 4 

tekeningen, 1988 

 2966 besprekingsverslagen, 1988 

 2967 garantiecertificaten voor de dakbedekking, isolerend glas en de centrale 

verwarming, 1988 

 2968 opneming en goedkeuring van het werk, 1989 

<RUB10>1.791.142.21.11. Harnaschpolder 

 2969 Stukken betreffende voorzieningen aan gemaal en dienstwoning: het 

opheffen van de spertijd voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van het 

gemaal en geluidwerende maatregelen aan de dienstwoning in verband met 

de aanleg van Rijksweg A4, 1987-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.12. Heen- en Geestvaartpolder 

 2970 Stukken betreffende de capaciteitsmeting van het gemaal, 1986-1988.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.13. Hoefpolder 

 2971 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van Hoefpolder aan de 

Kijckerweg 1 te De Lier: de uitbreiding van de bemaling door de plaatsing 

van een 2e pomp, een Hidrostal-schroef-centrifugaalwaaierpomp, een 

Flender tandwielkast, vergunning voor tijdelijke afvoerleidingen van de 

noodpompinstallatie, afwijzing van een verzoek om maatregelen tegen de 

verzakking van de slootkant, capaciteitsmeting van het gemaal, 

overeenkomst voor de levering van elektriciteit, met 1 kaart, 1981-1989. 1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.14. Hoekpolder 

 2972 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Hoekpolder: 

vervanging van de dieselmotor door elektrische aandrijving, electrische 

aansluiting, de plaatsing van een vloeistofring-vacuümpomp, 



telefoonaansluiting, tekenwerkzaamheden, vernummering van de 

huisnummers, met 1 kaart en 1 tekening, 1982-1986.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.15. Hoge Broekpolder 

2973-2974 Stukken betreffende de vervanging van het vijzelgemaal van de Hoge 

Broekpolder en de verplaatsing van het gemaal naar de andere zijde van de 

Kansjesmolensloot, 1978-1984.  2 omslagen 

 2973 besluitvorming en bouw, met 1 kaart en 9 tekeningen, 1978-1984 

 2974 voorzieningen en bedrijfsvoorschriften voor de vijzel, met 1 tekening, 1984 

 2975 Stukken betreffende de capaciteitsmeting van het gemaal en de aanpassing 

van de maalkom van die polder, 1985-1986.  1 omslag 

2976-2981 Stukken betreffende de bouw van het gemaal van de Hoge Broekpolder aan 

de Delftweg te Rijswijk, de kruising van de persleiding met de trambaan, 

1988-1990.  6 omslagen 

 2976 besluitvorming, besprekingsverslagen, met 2 kaarten, 1988-1990 

 2977 opgave van de ligging van kabels en leidingen, met 6 kaarten en 5 

tekeningen, 1989 

 2978 vergunningen, met 2 kaarten en 2 tekeningen, 1989-1990 

 2979 waterbouwkundig werk: bestek, aanbesteding en gunning, oplevering, met 4 

tekeningen, 1989-1990 

 2980 mechanisch- en elektrotechnisch werk: bestek, aanbesteding en gunning, 

oplevering, met 17 tekeningen, 1989-1990 

 2981 bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften gemaal, met 3 tekeningen, 1989 

<RUB10>1.791.142.21.16. Hooipoldertje 

 2982 Rapport inzake de capaciteitsmeting van het gemaal van het Hooipoldertje, 

1984.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.17. Kerkpolder 

 2983 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning van 

de Kerkpolder aan de Tramkade 32 te Schipluiden: de wijziging van de 

tenaamstelling van de vergunning voor twee uitstroombuizen en één 

uitstroombak, behorend tot een provinciaal fietspad tussen Schipluiden en 

Den Hoorn, de plaatsing van een draaistroom elektro motor, fabrikaat Holec 

280 M, telefoonaansluiting, de bestemming van de dienstwoning, 

automatisering van het gemaal, met 1 kaart, 1982-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.18. Klaas Engelbrechtspolder 

 2984 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning van 

de Klaas Engelbrechtspolder: afwijzing van een verzoek om verhuur van de 

woning, wijziging van de telefoonaansluiting, plaatsing van een schakelkast 

voor de elektriciteitsvoorziening van het gemaal , 1984-1985.  1 omslag 

2985-2993 Stukken betreffende de vervanging van het gemaal van de Klaas 

Engelbrechtspolder in verband met de aanleg van Rijksweg A4, 1987-1990. 9 omslagen 

 2985 de grenzen van de aan te kopen gronden, met 2 kaarten en 1 tekening, 

1987 

 2986 verslagen van overleg met Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland en met het 

Bureau van Uitvoering van de Reconstructie Midden-Delfland, met 2 

tekeningen, 1987-1989 

 2987 bouwvergunning, met 8 tekeningen, 1988-1990 

 2988 de behandeling van bezwaren tegen het verplaatsen van het gemaal, 1988-

1989 

 2989 ontheffing van de wegen-, scheepvaart- en vaarwegenverordening van de 

provincie, 1988-1989 

 2990 Wvo-vergunningverlening; richtlijnen voor de afvoer van zout water bij 

onderbemaling, met 1 kaart, 1988-1989 

 2991 de goedkeuring van het bestek, aanbesteding en gunning, 1988-1989 

 2992 bestek SS 1333, met 35 tekeningen, 1989 

 2993 rapport inzake onderzoek van gronddepots, 1990 

<RUB10>1.791.142.21.19. Kralingerpolder 



 2994 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning van 

de Kralingerpolder: verbouwing van de dienstwoning, vernieuwing van de 

cv-installatie, handhaving van de dienstwoning, vervanging van een 

dieselmotor van het gemaal, de plaatsing van een afrastering als 

erfafscheiding met het terrein van Van der Kooij, met 3 kaarten, 1980-1988. 

 1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.20. Lage Broekpolder 

 2995 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Lage Broekpolder, 

aan het Zwartepad 4 te Rijswijk: capaciteitsmeting van het gemaal, bezwaar 

tegen de aanslag rioolrecht omdat het gemaal gebruik maakt van een 

septictank, automatisering van het gemaal, plaatsing van een Flender 

tandwielkast, 1984-1986.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.21. Nieuwland en Noordland, polder 

 2996 Stukken betreffende onderzoek naar de toestand van de molen door de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de toewijzing van maal- en 

draaipremies, 1979-1983.  1 omslag 

 2997 Stukken betreffende de aansluiting van elektra van de percelen B 

Aaksterlaan, Maasdijk, Nieuwlandse dijk, Strandweg en Zijdijk, alle te 's-

Gravenzande in de polder, 1985-1986.  1 omslag 

2998-3009 Stukken betreffende het omhoog brengen van de molen op verzoek van de 

Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland, 1985-1989.  12 omslagen 

 2998 subsidies, met 1 tekening, 1985-1987 

 2999 vergunningen, met 1 kaart en 2 tekeningen, 1985-1988 

 3000 goedkeuring van monumentenzorg, met 1 kaart en 4 tekeningen, 1985-1988 

 3001 besluitvorming, met 1 tekening, 1985-1989 

 3002 bestek van het molenmakerswerk, met 8 tekeningen, 1986 

 3003 publiciteit en voorlichting, 1986-1987 

 3004 besprekingen van de de begeleidingscommissie van de uitvoering, met 5 

tekeningen, 1986-1987 

 3005 opgave van de ligging van kabels en leidingen, met 4 tekeningen, 1987 

 3006 bestek van de fundering en van de onderbouw, met 8 tekeningen, 1987 

 3007 aanbesteding en gunning; bouwbesprekingen; oplevering, 1987-1988 

 3008 conservering van het binnenhoutwerk van de molen, telefoonaansluiting, 

1988 

 3009 op hoogte brengen en asfalteren van de kade, 1988 

 3010 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de polder Nieuwland 

en Noordland: de capaciteitsmeting, aantal draaiuren, aanleg van een 

hevelinstallatie ten behoeve van de afwatering van de polder, de huur van 

een noodaggregaat, met 3 tekeningen, 1985-1989.  1 omslag 

 3011 Stukken betreffende maal- en draaipremies voor de Nieuwlandse molen, 

1985-1990.  1 omslag 

 3012 Stukken betreffende de openbaarheid en de verdeling van de kosten van het 

onderhoud van de toegangsweg tot de Nieuwlandse molen, met 7 kaarten, 

1988-1991.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.22. Noordpolder (Rijswijk) 

 3013 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Noordpolder: de 

begroting van de renovatie van het gemaal, de berekening van de capaciteit 

van het gemaal, telefoonaansluiting, vervanging van de diesel- door een 

elektromotor,de aansluiting van elektriciteit, de installatie van een 

schakelkast, 1984-1985.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.23. Noordpolder van Delfgauw (ondergemaal) 

 3014 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Noordpolder van 

Delfgauw: de restauratie van de gedenksteen in de gevel van het gemaal, 

onderzoek naar mogelijkheden van verbetering van de bemaling waarbij het 

"Putgemaal" kan vervallen, het plaatsen van een beschoeiing bij de 

uitwaterloop van het gemaal, de meting van de bemalingscapacaiteit, 1982-

1988.  1 omslag 



<RUB10>1.791.142.21.24. Oostmade, polder 

 3015 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de polder Oostmade: 

de levering en installatie van een schakelkast, 1984-1985.  1 omslag 

N.B. De tekeningen zijn achtergehouden bij de afdeling beheer technische 

installaties. 

<RUB10>1.791.142.21.25. Oranjepolder 

 3016 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Oranjepolder: de 

vervanging van de pompinstallatie, de installatie van signaleringsapparatuur, 

meetrapport inzake de capaciteit van het gemaal, met 3 tekeningen, 1986-

1988.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.26. Oud- en Nieuw- Wateringsche polder 

 3017 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Oud- en Nieuw 

Wateringsche polder: de vervanging van de cv-ketel, aansluiting van de 

telefoon, bouwvergunning, vergunning voor het plaatsen van een 

elektriciteitskast ten behoeve van hoogwatersignalering, het aanbrengen van 

oeverbescherming langs de Machinesloot als gevolg van de vergroting van 

de capaciteit van het gemaal, met 3 kaarten, 1982-1988.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.27. Oude Campspolder 

 3018 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Oude 

Campspolder: de toegang tot het gemaal, aansluiting van elektriciteit, 1985-

1986.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.28. Oude Lierpolder 

3019-3030 Stukken betreffende de vervanging van het gemaal van de Oude Lierpolder, 

1979-1986.  12 omslagen 

 3019 plaatsen noodpompaggregaat, 1979-1983 

 3020 voorbereiding besluit, met 2 tekeningen, 1983-1984 

 3021 berekening maximale capaciteit van het gemaal; grondmechanisch 

onderzoek, 1983-1984 

 3022 subsidie, 1984 

 3023 inventarisatie van kabels en leidingen, met 3 tekeningen, 1984 

 3024 elektrische aansluiting, schema's van de elektrotechniek, met 3 tekeningen, 

1984 

 3025 levering en installatie van het prefab-bedieningsgebouw, met 11 tekeningen, 

1984 

 3026 besprekingsverslagen, 1984 

 3027 de verbetering van het fietspad langs de Verlengde Strijp, 1984 

 3028 het maken van een pompinstallatie bij de syphonduiker onder de Verlengde 

Strijp, met 3 tekeningen, 1984-1985 

 3029 bouwkundige voorzieningen, met 6 tekeningen en 16 foto's, 1984-1985 

 3030 vergunning aan het GEB te Delft en de vestiging van een zakelijk recht op 

hoogspanningsruimten in en nabij het gemaal van de Oude Lierpolder, 1985-

1986 

 3031 Stukken betreffende de vestiging van het recht van opstal ten behoeve van 

Delfland op grond in de Oude Lierpolder; onderhoud van de toegangsweg 

naar het gemaal, met 3 kaarten, 1979-1988.  1 omslag 

 3032 Stukken betreffende de verbouw van de dienstwoning, 1981-1982.  1 omslag 

 3033 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning: 

rapport inzake de capaciteit van het gemaal, de wijziging van de aansluiting 

van de elektra, wijzing van de cv-installatie, 1988-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.29. Oude Polder van Pijnacker 

 3034 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal en de dienstwoning: 

aansluiting van elektra, drinkwater en telefoon; bewoning van de 

dienstwoning; offerte voor het vergroten van de waterinlaat; rapporten 

inzake de capaciteitsmeting van het gemaal; het plaatsen van een 

centrifugaalpomp; bediening van de pomp door middel van een schuif; 

vervangen van de cv-ketel, met 1 tekening, 1980-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.30. Oude- en Nieuwe Broekpolder 



<RUB11>1.791.142.21.30.1. Gemaal Strijp 

 3035 Stukken betreffende de bouw van een vijzelgemaal aan de Strijp in de Oude- 

en Nieuwe Broekpolder en van een loopbrug langs de Pijpenbrug, met 1 

kaart en 18 tekeningen, 1983-1984.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.30.2. Gemaal Zwet 

 3036 Stukken betreffende het plaatsen van een automatische krooshekreiniger op 

een stalen brug bij het gemaal aan de Zwet 1 te Kwintsheul in de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder, met 4 tekeningen, 1980-1983.  1 omslag 

 3037 Stukken betreffende de restauratie en de automatisering van het gemaal 

Zwet in de Oude- en Nieuwe Broekpolder zonder dienstwoning, het 

legaliseren en renoveren van de houten dienstwoning Zwet 1a te Wateringen 

en de sloop van de kolenloods, met 18 foto's en 11 tekeningen, 1986-1989. 1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.31. Plaspoel- en Schaapweipolder 

 3038 Stukken betreffende de restauratie van een houten kolenloods bij het 

gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder, -van de machinistenwoning 

aan het Jaagpad nr 6 te Rijswijk, met 3 tekeningen, 1979-1984.  1 omslag 

 3039 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Plaspoel-en 

Schaapweipolder: capaciteitsmeting, planvorming, de bouwvergunning, de 

automatisering van het gemaal, nutsaansluitingen, bouwkundige 

aanpassingen, met 4 tekeningen, 1983-1989.  1 omslag 

3040-3043 Stukken betreffende de verplaatsing van de Schaapweimolen als gevolg van 

de aanleg van Rijksweg A4, 1984-1989.  4 omslagen 

 3040 het besluit tot het verplaatsen van de molen; de overname van de molen 

van de gemeente Rijswijk, met 4 kaarten, 1984-1985 

 3041 vergunning van de gemeente Rijswijk, met 4 tekeningen, 1986-1987 

 3042 de behandeling van het bezwaar van de gemeente Schipluiden tegen de 

afgifte van de bouwvergunning, 1988 

N.B. Het bezwaar was gericht tegen de bouw van woningen in de nabijheid 

van de molen. 

 3043 de uitvoering van de verplaatsing, 1988-1989 

<RUB10>1.791.142.21.32. Polder van Biesland 

3044-3052 Stukken betreffende de vervanging van het gemaal van de Polder van 

Biesland, 1983-1988.  9 omslagen 

 3044 plan- en besluitvorming, met 6 tekeningen, 1983-1986 

 3045 de ligging van kabels en leidingen, met 16 kaarten, 1983-1987 

 3046 bemalingsovereenkomst met de gemeente Delft, 1985-1988 

 3047 grondonderzoek, met 1 kaart en 1 tekening, 1985-1987 

 3048 aankoop van grond, met 1 kaart en 8 tekeningen, 1985-1987 

 3049 vergunningen, met 3 kaarten, 1985-1987 

 3050 goedkeuring bestek; aanbesteding, met 11 tekeningen, 1987 

 3051 overeenkomst met de aannemer Kuiper en Leeuwenkamp te Hoek van 

Holland, met 11 tekeningen, 1987 

 3052 de uitvoering van werkzaamheden: besprekingsverslagen, betalingsstaten, 

de oplevering, met 2 kaarten, 1987 

 3053 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Polder van 

Biesland: het plaatsen van twee onderwaterpompen, de automatisering van 

het gemaal, installeren van terugslagkleppen, compensatoren, de bouw van 

een betonnen schakelstation, aansluiting van elektra, testkoffer, aanleg van 

stuwen en een duikerbuis van rvs, meetrapport inzake de capaciteit van het 

gemaal, aanleg van een beschoeiing, met 3 tekeningen, 1987-1988.  1 omslag 

N.B. Voor duikerverbinding door Noordkade ten behoeve van bemaling 

polder van Biesland, zie dossier 1.791.17 beheer en onderhoud 

waterregulerende kunstwerken. 

<RUB10>1.791.142.21.33. Polder van Nootdorp 

 3054 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Polder van 

Nootdorp: de reparatie van de voorwaterloop; rapport inzake de meting van 

de capaciteit van het gemaal, 1984-1987.  1 omslag 



<RUB10>1.791.142.21.34. Schieveen, polder 

<RUB11>1.791.142.21.34.1. Schieveen, polder (bovengemaal) 

 3055 Stukken betreffende voorzieningen aan het bovengemaal van de Polder 

Schieveen: het herstel van de beschoeiing van de voorwaterloop, plaatsing 

van een kast met Kwh-meter ten behoeve van het gemaal, 1982-1985.  1 omslag 

<RUB11>1.791.142.21.34.2. Schieveen, polder (gemaal Hofweg) 

 3056 Stukken betreffende voorzieningen aan het tussengemaal van de polder 

Schieveen: aansluiting op het gasnet, de aanleg van een huurlijn voor de 

telefoon, capaciteitsmeting van het gemaal, met 1 kaart en 1 tekening, 

1983-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.35. Sluispolder 

 3057 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Sluispolder en de 

Wippersmolen: capaciteitsmeting van het gemaal, de vervanging van het 

gemaal, de plaatsing van een onderwaterpomp, de aansluiting van elektra, 

met 4 tekeningen, 1985-1986.  1 omslag 

 3058 Stukken betreffende de overname van de Wippersmolen en de verkoop van 

de machinistenwoning aan de Wipperskade 1 te Maassluis, met 1 foto, 3 

kaarten en 2 tekeningen, 1986-1990.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.36. Tedingerbroekpolder 

 3059 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de 

Tedingerbroekpolder aan de Broekweg 140 te Leidschendam: aansluiting van 

elektra, de plaatsing van een onderwaterpomp, capaciteitsmeting van het 

gemaal, onderhoud van de oeverbescherming, automatisering van het 

gemaal, de bewoning van de dienstwoning, de renovatie van de 

dienstwoning, met 1 kaart en 4 tekeningen, 1984-1986.  1 omslag 

N.B.   

<RUB10>1.791.142.21.37. Veen- en Binckhorstpolder 

 3060 Stukken betreffende restauratie van de kapconstructie van het gemaal van 

de Veen en Binckhorstpolder: besluitvorming, bestek totale restauratie 

gemaal, subsidies, opdracht aan architect, aanbesteding, gunning, 

uitvoering, meerwerk, oplevering, schilderwerk, met 4 tekeningen, 1979-

1984.  1 omslag 

 3061 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Veen en 

Binkhorstpolder: renovatie en automatisering gemaal, meting capaciteit, 

herstel vleugelmuur aan achterwaterloop, 1985-1988.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.38. Vlietpolder 

 3062 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de Vlietpolder: 

vervanging motor door motor met 2 toerentallen, vervanging 

krooshekreiniger, berekening capaciteit gemaal, installatie centrifugaalpomp, 

plaatsing duikerbuis, met 4 tekeningen, 1981-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.39. Vockestaert (Holierhoekse- en Zouteveensepolder, Lage 

Abtwoudsche polder, Noord-Kethelpolder) 

 3063 Stukken betreffende voorzieningen voor de bemaling van de Lage 

Abtwoudsche polder: bemaling door gemaal Schieweg te Delft, vergoeding 

stroomvoorziening aan gemeente Delft, , 1978-1987.  1 omslag 

 3064 Stukken betreffende voorzieningen aan het gemaal van de voormalige 

Noord-Kethelpolder, Kandelaarsweg 110 te Rotterdam: overeenkomst voor 

levering elektriciteit, herstel beschoeiing voorwaterloop gemaal, meetrapport 

gemaalcapaciteit, 1982-1986.  1 omslag 

 3065 Stukken betreffende voorzieningen aan gemaal en dienstwoning in de 

Holierhoekse- en Zouteveensepolder: reparatie voorgevel dienstwoning, 

automatisering gemaal, elektriciteit aansluiting, 1983-1989.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.40. Waalblok 

 3066 Stukken betreffende voorzieningen aan het inlaatgemaal aan de 

Monsterseweg te 's-Gravenzande: de verplaatsing van de inlaatconstructie, 

de registratie van polderwaterstanden, de meting van bemalingscapaciteit, 

met 1 kaart, 1981-1988.  1 omslag 



<RUB10>1.791.142.21.41. Wippolder 

 3067 Stukken betreffende voorzieningen aan gemaal Wippolder: aansluiting 

telefoon en elektra, installatie schakelkast, aanbrengen schrobput naar 

waterloop, tekenwerk, levering dieselmotorpomp voor het noodgemaal, 

1984-1986.  1 omslag 

 3068 Stukken betreffende opheffing spertijd voor de bemaling, 1986-1987.  1 omslag 

 3069 Stukken betreffende vergroten bemalingscapaciteit door bouw aanvullend 

semipermanent geautomatiseerd gemaal, met 2 kaarten en 1 tekening, 

1988-1989.  1 omslag 

N.B. deze maatregel vond plaats omdat ingelanden van het gebied aandacht 

vroegen voor de steeds verder gaande bebouwing 

<RUB10>1.791.142.21.42. Woudse Droogmakerij 

3070-3079 Stukken betreffende het vergroten van de bemalingscapaciteit van het 

gemaal van de Woudse Droogmakerij, 1984-1988.  10 omslagen 

 3070 grondaankoop, met 1 kaart, 1984 

 3071 planvorming, 1984-1985 

 3072 offerte en gunning pompinstallatie, met 1 tekening, 1984-1985 

 3073 ligging kabels en leidingen in terrein gemaal en Harnaschkade, 1985 

 3074 aanbrengen bouwkundige voorzieningen, met 1 tekening, 1985-1986 

 3075 aansluiting dienstwoning aan Harnaschkade 35 te Schipluiden op riolering en 

elektriciteitsnet, 1985-1986 

 3076 subsidies, 1985-1986 

 3077 aanbrengen oeverbescherming en aankoop boezemwater van de gemeente 

Delft in de Harnaschwetering, ter hoogte van het gemaal, met 2 kaarten, 

1985-1987 

 3078 ontsluitingsweg naar gemaal: vestiging erfdienstbaarheid, verbreden en 

asfalteren pad, 1985-1988 

 3079 meetrapport capaciteit tijdelijk noodgemaal en gemaal, 1986 

<RUB10>1.791.142.21.43. Zuidpolder van Delfgauw (gemaal Oudelaan - Molensloot) 

 3080 Stukken betreffende voorzieningen aan gemaal Oude Laan: reparatie flender 

tandwielkast, bediening inlaat in Overgauwseweg en Schimmelpenninck van 

der Oyenweg te Pijnacker, 1982.  1 omslag 

<RUB10>1.791.142.21.44. Zwartenhoek, polder 

 3081 Stukken betreffende capaciteitsmeting gemaal Raaphorst Tiend in polder 

Zwartenhoek, met 1 kaart, 1984-1988.  1 omslag 

<RUB8>1.791.142.3. Windrecht 

 3082 Stukken betreffende eisen aan bouwhoogten in verband met het windrecht 

van de Nieuwlandse molen; een verzoek van de gemeente s-Gravenzande 

om advies aan Delfland in verband met een aanvraag van een 

bouwvergunning door Jac. van Daalen; bezwaar van de Stichting Verbetering 

Tuinbouwstructuur Westland bij gedeputeerde staten tegen het windrecht 

dat Delfland hanteert in de Algemene Keur; de planologische regeling van 

het windrecht in de provincie Zuid-Holland, met 10 tekeningen, 1982-1988. 1 omslag 

N.B. Zie ook het dossier van het bezwaar van HH Delfland tegen het 

bestemmingsplan van de gemeente Schipluiden, in verband met het 

windrecht voor de Schaapweimolen. 

1.791.17. Bijkomende werken 

<RUB7>1.791.171. Uitwateringssluizen; inlaatsluizen in boezemwateren 

<RUB8>1.791.171.1. Monstersche sluis in Maassluis 

 3083 Stukken betreffende de restauratie van de Monstersche sluis; gedenkstenen 

van de Monstersche en de Wateringse sluis, 1985-1988.  1 omslag 

 3084 Stukken betreffende de aansluiting van de lantarens van de sluis op het 

electrikiteitsnet van de gemeente Maassluis, 1988.  1 omslag 

<RUB7>1.791.172. Keersluizen; schotbalkkeringen; schoftgebinten; boezemafscheidingen 

in boezemwateren 

<RUB8>1.791.172.0. Algemeen 



 3085 Stukken betreffende de bouw van schotbalkkeringen in de Delfgauwse en de 

Pijnackerse Vaart; overname in beheer en onderhoud van de provincie van 

vijf boezemscheidingen, met 1 tekening, 1985-1990.  1 omslag 

N.B. De boezemscheidingen zijn de keringen in: de Delfgauwse Vaart te 

Delft, de Kansjesmolensloot te Rijswijk, de Berkelsche Zweth te 

Delft/Rotterdam, de omgelegde Nieuwe Vaart te 's-Gravenhage, de Gaag te 

Schipluiden. 

<RUB8>1.791.172.1. Maassluis (Oude haven) 

 3086 Stukken betreffende herstel schade aan de schuiven van binnendeuren; de 

verontdieping van de binnenhaven, met 9 tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

<RUB7>1.791.173. Duikers 

3087-3107 Stukken betreffende het aanleggen, vernieuwen of vervangen van duikers, 

1980-1989.  21 omslagen 

 3087 Anjerdreef in Polder Berkel en St Jansdobbe in Polder van Nootdorp; 

overeenkomst voor aanleg duiker aan de Anjerdreef; levering duikers door 

Industrie en handelsmaatschappij Bergschenhoek; opdracht aan Heidemij 

voor uitvoering werk aan de Anjerdreef en aan Meersma voor uitvoering 

werk St. Jans, met 3 tekeningen, 1980-1982 

 3088 Delftweg te Rijswijk, ter hoogte van "Het Tolhuis" de waterinlaat van de 

Hoge Broekpolders, 1981 

 3089 Dorpskade- hoek Middenweg  te Wateringen in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder; overeenkomst met Bredero Vastgoed te Utrecht op 

grond op kadastraal perceel Wateringen, sectie C, nr 3350, met 2 

tekeningen, 1986-1988 

 3090 Jefjeskade, in spoorlijn Gouda-Den Haag, in de polder van Nootdorp, met 3 

tekeningen, 1982-1983 

 3091 Kerklaan te Wateringen in de Wippolder, 1989 

 3092 Kerkweg te Nootdorp in de Polder van Nootdorp, met 1 tekening, 1988 

 3093 Kijckerweg te De Lier, inlaat van de Hoefpolder, 1982-1983 

 3094 Klapwijkseweg nabij de Meerweg in de polder Berkel: afsluiting duiker, 

bezwaren tegen deze afsluiting, met 7 tekeningen, 1983-1984 

 3095 Meerweg in de Nieuwe Droogmakerij in de polder Berkel, 1983 

 3096 Molenpad in de zuidwestelijke bermsloot van de Nieuwkoopseweg, de 

binnenboezem van de Oude Polder van Pijnacker; verzoek aan de gemeente 

Pijnacker de wegenlegger aan te passen zodat Delfland als 

onderhoudsplichtige van de duiker is aangewezen, 1982-1984 

 3097 Noordkade te Pijnacker, ten behoeve van de samenvoeging van de 

bemalingen van de Polder van Biesland en het lage deel van de Noordpolder 

van Delfgauw; inschrijving aannemer Verboon; ondertekende 

werkomschrijving; resultaten grondonderzoek; besprekingen met Verboon; 

vestiging zakelijk recht op grond van het Bureau Beheer Landbouwgronden 

te Utrecht, op kadastraal perceel Pijnacker, sectie E, nr 640 en sectie F, nr 

546; opname en oplevering, met 2 tekeningen en 1 foto, 1987 

N.B. De tekeningen bij de overeenkomst ontbreken. 

 3098 Oosteinde te Nootdorp in Polder van Nootdorp, met 3 tekeningen, 1989 

 3099 Pastoor Verburghweg te Berkel en Rodenrijs, met 1 kaart, 1982 

 3100 Rotterdamseweg te Delft, in de Zuidpolder van Delfgauw, met 2 tekeningen, 

1983-1984 

 3101 Schimmelpenninck van den Oyeweg te Pijnacker in de Zuidpolder van 

Delfgauw; overname beheer- en onderhoud, met 4 tekeningen, 1980-1987 

 3102 secundaire weg 12 in de Groeneveldse polder, met 2 tekeningen, 1982-1984 

 3103 Stationsstraat te Zoetermeer, ter hoogte van de watertoren, 1981 

 3104 Veenweg te Nootdorp: overname om niet van de gemeente Nootdorp; 

verleggen duiker, met 2 tekeningen, 1980-1983 

 3105 Westvlietweg te Leidschendam: privaatrechtelijke vergunning van de 

provincie voor het laten liggen van een waterinlaatduiker, 1983-1985 



 3106 Wilgenweg te Pijnacker in de Zuidpolder van Delfgauw: vervangen brug door 

een duiker, 1982 

 3107 Tanthofkade tussen Lage Abtwoudsche polder en de Kerkpolder, met 1 

tekening, 1987 

<RUB7>1.791.174. Sluizen; stuwen in poldergebied 

 3108 Stukken betreffende een bijdrage aan H.A.M. van Heyningen te Wateringen 

in de kosten van het maken van een waterinlaat, ingevolge keurvergunning 

192/1932, 1982-1983.  1 omslag 

1.791.2. Toezicht 

1.791.20. Algemeen 

 3109 Stukken betreffende de benoeming van schouwmeesters en 

hulpschouwmeesters; instructie voor de schouw; de leeftijdsgrens voor 

hulpschouwmeesters, 1980-1989.  1 omslag 

1.793. Waterkering 

1.793.0. Algemeen 

 3110 Stukken betreffende de inventarisatie door de Unie van Waterschappen van 

te versterken hoofdwaterkeringen; opgave ten behoeve van deze 

inventarisatie van Delfland; rapport van de Unie van Waterschappen, met 13 

kaarten, 1982.  1 omslag 

3111-3113 Stukken betreffende de wijziging van de Keur voor het gebied van de 

Deltadijk, 1982-1989.  3 omslagen 

 3111 ontwerp; bezwaren; vaststelling door verenigde vergadering; 

bezwaarschriften; goedkeuring door gedeputeerde staten, met 1 kaart, 1982 

 3112 ontwerp; vaststelling door verenigde vergadering; goedkeuring door 

gedeputeerde staten; afkondiging/toezending-, met 5 tekeningen, 1985-

1986 

 3113 ontwerp; vaststelling door de verenigde vergadering; goedkeuring door 

gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 1988-1989 

1.793.1. Verbetering en instandhouding 

1.793.10. Algemeen 

 3114 Stukken betreffende de organisatie van de dijkbewaking: optrekken peil voor 

beperkte bewaking; waarschuwingsschema's Rijkswaterstaat; 

stormvloedwaarschuwingsdienst van de provincie Zuid-Holland voor seizoen 

1989-1990; vergaderstukken gespreksgroep Noordelijke Delta; wijziging 

waarschuwingsprocedures; conceptverslag vergadering op 22 september 

1989 van de Coördinatiecommissie Dijkbewaking; regeling met gemeente 

Monster voor stormvloedwaarschuwing, 1981-1990.  1 omslag 

 3115 Stukken betreffende het rapport "Samenvatting van het in 1978 verrichte 

systematisch kadeonderzoek" van de provincie Zuid-Holland, met het advies 

van de directeur-ingenieur van de Technische Dienst voor een verbeterplan 

op basis van dit rapport, 1982.  1 omslag 

3116-3123 Stukken betreffende de interne organisatie en naamlijsten van het dijkleger, 

1982-1990.  8 omslagen 

 3116 dijkleger, 1982-1983 

 3117 dijkleger, met 1 kaart, 1983-1984 

 3118 dijkleger, 1984-1985 

 3119 dijkleger, met 1 kaart, 1985-1986 

 3120 dijkleger, 1986-1987 

 3121 dijkleger, met 1 kaart, 1987-1988 

 3122 dijkleger, 1988-1989 



 3123 dijkleger, met 1 kaart, 1989-1990 

 3124 Stukken betreffende de gecombineerde dijkbewaking Schiedam-Delfland, 

met 1 kaart, 1982-1990.  1 omslag 

 3125 Stukken betreffende stormvloeden op 1 en 2 december 1983 en op 3 en 4 

januari 1984, met 5 kaarten en tekeningen, 1983-1984.  1 omslag 

 3126 Stukken betreffende aardhaling, klei- en zanddepots, 1985-1987.  1 omslag 

1.793.11. Buitenwaterkering 

<RUB7>1.793.111. Zeewering 

<RUB8>1.793.111.0. Algemeen 

 3127 Stukken betreffende een conceptrapport van Haskoning "onderzoek 

Havengerichte Bedrijven", een onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden van 

de 2e haven van Scheveningen, met een reactie van Delfland, met 5 

tekeningen, 1978-1980.  1 omslag 

3128-3131 Stukken betreffende de projectgroep Ter Heijde, ingesteld door de 

werkgroep Kust Delfland, 1978-1985.  4 omslagen 

N.B. De voorzitter van de projectgroep was ir. J. van der Kolff. 

 3128 vergaderstukken, met 1 tekening, 1978-1981 

 3129 nota "landschappelijke afwerking duinverzwaring Goeree"; versterking 

duinen 's-Gravenhage-Monster met zand uit vaargeul Europoort/Maasvlakte; 

rapport "aanvullende maatregelen ter verhoging van de veiligheid van de 

Delflandse zeewering tussen Ockenburg en Vlugtenburg, met 10 tekeningen, 

1980-1982 

 3130 concept-bestek en voorwaarden voor het uitvoeren van een zandsuppletie op 

het strand van Delfland tussen Ockenburg en Vlugtenburg; nota "veiligheid 

kust Delfland; nota "het aanvullen van de kust van Delfland met zand uit de 

Euro- en Maasgeul, met 6 tekeningen, 1981-1982 

 3131 duinhoogteproblematiek; 3e herziening van het interimrapport inzake 

aanvullende maatregelen tussen Ockenburg en Vlugtenburg; nota "veiligheid 

duinenkust 1983"; grafieken van de duinafslag; herberekening van de 

verzwaring van de zeeduinen bij Ter Heijde; situatietekening van de 

persleiding van het gemaal Vlotwatering, met 1 tekening, 1981-1985 

 3132 Stukken betreffende lijsten van materialen ten behoeve van het onderhoud 

van de zeewering, 1981-1984.  1 omslag 

 3133 Stukken betreffende opnamen maximum peilschaal zeestanden bij RS 

108.070, 1981-1986.  1 omslag 

3134-3141 Overeenkomsten inzake het onderhoud van de zeewering, met Kuiper en 

Leeuwenkamp voor perceel I en Dijkers en Pijl BV voor perceel II, 1981-

1989.  8 omslagen 

 3134 bestek 507 dienstjaar 1982: aanbesteding en gunning, 1981-1982 

 3135 bestek 521 dienstjaar 1983: begroting percelen I en II; aanbesteding en 

gunning, 1981-1984 

 3136 bestek 536 dienstjaar 1984: begroting percelen I en II; aanbesteding en 

gunning, 1983-1984 

 3137 bestek 546 dienstjaar 1985: begroting percelen I en II; aanbesteding en 

gunning, 1984-1985 

 3138 bestek 560 dienstjaar 1986: begroting percelen I en II, aanbesteding en 

gunning, 1985-1986 

 3139 bestek 572 dienstjaar 1987: begroting percelen I en II; aanbesteding en 

gunning, 1986-1987 

 3140 bestek 596 dienstjaar 1988: begroting percelen I en II, aanbesteding en 

gunning, 1987-1988 

 3141 bestek 614 dienstjaar 1989: begroting percelen I en II, aanbesteding en 

gunning, 1988-1989 

 3142 Stukken betreffende het door het district kust en zee van Rijkswaterstaat 

opgestelde overzicht lodingenprogramma en de presentatie van gegevens; 

het in gebruik nemen door het district van het automatiseringsprogramma 



Jarkus; nota "de standaard van het MD/DIV lodingensysteem"; handleiding 

voor het gebruik van het softwareprogramma "dataverwerking kuststrook", 

met 1 kaart en 1 tekening, 1982-1984.  1 omslag 

 3143 Stukken betreffende opgaven aan Rijkswaterstaat van opnamen door middel 

van waterpassingen en lodingen van TAW-profielen op het strand, 1982-

1985.  1 omslag 

 3144 Stukken betreffende opgaven aan Rijkswaterstaat van opnamen van 

kusthoogtemetingen en lodingen, 1982-1986.  1 omslag 

 3145 Rapporten van duinbranden en duinvernielingen, 1982-1987.  1 omslag 

 3146 Stukken betreffende overleg met de gemeente Monster inzake het gebruik 

van het parkeerterrein aan de Molenweide als noodcamping, ofwel de 

overloop voor de camping Ockenburg te 's-Gravenhage, 1982-1987.  1 omslag 

N.B. Zie ook de inventaris van het archiefdeel 1920-1981. 

 3147 Stukken betreffende de levering van stortsteen ten behoeve van het 

onderhoud van de zeewering door handel-, industrie- en 

scheepvaartmaatschappij De Hoop te Terneuzen, 1982-1989.  1 omslag 

 3148 Brief van H.J. Smit te Rotterdam, houdende een voorstel tot verhoging van 

de strandhoofden, met de reactie van Delfland op deze brief dat uitvoering 

van dit voorstel wordt ontraden, met 1 kaart, 1983.  1 omslag 

 3149 Stukken betreffende de afwijzing door Delfland van het verzoek van de 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels medewerking te 

verlenen aan het bestemmen tot vogelreservaat van het terrein "De Bank" in 

's-Gravenzande, 1983.  1 omslag 

 3150 Stukken betreffende het Algemeen zeeweringbeleid, bouwen in de 

zeewering, 1983-1987.  1 omslag 

 3151 Stukken betreffende stormschade aan de zeewering, 1983-1988.  1 omslag 

 3152 Stukken betreffende overleg met de hoogheemraadschappen Rijnland en 

Brielse Dijkring inzake het vergunningenbeleid in de zeewering, 1984.  1 omslag 

 3153 Stukken betreffende recreatiebeleid in de zeewering: het vestigen van een 

noodcamping in 's-Gravenzande, het vestigen van semipermanente opstallen 

op het Zuiderstrand van Scheveningen, paardrijden in het duingebied, 

zeilvliegen langs de Nederlandse kust, 1984-1989.  1 omslag 

 3154 Stukken betreffende overleg tussen de dijkgraaf van Delfland en de 

directeur-generaal van Rijkswaterstaat inzake de conceptnota Kustbeheer, 

1985.  1 omslag 

 3155 Stukken betreffende het rapport van het Waterloopkundig Laboratorium, in 

opdracht van Rijkswaterstaat, inzake onderzoek van onderhoud van zandige 

kust, 1985.  1 omslag 

 3156 Leidraad "voor een register ten behoeve van waterkeringen", ontvangen van 

de Unie van Waterschappen, 1986.  1 omslag 

 3157 Stukken betreffende kustmetingen van de Delflandse kust in verband met 

strandsuppletie, 1986.  1 omslag 

 3158 Stukken betreffende opgaven aan Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren 

van resultaten van strandmetingen en -lodingen van de Delflandse kust; 

registers van kusthoogtemetingen en kustlodingen en peilboekjes van 

kopraaimetingen, 1986-1988.  1 omslag 

 3159 Rapport Leidraad voor het beheer en gebruik van de duinkust Den Helder-

Goeree van de werkgroep Algemeen Zeeweringbeleid van de 

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, 1988.  1 omslag 

<RUB8>1.793.111.1. Zeewering van Scheveningen 

3160-3168 Stukken betreffende de aankoop, de ontruiming en de sloop van panden aan 

de Wassenaarsestraat en de aankoop van grond aan de Keizerstraat, alle te 

Scheveningen, ten behoeve van de versterking van de zeewering, 1980-

1990.  9 omslagen 

 3160 Wassenaarsestraat 14, met 2 kaarten en 1 brochure, 1980-1982 

 3161 Wassenaarsestraat 6, 1981-1982 

 3162 Wassenaarsestraat 4, met 3 kaarten, 1981-1984 



 3163 Wassenaarsestraat 20, met 1 kaart, 1982-1986 

 3164 Wassenaarsestraat 10, met 4 kaarten, 1982-1989 

 3165 Wassenaarsestraat 2 / Keizerstraat 4 en 6, met 5 kaarten, 1985-1990 

 3166 Wassenaarsestraat 2C en 2D, met 7 kaarten, 1985-1990 

 3167 Wassenaarsestraat 2E, met 7 kaarten, 1985-1990 

 3168 Keizerstraat 2, perceel grond nabij-, met 3 kaarten, 1986-1988 

3169-3173 Stukken betreffende zandsuppletie voor de kust van Scheveningen, 1982-

1986.  5 omslagen 

 3169 bestuurlijk overleg met gemeente 's-Gravenhage, 1982-1986 

 3170 rapport van Gemeentewerken Den Haag en Delfland: "een onderzoek naar 

het zandniveau op strand boulevard te Scheveningen", met 3 tekeningen, 

1984 

 3171 notitie van ir. J. van der Kolff: "de waarde van een zandsuppletie voor de 

boulevard te Schevingen in 1985 vanuit oogpunt zeeweringsbelang", 1984 

 3172 bestek 551 voor uitvoeren zandsuppletie op het strand tussen strandhoofden 

nrs 42 en 47 voor de boulevard van Scheveningen; staat van inlichtingen, 

met 6 tekeningen, 1985 

 3173 aanbesteding, gunning en opdrachtverlening; persberichten; 

vervolgopdracht voor opspuiting tot aan strandhoofd 48; toestemming 

Rijkswaterstaat; officiële start werk; eindoplevering, met 4 tekeningen, 1985 

 3174 Stukken betreffende het conceptadvies van de havenprojectgroep van de 

gemeente 's-Gravenhage inzake onderzoek van mogelijkheden en 

consequenties van de aanleg van de 4e haven van Scheveningen, met de 

reactie van Delfland, 1980-1984.  1 omslag 

 3175 Stukken betreffende de opruiming van strandbekleding van het voormalig 

strandhoofd Wilhelmina te Scheveningen, 1983-1984.  1 omslag 

 3176 Stukken betreffende het pre-advies van de gemeente 's-Gravenhage inzake 

de aanleg van de 4e Haven van Scheveningen, met adviezen van Delfland, 

1984-1985.  1 omslag 

 3177 Stukken betreffende het vervangen van 2 steigers in de jachthaven van de 

watersportvereniging Marina te Scheveningen, met 1 tekening, 1987.  1 omslag 

N.B. De steigers staan er op grond van vergunningen 169/1972, 280/1978 

en 134/1981. 

<RUB8>1.793.111.2. Zeewering tussen Vlugtenburg (Kijkduin) en Ockenburg ('s-

Gravenhage) 

3178-3188 Stukken betreffende fase 1 van de versterking van de zeewering tussen 

Kijkduin (Ockenburg) en Hoek van Holland (Vlugtenburg) door opspuiting 

van zand uit de Euro- en Maasgeul, 1981-1988.  11 omslagen 

 3178 vooroverleg, met 2 foto's, 4 kaarten en 2 tekeningen, 1981-1982 

 3179 grondwatersituatie, met 6 kaarten, 1982 

 3180 goedkeuring uitvoeringsplan en bestek (562/1985); voorstel aan- en 

ontwerpbesluit van de verenigde vergadering voor het toewijzen van het 

nodige krediet; informatie aan derden; informatie over fossiele vondsten, 

persberichten, met 1 kaart, 1982, 1985 

N.B. De publicaties over fossiele vondsten zijn ontvangen van het 

Rijksmuseum van geologie en mineralogie en zijn overgedragen aan de 

bibliotheek van Delfland 

 3181 vergunningen van gedeputeerde staten en van Rijkswaterstaat, tevens 

toewijzing van subsidies en van de gemeente Monster, met 3 kaarten, 1982-

1983, 1985-1987 

 3182 begroting, aanbesteding en gunning aan de Hollandsche Aannemings 

Maatschappij NV (HAM) te Leidschendam, met 2 kaarten en 1 tekening, 

1985-1986 

 3183 besprekingsverslagen, 1985-1987 

 3184 zandonderzoek: korrelverdeling ingepast zand, met 2 kaarten, 1985-1987 

 3185 uitgevoerde werkzaamheden 1: draaiboek zinkerleiding; profielen 

opgespoten strand A-20 t/m 8/8A; verloop grondwaterspiegel ten tijde van 



opspuiting; bepaling hoeveelheid roggestro; meetprogramma kustprofiel, 

met 10 kaarten, 1986 

 3186 uitgevoerde werkzaamheden 2: tekeningen inzake voortgang werk; 

strandprofielen, met 7 kaarten, 1986 

 3187 zandonderzoek: bemonstering zand op chloridegehalte, met 3 kaarten, 

1986-1987 

 3188 uitvoering en oplevering; tijdschema uitvoering; schadeclaims van de 

aannemer wegens zandverlies; weersomstandigheden en verhoogde 

accijnzen, met 2 kaarten, 1986-1988 

3189-3193 Stukken betreffende aanvullende verzwaring van de zeewering tussen 

Ockenburg en Vlugtenburg, 1982-1987.  5 omslagen 

 3189 plan- en besluitvorming, met 7 kaarten en tekeningen, 1982 

 3190 studie naar mogelijkheden van gebruik van zeezand voor de verzwaring van 

de zeewering, 1986 

 3191 kust- en strandmetingen, 1986-1987 

 3192 bemonstering van de opspuiting, met 3 tekeningen, 1986-1987 

 3193 rapport "meting ontzilting zeezand", met 3 tekeningen, 1987 

3194-3202 Stukken betreffende fase 2 van de versterking van de zeewering tussen 

Kijkduin (Ockenburg) en Hoek van Holland (Vlugtenburg), bestek 586/1987, 

1986-1988.  9 omslagen 

 3194 besprekingen, onder meer met medewerkers van Rijkswaterstaat, directie 

Zuid-Holland, het Waterloopkundig Laboratorium, de Duin Waterleiding 

Maatschappij en de Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij, met 12 

kaarten, 1986-1988 

 3195 bestek 586, dienstjaar 1987, met 10 tekeningen, 1987 

 3196 geomorfologie en vegetatie-onderzoek; adviezen van Rijkswaterstaat en het 

Instituut voor ecologisch onderzoek, met 8 kaarten, 1987-1988 

N.B. Het eindrapport ontbreekt 

 3197 het uit de pacht nemen en ruiling met de Westlandsche Drinkwaterleiding 

Maatschappij van percelen grond, met 1 kaart, 1987-1988 

 3198 begeleidingscommissie geomorfologie en vegetatie-onderzoek, met 8 

kaarten, 1987-1989 

 3199 dankbrief van de Rotaryclub Het Westland aan ir. J. van der Kolff voor diens 

inleiding over het ophogen van de zeewering voor de club, met een verslag 

van deze bijeenkomst, 1988 

 3200 evaluatie van de uitvoering van de zandsuppletie, met 29 kaarten, 1988 

 3201 meetgegevens zandsuppletie, met 6 kaarten, 1988 

 3202 kustmetingen, 1989 

<RUB7>1.793.112. Dijken 

<RUB8>1.793.112.0. Algemeen 

 3203 Stukken betreffende de herziening, later de intrekking van de provinciale 

Verordening Dijksbouw, 1988-1989.  1 omslag 

 3204 Stukken betreffende maaiwerk langs de Delflandse dijk en de Maasdijk; 

snoeien van knotwilgen, met 1 tekening, 1983-1986.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.1. Deltadijk 

<RUB9>1.793.112.10. Algemeen 

 3205 Stukken betreffende de planning van deltadijkversterkingen, 1981-1983. 1 omslag 

<RUB9>1.793.112.11. Zeewaterkering 

<RUB10>1.793.112.111. Zeewaterkering tussen Nieuwe Waterweg en Rijksstrandpaal 

108.400 (Perceel I) 

<RUB11>1.793.112.111.1. Grondverwerving 

 3206 Stukken betreffende aankoop van de gemeente Rotterdam van de 

strandboulevard en strand te Hoek van Holland, met 3 tekeningen, 1980-

1983.  1 omslag 

N.B. De akte ontbreekt. 

<RUB10>1.793.112.112. Zeewaterkering tussen Rijksstrandpaal 108.400 en de 

Landscheiding met Rijnland (Perceel II) 



<RUB11>1.793.112.112.1. Grondverwerving 

 3207 Stukken betreffende de overname van een dam met ondergrond en 

strandhoofd 39 van de gemeente 's-Gravenhage, met 10 kaarten en 

tekeningen, 1966-1983.  1 omslag 

N.B. Een ondertekende overeenkomst ontbreekt. 

<RUB9>1.793.112.12. Hoogwaterkering langs de Nieuwe Waterweg en het Scheur 

(Delflandse dijk) 

<RUB10>1.793.112.120. Algemeen 

 3208 Stukken betreffende reacties van Delfland op de planvorming door 

Rijkswaterstaat voor de aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe 

Waterweg, in relatie tot aanleg Delflandse dijk, alsmede informatie aan de 

verenigde vergadering van Delfland terzake, met 4 tekeningen, 1987-1988. 1 omslag 

<RUB10>1.793.112.121. Dijkvak in Vlaardingen tussen Windmill Holland BV en de Oude 

haven 

 3209 Verslagen bespreking voorbereiding, 1971-1984.  1 omslag 

 3210 Stukken betreffende het plaatsen van zakbakens; grondmechanisch 

onderzoek; onderzoek verwerkte grond, met 4 tekeningen, 1975-1983.  1 omslag 

3211-3214 Stukken betreffende de aanpassing van de spoorwegaansluiting of 

raccordement op het terrein van Windmill BV, 1976-1988.  4 omslagen 

 3211 besprekingen; overleg met NS, Windmill en Shell, 1977-1988 

N.B. Voor de 10 tekeningen, die in de stukken worden genoemd, zie dossier 

"overleg met leidingbeheerders". 

 3212 sloop 7 woningen en verplaatsen silo's op terrein Windmill BV, met 9 kaarten 

en tekeningen, 1976-1980 

 3213 sloop 7 woningen en verplaatsen silo's op terrein Windmill BV, met 3 

tekeningen, 1981-1983 

 3214 uitvoering sloop 7 woningen, met 1 tekening, 1982 

3215-3219 Stukken betreffende de grondverwerving ten behoeve van de uitvoering van 

bestek 524/83, 1977.  

 3215 opgaven van benodigde gronden, met 16 tekeningen, 1977-1980 

 3216 aankoop grond van Lever's Zeep Mij, kadastraal perceel Vlaardingen sectie 

D, nr 4380, 1977-1983 

 3217 aankoop van grond van de Nederlandse Spoorwegen NV, kadastrale percelen 

Vlaardingen, sectie D, nrs 4114 en 5643 en schadeloosstelling van C. de 

Neeff NV te Vlaardingen in verband met de verplaatsing van een loods, met 

13 kaarten en tekeningen, 1973-1987 

 3218 aankoop van grond van de gemeente Vlaardingen, kadastraal perceel 

Vlaardingen, sectie D, nrs 4160 en 5020, 1977-1984 

N.B. De akte ontbreekt; het dossier eindigt met een brief van de gemeente 

waarin wordt medegedeeld dat de juridische afwikkeling wacht op de 

afronding van de overdracht van de Nederlandse Spoorwegen van perceel 

3791aan de gemeente Vlaardingen. 

 3219 aankoop van grond van de Staat der Nederlanden, kadastraal perceel, 

Vlaardingen, sectie D, nr 3555, met 1 tekening, 1977-1983 

 3220 Stukken betreffende de aansluiting van de Wagnerstraat en de Deltaweg op 

de Delflandse dijk te Vlaardingen, met 2 tekeningen, 1978-1981.  1 omslag 

3221-3226 Stukken betreffende aanpassing tracés kabels en leidingen, 1978-1984. 6 omslagen 

 3221 correspondentie met NV Nederlandse Gasunie inzake verleggen 30 cm 

gasleiding, map 1, met 9 tekeningen, 1978-1980 1 omslag 

 3222 overleg met leidingbeheerders inzake aanpassing tracés kabels en leidingen, 

met 10 tekeningen, 1978-1984 1 omslag 

 3223 correspondentie met gemeente Vlaardingen inzake aanpassing kabels en 

leidingen in verband met de kruising met de Deltadijk, met 5 tekeningen, 

1978-1984 1 omslag 

 3224 rapport inzake sterkteberekening 30 cm aardgasleiding van NV Nederlandse 

Gasunie, map 2, met 1 tekening, 1980 1 omslag 



 3225 correspondentie met NV Nederlandse Gasunie inzake verleggen 4 cm 

gasleiding, met 2 tekeningen, 1978-1983 1 omslag 

 3226 correspondentie met NV Nederlandse Gasunie inzake verleggen 30 cm 

aardgasleiding, map 3, verlening keurvergunning 186/1986 aan de NV 

Nederlandse Gasunie, met 12 kaarten en tekeningen, 1981-1986 1 omslag 

 3227 Verslagen van besprekingen tijdens de uitvoering van bestek 524/83, 1983. 1 omslag 

 3228 Stukken betreffende een kapvergunning voor het rooien van niet te 

verplaatsen bomen en struiken langs het terrein van Lever Sunlight BV, 

1983.  1 omslag 

3229-3231 Stukken betreffende de goedkeuring van bestek 524/1983 voor de aanleg 

van de Delflandse dijk, aanbesteding, gunning, oplevering, 1983-1984. 3 omslagen 

 3229 goedkeuring bestek door college van dijkgraaf en hoogheemraden van 

Delfland, door gedeputeerde staten en door de gemeente Vlaardingen, met 

12 tekeningen, 1983 

 3230 subsidie van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland en van de Provinciale 

Waterstaat van Zuid-Holland, 1983 

 3231 publicatie aanbesteding en start werk; aanbesteding en gunning; oplevering, 

1983-1984 

 3232 Stukken betreffende de bereikbaarheid van de bedrijven aan het tracé 

tijdens uitvoering werkzaamheden; overleg met garage Dépé, Lever Sunlight 

BV, Van Neerbos Beheer BV, Sintmaartensdijk Service Stations BV, met 2 

tekeningen, 1983-1984.  1 omslag 

 3233 Stukken betreffende de kruising van fietspaden met de spooraansluitingen 

van Unilever/Leverszeep en Windmill, met 4 tekeningen, 1984.  1 omslag 

 3234 Stukken betreffende onderzoek naar asfaltverharding van de weg langs en 

over de Deltadijk in de gemeente Vlaardingen tussen de Buitenhaven en 

Windmill Holland BV, met 1 tekening, 1985.  1 omslag 

<RUB10>1.793.112.122. Dijkvak tussen NS station Vlaardingen Oost en de Buitenhaven 

van Vlaardingen 

<RUB11>1.793.112.122.1. Grondverwerving 

3235-3247 Stukken betreffende aankoop en sloop van panden en grond in Vlaardingen, 

1978-1991.  11 omslagen 

 3235 aankoop van C. van Toor van het pand Oosthavenkade 77-77a door de 

gemeente Vlaardingen, met 1 tekening, 1978-1982 

 3236 aankoop van Th. Bijwaard van het pand Oosthavenkade 84, met 3 

tekeningen, 1980-1985 

N.B. Een akte is niet aangetroffen, zie blok 1990-2005. 

 3237 aankoop van grond van de Nederlandse Spoorwegen NV, kadastraal perceel 

Vlaardingen, sectie G, nr 2995, 1980-1983 

 3238 aankoop van de Staat der Nederlanden van het pand Oosthavenkade 85 en 

sloop van dit pand, met 12 kaarten en tekeningen, 1980-1989 

 3239 terrein Havenbedrijf Vlaardingen Oost, met 1 tekening, 1981 

 3240 algemeen: nota incidentele aankoop van gebouwen, klacht bewoners 

Spoorsingel en de De Ruyterstraat over onvolledige voorlichting door 

gemeente Vlaardingen, taxaties grondaankopen, met 5 tekeningen, 1982-

1985 

 3241 sloop pand Oosthavenkade 80a, met 1 tekening, 1983-1984 

 3242 aankoop van grond van de gemeente Vlaardingen, kadastraal perceel 

Vlaardingen, sectie G, nr 3128, met 2 tekeningen, 1983-1984 

N.B. Op de bijgevoegde tekening waren volgens de notaris ten onrechte de 

kadastrale nrs 2563, 2820, 2821 en 2993 vermeld. 

 3243 gevolgen dijkaanleg voor bebouwing noordzijde: Spoorsingel 43/43a, -

44/45, -86/87, De Ruyterstraat 68/70, 1984 

 3244 algemeen: grondaankoop en onteigening panden ten behoeve van bouw 

schutsluis Buitenhaven Vlaardingen, informatie-avond voor 

belanghebbenden, met 12 tekeningen, 1986-1987 



 3245 aankoop van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht het pand 

Oosthavenkade 80 en ondergrond, perceel Vlaardingen, sectie D nr 2131, 

met 3 tekeningen, 1986-1987 

N.B. De akte ontbreekt. 

 3246 aankoop van de gemeente Vlaardingen de ondergrond van de panden 

Oosthavenkade 84 en 85, 1986-1987 

 3247 sloop panden Oosthavenkade 81/81A en 82/83, met 2 tekeningen, 1988-

1991 

<RUB11>1.793.112.122.2. Uitvoering van werken 

3248-3254 Stukken betreffende het bepalen van het tracé van de Deltadijk, 1970-1989. 

 7 omslagen 

 3248 besprekingen met Provinciale- en Rijkswaterstaat, Nederlandse Spoorwegen 

NV, NV MAF, gemeente Vlaardingen, Laboratorium Grondmechanica, TNO, 

met 2 tekeningen, 1970-1985 

 3249 correspondentie met Nederlandse Spoorwegen inzake omleggen spoorbaan, 

met 8 tekeningen, 1971-1981 

 3250 correspondentie met NV Magnesite- en Amarilfabriek "MAF", met 4 

tekeningen, 1971-1985 

N.B. Voor tekeningen, zie ook bijlagen bij bestek 549/1985. 

 3251 ontruiming en sloop woningen NS: Binnensingel 13 - 15, 1982-1984 

 3252 aanpassing zuidelijke randweg Vlaardingen, met 1 tekening, 1984-1985 

N.B. Zie ook dossier sluis buitenhaven Vlaardingen, werkgroep zuidelijke 

randweg. 

 3253 aanpassing Binnensingelviaduct, met 3 tekeningen, 1984-1985 

 3254 besprekingen met gemeente Vlaardingen, PTT, Provinciale- en 

Rijkswaterstaat, Witteveen en Bos, Nederlandse Spoorwegen, met 2 

tekeningen, 1986-1989 

3255-3276 Stukken betreffende de goedkeuring, vaststelling en uitvoering van bestek 

549/1985, de 1e fase van de aanleg van een gedeelte van de Deltadijk 

tussen Oude Haven/Buitenhaven en station Vlaardingen Oost: voorbelasting, 

1971-1990.  22 omslagen 

 3255 goedkeuring en vaststelling-;begroting en bestek; staat van inlichtingen; 

voorlichting aan omwonenden, 1984-1985 

 3256 17 tekeningbijlagen bij bestek 549/1985: nrs D-R-II-7-16, 19 en 20, D-R-II-

8-90 t/m 102, 1985 

 3257 bijlage: rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-20960-61: 

grondonderzoek en advies van op deltahoogte brengen Maasdijk, met 48 

tekeningen, 1975 

 3258 bijlage: rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-20960-64: 

aanvullend grondonderzoek en advies betreffende gevolgen dijkaanleg op 

deel langs noordzijde van spoorlijn gelegen bebouwing, met 12 tekeningen 

en 22 foto's van boringen, 1979 

 3259 bijlage: rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-93: 

gevolgen dijkaanleg op aan noordzijde spoorlijn gelegen bebouwing tussen 

Aert van Nesstraat en station Vlaardingen Oost, met 5 tekeningen, 1980 

 3260 bijlage: rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-112: 

berekeningsresultaten en adviezen inzake voorgenomen aanleg dijkgedeelte 

tussen station Vlaardingen Oost en de Oude Haven, met 25 tekeningen, 

1981 

 3261 bijlage: rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-117: 

aanvullend advies op rapport CO-209601-112 inzake tijd zetting verloop ter 

plaatse van spoorbaan, 1982 

 3262 bijlage: rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-158: 

inventarisatie mogelijke voorzieningen om schade aan vijf woningen langs 

dijkvak te voorkomen, 1983 

 3263 bijlage: rapport instituut TNO voor Bouwmaterialen en bouwconstructies: B-

80-255: beoordeling en prognose constructieve staat woningen langs 



Spoorsingel tussen Binnensingel en Aert van Nesstraat te Vlaardingen, met 3 

tekeningen, 1980 

 3264 bijlage: rapport Instituut TNO voor Bouwmaterialen en bouwconstructies: 

inventarisatie mogelijke voorzieningen om schade aan vijf woningen te 

Vlaardingen na aanleg Deltadijk te voorkomen, 1983 

 3265 rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-202/203: 

aanvulling op rapport 158, met 14 tekeningen, 1984 

 3266 rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-273: gevolgen 

aanleg Deltadijk voor bebouwing zuidzijde; het dijkgedeelte tussen NS-

station Vlaardingen Oost en de Oude Haven te Vlaardingen, met 2 

tekeningen, 1985 

 3267 rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601-305: 

alternatieve ophoging leidingkruising Boslaan, met 4 tekeningen, 1985 

 3268 rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-209601: 

ophogingschema ten westen van Binnensingel, met 1 tekening, 1985 

 3269 rapport Laboratorium voor Grondmechanica Delft CO-20960-4: 

dwarsprofielen Maasdijk, met 12 foto's en 15 tekeningen, 1971-1972 

 3270 werkbesprekingen uitvoering bestek: algemeen, grondmechanische 

aspecten, kabels en leidingen, 1985 

 3271 aanvullend werk: aanbrengen verstevigingconstructie aan fundering panden 

Spoorsingel 43/43a en De Ruyterstraat 68/70 te Vlaardingen: overenkomst 

met Aannemingsbedrijf Werner Bv te Vlaardingen en bouwvergunning van 

gemeente Vlaardingen, met 2 tekeningen, 1985 

 3272 voorstel begeleiding uitvoering bestek door Laboratorium voor 

Grondmechanica Delft, met 2 tekeningen, 1985 

 3273 vergunning voor rooien en herplanten van bomen aan noordzijde 

Vulcaanweg, als onderdeel van uitvoering bestek 549/1985, 1985-1987 

 3274 aanpassen kabels en leidingen GEB Rotterdam, GEB Vlaardingen, PTT 

Rotterdam, NS, met 2 tekeningen, 1985-1987 

 3275 verlening subsidie door Rijkswaterstaat, 1985-1990 

 3276 afgestorven bomen langs Spoorsingel als gevolg van slechte ontwatering 

Deltadijk, met 2 tekeningen, 1988-1989 

3277-3284 Stukken betreffende voorbereiding keuze keer- of schutsluis in Oude Haven 

van Vlaardingen, 1977-1985.  8 omslagen 

 3277 besprekingen, met 3 tekeningen, 1977-1982 

 3278 gezamenlijke notitie van Delfland en Gemeentewerken Vlaardingen "de sluis 

in de toekomstige Deltadijk tussen de Oude Haven en de Nieuwe Maas te 

Vlaardingen", met 6 tekeningen, 1980 

 3279 nader onderzoek gevolgen bij aanvaring; advies Technische Adviescommissie 

en voorstel aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden inzake keuze 

type sluis; informatie aan Rijkswaterstaat inzake keersluis; werkgroep 

havens gemeente Vlaardingen; overleg met gemeente Vlaardingen en NS, 

met 2 tekeningen, 1980-1984 

 3280 discussienota "Veligheidsaspecten, verbonden met de keuze keersluis en 

schutsluis als deltakering te Vlaardingen", met 3 tekeningen, 1981 

 3281 offerte en opdrachtverstrekking maken voorontwerp; notities 

randvoorwaarden en ontwerpuitgangspunten; gegevens over de spoorbrug; 

grondwatergegevens nabij gemaal Galgkade, met 10 tekeningen, 1983-1984 

 3282 toelichting voorontwerp keersluis / schutsluis, en kostenraming, met 22 

tekeningen, 1984 

 3283 gegevens bestaande spoorbrug en informatie NS over bestaande sluis, met 

12 tekeningen en 4 foto's, 1985 

 3284 besluit verenigde vergadering Delfland tot bouw schutsluis, 1985 

3285-3291 Stukken betreffende grondonderzoek door Laboratorium voor 

Grondmechnica Delft (LGM) 

, 1982-1987.  7 omslagen 



 3285 offerte; opdrachtverlening; goedkeuring Rijkswaterstaat en 

subsidieverlening, 1982-1985 

 3286 rapport CO-273930/18: resultaten grondonderzoek op basis van keuze voor 

keersluis, op basis van voorontwerp sluis ten behoeve van grondonderzoek, 

met 5 tekeningen, 1985 

 3287 rapport CO-273930/49: resultaten grondonderzoek vanaf een boorbak, op 

basis van keuze voor keersluis, met 16 tekeningen en 4 foto's, 1985 

 3288 rapport CO-273930/76: vaststelling verontreiniging slib in Buitenhaven, 

1985 

 3289 conceptrapport CO-273930/85; resultaten grondonderzoek, op basis van 

keuze voor schutsluis, met 26 tekeningen en 8 foto's, 1986 

N.B. Definitief rapport niet aangetroffen. 

 3290 rapport CO-289500/5: grondmechanische aspecten tijdelijke waterkering ter 

plaatse van schutsluis Vlaardingen, 1987 

 3291 besprekingen van rapporten van het Laboratorium voor Grondmechanica met 

ingenieursbureau Witteveen & Bos; voorontwerp sluis ten behoeve van 

grondonderzoek, met 1 tekening, 1984-1987 

 3292 Stukken betreffende de subsidiëring van de bouw van de sluis en van de 

brug door Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, 1983-1989.  1 omslag 

 3293 Stukken betreffende het besteksgereed maken van de sluis van de 

Buitenhaven; wijziging funderingsontwerp buitenhoofd; begrotingen van de 

bestekken 1.6, 1.7, 1.8; ramingen advieskosten Witteveen & Bos, 1985-

1986.  1 omslag 

3294-3305 Stukken betreffende aanbesteding en gunning; opdrachtverlening; uitvoering 

en oplevering bestekken, 1985-1991.  12 omslagen 

 3294 bestek Vdg 1.20; kostenverdeelsleutel Rijk-Delfland-Vlaardingen; 

consequenties bouw stormvloedkering; opdracht leuning brug (V 1.16), 

1987-1991 

 3295 bestekken Vdg 1.7 en 1.8, 1987 

 3296 instelling, agenda's en verslagen stuurgroep sluis/verkeersbrug, 1985-1986 

 3297 agenda's en verslagen lunchbesprekingen bouw, 1987-1989 

 3298 agenda's en verslagen bouw schutsluis en ophaalbrug, 1987-1989 

 3299 agenda's en verslagen begeleidingscommissie uitvoering 

schutsluis/verkeersbrug te Vlaardingen, 1987-1989 

 3300 verslagen besprekingen Delfland - gemeente Vlaardingen, 1986-1988 

 3301 agenda's en verslagen werkgroep sluis/verkeersbrug, 1985-1987 

 3302 agenda's en verslagen werkgroep centrale bediening/bewaking, 1988 

 3303 dagboek uitvoering bestek Vdg 1.20 over 1987, 1987-1990 

 3304 dagboek uitvoering bestek Vdg 1.20 over 1988, 1988-1990 

 3305 dagboek uitvoering bestek Vdg 1.20 over 1989, 1989-1990 

3306-3328 Stukken betreffende de goedkeuring van het uitvoeringsplan en de 

bestekken door Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat van Zuid Holland en 

gemeente Vlaardingen, 1986-1989.  23 omslagen 

 3306 goedkeuring uitvoeringsplan; aandeel rijk en gemeente Vlaardingen, met 11 

tekeningen, 1986-1987 

 3307 bestek Vdg 1.7: plaatsen stalen deuren, mechanische en hydraulische 

installaties, met tekeningbijlagen, nrs 3001 t/m 3006 (5 stuks), 1987 

 3308 tekeningbijlagen bij bestek Vdg 1.7, nrs 3007 t/m 3013 (7 stuks), 1987 

 3309 bestek Vdg 1.8: elektrotechnische installatie voor schutsluis te Vlaardingen, 

1986 

 3310 bijlagen bij bestek Vdg 1.8, nrs 3001 t/m 3003, met 25 tekeningen, 1986 

 3311 bijlagen bij bestek Vdg 1.8, nrs 3004 t/m 3006, met 45 tekeningen, 1986 

 3312 bijlagen bij bestek Vdg 1.8, nrs 3007 t/m 3009, met 25 tekeningen, 1986 

 3313 bijlagen bij bestek Vdg 1.8, nrs 3010 t/m 3014, met 17 kaartbladen, 1986 

 3314 bijlagen bij bestek Vdg 1.8, nrs 3015 t/m 3020, met 7 tekeningen, 1986 

 3315 bijlagen bij bestek Vdg 1.8: kabelloop, kabelnummerlijsten, tekening 1312, 

met 8 tekeningbladen, 1987 



 3316 bijlagen bij bestek Vdg 1.8: naamplaten kasten H0, K8 en L1, schakel- en 

verdeelkasten K1, K2 en K5, materiaallijsten, bedieningsgebouw, tek 1320, 

kast H0, tek 1301, kast K3, tek 1305, met 53 tekeningbladen, 1987 

 3317 bijlagen bij bestek Vdg 1.8: kast K4, tekening 1301, 1303, 1304, met 130 

tekeningbladen, 1987 

 3318 bijlagen bij bestek Vdg 1.8: kast K4, tekening 1306 en 1307, 77408, met 

124 tekeningbladen, 1987 

 3319 bijlagen bij bestek Vdg 1.8: kast K7, tekening 1309, met 53 tekeningbladen, 

1987 

 3320 bijlagen bij bestek Vdg 1.8: kast K8, tekeningnr 1310, kast L1, tekeningnr 

1311, met 64 tekeningbladen, 1987-1989 

 3321 bijlagen bij bestek Vdg 1.16 (toegangsluiken), nrs 6001, 6002 (2 stuks), 

1987 

 3322 bestek Vdg 1.20: civieltechnische werken: maken schutsluis met 

aansluitende dijkvakken, onderbouw ophaalbrug en bijkomende werken ter 

plaatse van Buitenhaven te Vlaardingen, met nota van inlichtingen, 1987 

N.B. Bestek Vdg 1.20 vervangt bestek Vdg 1.6. 

 3323 tekeningbijlagen bij bestek Vdg 1.20, nrs 3001 t/m 3006 (6 stuks), 1987 

 3324 tekeningbijlagen bij bestek Vdg 1.20, nrs 3007 t/m 3010 (4 stuks), 1987 

 3325 tekeningbijlagen bij bestek Vdg 1.20, nrs 3012 t/m 3017 (6 stuks), 1987 

 3326 tekeningbijlagen bij bestek Vdg 1.20, nrs 3018 t/m 3021, 4001, D-R-II-8-

138 t/m 140 (8 stuks), 1987 

 3327 2 tekeningbijlagen bij bestek Vdg 1.20/1.7/1.8 + D-R-II-7-22 + bijlage 

3025, met 18 tekeningen, 1987 

 3328 organisatie uitvoering en raming bestek Vdg 1.20, regeling waterpeil in Oude 

Haven- doorspoeling Vlaardingervaart tijdens de bouw, 1987 

 3329 Stukken betreffende communicatie: informatie aan pers en 

belanghebbenden, info brochure, met 9 tekeningen, 1986-1989.  1 omslag 

3330-3334 Stukken betreffende verleende vergunningen, 1986-1990.  5 omslagen 

 3330 voor bouw schutsluis, door gemeente Vlaardingen, met 1 tekening, 1986-

1987 

 3331 voor bouw schutsluis, door gedeputeerde staten, 1986-1987 

N.B. Bijlagen ontbreken. 

 3332 voor storten baggerspecie uit Buitenhaven van Rijkswaterstaat, directie 

Benedenrivieren, met 6 tekeningen, 1986-1988 

 3333 voor onttrekken grondwater ten behoeve van bouw schutsluis te 

Vlaardingen, door gedeputeerde staten, met 7 tekeningen, 1986-1990 

 3334 voor bouw havenkantoor annex bedieningsgebouw, door gemeente 

Vlaardingen, aan zichzelf, met 1 tekening, 1988 

N.B. Delfland besluit dat de aanwezigheid van deze werken na realisatie 

sluiscomplex op grond van Delflands Algemene Keur wordt geregeld 

<RUB10>1.793.112.123. Dijkvak IV; Maassluis tussen Schenkeldijk en Boonerhaven 

 3335 Stukken betreffende het vervangen in een gedeelte van de Deltadijk, tussen 

de keersluis en de spuisluis, op het terrein van Key en Kramer, van drie 

aanwezige zoutzuurafvoerleidingen door één nieuwe afvoerleiding, met 4 

kaarten en tekeningen, 1977-1984.  1 omslag 

3336-3338 Vergaderstukken en eindrapport van werkgroep Maassluis inzake aanpassing 

infrastructuur na voltooiing gedeelte Deltadijk tussen keersluis in 

Gemeentehaven en spuisluis Boonerhaven te Maassluis, 1979-1989.  3 omslagen 

 3336 Agenda's, voortgangs- en besprekingsverslagen, 1979-1985 

 3337 eindrapport, met 10 tekeningen, 1985 

 3338 uitnodiging voor een vergadering inzake effect bouw stormvloedkering op 

uitvoering bestek, gemaakt op basis van het eindrapport, 1989 

N.B. Het verslag van deze bespreking ontbreekt. 

 3339 Stukken betreffende de taxatie van de compensatie van de uitvoering van 

het eindrapport van de werkgroep aanpassing infrastructuur, met 4 



tekeningen, 1982-1985.  1 omslag 

N.B. Voor tekeningen, zie ook dossier werkgroep aanpassing infrastructuur. 

<RUB10>1.793.112.124. Dijkvak tussen gemaal Westland en De Kulk te Hoek van Holland 

<RUB11>1.793.112.124.1. Grondverwerving 

3340-3345 Stukken betreffende de verwerving van gronden ten behoeve van, 1975-

1991.  6 omslagen 

 3340 algemeen, met 1 tekening, 1979 

 3341 aankoop van NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland van grond, met 1 tekening, 

1979-1982 

N.B. EZH bleek niet bereid tot verkoop, bij brief verleende Delfland 

vergunning voor hebben en houden van hoogspanningsmast nr 35 

 3342 aankoop van de NV Nederlandse Spoorwegen van grond, met 1 tekening, 

1979-1991 

 3343 aankoop van de Staat der Nederlanden van grond, met 7 kaarten en 

tekeningen, 1975-1987 

 3344 aankoop van de gemeente Maassluis, percelen grond langs spoorlijn 

Maassluis-Hoek van Holland en perceel grond naast parkeerterrein aan 

Nieuwe Waterweg, 1983 

 3345 aankoop van Stichting Verwerking Tuinafval Westland van grond, 1979-1984 

N.B. Voor tekeningen, zie dossiers aankoop van de staat en van de NS. 

<RUB11>1.793.112.124.2. Uitvoering van werken 

3346-3352 Stukken betreffende vaststelling en uitvoering bestek 504/1981; aanleg 

Deltadijk tussen gemaal Westland en De Kulk, te Hoek van Holland, fase 1: 

maken voorbelasting voor spoorbaan, 1976-1983.  8 omslagen 

 3346 grondonderzoek, met 5 tekeningen en 5 foto's, 1976-1982 

 3347 besprekingen, met 4 tekeningen, 1977-1982 

 3348 tijdelijke waterkering ten westen van het Oranjekanaal, met 1 tekening, 

1978-1980 

 3349 goedkeuring bestek 504 van 1981, met 3 tekeningen, 1979-1982 

N.B. Bestek 504 is niet aangetroffen. 

 3350 aanpassing kabels en leidingen, 1981-1982 

 3351 aanbesteding en gunning; oplevering, 1981-1983 

 3352 uitvoering bestek 504: bouwbesprekingen, 1982 

3353-3357 Stukken betreffende een proefvak voor de toepassing van euroklei in een 

gedeelte van de Deltadijk, 1981-1985.  5 omslagen 

 3353 onderzoek milieu-aspecten, 1981-1982 

 3354 instelling, taak en samenstelling werkgroep begeleiding-, agenda's en 

verslagen werkgroep, 1981-1985 

 3355 kostenoverzicht en subsidie, 1982 

 3356 notitie vergelijkingsproef euroklei en traditionele klei, 1985 

 3357 conceptrapport "Proefvak euroklei Deltadienst te Hoek van Holland", 1985 

3358-3362 Stukken betreffende de vaststelling en de uitvoering van bestek 569/1986, 

1977-1990.  5 omslagen 

 3358 omleggen spoorbaan, met 9 tekeningen, 1977-1984 

 3359 goedkeuring bestek 569/1986 en spoortechnische werken, met 7 

tekeningen, 1983-1986 

 3360 voorbereiden omleggen spoorbaan; afwerken voorbelasting, met 3 

tekeningen, 1984-1985 

 3361 besprekingen inzake omleggen spoorbaan, met 2 tekeningen, 1984-1986 

 3362 aanbesteding en gunning; uitvoering en oplevering van bestek 569/1986, 

met 1 tekening, 1986-1990 

<RUB8>1.793.112.2. Maasdijk 

 3363 Stukken betreffende de werkgroep rooilijn Maasdijk te Maassluis, 

samengesteld uit ambtenaren van de gemeente Maassluis en Delfland, met 

12 tekeningen, 1981-1982.  1 omslag 



1.793.12. Binnenwaterkering 

<RUB7>1.793.120. Algemeen 

 3364 Stukken betreffende de bestrijding van voor waterkeringen schadelijke 

dieren, 1982-1987.  1 omslag 

 3365 Stukken betreffende de overname van het onderhoud van boezemkaden van 

de gemeente Delft, 1984-1987.  1 omslag 

N.B. Zie voor voorafgaande stukken de inventaris van het archiefdeel 1920-

1981. 

<RUB7>1.793.121. Boezemwaterkering (Zie vóór 1977 ook de inventarisnummers 12640-

12835) 

<RUB8>1.793.112.00. Algemeen 

 3366 Stukken betreffende de instelling van de werkgroep verbetering 

boezemkaden van de Unie van Waterschappen en de benoeming van ir. P. 

Slijkhuis in deze werkgroep namens de Zuid-Hollandse Waterschaps Bond, 

1982.  1 omslag 

N.B. Zie voor de stukken van deze werkgroep en van de subwerkgroep 

"technisch overleg" het archief van de Unie van Waterschappen. 

<RUB8>1.793.112.01. Berkelse Zweth (polders Akkerdijk en Schieveen) 

3367-3370 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming, 1974-1985.  4 omslagen 

 3367 planvorming voor Akkerdijksche polder en polder Schieveen, ligging kabels 

en leidingen, informatie aan betrokken gemeenten en organisaties, 

aanpassing profiel nabij hm 39, toepassing brekerzand, aanpassing 

elektriciteitskabels, vernieuwen inlaatconstructie nabij boerderij 

Hoogerbrugge, met 8 tekeningen en 3 kaarten, 1981-1985 

N.B. Zie ook nota "Kaden langs de Berkelse Zweth" dd 13-12-1974 in archief 

1920 - 1981 en keurvergunning 161 van 1988 voor ontwikkeling 

tuinbouwgebied 

 3368 bestek 540; aanbesteding en gunning; oplevering, met 4 tekeningen, 1984-

1985 

 3369 besprekingsverslagen, 1984-1985 

 3370 aanvullende werkzaamheden, met 1 tekening, 1985 

3371-3374 Stukken betreffende grondonderzoek, 1982-1985.  4 omslagen 

 3371 correspondentie met het Laboratorium voor Grondmechanica Delft, 1982-

1985 

 3372 rapport grondmechanisch onderzoek, met 8 tekeningen, bijlagen bij het 

rapport, 1984 

 3373 bijlagen bij het rapport mechanisch onderzoek, 21 tekeningen, 1984 

 3374 onderzoek naar explosieven, 1984-1985 

3375-3381 Stukken betreffende de aankoop- en schadeloosstelling voor gebruik van 

grond, 1983-1986.  7 omslagen 

 3375 taxaties, met 2 kaarten, 1983-1985 

 3376 aankoop van mevrouw C.M.A. van Ede van der Pals, te Zoetermeer van 

grond in Pijnacker, met 1 kaart en 1 tekening, 1984-1985 

 3377 aankoop van B.N.J. Heinsbroek te Delft van grond in Pijnacker, 1984-1986 

 3378 schadeloosstelling voor gebruik van grond van B.N.J. Heinsbroek te 

Pijnacker, A.P. en J.A. van der Hoeven te Berkel en Rodenrijs, P. Horeweg te 

Pijnacker, F.X.M. Kok te Pijnacker, D. en gebr. C. en A. Rodenburg te 

Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid Holland, met 9 

kaarten en 2 tekeningen, 1984-1986 

 3379 aankoop van J. Hoogerbrugge te Rotterdam van grond in Overschie, met 7 

kaarten, 1984-1986 

 3380 aankoop van mevrouw A.M. Neville te Delft van grond in Delft, met 12 

kaarten en 1 tekening, 1984-1986 

 3381 aankoop van W.J. Wubben te Delft van grond in Delft, met 3 kaarten en 1 

tekening, 1984-1986 

<RUB8>1.793.112.02. Dorppolder 



 3382 Stukken betreffende verbetering van de boezemkaden in de Dorppolder: 

herstel door de provincie, grondmechanisch onderzoek, schadeloosstelling 

aan J.P. van Leeuwen te Schipluiden, met 3 kaarten en 3 tekeningen, 1986-

1989.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.03. Duifpolder 

3383-3390 Stukken betreffende de verbetering van de boezemkaden in de Duifpolder, 

1985-1989.  8 omslagen 

N.B. Zie ook dossier Verbetering boezemkaden Kerkpolder en Duifpolder 

 3383 wel nabij hectometerpaal 68, ten zuiden van het gemaal van de Duifpolder, 

met 1 kaart en 1 grafiek, 1985 

 3384 voorbereiding reconstructie Kwakelweg, boezemkade en hoofdwatergang in 

Maasland, met 3 kaarten, 1985-1988 

 3385 opgave kabels en leidingen, met 2 tekeningen, 1985-1988 

 3386 herstel verzakking gedeelte kade nabij gemaal Duifpolder, met 2 tekeningen, 

1986 

 3387 grondmechanisch onderzoek en rapport opgaande beplatingen op 

boezemkaden, met 22 tekeningen en 2 foto's, 1986-1988 

 3388 aanbieding bestek 592/1988, verbeteren boezemkaden in de Duifpolder, 

gunning aan Aannemingsbedrijf G.M. Vis te Kwintsheul en oplevering werk, 

met 3 tekeningen, 1988-1989 

 3389 vergunning van de provincie voor het dempen van een bermsloot en het 

maken van een duiker onder fietspad 73, met 2 kaarten, 1988-1989 

 3390 schadeloosstelling voor gebruik grond in Maasland, taxaties, van J. Buitelaar 

te Maasland, N. Boekestijn te Maasland, J. Moerman te Schipluiden, J. 

Rodenburg te Maasland, K. van Roon te Maasland en de provincie Zuid-

Holland, met 3 kaarten en 8 tekeningen, 1988-1989 

<RUB8>1.793.112.04. Groeneveldse Polder 

3391-3395 Stukken betreffende de plan- en besluitvorming, 1980-1984.  5 omslagen 

 3391 grondonderzoek: grondmechanisch advies, onderzoek verontreiniging 

aanvulgrond, toepasbaarheid brekerzand, met 2 kaarten en 12 tekeningen, 

1980-1983 

 3392 vooroverleg: besprekingen, begroting, kosten directiekeet, toestemming 

gemeente Schipluiden, met 6 kaarten, 1980-1984 

 3393 9 tekeningen bij-, 1983 

 3394 begroting; bestek 525 dienstjaar 1983; aanbesteding en gunning; 

opdrachtverlening; oplevering, met 2 kaarten, 1983-1984 

 3395 bouwvergaderingen, met 3 tekeningen, 1983-1984 

3396-3406 Stukken betreffende de verwerving van gronden, 1980-1984.  11 omslagen 

 3396 algemeen: begroting, taxatie-overzicht, besprekingen, 1980-1983 

 3397 van Fa. A.A. Aarts kadastraal perceel gemeente Schipluiden, sectie A, nr 

342, met 2 tekeningen, 1983 

N.B. De aankoop is niet doorgegaan. 

 3398 van Fa. W.A. en P. Aarts langs de Groeneveldse Watering, kadastrale 

percelen Schipluiden, sectie A, nrs 318 en 342, samen groot 1.280 m2, met 

2 tekeningen, 1983 

N.B. de aankoop is niet doorgegaan 

 3399 van H.A.A. Ammerlaan langs de Groeneveldse Watering kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie F, nrs 250, 144, 411 en 128, groot ca. 8.800 m2, met 4 

tekeningen, 1982-1983 

 3400 van N.F. Ammerlaan langs de Groeveveldse Watering kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie F, nrs 146 en 416, groot 5.600 m2, met 3 tekeningen, 

1982-1983 

N.B. De akte voor deze aankoop is gesteld op naam van H.A.A Ammerlaan 

omdat de eigendom van deze gronden inmiddels naar hem was overgegaan. 

 3401 van P.C.M. Ammerlaan een kadegedeelte langs een zijsloot in Schipluiden, 

met 2 tekeningen, 1983 

N.B. Van aankoop is afgezien; zie ook de map "algemeen, besprekingen". 



 3402 van H. Harteveld langs de Zweth kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, 

nr 434, groot 8.900 m2, met 6 tekeningen, 1982-1984 

 3403 van W.J.M. Olsthoorn kadastrale perceelsgedeelten De Lier, sectie A, nr 

1619, groot 600 m2, met 2 tekeningen, 1983 

N.B. Stukken betreffende de afhandeling van deze aankoop zijn niet 

aangetroffen. 

 3404 van L.N. van Rijn nabij de Hofzichtlaan kadastrale percelen Schipluiden, 

sectie F, nr 29 en 453, met 8 tekeningen, 1983-1984 

 3405 van J.A. Sonneveld langs de Monster Watering kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie A, nr 2 en 3 en sectie F, nr 273, met 9 tekeningen, 1983-

1984 

 3406 van NV Levensverzekering Maatschappij Utrecht langs de Zweth en de 

Groeneveldse Watering kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, nr 251, 

123, 124 en 125, groot 6.700 m2, met 2 tekeningen, 1980-1983 

3407-3417 Stukken betreffende de opgave van de ligging van kabels en leidingen, 

1981-1983.  11 omslagen 

 3407 inventarisatie door Delfland, met 2 tekeningen, 1981 

 3408 opgave Defensie Pijpleiding Organisatie, met 1 tekening, 1981 

 3409 opgave Elektriciteits- en gasbedrijf Delfland, met 2 tekeningen, 1981 

 3410 opgave Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag, met 1 tekening, 1981 

 3411 opgave gemeente De Lier, met 1 tekening, 1981 

 3412 opgave Nederlandse Aardolie Maatschappij NV, met 3 tekeningen, 1981-

1983 

 3413 opgave Nederlandse Gasunie District West, met 3 tekeningen, 1981-1982 

 3414 opgave Openbare Nutsbedrijven Schipluiden, met 7 tekeningen, 1981-1982 

 3415 opgave PTT Telecommunicatie, met 8 tekeningen, 1981 

 3416 opgave PTT Telecommunicatie, met 12 tekeningen, 1983 

 3417 opgave Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij, met 1 tekening, 1981 

3418-3425 Stukken betreffende de schadeloosstelling voor gebruik van gronden, 1982-

1989.  8 omslagen 

 3418 van Fa. Gebr. W.A. en P.H. Aarts langs de Groeneveldse Watering kadastrale 

percelen Schipluiden, sectie A, nrs 318 en 342, groot 1.280 m2, met 10 

tekeningen, 1982-1989 

 3419 van H.A.A. Ammerlaan langs de Groeneveldse Watering en een zijtak 

kadastrale percelen Schipluiden, sectie F, nrs 123, 124, 125 en 251, groot 

6.700 m2, met 4 tekeningen, 1983 

 3420 van W.M. Arkesteijn langs de Groeneveldse Watering en de Zijde kadastrale 

percelen Schipluiden, sectie A, nr 321, groot 1.275 m2, met 4 tekeningen, 

1982-1983 

 3421 van J.N.M. Enthoven langs de Zijde kadastrale percelen De Lier, sectie A, nr 

3947, groot 780 m2, met 2 tekeningen, 1982-1984 

 3422 van L.J. Kester, voorheen Maatschap J. Ottenvanger / W.P. van der Meide, 

langs de Groeneveldse Watering kadastrale percelen Schipluiden, sectie A , 

nr 328, groot 1.100 m2, met 2 tekeningen, 1982-1989 

 3423 van J.W.J. Langelaan langs de Groeneveldse Watering kadastrale percelen 

Schipluiden, sectie A, nr 320, groot 640 m2, met 2 tekeningen, 1982-1989 

 3424 van A.J. Nieuwenhuizen langs de Zijde kadastraal perceel Schipluiden, sectie 

A, nr 326, groot 7.830 m2, met 2 tekeningen, 1983 

 3425 van Fa. Gebr. de Vreede langs de Groeneveldse Watering kadastraal perceel 

Schipluiden, sectie A, nr 354, groot 860 m2, met 4 tekeningen, 1983 

<RUB8>1.793.112.05. Harnaschpolder 

 3426 Stukken betreffende het plaatsen en gedeeltelijk vervangen van een 

oeverbeschoeiing langs de Harnaschwetering, ingevolge een voorwaarde van 

keurvergunning 249 van 1926, met 6 tekeningen, 1984-1987.  1 omslag 

 3427 Stukken betreffende het eindrapport van Rijkwaterstaat inzake het 

onderzoek van de boezemkade van de Harnaschpolder, met 4 tekeningen en 

17 foto's, 1986.  1 omslag 



 3428 Stukken betreffende taxaties van te verwerven gronden die nodig waren ter 

verbetering van de boezemkaden in de Harnaschpolder, met 1 kaart en 2 

tekeningen, 1987.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.06. Hoekpolder 

3429-3432 Stukken betreffende verbetering van de boezemkaden in de Hoekpolder, 

1987-1990.  4 omslagen 

 3429 aanpassing kabels en leidingen, met 1 tekening, 1987-1988 

 3430 grondmechanisch onderzoek en sterkteberekening brug, met 7 tekeningen, 

1988 

 3431 bestek 607/1988; aanbesteding en gunning; besprekingsverslagen; 

oplevering, met 2 tekeningen, 1988 

 3432 verbeteringsplan en aankoop grond van de gemeente Rijswijk, met 2 kaarten 

en 2 tekeningen, 1988-1990 

<RUB8>1.793.112.07. Holierhoekse en Zouteveense polder Vockestaert 

3433-3438 Stukken betreffende de verbetering van de boezemkaden langs de 

Vlaardingsevaart en aanleg fietspad langs- in plaats van op de kade, 1984-

1988.  6 omslagen 

 3433 opgave kabels en leidingen, met 5 tekeningen, 1984 

 3434 grondmechanisch advies, met 1 kaart en 3 tekeningen, 1984-1987 

 3435 overdracht eigendom en onderhoudsplicht aan recreatieschap Midden-

Delfland, 1984-1987 

 3436 planvorming, met 3 kaarten en 22 tekeningen, 1984-1988 

 3437 inspraak van bewoners en belanghebbenden, 1986 

 3438 uitwisseling situatietekeningen en dwarsprofielen, met 50 tekeningen, 1985-

1987 

<RUB8>1.793.112.08. Kerkpolder 

3439-3449 Stukken betreffende verbetering van boezemkaden in de Kerkpolder en de 

Duifpolder, 1986-1989.  11 omslagen 

 3439 planvorming, met 14 tekeningen, 1986-1988 

 3440 grondmechanisch onderzoek, met 3 tekeningen, 1987-1988 

 3441 taxatie van gronden en schadeloosstelling J. Moerman te Schipluiden, met 1 

kaart en 2 tekeningen, 1987-1988 

 3442 bestek 592/1988, met 3 tekeningen, 1988 

 3443 opzichtersdagboek bij uitvoering bestek 592, 1988 

 3444 opgave kabels en leidingen, met 1 tekening, 1988 

N.B. Tekeningen met opgave kabels en leidingen zijn niet aangetroffen, wel 

een aantekening dat deze zijn achtergehouden bij de afdeling. 

 3445 goedkeuring bestek 591 (verbetering binnen bebouwde kom), aanbesteding, 

gunning, uitvoering en oplevering, 1988-1989 

 3446 bestek 591/1988 (verbetering binnen bebouwde kom van Schipluiden); 

opgave paselementen; palenplan, met 21 tekeningen, 1988-1989 

 3447 bouwvergunning van de gemeente Schipluiden, 1988-1989 

 3448 opzichtersdagboek uitvoering bestek 591, 1988-1989 

 3449 goedkeuring bestek 592 en begroting; aanbesteding en gunning; uitvoering; 

oplevering, met 1 tekening, 1988-1989 

<RUB8>1.793.112.09. Klaas Engelbrechtpolder en Woudse Polder 

3450-3454 Stukken betreffende plan- en besluitvorming, 1983-1987.  5 omslagen 

 3450 opgave kabels en leidingen, met 2 tekeningen, 1983 

 3451 grondmechanisch onderzoek, met 34 kaarten, 1984-1986 

 3452 besluit geen fietspad op boezemkaden aan te leggen; vergunning van 

gemeente Schipluiden; informatie aan het Bureau van Uitvoering 

reconstructie Midden Delfland; bestek 561; aanbesteding en gunning; 

besprekingsverslagen; oplevering, met 5 tekeningen, 1984-1987 

 3453 aanvullend werk: reparatie scheurvorming in Ommendijk, met 2 foto's, 4 

tekeningen en 1 kaart, 1985 

 3454 opzichtersdagboek, 1986-1987 

3455-3482 Stukken betreffende aankoop en gebruik van grond, 1984-1988.  28 omslagen 



 3455 taxaties van gronden, met 1 kaart, 1984-1985 

 3456 aankoop van W.A.L. van den Berg te Honselersdijk van grond in Naaldwijk, 

1988 

N.B. Geen koopakte aangetroffen 

 3457 gebruik grond van H. Boekesteijn in Schipluiden, 1985-1986 

 3458 aankoop van W. Boekesteijn te Maasland van grond in Schipluiden, met 1 

kaart en 1 tekening, 1985-1986 

 3459 gebruik grond van A.P. Chardon in Schipluiden, met 1 kaart en 2 tekeningen, 

1985-1986 

 3460 gebruik grond van E.H. Chardon te Den Hoorn in Schipluiden, met 1 kaart en 

1 tekening, 1985-1986 

 3461 aankoop grond van mevrouw A.R. Dullemeijer-Smit te Oegstgeest in 

Schipluiden, met 1 kaart, 1985-1986 

 3462 gebruik grond van C.C. van Eijmeren in Schipluiden, met 1 kaart en 2 

tekeningen, 1985-1986 

 3463 gebruik grond van J.Th. van der Hoeven in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3464 aankoop grond van M. de Jong in Schipluiden, met 1 kaart en 1 tekening, 

1985-1987 

 3465 aankoop grond van mevrouw A.M. de Jong-Van Staalduinen te 's-

Gravenhage in Naaldwijk, 1988 

N.B. Een aankoopakte is niet aangetroffen. 

 3466 aankoop grond van de erven S. de Jong te Den Hoorn, in Schipluiden, met 1 

kaart en 1 tekening, 1985-1987 

 3467 gebruik grond van L.F.M. van der Knaap in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3468 gebruik grond van M.G.P. van der Knaap in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985-1988 

 3469 gebruik grond van J.P.M. van Koppen in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3470 gebruik grond van L.A.M. van Marrewijk in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3471 gebruik grond van M.C. van Marrewijk in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3472 gebruik grond van A. Noordam te 's-Gravenzande, in Schipluiden, met 1 

kaart en 1 tekening, 1985 

 3473 gebruik grond van J.C.M. van Paassen in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3474 gebruik grond van E.J. Preuninger te Delft, in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

 3475 aankoop van Fa. H.A.J. van Schie van grond in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

N.B. Een aankoopakte en correspondentie over taxaties ontbreken 

 3476 aankoop van A.R. Smit te Dordrecht van grond in Schipluiden, met 1 kaart 

en 1 tekening, 1985 

N.B. Een aankoopakte en correspondentie over taxaties van de grond 

ontbreken 

 3477 gebruik grond van A.P. Tetteroo in Schipluiden, met 1 kaart en 1 tekening, 

1985 

 3478 gebruik grond van L.M.J. Vis in Schipluiden, met 1 kaart en 1 tekening, 1985 

 3479 aankoop van N. van Woerden te Den Hoorn van grond in Schipluiden, met 1 

kaart en 1 tekening, 1985 

N.B. Een aankoopakte en correspondentie over taxaties en aankoop of 

gebruik ontbreken 

 3480 aankoop van Fa. A.L.C. van Wijk van grond in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 



N.B. Een aankoopakte en correspondentie over taxaties en aankoop van de 

grond ontbreken 

 3481 aankoop van Fa. G.A. van Wijk van grond in Schipluiden, met 1 kaart en 1 

tekening, 1985 

N.B. Een aankoopakte en correspondentie over taxaties en aankoop van de 

grond ontbreken 

 3482 gebruik grond van de provincie Zuid-Holland, met 1 kaart en 5 tekeningen, 

1986 

N.B. Correspondentie over taxaties en aankoop van de gronden ontbreken 

<RUB8>1.793.112.10. Nieuwland en Noordland, polder- 

 3483 Stukken betreffende het slopen van de tankversperring aan de oostzijde van 

de Krimsloot en het ophogen van de polderkade aan de oostzijde van de 

hoofdwatergang, 1986.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.11. Oude Campspolder 

 3484 Stukken betreffende grondmechanisch onderzoek ter voorbereiding van 

omleggen boezemwater langs het Nieuwe Water in de Oude Campspolder, 

met 2 tekeningen, 1987.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.12. Oude Lierpolder 

 3485 Stukken betreffende het op hoogte brengen van de boezemkade aan Het 

Achterlaantje in de Oude Lierpolder, met 3 tekeningen, 1981-1982.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.13. Oude- en Nieuwe Broekpolder 

3486-3488 Stukken betreffende verzwaring boezemkade langs de Zweth, in combinatie 

met aanleg Provinciaal fietspad nr 11, 1978-1985.  3 omslagen 

 3486 plan- en besluitvorming, met 14 kaarten en tekeningen, 1978-1985 

 3487 verwerving door onteigening, algemeen, -in Naaldwijk, -in Schipluiden, met 

3 kaarten en 12 tekeningen, 1983 

 3488 aankoop grond in Naaldwijk en Schipluiden, met 1 tekening, 1984 

 3489 Stukken betreffende bijdrage in de kosten van P.W. van de Valk te 

Kwintsheul voor aanbrengen beschoeiing langs hioofdwatergang in Oude en 

Nieuwe Broekpolder, 1981-1982.  1 omslag 

<RUB8>1.793.112.14. Zuidpolder van Delfgauw 

 3490 Stukken betreffende het ophogen van de boezemkade langs de Pijnackerse 

Vaart, met 1 kaart en 1 tekening, 1987.  1 omslag 

1.793.2. Toezicht 

1.793.20. Algemeen 

1.793.21. Buitenwaterkering 

<RUB7>1.793.211. Zeewering  

<RUB8>1.793.211.1. Schouw zeewering en zeeduinen 

 3491 Stukken betreffende de schouw van de zeewering en de zeeduinen; het 

ontoegankelijk maken van een aantal bunkers in de duinen, 1982-1988. 1 omslag 

<RUB7>1.793.212. Dijken  

<RUB8>1.793.212.1. Maasdijk 

 3492 Stukken betreffende de schouw van de Maasdijk, 1982-1989.  1 omslag 

1.793.22. Binnenwaterkering 

 3493 Stukken betreffende de schouw en onderhoud van binnenboemzemkaden: 

de polder Berkel; de polder van Nootdorp; de Droogmaking in de Oude 

polder van Pijnacker; de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, 1982-

1988.  1 omslag 

3494-3497 Stukken betreffende de schouw op het onderhoud van boezem- en 

polderkaden, met 15 kaarten en tekeningen, 1982-1989.  4 omslagen 

 3494 schouw en onderhoud van boezem- en polderkaden, met 15 kaarten en 

tekeningen, 1982-1986 



 3495 zomerschouw 1986; najaarsschouw 1986; inventarisatie gebreken aan 

boezem- en polderkaden in het District Delft; proces-verbaal tegen Van der 

Giessen Houtindustrie BV; verscheuren proces-verbaal tegen D. de Jong te 

Maasland; aanschrijving H.J.C. Klem te Berkel en Rodenrijs; gemeente 

Maasland, snoeien bomen op boezemkade Commandeurpolder langs de 

Noordvliet; gemeente Schipluiden bezwaar A. Varekamp te De Lier tegen 

proces-verbaal; uitstel G. Weerheim te Pijnacker voor het ophogen en 

verbreden van een polderkade in de Droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, 1986-1989 

 3496 inventarisatie van de toestand van de polderkaden in het district Delft, 1987-

1989 

 3497 vellen van bomen op boezemkade Aalkeet Buitenpolder; herstel 

onderwaterbeloop boezemkade Berkelse Zweth; districten Kijkduin, 

Maassluis en 's-Gravenzande; aantasting boezemkade langs de 

Kastanjewetering bij Gist-Brocades te Delft; beplanting op de polderkade van 

de polder van Berkel, 1987-1989 

1.798. Ontgronding, opspuiting 

 3498 Stukken betreffende de toepassing en de intrekking van de Verordening op 

de Opspuiting van Zuid-Holland, 1982-1984.  1 omslag 

 3499 Stukken betreffende de wijziging van de Ontgrondingenverordening Zuid-

Holland, 1987-1988.  1 omslag 

1.81. Land- en waterwegen 

1.811. Landwegen 

1.811.0. Algemeen 

3500-3503 Stukken betreffende het systematisch wegenonderhoud door Grontmij NV, 

1979-1982.  4 omslagen 

 3500 plan Grontmij, offerte en opdrachtverlening, verslagen besprekingen, met 1 

kaart, 1979-1982 

 3501 advies inzake beheer en onderhoud van polderwegen, 1981 

 3502 deelrapporten, met 1 kaart, 1981 

 3503 bijlagen rapport: 1) basisgegevens van visuele inspecties, 2) numerieke 

uitslagen van deflectiemetingen; 3) verslagen voortgangsgesprekken, 1981 

 3504 Stukken betreffende opgave van wegen, in beheer van Delfland, inzake 

onderzoek naar de sanering en financiering van het wegenbeheer na 

herziening van de Wet Uitkeringen Wegen, 1985.  1 omslag 

 3505 Inventaris van wegen, in beheer en onderhoud van Delfland, 1985-1989. 1 omslag 

 3506 Brief van verantwoordelijk gedeputeerde voor de wegenbouw, T.F.J. Jansen 

aan ir. P. Slijkhuis, inzake zijn waardering voor de toepassing van gewapend 

asfalt in de wegenbouw, 1987.  1 omslag 

 3507 Stukken betreffende de inventarisatie van wegen ten behoeve van de 

provincie, in verband met de sanering van het wegenbeheer, 1988.  1 omslag 

1.811.1. Wegenleggers 

1.811.101. Bodegraven 

 3508 Stukken betreffende Prinsendijk, wegenlegger gemeente Bodegraven, 

kostenverdeling tussen de hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en 

Schieland, 1983-1984.  1 omslag 



1.811.102. 's-Gravenzande 

 3509 Stukken betreffende Onderweg Maasdijk; wegenlegger gemeente 's-

Gravenzande; overdracht onderhoud aan de gemeente, 1983.  1 omslag 

1.811.103. De Lier 

 3510 Stukken betreffende de wegenlegger gemeente De Lier, de reactie van 

Delfland op het voorontwerp-, met 1 kaart, 1984.  1 omslag 

1.811.104. Monster 

 3511 Stukken betreffende de wegenlegger van de gemeente Monster; 

onderhoudsplicht kunstwerken in Madeweg en Wenpad, met 2 kaarten, 

1982-1989.  1 omslag 

1.811.105. Naaldwijk 

 3512 Stukken betreffende de wegenlegger van de gemeente Naaldwijk en de 

reactie van Delfland op het voorontwerp-, met 1 kaart, 1985-1987.  1 omslag 

1.811.106. Pijnacker 

 3513 Stukken betreffende Bieslandseweg en Bieslandsekade; de wegenlegger van 

de gemeente Pijnacker; onderhoudsplicht, met 1 kaart en 2 tekeningen, 

1981-1984.  1 omslag 

1.811.107. Reeuwijk 

 3514 Stukken betreffende de Prinsendijk; de wegenlegger van de gemeente 

Reeuwijk; kostenverdeling onderhoud-, met 1 kaart, 1983.  1 omslag 

1.811.108. Rotterdam 

 3515 Stukken betreffende de wegenlegger van de deelgemeente Hoek van Holland 

en de reactie van Delfland op het voorontwerp van de 6e wijzigingslegger, 

met 1 kaart, 1983.  1 omslag 

1.811.109. Schiedam 

 3516 Stukken betreffende de wegenlegger van de gemeente Schiedam; geen 

reactie van Delfland, met 1 kaart, 1986.  1 omslag 

1.811.110. Schipluiden 

 3517 Stukken betreffende de wegenlegger van de gemeente Schipluiden; 

onderhoudsplicht Harnaschkade, Kerkpad, Kastanjeweteringkade en 

Woudselaan, 1982-1985.  1 omslag 

1.811.111. Vlaardingen 

 3518 Stukken betreffende de wegenlegger van de gemeente Vlaardingen, met 1 

kaart, 1981-1986.  1 omslag 

1.811.112. Wateringen 

 3519 Stukken betreffende de wegenlegger van de gemeente Wateringen, met 1 

kaart en 1 tekening, 1984-1988.  1 omslag 



1.811.2. Wegen 

1.811.201 Commandeurskade/Duifpolderkade 

 3520 Stukken betreffende ontheffing van de wegenverordening Zuid-Holland tot 

het aanbrengen van rijslag op de Duifpolderkade te Maasland, 1985.  1 omslag 

1.811.202. Deltadijk 

 3521 Stukken betreffende de Deltadijk in gemeenten Maassluis en Vlaardingen: 

beperking toegang tot voetgangers, fietsers en onderhoudspersoneel van 

Delfland, met 1 tekening, 1982-1983.  1 omslag 

1.811.203. Dwarskade (Nootdorp) 

 3522 Stukken betreffende de reconstructie van de Dwarskade: grondmechanisch 

onderzoek, bestek 578/1987, aanbesteding en gunning, oplevering, 

aanbrengen betuining, met 1 kaart en 3 tekeningen, 1986-1987.  1 omslag 

1.811.204. Gaagweg (Schipluiden) 

 3523 Stukken betreffende ontheffing van de wegenverordening Zuid-Holland tot 

het uitwegen naar de Gaagweg ten behoeve van baggerwerkzaamheden 

voor het baggerdepot van Delfland, 1982.  1 omslag 

1.811.205. Geerweg 

 3524 Stukken betreffende de verbreding van de berm van de Geerweg te 

Nootdorp, met 3 tekeningen, 1982-1983.  1 omslag 

1.811.206. Hofweg 

3525-3528 Stukken betreffende de reconstructie van de Hofweg, 1981-1986.  4 omslagen 

 3525 plan- en besluitvorming, met 3 kaarten, 1981-1982 

 3526 subsidies van gedeputeerde staten, de Landinrichtingsdienst en de gemeente 

Rotterdam, 1981-1986 

 3527 goedkeuring bestek, aanbesteding, opdrachtverlening, oplevering, meer- en 

minderwerk, met 2 tekeningen, 1983-1984 

 3528 communicatie en voorlichting: aan bewoners, uitnodiging bezichtiging werk, 

persberichten, 1983-1984 

1.811.207. Kanaalweg/Broekweg/Broekkade/Polderweg en Middenweg 

 3529 Stukken betreffende de aanleg verharding wandel- en fietspad langs de 

Broekkade, met 1 kaart, 1985.  1 omslag 

 3530 Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van de 

Middenweg, de Broekweg en de Polderweg aan de gemeente Leidschendam, 

met 2 tekeningen, 1987-1989.  1 omslag 

N.B. Een overeenkomst ontbreekt. 

1.811.208. Kandelaarsweg (Rotterdam) 

 3531 Stukken betreffende werkzaamheden aan de heul in de Kandelaarsweg te 

Rotterdam, met 3 tekeningen, 1985.  1 omslag 

1.811.209. Kerkepad/Woudselaan/Woudseweg 

 3532 Stukken betreffende de overname van Ch. van Adrichem, Woudseweg 11a te 

Den Hoorn van het beheer en onderhoud van een inlaatconstructie in de 

Harnaschpolder, 1983.  1 omslag 



 3533 Stukken betreffende het herstel van de kerkepaden Het Doelpad door de 

Commandeurspolder en het Dijkpolderpad door de Dijkpolder door het 

Bureau van Uitvoering van Midden-Delfland, 1984-1985.  1 omslag 

 3534 Stukken betreffende ontheffing van de wegenverordening Zuid-Holland tot 

het gebruik maken van de provinciale weg, de Woudseweg, voor het maken 

en behouden van een stuw, ter hoogte van km 6.203 (zuidoostzijde), 1985. 1 omslag 

 3535 Stukken betreffende ontheffing van de wegenverordening Zuid-Holland voor 

Delfland voor het gebruik van de Woudseweg voor het maken en hebben van 

een stuw in de bermsloot, 1985.  1 omslag 

1.811.210. Kortelandseweg 

3536-3537 Stukken betreffende de overname van het beheer en onderhoud van de 

gemeente Nootdorp van de Kortelandseweg, 1980-1984.  2 omslagen 

N.B. De reconstructie is niet doorgegaan. 

 3536 overname beheer en onderhoud, met 9 tekeningen, 1980-1984 

 3537 bezwaarschriften tegen reconstructie Kortelandseweg, persberichten, met 5 

tekeningen, 1981-1983 

N.B. De reconstructie is niet doorgegaan. 

1.811.211. Kruisweg, Korte- en Lange te Maasdijk 

 3538 Stukken betreffende de overname van het beheer en onderhoud van de 

Korte- en Lange Kruisweg te Maasdijk, met 7 kaarten en tekeningen, 1982-

1989.  1 omslag 

1.811.212. Maasdijk met parallelwegen 

 3539 Stukken betreffende het openbaar verklaren van de Onderweg van de 

Maasdijk, 1980-1985.  1 omslag 

 3540 Stukken betreffende aansluitingen Woutersweg en Nieuwe Laan op- en het 

verleggen van de rioolpersleiding langs de Maasdijk, met 8 kaarten en 

tekeningen, 1983-1988.  1 omslag 

1.811.213. Molenkade (Berkel en Rodenrijs) 

 3541 Stukken betreffende de openbaarheid van het weggedeelte Molenkade naar 

aanleiding van een verzoek van M.A. van Herk om dit weggedeelte aan de 

openbaarheid te onttrekken, met 3 kaarten en tekeningen en 6 foto's, 1981-

1988.  1 omslag 

1.811.214. Molenlaan (Pijnacker) 

 3542 Stukken betreffende het onderhoud van het hekwerk langs Molenlaan in 

Pijnacker door T.J. Dijkshoorn, 1983.  1 omslag 

1.811.215. Nieuwkoopseweg 

 3543 Stukken betreffende het aanbrengen van een beschoeiing langs de 

Nieuwkoopseweg, met 1 kaart, 1984.  1 omslag 

1.811.216. Nieuwlandse- en Noordlandse dijk 

 3544 Stukken betreffende Nieuwlandse Molenpad en onderhoudsweg langs 

Delflandse dijk in deelgemeente Hoek van Holland openstelling voor verkeer 

op de toegangsweg naar de Krimsloot en vestiging erfdienstbaarheid, met 2 

kaarten, 1980-1984, 1988.  1 omslag 



1.811.217. Nollaantje (Naaldwijk) 

 3545 Stukken betreffende het instellen van een parkeerverbod voor het Nollaantje 

te Naaldwijk, met 1 kaart, 1981-1983.  1 omslag 

1.811.218. Overgauwseweg en Rijskade 

 3546 Stukken betreffende een financiële bijdrage in herstel afkalving bermen en 

taluds van de Overgauwseweg en de Rijskade, 1980-1986.  1 omslag 

1.811.219. Pettendijk 

 3547 Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht aan de gemeente Naaldwijk van 

percelen grond langs de Pettendijk, 1982.  1 omslag 

 3548 Stukken betreffende de overname van de gemeente Naaldwijk van het 

beheer en onderhoud 450 meter lang gedeelte van de Pettendijk, met 1 

kaart, 1985-1986.  1 omslag 

1.811.220. Provinciale weg (Delft) 

 3549 Stukken betreffende ontheffing van de wegenverordening Zuid-Holland tot 

het hebben, gebruiken en onderhouden van een rioolwaterpersleiding, 1985. 

 1 omslag 

1.811.221. Strandweg/Zijdijk 

 3550 Stukken betreffende goedkeuring van het op basis van het ingediende 

bestek uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden met bijkomende werken 

op de Strandweg en de Zijdijk in de gemeente 's-Gravenzande, met 2 

tekeningen, 1986.  1 omslag 

1.811.222. Veenweg/Broekweg/Middenweg 

 3551 Stukken betreffende de Veenweg en de Polderweg: reconstructie door- en 

onderhoudsplicht bij Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, 1980-1985. 1 omslag 

 3552 Correspondentie met de Nederlandse Spoorwegen inzake de verbetering van 

opritten tot de spoorwegovergang in de Veenweg, met 2 tekeningen, 1981-

1982.  1 omslag 

 3553 Stukken betreffende bermverbreding en plaatsen beschoeiing langs de 

Veenweg, 1984.  

N.B. Zie dossier Nieuwkoopseweg Pijnacker. 

 3554 Stukken betreffende snelheidsbeperking tot 60 km per uur op de Veenweg te 

Nootdorp en Leidschendam, 1986-1988.  1 omslag 

1.811.223. Wateringkade, Lange- 

 3555 Stukken betreffende de verbetering-, de overdracht van het beheer en 

onderhoud van de weg op de Lange Wateringkade en de Zwet aan de 

gemeente Wateringen, 1980-1983.  1 omslag 

1.811.224. Zwethkade 

 3556 Stukken betreffende het instellen van een parkeerverbod voor de 

Zwethkade, 1981-1983.  1 omslag 

1.812. Bruggen en heulen 

 3557 Inventaris van bruggen en dammen in wegen en paden van district Delft van 

de Technische dienst van Delfland, met 1 kaart, 1982.  1 omslag 



1.813. Vaarwegen 

 3558 Stukken betreffende de wijziging van motorvaartvergunningen na de 

inwerkingtreding van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland per 1 januari 

1988, met 1 kaart, 1988-1989.  1 omslag 



006. ARCHIEF VAN DE VERGADERING VAN HOOFDINGELANDEN 

 3559 Notulen van de vergadering van hoofdingelanden, met bijlagen, 1978-1986, 

1989.  1 omslag 

N.B. Zie voor deze notulen inventarisnr 15979 van het archiefdeel 1920-

1981. 



007. ARCHIEF (VOORLOPIGE) DISTRICTSBESTUREN 

 3560 Notulen van de vergaderingen der districtsbesturen, 1980-1987.  1 omslag 

N.B. Zie voor deze notulen inventarisnummer 15982 van het archiefdeel 

1920-1981. Zie voor het archief van de secretaris van de voorlopige 

districtsbesturen inventaris 136. 



008. BIJLAGEN 

990. Gedrukte notulen verenigde vergadering 

991. Gedrukte jaarverslagen 

992. Gedrukte reglementen/verordeningen en keur 

993. Gedrukte rapporten/nota's 

994. Instructies 

995. Index op de keurvergunningen 

Keurvergunningen 1982 

 

Vergunningnummer: 82.001 

Vergunninghouder:  Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Geesteszwakke Kinderen 

Beschrijving: het dempen van twee sloten en graven langs noordzijde gebouw 'De Helling' 

en polder Westmade, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 128, 129, 

131, 132, 133, 134, 135, 2716 

vergunning 306/1981 is bij deze vergunning ingetrokken 

 

 

Vergunningnummer: 82.002 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de boezemkade van de Dijkpolder langs 

de Noordvliet en de Zuidgaag, vanaf de Rozenlaan te Maassluis 

 

 

Vergunningnummer: 82.003 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten 

Beschrijving: het aanleggen van een hoofdwaterleiding in de zuidelijke berm van de 

Keulseweg, Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker,  in het kadastrale perceel, 

gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1061 

 

 

Vergunningnummer: 82.004 

Vergunninghouder:  L.J. Kester 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het plaatsen van een azobéhouten 

beschoeiing langs een scheisloot van de Groeneveldsche polder, Oostlaan 3,  in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 310 

 

 

Vergunningnummer: 82.005 

Vergunninghouder:  M.J.M. v.d. Knaap 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Dijkpolder,  

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 3616 

 

 

Vergunningnummer: 82.006 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het maken van een dam met duiker in een sloot van de Noordpolder voor 

een aan te leggen voetpad in het Julianapark,  in het kadastrale perceel, gemeente 

Rijswijk, sectie B, nr. 708 

 



 

Vergunningnummer: 82.008 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen van 0,1-bar gasleidingen in de Maasdijk en via een brugbuis over 

het Nieuwe Water te Maasdijk, te Naaldwijk   

zie verg. 792/1948 en 209/1976 

 

Vergunningnummer: 82.009 

Vergunninghouder:  vof C. de Hoog en Zn. 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis met de noordelijke en zuidelijke gevel op 

minder dan 4 m afstand uit de insteken van sloten in de Zuidpolder van Delfgauw,  in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 1080 

 

 

Vergunningnummer: 82.010 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Beschrijving: het opruimen van twee kabels en drie leidingen en het aanleggen en 

onderhouden in de landscheiding tussen Delfland en Rijnland van een liftgasleiding, een 

olieleiding, een lagedruk gasleiding. een zoutwaterleiding en een signaalkabel, tussen 

meetstation Wassenaar 1 binnen Delfland nabij de Bezuidenhoutseweg te 's-Gravenhage 

en de T-stukken in de verbindingen tussen de meetstations Wassenaar 2 en 3, gelegen in 

Rijnland. Alsmede het verwijderen en leggen van kabels en leidingen 

(waterinjectieleidingen) uit de Veenwatering van de Duivenvoordse-Veenzijdse polder, 

landscheiding Rijnland-Delfland 

vergunningen 530/1957 en 247/1977 zijn bij deze vergunning ingetrokken, zie ook verg. 

301/1960 en 253/1980 

 

Vergunningnummer: 82.011 

Vergunninghouder:  Lely Industries N.V. 

Beschrijving: het dempen van water ten behoeve van de aanleg van twee dammen en 

duikers en het graven van vervangend water in de Dijkpolder,  in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 3047, 3048, 3070 en 3200 

 

 

Vergunningnummer: 82.013 

Vergunninghouder:  N. Veelenturf en W. van Wijk & Zonen B.V.  

Beschrijving: het dempen en gedempt houden van een sloot met duikers in de 

Tedingerbroekpolder over een lengte van 35 meter vanaf de bermsloot van de 

Westvlietweg tot een bestaande dam,  in de kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, 

sectie G, nrs. 1210 en 1232 

 

 

Vergunningnummer: 82.014 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels en een kabel via een mantelbuis in de 

kruinlijnen van de polderkaden van de Kralingerpolder: de Burgerweg, de grens met de 

Oude Campspolder en de Hoogweg, de grens met de Hoefpolder 

uitbreiding telefoonnet De Lier 

 

Vergunningnummer: 82.015 

Vergunninghouder:  J.W. de Geus 

Beschrijving: het vervangen van een houten voetbrug  door een betonnen brug, het 

bouwen van een betonnen duiker van WACO-profielen in de noordwestelijke bermsloot van 

de Veilingweg, hoofwatergang nr. 7 van de Oude Lierpolder,  in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie A, nr. 2553 

alle eerder verleende vergunningen van het voormalige bestuur van de Oude Lierpolder 

inzake de te verwijderen brug zijn door deze vergunning ingetrokken 



 

Vergunningnummer: 82.016 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een elektriciteitskabel in de noordelijke berm van de 

Strikkade, nabij de Molenlaan, de polderkade van de Oude Polder van Pijnacker, de grens 

met de polder Berkel 

uitbreiding elektriciteitsnet in de gemeente Berkel en Roderijs 

 

Vergunningnummer: 82.017 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het leggen van een lagedruk 0.025 bar gasleiding door de Maasdijk te 

Vlaardingen (Schiedamsedijk) ter hoogte van hectometerpaal 37,  in de kadastrale 

percelen, gemeente Vlaardingen, sectie A, nrs. 7915-7447, sectie G, nr. 2881 

 

 

Vergunningnummer: 82.018 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het aanbrengen en verwijderen van lichtmasten met kabel in de zuidelijke 

berm van de Katwijkervaart, de polderkade van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder 

(Katwijkerlaan), de hoofwatergang van de Oude Polder van Pijnacker 

uitbreiding elektriciteitsnet in de gemeente Pijnacker 

 

Vergunningnummer: 82.019 

Vergunninghouder:  Stichting Zeeverkennersgroep "De Geuzen" 

Beschrijving: het verwijderen van een steiger en bouwen van een ca. 15 m lange nieuwe 

steiger op palen en zes meerpalen in de Vlaardingervaart, Vlaardingen sectie F, nr. 492 en 

het afgraven van vlietland, in te richten als botenhaventje, in open verbinding met de 

Vlaardingervaart,  in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie F, nr. 513 

vergunning 216/1966 is bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.021 

Vergunninghouder:  vof C. en A. Helderman 

Beschrijving: het slopen en afvoeren van een betonnen filterput, het hebben van een 

polyester filterbak binnen de doorgaande oeverlijn van de Poelwatering en het hebben van 

een leiding onder de genoemde filterbak door de boezemkade van de Poelpolder 

(Poelkade) naar een te hebben pompinstallatie, ter onttrekking van water aan de 

Poelwatering voor tuinbesproeiing,  in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie K, nr. 4092 

 

 

Vergunningnummer: 82.022 

Vergunninghouder:  H. Valk 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het hebben van een azobé-houten 

beschoeiing ten noordoosten van de Hoefweg in de doorgaande oeverlijn van de scheisloot 

in de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 654 

 

 

Vergunningnummer: 82.023 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het aanbrengen van een aantal bomen op de Maasdijk (Maassluissedijk) ter 

plaatse van het kruispunt met de Industrieweg-Marathonweg, in de kadastrale percelen, 

gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 4117 en 4945 

zie ook verg. 374/1981 

 

Vergunningnummer: 82.024 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 



Beschrijving: het leggen van een kabel in de westelijke berm van de Kleihoogt tussen 

hoogspanningsruimte (HSR) 13108 en ter hoogte van HSR 1398 door de bermsloot en het 

verlenen van ontheffing van artikel 17, eerste lid, sub h, van de Wegenverordening Zuid-

Holland voor het leggen van de kabel, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel, sectie 

C, nrs. 3085 en 3116  

uitbreiding elektriciteitsnet gemeente Berkel en Roderijs 

 

Vergunningnummer: 82.025 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft 

Beschrijving: het vergraven van grond tot water bij het verbreden van de Schie nabij de 

Abtswoudseweg en het verplaatsen van een stoppaal in het boezemwater van de 

bestaande naar de nieuwe dam 

zie ook verg. 182/1976 

 

Vergunningnummer: 82.026 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: het ter hoogte van hectometerpaal 135 van de Maasdijk grotendeels slopen 

van de bestaande brugconstructie, het maken van een voet-rijwielbrug over het Nieuwe 

Water, het hebben van twee opritten op het binnentalud van de Maasdijk, het doen van 

grondroering in de Maasdijk en in de boezemkade van de Dijkpolder, ten behoeve van de 

uitvoering van genoemde werken, in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie A, 

nr. 580, sectie D, nr. 7726 en sectie A, nr. 1276 

vergunning 250/1972 is bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.027 

Vergunninghouder:  vof Gebroeders Van der Maarel 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een hemelwaterbassin langs de boezemkade 

van de Pijnackersevaart, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1355 

 

 

Vergunningnummer: 82.028 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Roderijs 

Beschrijving: het leggen van CAI kabels door en over de Rodenrijse- en Noordeindsevaart, 

langs de Westersingel en langsliggende bermsloot in de polder Berkel en het doen van 

grondroering ten behoeve van het leggen van de kabels 

 

 

Vergunningnummer: 82.029 

Vergunninghouder:  J.J.A.M. Vollebregt 

Beschrijving: het maken en hebben van een dam met koker(duiker) in de hoofdwatergang 

langs de Kleihoogt in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Roderijs, sectie C, nr. 2592 

 

 

Vergunningnummer: 82.030 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het wijzigen van een knooppunt van 10 kV-kabels in het binnentalud van de 

boezemkade van de polder Vockestaert langs de Vlaardingervaart te Schipluiden, ter 

plaatse van het doodlopend eind van de Willemoordseweg 

uitbreiding elektriciteitsnet in de gemeente Schipluiden 

 

Vergunningnummer: 82.031 

Vergunninghouder:  Prot. Chr. Woningbouwvereniging "De Goede Woning" 

Beschrijving: het gedeeltelijk afzanden en afgezand houden van de percelen voor het 

daarop bouwen van 99 woningen, bedrijfsruimten, traforuimten en overdekte 

parkeerplaatsen langs en tussen de Zwolsestraat en de Gevers Deynootstraat in de 



zeeduinen binnen de bebouwde kom van Scheveningen, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nrs. 3960 t/m 3988 

bevat een rapport van de opsporingsambtenaar inzake het tegen de voorschriften (artikel 

5 1e lid sub a onder 3 van de Algemene Keur) wegvoeren van zand binnen de zeeduinen 

(de bouwput) naar een bouwterrein in Zoetermeer door A. vd Pols & Zonen 

 

Vergunningnummer: 82.032 

Vergunninghouder:  G.G. Droppert 

Beschrijving: het dempen en graven (verbreden) van een sloot en het aanleggen van een 

hemelwaterbassin aan de Keulseweg in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, 

in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1332 en 1812 

 

 

Vergunningnummer: 82.033 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleidingmaatschappij Rotterdam 

Beschrijving: het vernieuwen van een gedeelte van de waterleiding in de 

Overschieseweg/Schuttevaerweg in de boezemkade van de voormalige Spangensche 

polder langs de Schiedamse Schie 

 

 

Vergunningnummer: 82.034 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de boezemkade van de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder langs de Lange Watering, te Kwintsheul, tussen de Kerkstraat en de Grutto, 

vanaf het einde van de bebouwing tot het gemaal van de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in 

de binnenteen, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 2135 en 

2137 

uitbreiding telefoonnet Wateringen 

 

Vergunningnummer: 82.035 

Vergunninghouder:  A.J. Boers 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een waterbassin aan de Strandweg, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 970 en 1003 

 

 

Vergunningnummer: 82.036 

Vergunninghouder:  J.M. van der Hoeven BV 

Beschrijving: het graven van een op polderpeil doodlopende sloot in aansluiting op 

bestaand polderwater nabij de woning aan de Oyevaersweg 25  in de Plaspoel en 

Schaapweipolder, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie H, nr. 818 

zie ook verg. 394/1970, 418/1972, 446/1976 en 505/1979, alle drie verleend door de 

Plaspoel- en Schaapweipolder 

 

Vergunningnummer: 82.037 

Vergunninghouder:  E. Zonneveld 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een waterleiding (huisaansluiting) door de 

boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder langs de Vlaardingervaart voor en ten behoeve 

van de woning, Broekkade 1, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie F, 

nr. 444 

huisaansluiting op de particuliere leiding van de watersportvereniging "Buitenlust" 

 

Vergunningnummer: 82.038 

Vergunninghouder:  A. Hoogerbrugge 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een waterbassin in de Hoefpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 680 

 

 



Vergunningnummer: 82.039 

Vergunninghouder:  Ministerie van Defensie 

Beschrijving: het leggen en hebben van een olieleiding door twee kavels sloten, een 

hoofdwatergang en een bermsloot, langs en in de Langelandseweg, het verwijderen van 

het bestaande leidinggedeelte dat wordt vervangen, het verwijderen van een bestaande 

dam en het maken en hebben van een dam in de oostelijke bermsloot van de 

Langelandseweg, polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie B, nr. 792, .  

het verlenen van een ontheffing van het bepaalde in de artikelen 9 en 17 van de 

Wegenverordening Zuid-Holland voor die werken waarbij de Langelandseweg, cq de 

bermsloten ervan betrokken zijn 

verbreden van rijksweg A12 

 

Vergunningnummer: 82.041 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland 

Beschrijving: het maken en hebben van een dam en duiker in de poldersloot van de Oude- 

en Nieuwe Broekpolder, tussen het tuinbouwgebied "Hooghe Beer" en Wateringen, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1029 

project "Hooghe Beer" 

 

Vergunningnummer: 82.042 

Vergunninghouder:  L. Romijn en P.A.J. Romijn 

Beschrijving: het berijden met een motorcarrier voor ijsverkoop en het uitsluitend voor de 

verkoop van consumptie-ijs standplaats innemen langs het provinciaal rijwielpad vanaf de 

Hoek van Hollandlaan te Kijkduin tot het voetpad achter strandhoofd nr. 22, het voetpad 

tussen de strandhoofden 22 en 23 (stranduitgang van de camping Ockenburg) en de 

Schelpweg, vanaf de Haagweg te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 82.043 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een kabelzinker door de molensloot 

(hoofdwatergang) van de Wippolder, ten westen van de brug over de Zweruslaan te 

Wateringen 

uitbreiding elektriciteitsnet gemeente Wateringen 

 

Vergunningnummer: 82.044 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezem- en polderwateren en in 

boezem- en polderkaden, ten behoeve van het leggen, hebben en onderhouden van 

dienstleidingen (huisaansluitingen) voor gas in de gemeenten Delft, Pijnacker, Nootdorp en 

Berkel en Roderijs 

onderhoudsvergunning 1982 

 

Vergunningnummer: 82.045 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van twee waterdichte kruisingsputten tussen 

bestaande duikers en een riolering, het aanleggen en hebben van een riool in een stalen 

mantelbuis, ter plaatse van een slootkruising, het maken en hebben van een dam met een 

doorstromingskoker in de zuidoostelijke bermsloot van de Madepolderweg tegenover de 

Oorberlaan en het vervangen van vijf bestaande betonnen duikers door buizen in het 

polderwater, op en langs het volkstuinencomplex "Madestein" in de Oostmadepolder te 's-

Gravenhage 

aansluiting van 182 volkstuinhuisjes van het complex "Madestein" op het riool 

 

Vergunningnummer: 82.046 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 



Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker aan de westzijde van 

de brug in de Perzikenlaan door de vaarsloot, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie I, nrs. 4927 en 4820 

uitbreiding telefoonnet Monster 

 

Vergunningnummer: 82.048 

Vergunninghouder:  Stichting Beheer Landbouwgronden 

Beschrijving: het hebben van een binnensloot en een scheisloot en het dempen van twee 

doodlopende gedeelten van de scheisloot in de Aalkeet-Binnenpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maassluis, sectie B nrs. 1039 en 970 

Paardensportvereniging "Lickebaert", manege Middenhof, Maassluis 

 

Vergunningnummer: 82.049 

Vergunninghouder:  NV Casema 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van kabels en aansluitkasten ten behoeve van 

een centrale antenne-inrichting (CAI), in de Delflandse zeewering te 's-Gravenhage, in de 

bebouwde kommen van Scheveningen en Kijkduin 

 

 

Vergunningnummer: 82.050 

Vergunninghouder:  L. Middelburg 

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie F, nrs. 3598 en 2561, het graven van een slootgedeelte in perceel nr. 

2561 langs de grens met perceel nr. 385, gerekend vanaf de oostpunt en het leggen van 

een duiker van betonbuizen tussen de te graven sloot en de sloot die aan de 

noordwestzijde ligt, nr. 2561, Oranjepolder 

aankoop perceel gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2561 ten behoeve van de uitbreiding 

van een tuinboubedrijf 

 

Vergunningnummer: 82.051 

Vergunninghouder:  C.A.M. Kerklaan 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker bouwen en hebben van een warenhuis, 

met de zuidelijke gevel minder dan 4m uit de insteek van een hoofdwatergang, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1645 

 

 

Vergunningnummer: 82.052 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het gedempt houden van een boezemsloot, die ligt in en op de grens van 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 677 en 643, aansluitend aan de demping, geregeld in 

vergunning 214/1975, het dempen van boezemwater: een vijvertje gegraven met 

vergunning 214/1975 en boezem- cq vaarsloten en het graven van boezemwater: een 

sloot en twee waterpartijtjes 

bouwrijp maken van gronden in bestemmingsplan "Pijle Tuinen III", vergunning 55/1976 is 

bij deze vergunning ingetrokken, zie vergunning 214/1975 

 

Vergunningnummer: 82.053 

Vergunninghouder:  W. de Jong 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de Delflandsedijk, 

vanaf de kruitsteiger te Poortershaven tot het gemaal Westland, bij het Oranjekanaal te 

Hoek van Holland (Delflandsedijk) 

 

 

Vergunningnummer: 82.054 

Vergunninghouder:  N. Zeeman 



Beschrijving: het jagen op schadelijk wild (konijnen) in de zeeduinen en het daartoe 

betreden van percelen in de gemeenten Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van 

Holland 

zie vergunning 053/1981 

 

Vergunningnummer: 82.055 

Vergunninghouder:  H. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild (konijnen) in de zeeduinen en het daartoe 

betreden van percelen in de gemeenten Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van 

Holland 

 zie vergunning 052/1981 

 

Vergunningnummer: 82.056 

Vergunninghouder:  G.M. Storm 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild (konijnen) in de zeeduinen en het daartoe 

betreden van percelen in de gemeenten Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van 

Holland 

 zie vergunning 055/1981 

 

Vergunningnummer: 82.057 

Vergunninghouder:  W. de Jong 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild (konijnen) in de zeeduinen en het daartoe 

betreden van percelen in de gemeenten Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van 

Holland 

zie vergunning 054/1981 

 

Vergunningnummer: 82.058 

Vergunninghouder:  J.F. Zeeman 

Beschrijving: het berijden met een tractor met aanhanger van het rijslag, ten behoeve van 

schelpenvisserij, onmiddellijk ten zuiden van het strandhoofd 10A te Ter Heijde 

zie vergunning 280/1981 

 

Vergunningnummer: 82.059 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezem- en polderwateren, in boezem- 

en in polderkaden, ten behoeve van het leggen, hebben en onderhouden van 

dienstleidingen (huisaansluitingen) in de gemeenten Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs, 

Pijnacker, Nootdorp, Delft, Wateringen, 's-Gravenzande, De Lier en Maasland 

onderhoudsvergunning 1982 

 

Vergunningnummer: 82.060 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs wateren, alsmede in de boezem- en 

polderkaden van de ontpolderde gedeelten van de Zuidpolder van Delfgauw, de 

Voordijkshoornsche polder en van de voormalige Hooge Abtswoudsche polder, alsmede in 

de polder- en boezemkaden van de Noord- en Zuidpolder van Delfgauw, de polder 

Vockestaert, de Akkerdijksche polder en de Polder van Nootdorp ten behoeve van gewoon 

onderhoud door Openbare Werken Delft, gewoon onderhoud van de waterleidingzinkers en 

openbare verlichtingskabels van de gemeentebedrijven, het leggen, hebben en 

onderhouden van dienstleidingen (huisaansluitingen) voor de afvoer van afvalwater en het 

onderhouden van dienstleidingen (huisaansluitingen) voor water 

onderhoudsvergunning 1982 

 

Vergunningnummer: 82.061 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezemwateren en polderwatergangen, 

alsmede in de boezem- en polderkaden van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder, de 



Dijkpolder (Maasland), de Commandeurspolder, de Duifpolder en de Foppenpolder, ten 

behoeve van het onderhouden van huisaansluitingen voor drinkwater 

 

 

Vergunningnummer: 82.062 

Vergunninghouder:  P.L. van der Marel 

Beschrijving: het opruimen van de voetbrug over de bermsloot (hoofdwatergang nr. 3) van 

de boezemkade van de Dijkpolder langs de Zuidgaag en het maken en hebben van een 

houten rijbrug over voornoemde bermsloot met betonnen oplegbalk in het binnentalud van 

de boezemkade, ten behoeve van een uitpad voor perceel nr. 1138 naar de Molenweg,  in 

het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 2406, ten noorden van de 

hefbrug bij de Prinses Beatrixlaan 

 

 

Vergunningnummer: 82.063 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het dempen en gedempt houden van een gedeelte van de poldersloot in en 

op de grens van percelen gemeente Loosduinen, sectie L nrs. 317 en 10 en het daarin 

verlengen van een bestaande waterinlaat (vergunning 185/1975) in de Eshofpolder te 's-

Gravenhage 

herinrichten terrein van de voormalige boerderij "Het Leugenhuis", zie vergunning 

185/1975 

 

Vergunningnummer: 82.064 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het leggen en hebben van een stalen gasleiding in de Burgemeester 

Crezeelaan te De Lier, achtereenvolgens over de Zijde via een brugbuis langs de brug in de 

provinciale weg, over de boezemkade van de Groeneveldse polder via de eerder genoemde 

brugbuis, door de boezemkade van de Dorppolder, ter plaatse van de kruising met de 

Burgemeester Crezeelaan, en als zinker door de zuidelijke bermsloot van de Burgemeester 

Crezeelaan, ter hoogte van perceel gemeente De Lier, sectie A, nr. 1772 

 

 

Vergunningnummer: 82.065 

Vergunninghouder:  T.M. Arkesteijn, A.A.M. de Kok, J.G.J. de Kok, J.M.M. van Holsteijn, 

B.J. Zandvliet en W.J. Smit 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een damwandconstructie aan de Laan van 

Scheltema, in de oostelijke oever van een poldersloot in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen sectie B, nrs. 

1991, 1938, 1940, 1690, 1693, 1936 en 1692 

 

 

Vergunningnummer: 82.066 

Vergunninghouder:  L.E. Wols 

Beschrijving: het slopen van een schuur, het hebben van een aan het woonhuis gebouwde 

garage en het verbouwen, uitbreiden en hebben van een achter het woonhuis aangebouwd 

kippenhok, ter plaatse van Maasdijk 24, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie F, nr. 931 

vergunninghouder is erfpachter van het perceel; vergunning 063/1963 is bij deze 

vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.067 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de boezemkade van de polder 

Oostmade, vanaf het gemaal Oostmade naar een bestaande keet bij de Oorberlaan, 's-

Gravenhage 

uitbreiding telefoonnet Poeldijk 



 

Vergunningnummer: 82.068 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een stalen 8 bar gasleiding door een dam in de 

noordelijke bermsloot van de Bovendijk (hoofdwatergang) in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2070, ten behoeve van de woning Bovendijk 40, te Kwintsheul op het kadastraal perceel 

gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2821 

 

 

Vergunningnummer: 82.069 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het uitbreiden van het Raadhuis te Overschie, plaatselijk bekend als 

Dorpsstraat 64, op de boezemkade van de voormalige Kleinpolder langs de Delftse Schie, 

in het kadastrale perceel, gemeente Overschie, sectie C, nr. 3781 

 

 

Vergunningnummer: 82.070 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een gasleiding als zinker door de buitembermsloot 

en in de buitenberm van de Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nrs. 233 en 928, ten behoeve van Maadijk 88 

 

 

Vergunningnummer: 82.071 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van 100 mbar gasleidingen naar en achter de 

strandmuur in de Strandweg (Promenade) tussen de pier en strandhoofd 46 en het 

opruimen van de aanwezige gasleidingen ter plaatse, het hebben van aftakkingen van de 

gasleiding voor de aansluiting van strandpaviljoens in de zeewering van Delfland te 

Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 82.072 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabel in de Katwijkerlaan, de polderkade van 

de Nieuwe- of Drooggemaakte polder, vanaf de Molenlaan en het leggen en hebben van 6 

mantelbuizen door de Katwijkerlaan 

telefoonnet Pijnacker 

 

Vergunningnummer: 82.073 

Vergunninghouder:  W.M. van Hagen 

Beschrijving: het gedeeltelijk vernieuwen en hebben van een warenhuis op het binnentalud 

van de boezemkade van de Woudse Droogmakerij langs de Zweth, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1041 

vergunning 108/1969 is bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.074 

Vergunninghouder:  Vereniging "De Sophia Stichting" 

Beschrijving: het aanbouwen en hebben van een uitbreiding aan de zuidwestzijde van het 

semi-permanente schoolgebouw van de Haagse Mytylschool te Kijkduin, in de kadastrale 

percelen, gemeente Loosduinen, sectie H, nrs. 5924 en 5925 

zie vergunning 140/1967 en 131/1979, uitbreiding dependance Haagse Mytylschool te 

Kijkduin 

 

Vergunningnummer: 82.075 

Vergunninghouder:  A.C. Groen 



Beschrijving: het behouden en hebben van 14 kleine populieren en het aan de daar 

aanwezige woning bouwen en hebben van een stenen garage op de boezemkade van de 

Vlietpolder langs de Strijp, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 

1609 

bezwaar namens A. Doelman te Honselersdijk tegen het behouden van de bomen door 

A.C. Groen 

 

Vergunningnummer: 82.076 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een regenwaterriolering in het tweede 

herindelingsplan van het Schipperskwartier (noordelijk van en in de Boerhavestraat) voor 

de lozing van het neerslagwater van daken en straten op een tweetal plaatsen op de 

Haagsche Vliet langs de Trekweg alsmede van een nooduitlaatvan de vuilwaterriolering, en 

het maken en tijdelijk hebben van hulpwerken in het boezemwater voor de uitvoering van 

de voorgaande werken  

 

 

Vergunningnummer: 82.077 

Vergunninghouder:  J. Olthof 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een ophaalbrug over de Oostgaag, waarvan 

de landhoofden in de boezemkaden van Kralingerpolder en de Commandeurspolder en 

twee tussenjukken in het boezemwater (Oostgaag) komen en hebben van een verharding 

op genoemde kaden ter plaatse van de brug, in het kadastrale perceel, gemeente 

Maasland, sectie C, nr. 1713 

 

 

Vergunningnummer: 82.079 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabel via de Reeslootbrug over de 

Katwijkervaart in de daarlangs liggende polderkaden van de Nieuwe- of Drooggemaakte 

polder en de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, plaatselijk bekend Reesloot, 

het verlenen van ontheffing van artikel 17 eerste lid, sub h, van de Wegenverordening 

Zuid-Holland voor het in de berm van de Reesloot leggen en hebben van de kabel 

uitbreiding telefoonnet Pijnacker 

 

Vergunningnummer: 82.080 

Vergunninghouder:  W.A. v.d. Wel 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een houten beschoeiing in de Oude Lierpolder 

in de doorgaande oeverlijn van de Westwatering (hoofdwatergang), in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie A, nrs. 4261, 4262 en 4263 

 

 

Vergunningnummer: 82.081 

Vergunninghouder:  A.J. van Marrewijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een brug  met corridor over een hoofdwatergang 

ter verbinding van de bedrijfsruimte en het warenhuiscomplex, in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 2026 en 2028 

 

 

Vergunningnummer: 82.083 

Vergunninghouder:  vof De Sprong 

Beschrijving: dempen en graven in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1878 en 1418 

 

 

Vergunningnummer: 82.084 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 



Beschrijving: leggen en hebben van een telefoonkabel door twee poldersloten in de Hoge 

Broekpolder te Rijswijk nabij de Rotterdamseweg 

uitbreiding telefoonnet 's-Gravenhage 

 

Vergunningnummer: 82.085 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: dempen en gedempt houden van drie havens van de voormalige Loosduinse 

Groentenveiling, alsmede van een strook van de Loosduinse vaart tegenover de 

Burgemeester Hovylaan in deelplan A (noord) van het bestemmingsplan Houtwijk, 

gemeente Loosduinen sectie G, nrs. 2859 en 2391 

zie ook vergunning 495/1979 

 

Vergunningnummer: 82.086 

Vergunninghouder:  W.L.A. Beringen 

Beschrijving: berijden van Delflands strandweg in de zeewerking van Kijkduin, tot de 

rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de strandweg vanaf de 

Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de strandhoofden 32 en 33 

ten behoeve van het bezoeken van strandexploitanten door de Vereniging voor Strand 

Exploitanten " 't Zuiderstrand" 

 

Vergunningnummer: 82.087 

Vergunninghouder:  L.J. Kester 

Beschrijving: het dempen en gedempt houden van een gedeelte van de hoofdwatergang, 

het graven en hebben van een deel van de hoofdwatergang, het bouwen en hebben van 

een waterbassin in de Groenveldschepolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Schipluiden, sectie A, nrs. 4 en 310 

 

 

Vergunningnummer: 82.088 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van kabels in langsrichting in de binnen- en 

buitenberm van de Maasdijk en drie zinkers door de boezemsloten, die liggen tussen de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 2831-4356, 5081-4412 en 

4411-4359 

uitbreiding telefoonnet 's-Gravenzande 

 

Vergunningnummer: 82.089 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie 

Beschrijving: het verwijderen van een gedeelte van de hoofdgastransportleiding nabij de 

kruising met Rijksweg A 12 en het leggen, hebben en repareren van een nieuw gedeelte 

van de hoofdgastransportleiding langs de duiker onder de nieuw aan te leggen kruising van 

de Goowatering met Rijksweg A 12, in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam 

reconstructie verkeersplein Leidschendam, zie ook vergunning 464/1980 

 

Vergunningnummer: 82.090 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel door vier boezemsloten die 

liggen op de grens van de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 

4697-4698, 149-324, 4704-4159 en 4159-4977 

uitbreiding elektriciteitsnet gemeente 's-Gravenhage 

 

Vergunningnummer: 82.091 

Vergunninghouder:  P.J. Jansen 

Beschrijving: dempen en graven en verplaatsen, vernieuwen en hebben van houten 

stuwen en hebben van een regenwaterbassin in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder 

 



 

Vergunningnummer: 82.092 

Vergunninghouder:  NV Utrecht Levensverzekeringsmaatschappij 

Beschrijving: het maken en hebben van een dam in de bermsloot van de Overgauwseweg 

in de Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie D, 

nr.146 

vergunning 430/1981 is bij deze vergunning ingetrokken, boerderij "Wilhelminabrug" 

 

Vergunningnummer: 82.093 

Vergunninghouder:  A.G. Maat 

Beschrijving: het behouden van beplanting in de polder Vockestaert, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schiedam, sectie O, nr. 1191 

 

 

Vergunningnummer: 82.094 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen, onderhouden en hebben van een stalen gasleiding langs de 

Berkelsche Zweth, vanaf de brug in de Delftweg en van twee gasdrukregelkastjes in de 

oostelijke wegberm van de Delftweg bij de bestaande trafokast, op de boezemkade van de 

polder Schieveen, in het kadastrale perceel, gemeente Overschie, sectie A, nr. 1582 

 

 

Vergunningnummer: 82.095 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het aanleggen van een vacuümrioleringssysteem door de bermsloten van de 

Noordweg, Laan van Rhijenhof en de Tomatenlaan, voor de aansluitingen van woningen 

etc. in de Wippolder te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 82.096 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het dempen en gedempt houden van een boezemsloot voor de aanleg van 

een rijwielpad, in het kadastrale perceel, gemeente Wassenaar, sectie E, nr. 889 langs de 

noordwestzijde van de Van Brienenlaan 

aanvraag ontbreekt 

 

Vergunningnummer: 82.097 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel door de boezemkade van de 

Oude- en Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B nr. 

1749, als zinker door de Strijp, sectie C nr. 1750 en door en in lengterichting in de 

binnenberm van de boezemkade van de Vlietpolder sectie C, nr. 962 

 

 

Vergunningnummer: 82.098 

Vergunninghouder:  Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en hebben van een drinkwateraanvoerleiding door de Maasdijk, 

door het daaraan grenzende Nieuwe Water en door de zuidwestelijke bermsloot (boezem) 

van rijksweg A20 (Burgemeester Elsenweg), nabij de kruising van deze weg met het 

verlengde van de Oude Dijk 

 

 

Vergunningnummer: 82.099 

Vergunninghouder:  C.J. van Winden 

Beschrijving: puinverharding op de rijslag van het binnentalud van de boezemkade naast 

de woning Zwethkade 5, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

1834, Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder 



 

 

Vergunningnummer: 82.100 

Vergunninghouder:  L. Bouwer 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot de toegangstrap naar het strand bij 

strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 82.101 

Vergunninghouder:  L.W. Vellekoop 

Beschrijving: het slopen van drie houten schuren, het verbouwen, uitbreiden en hebben 

van een woning met garage en het ingraven en hebben van een septictank, buitenberm 

Maasdijk 176, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2922 

vergunning 100/1968 is bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.102 

Vergunninghouder:  vof Aarts & Zn. 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van twee tijdelijke leidingen over de boezemkade 

van de Groeneveldsche polder langs de Monsterwatering, ten behoeve van de 

hemelwaterafvoer, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 342 

 

 

Vergunningnummer: 82.103 

Vergunninghouder:  A.G. van der Helm 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van twee windschermen, een dwars over en een 

dwars in lengterichting, in de Harnaschpolder, in de scheidingssloot tussen de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 1009, 1010 en 991 

 

 

Vergunningnummer: 82.104 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: strandexploitatie 

 

 

Vergunningnummer: 82.105 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster 

Beschrijving: strandexploitatie 

 

 

Vergunningnummer: 82.106 

Vergunninghouder:  Fa G.D. Bregman & Zn. 

Beschrijving: dempen en graven in de Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2355 

 

 

Vergunningnummer: 82.107 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de sloot van de 

Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, 

nrs. 3084 en 2958 

uitbreiding telefoonnet Naaldwijk 

 

Vergunningnummer: 82.108 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken aan de Leidsche Vliet, de Haagsche 

Vliet, de Delftsche Vliet, het Rijn-Schiekanaal en de Schie, alsmede aan de daarlangs 



gelegen kaden, de daarin aanwezige sluis, bruggen, remmingwerken, oeververdedigingen 

etc, in de gemeenten Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Delft 

bestek nr. 5 1982 

 

Vergunningnummer: 82.109 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een electriciteitskabel en lichtmasten in de 

Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker in de zuidelijke berm van de Reesloot, 

gemeente Pijnacker 

openbare verlichting Reesloot 

 

Vergunningnummer: 82.110 

Vergunninghouder:  C.J.L. van der Valk 

Beschrijving: het hebben van een warenhuis in de Droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 5554 

 

 

Vergunningnummer: 82.111 

Vergunninghouder:  Aannemingsbedrijf N.B.M. 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een directieverblijf boven de Oostsingelgracht, 

tegenover de Korte Rijnstraat, gemeente 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 82.112 

Vergunninghouder:  G.M. van Beusichem 

Beschrijving: het dempen en graven en het aanbrengen en hebben van onderbemaling in 

de Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 325, 328, 

316, 2247 en 317 en gemeente Hoek van Holland, sectie E, nr. 217 

ingetrokken bij vergunning 30/1989 

 

Vergunningnummer: 82.113 

Vergunninghouder:  J.G.J. Tetteroo 

Beschrijving: het dempen en graven (verbreden) in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, aan de bovendijk, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 

1592 

 

 

Vergunningnummer: 82.114 

Vergunninghouder:  firma Gebrs Van Holstein 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Harnaschpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 1222 en 1471 

 

 

Vergunningnummer: 82.115 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: basisrioleringsplannen van de gemeenten Naaldwijk, Honselersdijk en 

Maasdijk 

zie WVO-vergunning Z-12/ZP-6 '82, en 243/1966, 055/1968, 253/1979, 

497/1979,498/1979 en 219/1981 

 

Vergunningnummer: 82.116 

Vergunninghouder:  V.P. van de Meide 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een tijdelijke hevelconstructie over de 

boezemkade van de Groeneveldsche polder langs de Groeneveldse- of Monsterwatering ter 

plaatse van hm 44, ten behoeve van de watervoorziening van het tuinbouwbedrijf, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 328 

 



 

Vergunningnummer: 82.117 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemveiling (CCWS) 

Beschrijving: dempingen in de Vlietpolder ten behoeve van de uitbreiding van het 

veilingcomplex 

zie ook 522/1979 en 146/1983 

 

Vergunningnummer: 82.118 

Vergunninghouder:  De Stichting Gasthuis Ter Heijde 

Beschrijving: het uitbreiden en hebben van de bebouwing van het verzorgingshuis 

"Duinhof" in Ter Heijde, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 1417, 

1954, 2005 en 2004 

vergunning 308/1972 is bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.119 

Vergunninghouder:  Vereniging De Sophia Stichting 

Beschrijving: het oprichten en hebben van een semi-permanent gebouw met twee 

verdiepingen, gefundeerd op een betonnen bak van een bestaande vijver, en een 

overdekte verbindingsgang op het binnenterrein aan de landzijde van het 

gebouwencomplex, in het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie H, nr. 5925 

aanbouw vleugel voor fysiotherapie 

 

Vergunningnummer: 82.120 

Vergunninghouder:  G.M. Storm 

Beschrijving: het jagen op verwilderde katten en eksters en het daartoe betreden van  

Delflands gebied. (zie vergunning voor perceelnummers) 

 

 

Vergunningnummer: 82.121 

Vergunninghouder:  G. Drankier 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een voetbrug over de Oostgaag bij woning 

Oostgaag 10 A, met een betonnen funderingsplaat, op de langsliggende boezemkaden van 

de Commandeurspolder en de Kralingerpolder, ter plaatse van hectometerpaal 17 van de 

Commandeurspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 1536 

 

 

Vergunningnummer: 82.122 

Vergunninghouder:  PTT, telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de buitenberm van de 

Maasdijk in de polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nrs. 348 en 449 

uitbreiding telefoonnet 's-Gravenzande 

 

Vergunningnummer: 82.123 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een voetpad (trottoir) op de polderzijde van de 

kruin van de boezemkade van de Dijkpolder langs de Zuidgaag (Kerkweg) en van 26 

straatkolken en een regenwaterafvoerleiding door het binnentalud en de binnenberm van 

de boezemkade naar de bermsloot 

 

 

Vergunningnummer: 82.124 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen en hebben van een gasleiding langs en door de Kleihoogt en over 

de langsgelegen hoofdwatergang via een brug, ten behoeve van de gasvoorziening van de 

percelen Kleihoogt nrs. 4 en 5 in de polder Berkel te Berkel en Roderijs 

uitbreiding gasnet gemeente Berkel en Roderijs 



 

Vergunningnummer: 82.125 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel en twee lichtmasten, in 

de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, in de zuidelijke berm van de Keulseweg 

elektriciteitsnet en openbare verlichting gemeente Pijnacker 

 

Vergunningnummer: 82.126 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een taludtrap op het binnentalud van de 

Maasdijk (Maassluissedijk) en op het binnentalud van de Delflandsedijk te Vlaardingen ter 

plaatse van hectometerpaal 73.3 

 

 

Vergunningnummer: 82.127 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van diverse bouwwerken op het noorderstrand, stille 

strand van Kijkduin, en het plaatsen en hebben van twee verkoopwagens aan het 

Deltaplein 

strandexploitatie 1982, zie ook vergunning 220/1981 

 

Vergunningnummer: 82.128 

Vergunninghouder:  L. van der Kruk 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de zeewering, ten zuiden 

van Kijkduin bij Ockenburg, Zeehospitium, tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 

23 

 

 

Vergunningnummer: 82.129 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een laagspanningskast op de buitenberm ten 

noordoosten van de brug over de Verlengde Strijp en een verbindingskabel via een 

mantelbuis onder de Noordlierweg in de boezemkade van de Oude Lierpolder, langs de 

Kromme Zweth 

uitbreiding elektriciteitsnet gemeente De Lier 

 

Vergunningnummer: 82.130 

Vergunninghouder:  firma M.J.F. Alsemgeest 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23 ten behoeve van 

plaatsing en onderhoud van amusementsapparatuur in strandpaviljoens 

 

 

Vergunningnummer: 82.131 

Vergunninghouder:  L. van der Hout 

Beschrijving: dempen en graven, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie I, nrs. 2175 en 4031 

 

 

Vergunningnummer: 82.132 

Vergunninghouder:  M.M. Burger-Van Noort 

Beschrijving: het tijdelijke berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden 

van Kijkduin, tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 82.133 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 



Beschrijving: het wijzigen en hebben van de straatverhardingen met regenwaterkolken,het  

wijzigen en hebben van de entree tot de wandelpier, het wijzigen en hebben van de 

openbare straatverlichting, het aanleggen, het hebben van fonteinen, het plaatsen en 

hebben van windschermen e.d. op de Strandweg (Boulevard) in de zeewering van Delfland 

te Scheveningen 

zie ook vergunning 409/1979 

 

Vergunningnummer: 82.134 

Vergunninghouder:  P.A. de Jong 

Beschrijving: het verbreden en hebben van een dam in boezemsloot en het graven van 

boezemwater, de bermsloot van de Madeweg, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie H, nr. 2713 

vergunning 323/1980 wordt bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.135 

Vergunninghouder:  H.P.B. van Vliet 

Beschrijving: het leggen van een dam in een boezemsloot en het graven van deze 

boezemsloot, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1421 en 1422 

 

 

Vergunningnummer: 82.136 

Vergunninghouder:  kustzeilvereniging "Intercat" 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 82.137 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het beheer en onderhoud van het provinciale fietspad nr. 1 gedeelte 's-

Gravenhage, tussen de Hoek van Hollandlaan en het Molenslag te Monster, nabij de 

Schelpweg en op de Slaperdijk tussen het Molenslag te Monster en de Pietersonstraat te 

Ter Heijde 

vergunningen 154/1961, 181/1966, 019/1970 worden bij deze vergunning ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.139 

Vergunninghouder:  Vereniging Kampeer- en Zomerverblijf "Zeerust" 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel en drie lichtmasten, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 950 

zie ook vergunning 402/1980 

 

Vergunningnummer: 82.140 

Vergunninghouder:  J.W.C. Witmaar 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot de toegangstrap naar het strand bij 

strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 82.141 

Vergunninghouder:  Beheerskantoor Scheveningen 

Beschrijving: strandexploitatie badseizoen 1982 te Scheveningen 

zie ook vergunning 120/1981 

 

Vergunningnummer: 82.143 

Vergunninghouder:  Stichting tot Instandhouding Zeebad Scheveningen 

Beschrijving: strandexploitatie badseizoen 1982 te Scheveningen 

zie ook vergunning 54/1980 

 



Vergunningnummer: 82.144 

Vergunninghouder:  P.L. Poen 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de Westduinen van de De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 82.145 

Vergunninghouder:  C. Toet 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 82.146 

Vergunninghouder:  T. van Tol 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van de De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 82.147 

Vergunninghouder:  Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade, Post I (Ockenburg) 

Beschrijving: het tijdelijk berijden van Delflands strandweg, in de zeewering ten zuiden 

van Kijkduin tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot de rijslagen bij de 

strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 82.148 

Vergunninghouder:  Gemeente Den Haag 

Beschrijving: het plaatsen en tot wederopzeggen hebben van een romneyloods en een 

semi-permanent kantoor aan de Kranenburgweg te Scheveningen, ten behoeve van de Fa. 

Blansjaar, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 9500 

 

 

Vergunningnummer: 82.149 

Vergunninghouder:  P. Sonneveld 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een dam in de Scheidingssloot, ter plaatse van 

Kortebuurt 15A, in de Foppenpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie 

C, nrs 1802 en 8 (Rijksweg 20) 

 

 

Vergunningnummer: 82.150 

Vergunninghouder:  J.C. van der Plas 

Beschrijving: het plaatsen van een plankier over de Noordvliet ten behoeve van het pand 

Noordvliet 34, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie  D, 7507 

 

 

Vergunningnummer: 82.151 

Vergunninghouder:  Firma W. en J. van de Maarel  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de oud- en Nieuw Wateringveldsche 

Polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 1423 

 

 

Vergunningnummer: 82.152 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten 

Beschrijving: het leggen van een waterleiding langs de Combinatieweg, in de 

Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, 2762 

 



 

Vergunningnummer: 82.153 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot ten behoeve van het bouwplan Galgeblok, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 1845, 3835 en 3826  

 

 

Vergunningnummer: 82.154 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen van de doorspoeling van het boezemwater langs de 

noordwestzijde ( Bosjes van Zanen , langs de Ruychrocklaan en de Van Ouwenlaan) van 

het park Clingendael te  's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 82.155 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van 24 woningen met siertuinen aan de Sweelincklaan, langs de 

Zanddijk, in het bouwplan Zandevelt, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie L, nr.  4955 

 

 

Vergunningnummer: 82.156 

Vergunninghouder:  L.A. den Drijver / fa.  N.L. Groenewegen 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater ter plaatse van Dortlaan 5,  

Zwartendijk 40, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk,  sectie D, nrs. 4326, 4327 

en 6642 

zijsloot van de Boschsloot  

 

Vergunningnummer: 82.157 

Vergunninghouder:  G.G.L. van Wensen 

Beschrijving: het bouwen van een damwand / beschoeiing langs de bermsloot langs de 

Oostbuurtseweg in de Dorppolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, 

nr. 3308 

 

 

Vergunningnummer: 82.158 

Vergunninghouder:  Fa N. en H. de Hoog  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Droogmaking Zuidpolder van 

Delfgauw, aan de Zuideindseweg 122, in het kadastrale perceel, gemeente pijnacker, 

sectie H, nr. 1084 

 

 

Vergunningnummer: 82.159 

Vergunninghouder:  A. de Koning 

Beschrijving: het slopen van een woning, spiltsing erfpacht van het pand Maasdijk 26, in 

het kadastrale perceel, gemeente  Naaldwijk, sectie F, nr. 2093 

 

 

Vergunningnummer: 82.160 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster 

Beschrijving: het dempen van sloten, het graven van 868 m2 boezemwater in de polder 

Zwartenhoek  ten behoeve van het bouwrijp maken van bestemmingsplan Zwartenhoek II, 

fase B, deelgebied 10 

 

 

Vergunningnummer: 82.161 

Vergunninghouder:  vof H.A.M. van  Adrichem en Zn. 



Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Harnaschpolder, Koninging 

Wilhelminalaan 16, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1344 

 

 

Vergunningnummer: 82.162 

Vergunninghouder:  P.J.M. Zwinkels en J.A.P.M. van Noord 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3067 en 3409 

 

 

Vergunningnummer: 82.163 

Vergunninghouder:  Fa J. v.d. Berg 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Woudse Droogmakerij, Zwethkade 

31, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 921 

 

 

Vergunningnummer: 82.164 

Vergunninghouder:  Fa Gebrs. v.d. Meer   

Beschrijving: het bouwen van een rijbrug over een sloot van de Hoefpolder, langs de 

Scheffeweg, voor pand nr. 3, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 

1773 

 

 

Vergunningnummer: 82.165 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste  

Beschrijving: het berijden van een dienstweg van Delfland in de zeewering, ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot strandhoofd 22, gemeente Rotterdam  

 

 

Vergunningnummer: 82.166 

Vergunninghouder:  Fa Gebrs G.A.M. en M.J. van der Goes  

Beschrijving: het dempen en graven van water/sloot, in de Oude- en Nieuwe Broekpolde in 

en op de grens van de percelen, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, 

nrs. 3111 en  3106   

 

 

Vergunningnummer: 82.167 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het bouwen van twee houten voet-/ rijwielbruggen, over de Rijkswijksevaart, 

ter hoogte van de Olmstraat en de Ieplaan 

 

 

Vergunningnummer: 82.168 

Vergunninghouder:  C.F. Hoogendoorn  en H.W.M. Hilders  

Beschrijving: het dempen van een doodlopende vaarsloot te Veur, in de kadastrale 

percelen, gemeente Leidschendam, sectie B, nrs. 6960 en 4520 

 

 

Vergunningnummer: 82.169 

Vergunninghouder:  W.  Barendse  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in Monster, ter plaatse van 

Wateringseweg 89, in de kadastrale percelen, gemeente Poeldijk, sectie K, nrs. 2654, 2368 

en 1025 

 

 

Vergunningnummer: 82.170 

Vergunninghouder:  J.W. van Puffelen   



Beschrijving: het dempen van een sloot in de Hogebroekpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Rijswijk, sectie G, nrs. 2333 en 2293 

 

 

Vergunningnummer: 82.172 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het uitvoeren van werkzaamheden, ten behoeve van de reconstructie van de  

Rodenrijseweg west, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel, sectie B, nrs. 2206 en 

2208  

 

 

Vergunningnummer: 82.173 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het bouwen brug over de Kerstanjewetering  bij  ' t Haantje  aan de 

zuidwestzijde van de brug in Provincialeweg 15, gemeente Delft 

 

 

Vergunningnummer: 82.174 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf PTT  

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel te 's-Gravenhage, waarvan een deel in het 

gebied van de deltadijk te Hoek van Holland   

vanaf de voormalige Kulk over circa 195 m in oostelijke richting 

 

Vergunningnummer: 82.175 

Vergunninghouder:  Provinciale Waterstaat Zuid-Holland 

Beschrijving: het bouw van een brug te Leidschendam over de voorboezem van de 

Tedingerbroekpolder  

 

 

Vergunningnummer: 82.176 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanleggen van kabelzinkers te Wateringen door een zijsloot van de Strijp 

en van hoogspanningskabels in de boezemkade van de Wippolder  

kabelzinkers ten behoeve van verbindingen tussen HSR 4324 en 4339 en de nieuw te 

stichten HSR 43107 en 43108 

 

Vergunningnummer: 82.177 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het bouwen van een semi-permanent jeugdgebouwtje (82 m2) aan de 

Westfrankelandsedijk, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie M, nr. 6482 

 

 

Vergunningnummer: 82.178 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het dempen en graven van water, de aanleg van het achterplein,ten behoeve 

van station Laan van Nieuw Oost Indië, tot in de Veen- en Binckhorstpolder,in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, nr. 1067 

 

 

Vergunningnummer: 82.179 

Vergunninghouder:  Gebr. v.d  Houwen  

Beschrijving: de aanleg van een waterbassin langs de Zanddijk, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1012 

 

 

Vergunningnummer: 82.180 

Vergunninghouder:  G.A. Vollering  



Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de Dijkpolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 2835  

intrekken verleende vergunning nr. 462 inzake bebouwing wateringseweg 16A te Poeldijk 

 

Vergunningnummer: 82.181 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van 10 kVolt-kabels te Maasland, in de binnenkruinlijn van de 

boezemkade van de Dijkpolder, langs de Zuidgaag (Kerkweg) 

 

 

Vergunningnummer: 82.182 

Vergunninghouder:  C.J. van Winden 

Beschrijving: het maken van een grondophoping met klinkerbestrating op de binnenberm 

van de boezemkade ter plaatse van Zwethkade 5, in de Oud en Nieuw Wateringsveldsche 

polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1080 

 

 

Vergunningnummer: 82.183 

Vergunninghouder:  De Witte Nieuwe of Litteraire Societeit  

Beschrijving: het slopen van een serre bij een Paviljoen in de zeewering in Scheveningen 

aan de Pellenaerstraat 4, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, 

nr. 2710 

 

 

Vergunningnummer: 82.184 

Vergunninghouder:  Gebr. Boekestijn Beheer BV 

Beschrijving: het dempen en graven en het verbreden van sloten in de Kralingerpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 207 en 1574 

verleende vergunning onder nr. 47 dempen en graven in de Oude Campspolder 

ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 82.185 

Vergunninghouder:  A. Drop  

Beschrijving: het verbouwen van een woning op het buitentalud en de buitenberm, 

Noorddijk 63, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 8496  

plaatselijk bekend Noorddijk 63  Maasdijk  

 

Vergunningnummer: 82.186 

Vergunninghouder:  Woudenberg - Ameide B.V.  

Beschrijving: het verbouwen en restaureren van een woning op het binnentalud en de 

binnenberm van Zuiddijk 9, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 

6892 

 

 

Vergunningnummer: 82.187 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten 

Beschrijving: het leggen van een waterleiding langs een brug over de Molenlaan en het 

vervangen van een waterleiding in het fietspad langs de Katwijkerlaan te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 82.188 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding De Vlietstreek 

Beschrijving: het aanleggen van een hoofdwaterleiding in de boezemkade van de Plaspoel 

- en Schaapsweipolder langs de Kerstanjewetering ( 't Haantje ) te Rijswijk 

onderhoud waterleidingbuizen  

 

Vergunningnummer: 82.189 



Vergunninghouder:  Stichting De Delftse Hout 

Beschrijving: het aanleggen van een fietspad op de polderkade van de Polder van Biesland 

langs de Tweemolentjesvaart, van Nootdorp tot Pijnacker en van een brug over de 

Tweemolentjesvaart 

 

 

Vergunningnummer: 82.190 

Vergunninghouder:  A.H. Overkleeft 

Beschrijving: het plaatsen van een waterinlaat langs het Zwethkanaal ten behoeve van een 

tuinbouwbedrijf aan het Sint Jorispad 15, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie C, nr. 434 

 

 

Vergunningnummer: 82.191 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: dempen en graven van polderwater in de Plaspoel en Schaapweipolde te 

Rijswijk 

nabij de R.K.  H.T.S. aan de Lange Kleiweg  

 

Vergunningnummer: 82.192 

Vergunninghouder:  P. Boers 

Beschrijving: het aanleggen van een duiker en waterinlaat van boezemwater uit de 

Raaphorstsloot in de molentocht van de Wippolder, ter plaatse van Markuslaan 10, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5086  

 

 

Vergunningnummer: 82.193 

Vergunninghouder:  A.H. van der Harg  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, 

Zuideindseweg 72, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2420 

 

 

Vergunningnummer: 82.194 

Vergunninghouder:  Fa Gebr. Vreugdenhil 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Groeneveldsche polder, Noordlierweg 

49, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nrs. 144,301,312 en 299 

 

 

Vergunningnummer: 82.195 

Vergunninghouder:  F.P. Hendriks 

Beschrijving: het dempen en graven en verbreden van sloten in de polder Berkel, ter 

plaatse van Middelweg 18, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie 

C, nr. 3222 

 

 

Vergunningnummer: 82.196 

Vergunninghouder:  Th. L. van der Kaaij 

Beschrijving: het dempen en graven van polderwater in de Oude en Nieuwe Broekpolder, 

ter plaatse van de Vijverberglaan 12, in de kadastrale percelen, gemeente Honselersdijk, 

sectie B, 2137 en 2136 

 

 

Vergunningnummer: 82.197 

Vergunninghouder:   Prov. Zuid-Holland  

Beschrijving: het verlagen van de coupure in de zanddijk alsmede van delen van de dijk, 

aan weerszijden, in de kadastrale percelen, gemeente  's-Gravenzande, sectie M, nrs. 86, 

254 en 920 



 

 

Vergunningnummer: 82.198 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: beschoeiing langs de Overgauwseweg in gebieden van de Oude polder en de 

Rijskade te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 82.199 

Vergunninghouder:  Prov. Zuid-Holland  

Beschrijving: het aanleggen c.q. verbeteren van gedeelten van het fietspad in de polder 

Berkel, op de boezemkade langs de Berkelsche Zweth, te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 82.201 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het aanbrengen van koudasfalt-verharding op de ter weerszijden van de 

Vlaardingervaart gelegen openbare voetpaden op de boezemkaden van de Broekpolder en 

de polder Vockestaert  

 

 

Vergunningnummer: 82.202 

Vergunninghouder:  PTT Staatsbedrijf Telefoondistrict Rotterdam  

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels in de Maasdijk en de Delflandsedijk bij 

hectometerpaal 70, te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 82.203 

Vergunninghouder:  Vereniging Ontsluiteningsweg Het Korteland 

Beschrijving: het aanleggen van een dam en een ontsluitingsweg in de 

Tedingerbroekpolder, te Nootdorp  

 

 

Vergunningnummer: 82.204 

Vergunninghouder:  Westlandsche  Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het onderhouden van buizen c.q. zinkers ten behoeve van dienstleidingen 

 

 

Vergunningnummer: 82.205 

Vergunninghouder:  J.C.A. Duyvesteijn 

Beschrijving: het bouwen van waterhuizen op de boezemkade van de Boschpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 519 

 

 

Vergunningnummer: 82.206 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: dempen en graven van polderwater in de polder Vockestaert, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, nr. 929 

 

 

Vergunningnummer: 82.207 

Vergunninghouder:  Gemeente  's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen van regenwaterriolering, ten behoeve van het bouwplan 

Zuidwalland te 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 82.208 



Vergunninghouder:  C.C. Valstar  

Beschrijving: het bouwen en uitbreiden van een warenhuis in tuin nr. 2 van het  Geestje, 

Duinstraat 56, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1841 

 

 

Vergunningnummer: 82.209 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een 10 kV-kabel zinker in de Oude Lierpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente de Lier,  sectie A, nr. 352  

 

 

Vergunningnummer: 82.210 

Vergunninghouder:  Gemeente  's-Gravenhage   

Beschrijving: het aanleggen van een electriciteitskabel  / aansluitkast in de 

vissershavenweg  te Scheveningen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie AK, nr. 9502 

 

 

Vergunningnummer: 82.211 

Vergunninghouder:  A. de Maa  

Beschrijving: dempen en graven van polderwater, het bouwen van een warenhuis, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 1080, 1149 en 1150 

 

 

Vergunningnummer: 82.213 

Vergunninghouder:  J.J. Termorshuizen  

Beschrijving: het maken van een dam in de sloot in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente pijnacker,  sectie G, nr. 2435 

 

 

Vergunningnummer: 82.214 

Vergunninghouder:  J. van der Helm 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Oud en Nieuw Wateringveldsche polder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 885 

 

 

Vergunningnummer: 82.215 

Vergunninghouder:  C. Schellevis  

Beschrijving: het bouwen warenhuis en vergraven land  in Polder Nieuwland en Noordland, 

in het kadastrale perceel, gemeente ' s-Gravenzande, sectie M, nr. 1018  

 

 

Vergunningnummer: 82.216 

Vergunninghouder:  A.P.M. Kleijweg  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 976 

 

 

Vergunningnummer: 82.217 

Vergunninghouder:  Sophia Stichting  

Beschrijving: het maken / bouwen van een aanbouw met brandtrap te Loosduinen, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie H, nr. 5925 

 

 

Vergunningnummer: 82.218 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 



Beschrijving: het graven van boezemwater nabij de Grote Woerdlaan, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 433 

 

 

Vergunningnummer: 82.219 

Vergunninghouder:  J.E.M. en H.J. van Winden 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Nieuwe- of Drooggemaakte polder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1210 

 

 

Vergunningnummer: 82.220 

Vergunninghouder:  PTT Telefoondistrict Rotterdam  

Beschrijving: het leggen van twee telefoonkabels door de Delftweg te Overschie, 

boezemkade van de polder Schieveen nabij de Tempelweg  

 

 

Vergunningnummer: 82.221 

Vergunninghouder:  Auto-Palace  

Beschrijving: het aanleggen van een  betonnen buisleiding vanaf de Binckhorsthaven naar 

een te bouwen pompkelder ten behoeve van het onttrekken van boezemwater / afvoeren 

neerslagwater, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectieAP, nr. 1427 

 

 

Vergunningnummer: 82.222 

Vergunninghouder:  M.C. Vollering  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie  G, nrs. 1377 en 1380 

 

 

Vergunningnummer: 82.223 

Vergunninghouder:  Gemeente - Energiebedrijf Rotterdam 

Beschrijving: het leggen  / verwijderen van een laagspanningskabel in de noordoostelijke 

berm van de Delftweg, boezemkade van de polder Zestienhoven  

 

 

Vergunningnummer: 82.224 

Vergunninghouder:  M.J. van der Kamp 

Beschrijving: het maken van een aanlegsteiger in de Noordvliet, langs de zuidoostelijke 

oever, 200 m uit de Vlaardingervaart 

 

 

Vergunningnummer: 82.225 

Vergunninghouder:  M.J. Zwarts  

Beschrijving: het dempen en gedempt van een houden boezemsloot langs het Leewater, in 

de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, nrs. 2675 gedeeltelijke 2676 en 916  

 

 

Vergunningnummer: 82.226 

Vergunninghouder:  M. van der Burg-Jongmans 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de polder Berkel, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2079 en 2753 

 

 

Vergunningnummer: 82.230 

Vergunninghouder:  J.C.J. de Vet 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Tedingerbroekpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Stompwijk, sectie G, nrs. 1209 en 1234 



 

 

Vergunningnummer: 82.231 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het leggen van een electriciteitskabel en het plaatsen van lichtmasten langs 

de Zuideindseweg, in de Zuidpolder van Delfgauw, gemeente Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 82.232 

Vergunninghouder:  C.L.J. van Paassen  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder Westmade, in het kadastrale 

perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1330 

 

 

Vergunningnummer: 82.233 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gaszinker door een hoofdwatergang van de Oude 

Lierpolder langs Sportlaan 45, gemeente De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.234 

Vergunninghouder:  A.L van Winden  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Oude Polder van  Pijnacker, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 5857  

 

 

Vergunningnummer: 82.235 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen en verwijderen van kabels en leidingen in de Haagsche Vliet of 

Trekvaart langs de Neherkade, gemeente 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 82.236 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf PTT 

Beschrijving: het aanleggen van vijf HPE-mantelbuizen voor de doorvoer van 

telefoonkabels in de Trekvaart tegenover de Laakweg, gemeente 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 82.237 

Vergunninghouder:  Nederlandse Spoorwegen ( NS ) 

Beschrijving: het vervangen van een houten brug door een duikerbrug en het verwijderen 

van twee dammen in de polder Vockestaert, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, 

sectie H, nr. 1102 

Lage Abtswoudsche Polder 

 

Vergunningnummer: 82.238 

Vergunninghouder:  H.G.L.M. Schellekens  

Beschrijving: het opruimen van een dam en het maken van een nieuwe dam in de 

westelijke bermsloot van de Groeneweg in de polder Vockestaert, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schiedam, sectie O, nrs. 481 en 1308 

 

 

Vergunningnummer: 82.239 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het aanbrengen van een rioolgemaal aan de Galgkade, in de kadastrale 

percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 5020 en 3791 

 



 

Vergunningnummer: 82.240 

Vergunninghouder:  F.W. Ooststroom 

Beschrijving: het verbouwen / uitbreiden van een woning aan de Trekkade 20, in het 

kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie E, nr. 2348 

 

 

Vergunningnummer: 82.241 

Vergunninghouder:  Wever Transport BV 

Beschrijving: het aanbrengen van een beschoeiing aan de Kalmoeskade, langs het 

Harnaschwater te Den Hoorn, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, 

nr. 983 

 

 

Vergunningnummer: 82.242 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij ( NAM ) 

Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel in de boezemkade van de Vlietpolder 

langs het Zwethkanaal ( Hoge Noordweg ), te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 82.243 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het uitvoeren van elektriciteitswerken van de Oude Bovendijk,  polderkade 

van de polder Schieveen, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 82.244 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de polder Nieuwland en Noordland, ten behoeve 

van het aanleggen van het tuinbouwproject '"Nieuwland en Noordland II" fase A, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 223, 226, 313 en 315 

  

 

Vergunningnummer: 82.245 

Vergunninghouder:  Fa gebrs. G. en P. Groenewegen 

Beschrijving: het dempen van binnenboezemwater in de Polder van Nootdorp, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2936 

 

 

Vergunningnummer: 82.246 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland ( Provinciale Waterstaat ) 

Beschrijving: het dempen en graven van bermsloten in de Dorpolder, ten behoeve van het 

wijzigen van de aansluiting van de Oostbuurtseweg, in het kadastrale perceel, gemeente 

de Lier, sectie A, nr. 2419  

 

 

Vergunningnummer: 82.247 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van hoogspanningskabels door boezemwater (de Gaag) en door 

een boezemkade van de Polder Vockestaert, te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 82.248 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij ( NAM ) 

Beschrijving: het aanbrengen van kathodische bescherming van een 8" zoutwaterleiding 

bij het rioolgemaal Schiestraat, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie 

R, nr.12359 



 

 

Vergunningnummer: 82.249 

Vergunninghouder:  A.J. Vollering  

Beschrijving: het maken van een dam in de Zuidpolder van Delfgauw,in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 2025 en 1906 

 

 

Vergunningnummer: 82.250 

Vergunninghouder:  CAI-Westland  

Beschrijving: het leggen van een kabel door de omgelegde Dijksloot bij de Amalia van 

Solmstraat, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr, 1742 

 

 

Vergunningnummer: 82.251 

Vergunninghouder:  A. de Bruyn  

Beschrijving: het maken van een dam, het graven en dempen van water, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 3516 resp. nr. 4827 

 

 

Vergunningnummer: 82.252 

Vergunninghouder:  Gemeente 's -Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van een vissersmonument op de Strandweg tegenover de 

Keizerstraat in de zeewering, te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 82.253 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden ( Staatsbedrijf PTT ) 

Beschrijving: het uitvoeren van telefoonkabelwerken in de boezemkade van Delfgauw 

langs de Pijackersche Vaart, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 82.254 

Vergunninghouder:  A.M.J. van der Ende  

Beschrijving: het maken van een pijpenbrug met drie pvc-buizen over de hoofdwatergang 

van de Groeneveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, 

nrs. 387 en 456 

waterafvoerpijpen voor transport regenwater naar regenwaterbassin 

 

Vergunningnummer: 82.255 

Vergunninghouder:  J.T.M. v.d. Salm  

Beschrijving: het bouwen van een houten brug over een zijtak van de binnenboezem langs 

de Kortelandseweg in de Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie A, nr. 2274 

 

 

Vergunningnummer: 82.256 

Vergunninghouder:  J.H.C. Weerdenburg 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis naast de hoofdwatergang in de Oude 

Lierpolder, in he kadastrale perceel, gemeente de Lier, sectie A, nr. 2381 

 

 

Vergunningnummer: 82.257 

Vergunninghouder:  Provincie - Zuidholland   

Beschrijving: het plaatsen van een damwand, het dempen van water in verband met de 

reconstructie van de Westvlietweg, te Leidschendam  

 



 

Vergunningnummer: 82.258 

Vergunninghouder:  C.W. van der Hoeven  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 1671 en 3306 (oud nr. 1670) 

 

 

Vergunningnummer: 82.260 

Vergunninghouder:  C.A.I. Westland  

Beschrijving: het leggen van kabels door boezemkade in de Dijkpolder, de 

Commandeurspolder en de Zuidgaag, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 82.261 

Vergunninghouder:  G.J. van de Sande  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 834 

  

 

Vergunningnummer: 82.262 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij ( NAM ) 

Beschrijving: het uitvoeren van tijdelijke werken in de Vlietpolder en in de boezemkade 

daarvan, langs het Zwethkanaal, gemeente Naaldwijk, sectie C 

 

 

Vergunningnummer: 82.263 

Vergunninghouder:  J.P.A. Voermans  

Beschrijving: het vernieuwen van beschoeiing in de polder van Nootdorp, in de doorgaande 

oeverlijn van de hoofdwatergang, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, 

nr. 2361 

 

 

Vergunningnummer: 82.264 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van vijf laag- en hoogspanningskabels in de kabelkoker van de 

rijbrug over de hoofdwatergang langs de bovendijk in de Oud en Nieuw Wateringveldsche 

polder, te Wateringen  

 

 

Vergunningnummer: 82.265 

Vergunninghouder:  J. Bos  

Beschrijving: het aanleggen van een houten steigertje in de Vlaardingervaart, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie M, nr. 853 

 

 

Vergunningnummer: 82.266 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een elektriciteitskabel als kabelzinker door de bermsloot aan 

de Burgemeester van der Goeslaan te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.267 

Vergunninghouder:  L. Berkel 

Beschrijving: het bouwen van een voetbrug over een bermsloot op de boezemkade in de 

Dijkpolder, in he kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 3163 

ingetrokken bij vergunning 421/1988 

 



Vergunningnummer: 82.268 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van elektriciteitskabels langs de Kruisweg en de Hogeveenseweg 

en het aanleggen van een Dam in de polder van Nootdorp, te Nootdorp 

 

 

Vergunningnummer: 82.269 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: dempen en vergraven van polderwater in de Vlietpolder nabij de Hoogwerf, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1255, 716, 1726 en 1834 

 

 

Vergunningnummer: 82.271 

Vergunninghouder:  Gebr. Groenewegen  

Beschrijving: dempen en graven van polderwater in de Vlietpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1784, 1242 en 204 

 

 

Vergunningnummer: 82.272 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft 

Beschrijving: het vernieuwen van een brug aan de Middelweg over de Vrijenbanse tocht in 

de polder van Nootdorp, te Nootdorp  

 

 

Vergunningnummer: 82.273 

Vergunninghouder:  J.E. de Boer  

Beschrijving: dempen en vergraven van een scheisloot in de Duifpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie B, nrs. 743, 323 en 744 

 

 

Vergunningnummer: 82.274 

Vergunninghouder:  P.A.J. Kloosterman 

Beschrijving: het vernieuwen van warenhuizen naast sloten in de Woudsepolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G nr. 1159 

 

 

Vergunningnummer: 82.275 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf PTT 

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels in het gebied van de zeeduinen te Hoek van 

Holland  

ongeveer 70 m kabel in Delflands eigendom, gemeente Hoek van Holland, sectie A nr. 

1103 en sectie B nr. 882  

 

Vergunningnummer: 82.276 

Vergunninghouder:  CAI-Westland  

Beschrijving: het leggen van een signaalkabel als zinker door de Naaldsche vaart bij de 

brug in het Zuideinde, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7928 

 

 

Vergunningnummer: 82.277 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het leggen van een rioolpersleiding over de Gaag via de Paardenbrug over 

boezemwater en Nooduitlaat naar Klaas Engelbrechtspolder te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 82.278 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 



Beschrijving: het bouwen van steigers op diverse lokaties ligplaatsen pleziervaartuigen te 

Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 82.279 

Vergunninghouder:  G. van der Eijk B.V. 

Beschrijving: het dempen van een poldersloot in de Plaspoel- en Schaapweipolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie G, nrs. 2086 en 2230 

 

 

Vergunningnummer: 82.280 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van kabels tussen de panden nr. 110 en 138 in de noordoostelijke 

berm van de Delftweg, de boezemkade van de polders Zestienhoven en Schieveen  

 

 

Vergunningnummer: 82.281 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf PTT  

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels in de binnenberm van de Delftweg, de 

boezemkade van de polder Zestienhoven tussen de panden nrs. 100 en 104 te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 82.283 

Vergunninghouder:  J.F.A. van Paassen 

Beschrijving: het maken van een dam in de Voordijkshoornse polder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie I, nrs. 3537 en 32 

 

 

Vergunningnummer: 82.284 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het plaatsen van drie banken langs de Vlaardingervaart op de boezemkade 

van de Aalkeet Buitenpolder  

 

 

Vergunningnummer: 82.285 

Vergunninghouder:  PTT Staatsbedrijf 

Beschrijving: het aanleggen van kabels in de bermsloot aan de noordzijde van de 

Bovendijk in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 82.286 

Vergunninghouder:  Kanovereniging Natsec  

Beschrijving: het uitbreiden van bestaande steigertjes tot 7 m in de Vlaardingervaart te 

Vlaardingen  

 

 

Vergunningnummer: 82.287 

Vergunninghouder:  Jon. Rodenburg  

Beschrijving: dempen en graven van polderwater in de Droogmaking van de Zuidpolder 

van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente pijnacker, sectie C, nrs. 2043 en 2042 

 

 

Vergunningnummer: 82.288 

Vergunninghouder:  G. Meersma  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Nieuwe of Drooggemaakte polder van 

Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nrs. 459 en 1304 

 



 

Vergunningnummer: 82.289 

Vergunninghouder:  Fa Th. en M Borsboom  

Beschrijving: het dempen en  graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie I, nrs. 4717 en 5040 

 

 

Vergunningnummer: 82.290 

Vergunninghouder:  J.A.J. Thoen  

Beschrijving: het bouwen van een gedeelte van een nieuw warenhuis op de boezemkade 

van de Wippolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 2046 

 

 

Vergunningnummer: 82.291 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen van een electriciteitskast en kabels aan de zeekant en de 

strandweg ten behoeve van het paviljoen de Waterreus te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 82.292 

Vergunninghouder:  J.E. Stiekema  

Beschrijving: het aanleggen van een waterbassin op de boezemkade van de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder, langs de Strijp, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie 

B, nrs. 1829 en 1448 

 

 

Vergunningnummer: 82.293 

Vergunninghouder:  W.G.M. Nederpel  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op de boezemkade van de Dijkpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4167, 4166 en 4165 

 

 

Vergunningnummer: 82.294 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van waterleidingen in de Zanddijk en de Maasdijk, ten behoeve 

van percelen aan de Monsterseweg, in het tuinbouwgebied Nieuwland en Noordland, te 's-

Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 82.295 

Vergunninghouder:  J.D. Boers 

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding door de binnenberm en de bermsloot 

langs de Slapendijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr 12 

 

 

Vergunningnummer: 82.296 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf PTT 

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels in de boezemkade van de Kralingerpolder en 

de Hoofdstraat, nrs. 76 a t/m 82 te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.297 

Vergunninghouder:  Q. Augustinus  

Beschrijving: het bouwen van een kelder aan de Meer en Boslaan, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie H, nr. 3402 

 

 



Vergunningnummer: 82.298 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het aanleggen van een weg met klinkerbestrating op de 

Westfrankelandsedijk bij de Delflandsedijk, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, 

sectie M, nr. 6351 

 

 

Vergunningnummer: 82.299 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het planten van twee bomenrijen op de buitenberm van de Delflandsedijk 

langs de Trawlerweg te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 82.300 

Vergunninghouder:  Gas Electriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding door de binnenboezem en de langsliggende 

boezemdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 2491 

 

 

Vergunningnummer: 82.301 

Vergunninghouder:  A. van de Beukel  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis op het binnentalud van de boezemdijk 

langs de Rodenrijsevaart, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie 

B nr. 3686 

 

 

Vergunningnummer: 82.302 

Vergunninghouder:  J. Teeuw  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de West-Abtspolder, plaatselijk bekend als de 

Spoorbaanstraat 15, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie P, nr. 1988 

 

 

Vergunningnummer: 82.303 

Vergunninghouder:  D. v.d. Gaag 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2662 

 

 

Vergunningnummer: 82.304 

Vergunninghouder:  C. Weerheim  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2030 

 

 

Vergunningnummer: 82.305 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het verbreden van de rijbrug over de Bezuidenhoutsevaart (Bossloot) in de 

Koningskade, ten behoeve van de reconstuctie van de Koningskade voor de 

tramverbinding van het Centraal Station naar Scheveningen  

 

 

Vergunningnummer: 82.306 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het verbreden van een brug over de Bossloot ten behoeve van de 

reconstructie van de Koningskade voor de tramverbinding van het Centraal station naar 

Scheveingen 

 



 

Vergunningnummer: 82.307 

Vergunninghouder:  Chr. Woningbouwvereniging Patrimonium 

Beschrijving: het bouwen van een woonblok in Nieuw Waldeck langs- en lozing van 

neerslagwater op boezemwater te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 82.308 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot ten behoeve van het bouwrijp maken van 

het plan Pijletuinen III, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 643 

en 1006 

 

 

Vergunningnummer: 82.309 

Vergunninghouder:  J.P.A. Hendriks  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 1320 

 

 

Vergunningnummer: 82.310 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het aanleggen van een lagedrukgasleiding en het buiten bedrijf stellen van 

een bestaande gasleiding aan 't Haantje, in de Plaspoel- en Schaapweipolder, langs de 

Kestanjewetering  

verzoek tot wijziging van vergunning 138/1982 

 

Vergunningnummer: 82.311 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het bouwen van een complex woningen op het buitentalud en de buitenberm 

van de Maasdijk (Zuiddijk ), in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 

6906 

 

 

Vergunningnummer: 82.312 

Vergunninghouder:  C.A.I. - Westland 

Beschrijving: het aanbrengen van CAI-kabels in de boezemkade van de Kralingerpolder te 

De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.313 

Vergunninghouder:  C.B. van Leeuwen  

Beschrijving: het bouwen en vernieuwen van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie Hk, nr. 691 

 

 

Vergunningnummer: 82.314 

Vergunninghouder:  J.M. van Kester  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs hoofdwatergang nr. 2 in de Oude 

Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente de Lier, sectie A, nr. 3694 

 

 

Vergunningnummer: 82.315 

Vergunninghouder:  Gebrs Boekestijn Beheer BV 

Beschrijving: het bouwen van een demontabele houtafvalcontainer langs de 

hoofdwatergang van de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie C, nr. 1576 



 

 

Vergunningnummer: 82.316 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het vernieuwen van de Witbrug, tussen de Oude Haagweg en de Loosduinse 

Hoofdstraat, het aanleggen van een voetbrug, het dempen graven van boezemwater en 

het plaatsen van een waterleidingzinker onder de brug  

uitvoeren werken ten behoeve van aanleg tramlijn 2 

 

Vergunningnummer: 82.317 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het vervangen van de bovenbouw en het verbreden van de bestaande 

Schwerinbrug voor de aanleg van de tramlijn 2 

zie verg.nr. 82.316 

 

Vergunningnummer: 82.318 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleidingmaatschappij De Vlietstreek 

Beschrijving: het leggen van een drinkwatertransportleiding tussen de Broekmolenweg en 

Ypenburg te Rijswijk  

 

 

Vergunningnummer: 82.319 

Vergunninghouder:  Vides B.V.  

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie L, nrs. 4984, 4131 en 4869 

 

 

Vergunningnummer: 82.320 

Vergunninghouder:  C. van Rijswijk  

Beschrijving: het graven van een insteekhaventje langs de Leidsche Vliet, in het kadastrale 

perceel, gemeente Voorburg, sectie D, nr. 4302 

 

 

Vergunningnummer: 82.321 

Vergunninghouder:  Firma L. en P. van Os 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie I, nrs. 1729 en 1639 

 

 

Vergunningnummer: 82.322 

Vergunninghouder:  C.W. Baalen  

Beschrijving: het leggen van een pvc afvoerkoker als zinker door een sloot in de Polder 

Nieuwland en Noordland, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, 

nrs. 1260 en 1035 

 

 

Vergunningnummer: 82.323 

Vergunninghouder:  G. van Steekelenburg  en J. Helderman, vof M.C. A. van Kester 

Beschrijving: het plaatsen van een hardhouten keerschut in een poldersloot in de 

Wippolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A nrs. 5160, 5380, 

4993 en 2867 

 

 

Vergunningnummer: 82.324 

Vergunninghouder:  Vennootschap firma Gebr. A.J. en M. v.d. Kooy 

Beschrijving: het aanleggen van een waterbassin nabij de Zanddijk, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr 1184 



 

 

Vergunningnummer: 82.325 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een rioolwaterzinker in de Coolhaven, ten zuiden van de Lage 

Erfbrug te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 82.326 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het maken van een dam met doorstromingskoker in de hoofdsloot aan de 

oostzijde van de Plaspoel en Schaapweipolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Rijswijk, sectie D, nr. 6829 

 

 

Vergunningnummer: 82.327 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het aanleggen van een hoofdrioolzinkerleiding door een hoofdwatergang en 

van een regenoverstort van het gemengde rioleringssysteem van de gemeente De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.328 

Vergunninghouder:  Vennootschap firma C. en W. Persoon  

Beschrijving: het dempen, graven en verbreden van sloten in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 729 en 1821 

 

 

Vergunningnummer: 82.329 

Vergunninghouder:  A.A. Dijk  

Beschrijving: het plaatsen van een bouwkeet op de buitenberm van de Maasdijk en het 

slopen van woningen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 

374 

 

 

Vergunningnummer: 82.330 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het plaatsen van twee gaszinkers door de sloot langs de Meerweg in de 

Polder Berkel, te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 82.331 

Vergunninghouder:  vof C. van Boxel en Zn. 

Beschrijving: het bouwen en vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie H nr 1101 

 

 

Vergunningnummer: 82.332 

Vergunninghouder:  C.M.A. van Wijk   

Beschrijving: het vervangen van een inlaatconstructie ten behoeve van een 

tuinbouwbedrijf in de Dorppolder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie 

A, nrs. 275 en 337 

 

 

Vergunningnummer: 82.333 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  



Beschrijving: het leggen van een electriciteitskabel door de sloot in de Heen- en 

Geestvaartpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4023 

en 4774 

 

 

Vergunningnummer: 82.334 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van drie HPE-buizen ten behoeve van electriciteitskabels door de 

Schiedamse Schie en de boezem kaden van de Oost-Abtspolder, ter hoogte van de 

Schuttevaerweg aan de oostzijde van de Oost-Abtsbrug 

 

 

Vergunningnummer: 82.335 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 

Beschrijving: het aanleggen van een brandvlamleiding over de Slapersdijk-Molenwei, met 

bijbehorende werken ten behoeve van een gasproductieproef op de locaties Monster 1 en 

2, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F nr. 1967 

 

 

Vergunningnummer: 82.336 

Vergunninghouder:  L.J.F. Meeuwisse  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie E, nrs. 1749 en 977 

 

 

Vergunningnummer: 82.338 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het aanleggen en onderhouden van een fietspad tussen de Nieuwlandsedijk 

te 's-Gravenzande en het Stuifkenszand / De Wierstraat te Hoek van Holland  

 

 

Vergunningnummer: 82.339 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: de herinrichting van de Hoofdstraat op de boezemkade van de 

Kralingerpolder  

 

 

Vergunningnummer: 82.340 

Vergunninghouder:  G.M.G. Enthoven  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de Dijkpolder, 

aan de Scherpenhoeklaan te Poeldijk, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie 

K, nr. 4578 

 

 

Vergunningnummer: 82.341 

Vergunninghouder:  A.A.N. van Dijk  

Beschrijving: het bouwen van een woning op de buitenberm van de Maasdijk 

 

 

Vergunningnummer: 82.342 

Vergunninghouder:  Shell Petroleum NV 

Beschrijving: het aanbrengen van verbeteringen aan de oever van de zogenaamde Put "Te 

Werve" in de Plaspoel- en Schaapweipolder te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 82.343 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  



Beschrijving: het plaatsen van twee azobé-houten stuwen in de boezemsloten, in het 

Heempark en de Kinderboerderij langs de Lozerlaan, in het recreatiegebied Madestein  

 

 

Vergunningnummer: 82.344 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  

Beschrijving: het vernieuwen van de boord- /oevervoorziening langs de boezemkade van 

de Plaspoel- en Schaapweipolder, langs de Delfsche Vliet,  ter hoogte van het 

poldergemaal aan het Jaagpad te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 82.345 

Vergunninghouder:  C.G. Persoon 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Oude Campspolder, langs de scheisloot, 

in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie A, nr. 599 

 

 

Vergunningnummer: 82.346 

Vergunninghouder:  A.v.d.Berg  

Beschrijving: het aanleggen van een dam met duiker in de hoofdwatergang, langs de 

Combinatieweg, in de Zuidpolder van Delfgauw,in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 5009 

 

 

Vergunningnummer: 82.347 

Vergunninghouder:  Watersportvereniging De Bommeer  

Beschrijving: het maken en onderhouden van een stalen hellingbaan, steigers ,loopplanken 

met meerpalen, beschoeiing en verharding van de boezemkade, in het kadastrale perceel, 

gemeente Vlaardingen, sectie F, nr. 487 

 

 

Vergunningnummer: 82.349 

Vergunninghouder:  Fa T. v.d. Lugt en Zn. 

Beschrijving: het dempen en graven van scheisloten in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 527, 620, 889,979 en 1569 

 

 

Vergunningnummer: 82.350 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het onderhouden van kabels, buizen, zinkers en dienstleidingen uit 1983 en 

1984 te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 82.351 

Vergunninghouder:  Ortas Project Realisatie 

Beschrijving: het bouwen van een kantoorgebouw op de locatie Gevers Deynootweg 61 te 

Scheveningen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nr. 2308 

 

 

Vergunningnummer: 82.352 

Vergunninghouder:  Dienst CAI - Westland  

Beschrijving: het plaatsen van een kabel in de binnenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 944 

 

 

Vergunningnummer: 82.353 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp 



Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing langs de hoofdwatergang aan de 

Acaciadreef en de Magnoliadreef te Nootdorp 

 

 

Vergunningnummer: 82.354 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het leggen van riolering in de boezemkade van de polder Vockestaert, langs 

de Vlaardingervaart, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 145 

 

 

Vergunningnummer: 82.355 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf der PTT 

Beschrijving: het leggen van kabels in de polderkade van de Nieuwe of drooggemaakte 

polder van Pijnacker, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 82.356 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het vervangen van waterleidingen in de boezemkade van de Kralingerpolder 

te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.357 

Vergunninghouder:  Aannemingsbedrijf G.A. vn Dijk en Zn.  

Beschrijving: het maken van een inlaatleiding door de boezemkade, langs de Middelvliet, 

in de Sluispolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 3240 

 

 

Vergunningnummer: 82.358 

Vergunninghouder:  Fa. Gebr. H. en W. van Adrichem  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Vockestaert, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie B, nr. 841 

 

 

Vergunningnummer: 82.359 

Vergunninghouder:  P. de Jong  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Duifpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie B, nr. 698 en 204 

 

 

Vergunningnummer: 82.360 

Vergunninghouder:  BV Beheer Gardien & Oosterhoff 

Beschrijving: het dempen en graven van polderwater ten behoeve van de aanleg van de 

Ambachtshof in de Wippolder, gemeente Wateringen, sectie A 

 

 

Vergunningnummer: 82.361 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de zeeduinen te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 82.362 

Vergunninghouder:  F. de Bruyn Fineer- en Fijnhouthandel 

Beschrijving: het aanbrengen van een waterleidingzinker in een vaarsloot en van 

buisleidingen voor de afvoer van neerslagwater, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AP, nrs. 1204 en 1208 

 



 

Vergunningnummer: 82.363 

Vergunninghouder:  C.L.M. van Paassen 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Groeneveldsche Polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nrs. 201, 202 en 460 

 

 

Vergunningnummer: 82.364 

Vergunninghouder:  K. Frakking  

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot, in de kadastrale percelen, gemeente De 

Lier, sectie A, nrs. 2676 en 916  

 

 

Vergunningnummer: 82.365 

Vergunninghouder:  H.J.J. Holierhoek 

Beschrijving: het aanleggen van een dam met betonnen doorstromingskoker in de 

bermsloot van de Rijksstraatweg, ten behoeve van een uitpad van een woning, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, nr. 692 

 

 

Vergunningnummer: 82.366 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het verplaatsen, vervangen en wijzigen van kabels ten behoeve van 

lichtmasten in en op boezemkade langs de Hoofdstraat, in de Kralingerpolder, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.367 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het vervangen, wijzigen en verleggen van kabels in mantelbuizen in en op de 

boezemkade langs het Leewater (Hoofdstraat), in de Kralingerpolder, ten behoeve van de 

openbare verlichting te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 82.368 

Vergunninghouder:  J.W. Disselkoen  

Beschrijving: het uitbreiden van een pand op de buitenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 1037 

 

 

Vergunningnummer: 82.369 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in het bestemmingsplan "De 

Tuinen-Zuid II", in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2147 

 

 

Vergunningnummer: 82.370 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Zuidholland NV 

Beschrijving: het hebben en onderhouden van hoogspanningsmast 35, een signaalkast en 

de daarop aansluitende signaalkabel in Hoek van Holland, in het kadastrale perceel, 

gemeente Rotterdam, sectie A, nr. 1253 

 

 

Vergunningnummer: 82.371 

Vergunninghouder:  G.C. Scholtes jr.  

Beschrijving: het leggen van een koker door de Middelbroekweg, ten zuiden van het CCWS 

terrrein te Honselersdijk 

ingetrokken bij vergunning 409/1986 



 

Vergunningnummer: 82.372 

Vergunninghouder:  Handelcentrum Houtwijk B.V. 

Beschrijving: het maken van een pijpleiding voor een tijdelijke hemel / regenwaterlozing in 

het terrein van een handelcentrum aan de Oude Haagweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie M, nr. 2660 

 

 

Vergunningnummer: 82.374 

Vergunninghouder:  A. Aarnoudse  

Beschrijving: het verbouwen en wijzigen van een warenhuis op de boezemkade in de 

Wippolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 3175 

 

 

Vergunningnummer: 82.375 

Vergunninghouder:  A.P. Overgaag en Zn.  

Beschrijving: het dempen, graven en omleggen van de hoofdwatergang in de Hoefpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, nrs. 1606,1663 en 1690 

 

Keurvergunningen 1983 

 

Vergunningnummer: 83.001 

Vergunninghouder:  M. Noordam  

Beschrijving: het dempen van water in de Oranjepolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 283 en 279 

 

 

Vergunningnummer: 83.002 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland 

Beschrijving: het aanbrengen van televisiekabels en kasten in binnen- en buitenbermen 

van de boezemkaden van de Hoefpolder, de Kralingerpolder en de Oude Lierpolder, langs 

de Leê of Lierwatering te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 83.003 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen van een elektriciteitskast op de kade van de Zeesluiskade, 

van een elektriciteitskabel, vanaf een bestaande traforuimte aan de Zeesluisweg langs de 

tweede binnenhaven te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 83.004 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland 

Beschrijving: het aanbrengen van televisiekabels en kasten in de binnenkruinlijnen van de 

boezemkaden van de Klaas Engelbrechtspolder en de polder Vockestaert te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 83.005 

Vergunninghouder:  Ravast NV 

Beschrijving: het aanleggen van buizen voor het lozen van neerslagwater nabij de 

Plaspoelpolder op de zandsloot, in verband met de bouw van een kantoorgebouw en een 

parkeerkelder, in de kadastrale percelen, gemeente Leidschendam, sectie B, nrs. 5361 en 

2606 

 

 

Vergunningnummer: 83.006 



Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het uitvoeren van diverse werkzaamheden zoals het leggen kabels en andere 

werken, in verband met de aanleg van de Deltadijk, in het gebied van de Delflandsedijk, 

nabij de Govert van Wijnkade te Maassluis 

 

 

Vergunningnummer: 83.007 

Vergunninghouder:  Aannemersbedrijf Huurman B.V. 

Beschrijving: het bouwen van een tijdelijke damwand in het boezemwater langs de Oude 

Delft, ten behoeve van restauratiewerkzaamheden aan de fundatie van het 

Armamentarium aan de Korte Geer te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 83.008 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie F, nr. 1417 

 

 

Vergunningnummer: 83.009 

Vergunninghouder:  C. Koppert  

Beschrijving: het behouden van een aandamming in de boezemsloot langs de Cubalaan, in 

het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2550 

 

 

Vergunningnummer: 83.010 

Vergunninghouder:  Aannemingsbedrijf Verboon- Maasland B.V. 

Beschrijving: het verleggen van een gedeelte van de boezemkade van de Dijkpolder op het 

bedrijfsterrein aan de Molenweg, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, 

nrs. 3134 en 3236 

 

 

Vergunningnummer: 83.011 

Vergunninghouder:  W. De Jong  

Beschrijving: het jagen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote 

Lucht te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 83.012 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het vervangen van een beweegbare brug over de Leidsche Vliet door een 

vaste brug te Voorburg / Leidschendam in de spoorweg Gouda - Den Haag  

 

 

Vergunningnummer: 83.013 

Vergunninghouder:  Bohemen Bouwbureau BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water, het leggen van een dam, het aanleggen 

van een parkeerterrein, het vernieuwen van stuwtjes in het kader van het project 

Vliethage in de Tedingerbroekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, 

sectie H, nrs. 2393 en 2469 

 

 

Vergunningnummer: 83.014 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker in de Laakhaven ten zuidwesten van de 

nieuwe Calandbrug te 's-Gravenhage  

 



 

Vergunningnummer: 83.015 

Vergunninghouder:  Gemeente s'-Gravenhage (Dienst der Gemeenteplantsoenen) 

Beschrijving: het vervangen van een brug over een sloot in Nieuwvoorde (Julianapark) 

door een dam met duiker, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie B, nr. 698 

  

 

Vergunningnummer: 83.016 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding door de binnenboezem, de Polderweg en de 

langsliggende boezemdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker sectie C nr. 6189 

  

 

Vergunningnummer: 83.017 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels als zinker ter hoogte van de Jan Kruifstraat 

door de Delfhavensche Schie te Rotterdam 

  

 

Vergunningnummer: 83.018 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het aanleggen van een drinkwaterleiding in de Delflandse dijk te Rotterdam 

(Hoek van Holland) 

 

 

Vergunningnummer: 83.019 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding " De Vietstreek "  

Beschrijving: het leggen van buizen en zinkers te Voorburg, ten behoeve van 

dienstleidingen in de landscheidingen tussen Delfland en Rijnland en in boezemwateren 

 

 

Vergunningnummer: 83.020 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (ministerie van Defensie, dienst Gebouwen, 

Werken en Terreinen) 

Beschrijving: het leggen van een persleiding voor afvalwater in de Hoge Broekpolder ten 

behoeve van het vliegveld Ypenburg te Rijswijk 

  

 

Vergunningnummer: 83.021 

Vergunninghouder:  W.M. van Leeuwen 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de bermsloot van de Wilgenweg  in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 4541  

  

 

Vergunningnummer: 83.022 

Vergunninghouder:  Sint Willebrordus Stichting  

Beschrijving: het maken van een toegangsdam in de vaarsloot langs de 't Hoenstraat, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie X, nr. 4295 

 

 

Vergunningnummer: 83.023 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het aanbrengen van lichtmasten en kabels in de zuidelijke en noordelijke 

berm in de Katwijkerlaan, in de Drooggemaakte Polder van Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 83.024 



Vergunninghouder:  Provincie Zuid - Holland  

Beschrijving: reconstructie van de Katwijkerlaan (tertiaire weg 63) te Pijnacker  

  

 

Vergunningnummer: 83.025 

Vergunninghouder:  M. van der Meer  

Beschrijving: het aanleggen van een omkaad waterbassin buitenwerks langs de Zanddijk, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1177 

  

 

Vergunningnummer: 83.026 

Vergunninghouder:  K. de Ruiter  

Beschrijving: staan met een mobiele snackwagen op de binnenberm van de boezemkade 

van de polder Vockestaert langs de Vlaardingervaart 

dagelijks van 9 uur tot 18 uur  

 

Vergunningnummer: 83.027 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen en onderhouden van buizen c.q. zinkers ten behoeve van 

dienstleidingen in boezemwateren, boezemkaden, polderwateren en polderkaden te 

Monster en diverse andere plaatsen 

  

 

Vergunningnummer: 83.028 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel door een bestaande brugkoker, over de 

vaarsloot, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 1859 en 2056 

 

 

Vergunningnummer: 83.029 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanbrengen van diverse mantelbuizen in en door de Maasdijk, 

lichtmasten, en openbare verlichting kabel in de binnenkruinlijn, de buitenkruinlijn en de 

buitenberm te Naaldijk en 's-Gravenzande  

  

 

Vergunningnummer: 83.030 

Vergunninghouder:  S.J. Gentevoort en A.M.J. van der Ende  

Beschrijving: het dempen van een gedeelte van de scheisloot in de Groeneveldsche polder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 401 

  

 

Vergunningnummer: 83.031 

Vergunninghouder:  N.J.J. Ammerlaan  

Beschrijving: het dempen en graven van water en het verwijderen van twee dammen in de 

Klaas Engelbrechtspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie C nrs. 

75, 78, 80, en 436 

  

 

Vergunningnummer: 83.032 

Vergunninghouder:  Firma gebrs. Van der Helm 

Beschrijving: het bouwen en vernieuwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in 

het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C nr. 2941 

 

 

Vergunningnummer: 83.033 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 



Beschrijving: het dempen en graven van water in het Sport- en Recreatiepark De 

Commandeur,  in verband met de aanleg van een tennisveldencomplex, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 602, 603 en 624 

 

 

Vergunningnummer: 83.034 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van elektriciteitskabels in de binnenberm van de boezemkade van 

de Kralingerpolder (Hoofdstraat) te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 83.035 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het bestemmingsplangebied Zandevelt deel III, 

2e fase, te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 83.036 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het vervangen van een brug in de Rijnvaartweg, over de Nieuwe Vaart, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 3149 en 3179 

 

 

Vergunningnummer: 83.037 

Vergunninghouder:  Mr. G.G.M. Johannes  

Beschrijving: het afzanden van een gedeelte perceel voor het bouwen van kelder onder de 

woonkamer, in het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie H, nr. 5945 

woning aan de Domburglaan 72 te Kijkduin 

 

Vergunningnummer: 83.038 

Vergunninghouder:  A. Sonneveld 

Beschrijving: het uitbreiden van een woning op de boezemkade van de Woudse polder te 

Den Hoorn, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1210 

het voormalige molenerf 

 

Vergunningnummer: 83.039 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het uitvoeren van werken in de 

Plaspoel- en Schaapweipolder, nabij het Jaagpad, voor de voltooiing van het 

Elsenburgerbos deel II en III te Rijswijk 

intrekken verg. nr. 435 van 1979 

 

Vergunningnummer: 83.040 

Vergunninghouder:  P.E. Persoon-Vis  

Beschrijving: het maken van een brede houten loopbrug over de boezemsloot, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 1737 

 

 

Vergunningnummer: 83.041 

Vergunninghouder:  N. Voskamp 

Beschrijving: verkoop van consumpties vanuit een ingerichte auto binnen de zeeduinen, 

alleen op het provinciaal rijwielpad, tussen de Hoek van Hollandlaan te Kijkduin en het 

voetpad achter strandhoofd nr. 23 

 

 

Vergunningnummer: 83.042 

Vergunninghouder:  A.N.P. Ammerlaan 



Beschrijving: het aanleggen van een dam in de Klaas Engelbrechtspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 910, 246 en 848 

 

 

Vergunningnummer: 83.043 

Vergunninghouder:  L. Romijn / of P.A.J. Romijn  

Beschrijving: berijden met een motorcarrier voor ijsverkoop van de Hoek van Hollandlaan, 

strandhoofden 22 en 23 en de Schelpweg te Monster  

 

 

Vergunningnummer: 83.044 

Vergunninghouder:  B.J.M. Zwinkels  

Beschrijving: dempen en graven van water in de Wippolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5396 

 

 

Vergunningnummer: 83.045 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding  " De Tien Gemeenten "  

Beschrijving: het leggen van een waterleiding langs de Keulseweg, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1061 

aansluitingen door de polderkade tbv. panden Katwijkerlaan nrs. 72, 74, 76, 78, 80, 84, 

86 en 88 

 

Vergunningnummer: 83.046 

Vergunninghouder:  G.H. Huigen 

Beschrijving: het dempen en graven van een gedeelte van de scheisloot in de 

Oranjepolder, voor het pand Nollaantje nr. 5, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie F, nr. 3218 

 

 

Vergunningnummer: 83.047 

Vergunninghouder:  J.W.A. van Dijk  

Beschrijving: het vernieuwen van de zuidwestgevel van een warenhuis in de Oude 

Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 2606 

  

 

Vergunningnummer: 83.048 

Vergunninghouder:  G.J. van de Sande  

Beschrijving: het hebben van een beschoeiing in een langsliggende sloot, het dempen van 

polderwater en de uitbreiding van een een loods, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie B, nr. 834 

  

 

Vergunningnummer: 83.049 

Vergunninghouder:  W. van der Wel  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 898, 899, 1503 en 

689 

 

 

Vergunningnummer: 83.050 

Vergunninghouder:  Maatschap W. v.d. Bos en Zn.  

Beschrijving: het aanleggen van een waterbassin, 1.50 m uit de insteek van de bermsloot, 

langs de Noordlierweg, in de Groeneveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Schipluiden, sectie F, nr. 424 

 

 



Vergunningnummer: 83.051 

Vergunninghouder:  Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding in de Delftweg, in de polder Schieveen, langs 

de Schie te Rotterdam 

  

 

Vergunningnummer: 83.052 

Vergunninghouder:  H. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en daartoe betreden van de zeeduinen 

te betreden locatie's: Loosduinen, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

Vergunningnummer: 83.053 

Vergunninghouder:  N. Zeeman  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het betreden van de zeeduinen  

te betreden locaties: Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

Vergunningnummer: 83.054 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het betreden van de zeeduinen 

te betreden locaties: Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

Vergunningnummer: 83.055 

Vergunninghouder:  G.H. Storm  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het betreden van de zeeduinen 

locaties: Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

Vergunningnummer: 83.056 

Vergunninghouder:  A.S.M. Hogervorst  

Beschrijving: het maken van een betonnen brug in de polderkade van de Zuidpolder van 

Delfgauw en van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 2509 

 

 

Vergunningnummer: 83.057 

Vergunninghouder:  Staat der Nerderlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabels in de zeeduinen, grotendeels op het kampeerterrein 

"Rotterdam aan zee", te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 83.058 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het uitvoeren van een diepe grondboring ten behoeve van het maken van 

een waarnemingspost, gemerkt ZD, in de zeereep van de Oostduinen, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nr. 5653 

 

 

Vergunningnummer: 83.059 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT ) 

Beschrijving: het leggen van PTT kabels door de Maasdijk te Naaldwijk en door de 

boezemkade van de Hoefpolder te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 83.060 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken in en langs de boezem, in 

polderwateren en polderkaden en in de zeeduinen van Delfland ten behoeve van het 

leggen van dienstleidingen / steken van helm voor de beplanting  



 

 

Vergunningnummer: 83.061 

Vergunninghouder:  BV Westlandse Drinkwaterleiding 

Beschrijving: het leggen en hebben van drie ato nodulair gietijzeren waterleidingen in en 

door de Maasdijk, over boezemwater te Naaldwijk en 's-Gravenzande nabij de Oranjesluis 

 

 

Vergunningnummer: 83.062 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) 

Beschrijving: het leggen van kabels en een waterleiding, tussen de Schenkeldijk en gemaal 

Westland te Hoek van Holland, in de kadastrale percelen, gemeente Rotterdam, sectie E, 

nrs. 330, ged. 332 en 333 

  

 

Vergunningnummer: 83.063 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van kabels en een waterleiding, tussen de Schenkeldijk en 

Gemaal Westland te Hoek van Holland, in de kadastrale percelen, gemeente Rotterdam, 

sectie E, nrs. 330, 331, 332 en 333 

  

 

Vergunningnummer: 83.064 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden ( Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabels en waterleidingen door de Delflandsedijk tussen de 

Schenkeldijk, gemaal Westland, in de binnen- en buiten berm van de Delflandsedijk te 

Hoek van Holland, in de kadastrale percelen, gemeente Rotterdam, sectie E, nrs. 330 

(ged), 332 en 333 (ged)  

 

 

Vergunningnummer: 83.065 

Vergunninghouder:  L. Bouwer  

Beschrijving: het berijden van een dienstweg door de Westduinen, nabij de Savornin 

Lohmanlaan, tot strandhoofd 32 te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.066 

Vergunninghouder:  Gemeentelijke Energiebedrijf  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding in de buitenberm, over de buitenbermsloot van 

de Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2103 

hostaliet gasleiding 

 

Vergunningnummer: 83.067 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden ( Staatsbedrijf der PTT ) 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in de Hoefpolder, ten zuidoosten van 

de dam naar het Schefferkamp, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 

1385 

 

 

Vergunningnummer: 83.068 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken over de bermsloot van de Hoflaan, de 

Naaldwijkseweg, en water van de Heen- en Geestvaartpolder, de hoofdwatergang van de 

polder Het Oudeland, ter plaatse van de Leeuweriklaan, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 4023, 3135, 3150, 2871 en 2668, sectie L, nr. 

3093 

 



 

Vergunningnummer: 83.069 

Vergunninghouder:  Vereniging Huiseigenaren "'t Nieuwe Werck " 

Beschrijving: het graven van een jachthaventje langs de oostzijde van de Nieuwe Haven 

en het hebben van 13 meerpalen, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie L, 

nr. 3359 

 

 

Vergunningnummer: 83.070 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken van een stalen leidingenbrug over het afvoerkanaal, te 's-

Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.071 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van elektriciteitskabels in de polder Berkel door vier poldersloten, 

nabij de Onderweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 7128 

 

 

Vergunningnummer: 83.072 

Vergunninghouder:  J. van de Burg  

Beschrijving: het aanbrengen van een waterleiding, waterput en een waterzinker ten 

behoeve van zijn woning in de Westpolder in de polder Berkel, gemeente Berkel, sectie B  

 

 

Vergunningnummer: 83.073 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het leggen van een rioolwaterpersleiding door de Maasdijk in de bermen van 

de Maasdijk als zinker in de Sluispolder in de boezemkade van de Dijkpolder over de 

duiker van het Nieuwe Water langs de Westlandseweg  

 

 

Vergunningnummer: 83.074 

Vergunninghouder:  J.P. Zwinkels  

Beschrijving: het leggen van een koker die twee sloten verbindt in sectie L van de 

gemeente 's-Gravenzande, van de zuidpunt van perceel nr. 4932, via de grens van de 

percelen nrs. 4021 en 4771, naar de zuidpunt van perceel nr. 4021 

 

 

Vergunningnummer: 83.075 

Vergunninghouder:  G.G. Kunz B.V. 

Beschrijving: het aanbrengen van een damwand in het water langs de Oude Langedijk te 

Delft ten behoeve van reparatiewerkzaamheden aan de fundering van de achtergevel van 

het pand Markt 43 

 

 

Vergunningnummer: 83.076 

Vergunninghouder:  F.J.H. van den Berg  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis langs een sloot van de polder Westmade, in 

het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1704 

 

 

Vergunningnummer: 83.078 

Vergunninghouder:  J.M. Zuiderwijk  

Beschrijving: het uitbreiden van een woning op de buitenberm van de Maasdijk te 

Maasdijk,in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2830 



 

 

Vergunningnummer: 83.079 

Vergunninghouder:  C. Harteveld  

Beschrijving: het bouwen van een kelderruimte onder de woning aan de Pellenaerstraat 

13, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nr. 2811 

met het uitgegraven zand wordt de achtertuin opgehoogd  

 

Vergunningnummer: 83.080 

Vergunninghouder:  J.A. van Dinten 

Beschrijving: het bouwen van een garage op de buitenberm van de Maasdijk, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nrs. 13 en 1219  

 

 

Vergunningnummer: 83.081 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen  

Beschrijving: het leggen en aanbrengen van 38 telecommunicatiekabels (A.T.B.) door de 

kabelkokers in de keersluis te Maassluis en aansluitend in het sluisterrein en de 

Delflandsedijk, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 7663 

 

 

Vergunningnummer: 83.082 

Vergunninghouder:  Gemeente Energiebedrijf  Rotterdam (GEB) 

Beschrijving: het aanbrengen van een hoogspanningskast met bijkomende werken in de 

Nieuwlandsedijk, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie B, nr. 3 

 

 

Vergunningnummer: 83.083 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen  

Beschrijving: het plaatsen van drie mantelbuizen door de Maasdijk te Maassluis 

(Vlaardingsedijk), ten behoeve van het automatisch treinbeïnvloedingssysteem (A.T.B.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.084 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel in de zeewering te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 83.085 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van een trailerhelling aan de Zeesluisweg naar de kom in de 

voorhaven, in de kadastrale percelen, gemeente Scheveningen, sectie AK, nrs. 9501 en 

9931 

 

 

Vergunningnummer: 83.086 

Vergunninghouder:  J.H.C. Vogels    

Beschrijving: het plaatsen van een keerschut in de boezemsloot tussen percelen nr. 2533 

en 2275, gemeente  Monster, sectie H 

 

 

Vergunningnummer: 83.087 

Vergunninghouder:  W.J.J. ten Have 

Beschrijving: het vervangen van een gedeelte van een warenhuis langs een vaarsloot, in 

het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3057 

 

 



Vergunningnummer: 83.089 

Vergunninghouder:  J.J. van Dijk  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis langs een sloot aan de zuidwestzijde gelegen 

van de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nr. 1428 

 

 

Vergunningnummer: 83.090 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het aanleggen van een waterleiding in de boezemkade van de polder 

Schieveen, langs de Schie, plaatselijk bekend Delftweg, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 83.091 

Vergunninghouder:  M. van der Kruk en A.G.A. Koot  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering, ten zuiden van 

Kijkduin tot het strandhoofd 23 te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 83.092 

Vergunninghouder:  P.W. Kuivenhoven  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op de boezemkade van de polder Oostmade, 

langs de Boomawatering en een zijsloot daarvan, in het kadastrale perceel, gemeente 

Loosduinen, sectie K, nr. 965  

 

 

Vergunningnummer: 83.093 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 187 en 1040  

 

 

Vergunningnummer: 83.094 

Vergunninghouder:  Firma M. & R. van leeuwen  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de Lange Stucken, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 149 en 324 

 

 

Vergunningnummer: 83.095 

Vergunninghouder:  Bureau van Uitvoering Midden Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werkzaamheden betreffende diverse recreatieve 

voorzieningen in het reconstructiegebied Midden - Delfland 

 

 

Vergunningnummer: 83.096 

Vergunninghouder:  Bureau van Uitvoering Midden - Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van diverse recreatieve voorzieningen  

in het reconstructiegebied Midden - Delfand 

 

 

Vergunningnummer: 83.097 

Vergunninghouder:  M.A.J. Holtkamp  

Beschrijving: het vervangen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de 

Boschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7791 

 

 

Vergunningnummer: 83.098 



Vergunninghouder:  Riddelijke  Duitse Orde der Balije  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Campspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 35, 622 en 899 

 

 

Vergunningnummer: 83.099 

Vergunninghouder:  G. Grillo  

Beschrijving: het plaatsen van beschoeiing langs de Noordeindsevaart, in de polder Berkel, 

in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2570, 2571 en 

2481 

 

 

Vergunningnummer: 83.100 

Vergunninghouder:  NV Casema 

Beschrijving: het leggen van een C.A.I. kabel in een mantelbuis als zinker door de sloot 

langs de D.A. Nederpeltstraat, ten behoeve van het woonwagenkamp aan de Escamplaan 

te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.101 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland  

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken in de gemeente Monster: het leggen van een 

kabel door bestaande c.q aan te leggen brugkokers over de bermsloot van de 

Monsterseweg, ter plaatse van de percelen sectie I, nrs. 1737 en  946, over het perceel 

sectie H, nr. 2708, over de sloot die ligt op de grens van de percelen sectie I, nrs. 1626 en 

1343, over het perceel sectie K, nr. 3076 (eigendom van Delfland), ter plaatse van de 

Nieuweweg 

 

 

Vergunningnummer: 83.102 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het vervangen van een rijbrug door een dam op het landgoed Clingendael, in 

de kadastrale percelen, gemeente Wassenaar, sectie E, nrs. 634 en 977  

 

 

Vergunningnummer: 83.103 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van gasleiding hogedruk-druk-gasleiding langs en door de 

Oostwatering, hoofdwatergang in de Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, 

gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2345 

 

 

Vergunningnummer: 83.104 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf  Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken langs de Noordweg tussen de Tomatenlaan en de 

Sammersbrug: het aanbrengen van hoog- en laagspanningskabels door de noordoostelijke 

bermsloot van de Tomatenlaan, her hoogte van perceel gemeente Wateringen, sectie A, 

nr. 5148; -van een hoogspanningskast, een laagspanningskast en een traforuimte (HSR 

43105) langs de hiervoor genoemde watergang, op voormeld perceelsgedeelte 

 

 

Vergunningnummer: 83.105 

Vergunninghouder:  C. Toet  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 



Vergunningnummer: 83.106 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een dienstleiding in de polder Nieuwland en Noordland via 

een mantelbuis door de Papedijk ter plaatse van ''De Staelduinhoeve" te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 83.107 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een dienstleiding door de Zanddijk en de binnenbermsloot 

daarvan (water van de polder Het Waalblok) ten behoeve van het perceel Monsterseweg 

56a te 's-Gravenzande 

 

 

Vergunningnummer: 83.108 

Vergunninghouder:  P.G.J. Hersbach 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 4028, 3818 en 3505, respectievelijk nrs. 3500 en 

5022 

 

 

Vergunningnummer: 83.109 

Vergunninghouder:  A.V.G. Exploitatie XIII BV 

Beschrijving: het leggen van twee leidingen die uitmonden in de Nieuwe Haven, ten 

behoeve van het afvoeren van regenwater, afkomstig van de te bouwen woningen aan de 

Westvest, in de kadastrale percelen, gemeente Schiedam, sectie C, nr. 1349 (ged), 1229 

(ged) en 1410 

 

 

Vergunningnummer: 83.110 

Vergunninghouder:  Gist-Brocades NV  

Beschrijving: het aanbrengen van  roosters voor twee bestaande inlaten in de Delftsche 

Vliet langs de Wateringseweg te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 83.111 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een stalen gaszinker door de Oostsingelsgracht ter hoogte 

van de Casuariestraat te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.112 

Vergunninghouder:  J.F.A. van Paassen 

Beschrijving: het maken van een hemelwaterbassin in de Voordijkshoornsepolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie I, nr. 3537 

 

 

Vergunningnummer: 83.113 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland  

Beschrijving: het aanbrengen van CAI kabels en versterkerkasten op boezemkaden en 

polderkaden van de Dijkpolder, Commandeurspolder, Kralingerpolder Dorppolder en 

Duifpolder, in de gemeenten Maasland en Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 83.114 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken te 's-Gravenzande: het leggen van een kabel 

door een bestaande brugkoker over het water dat ligt in de percelen sectie K, nrs. 3603 en 



3604 ter plaatse van de Lijsterbeslaan in de polder Het Oudeland; - tweemaal over een 

lengte van 35 m in de Zanddijk ter plaatse van de coupure (eigendom van Delfland) 

 

 

Vergunningnummer: 83.115 

Vergunninghouder:  Dienst CAI Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken in de gemeenten Monster, Naaldwijk en 

Wateringen  

 

 

Vergunningnummer: 83.116 

Vergunninghouder:  Humanitas 

Beschrijving: het bouwen van een rij woningen op de binnenberm van de boezemkade van 

de Sluispolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 8493 

 

 

Vergunningnummer: 83.117 

Vergunninghouder:  Fa Gebrs W. en C de Graag 

Beschrijving: het vervangen en vernieuwen van een warenhuis op de boezemkade langs de 

Pijnackersevaart, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 1828, 1936 

en 2042 

 

 

Vergunningnummer: 83.118 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het verwijderen van funderingsresten van de eerder gesloopte panden 

Maassluissedijk nrs 62/64, 66/68 en 70, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, 

sectie M, nr. 501 

 

 

Vergunningnummer: 83.119 

Vergunninghouder:  W.L.A. Beringen  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 83.120 

Vergunninghouder:  Stichting tot Instandhouding Zeebad Scheveningen  

Beschrijving: het hebben van een tijdelijke strandtent, eventuele palen en vlonders op het 

strand tussen RS 98 + 800 en RS 99 te Scheveningen 

Badseizoen '83 

 

Vergunningnummer: 83.121 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het aanleggen van een telefoonkabel in de Duinlaan, de Zandvoortselaan en 

omstreken, in de zeewering te Kijkduin 

 

 

Vergunningnummer: 83.122 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel via een aan te brengen brugkoker  over de 

Lange Sloot, ter plaatse van de Van Arckelweg te Poeldijk, gemeente Monster  

 

 

Vergunningnummer: 83.123 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste  



Beschrijving: het berijden van Delflandse dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 83.124 

Vergunninghouder:  Beheerskantoor Scheveningen BV 

Beschrijving: het aanbrengen van tenten, kramen, getimmerten, palen en steigers, kabels, 

leidingen en een stalen septictank (voor de strandmuur) ten behoeve van strandexploitatie  

 

 

Vergunningnummer: 83.125 

Vergunninghouder:  Algemene Haagse Stichting voor verpleging en verzorging in Tehuizen 

Beschrijving: het tot in de Wippolder graven van een op plaatselijk peil 2,50 m brede circa 

200 m lange sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 3841 

 

 

Vergunningnummer: 83.126 

Vergunninghouder:  mevr M.M. Burger-Van Noort  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek Van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 83.127 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het leggen van een H.P.E. waterleiding langs een brug over de Zijde bij de 

Van Wijklaan te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 83.128 

Vergunninghouder:  P.W.M. Hooymans  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis met drie gevels op minder dan 2 m afstand 

van de insteken van sloten, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 

996 

 

 

Vergunningnummer: 83.129 

Vergunninghouder:  Fa. M.P.A. van der Knaap  

Beschrijving: het maken van een dam in een sloot van de Oude-  en Nieuwe Broekpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3310 en 2609  

 

 

Vergunningnummer: 83.130 

Vergunninghouder:  Fa. M.J.F. Alsemgeest 

Beschrijving: het berijden van Delflandse dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin 

 

 

Vergunningnummer: 83.131 

Vergunninghouder:  W.A.M. van Winden  

Beschrijving: het hebben van een regenwaterbassin in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1737  

 

 

Vergunningnummer: 83.132 

Vergunninghouder:  J. Lans  



Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op de boezemkade van de Wippolder, langs 

een vaarsloot nabij de Laan van Klein Poppedamme, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen , sectie A, nr. 5342 

 

 

Vergunningnummer: 83.133 

Vergunninghouder:  Fa. W. en J. Kneppers 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Tedingerbroekpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 1739, 2897, 2898 en 2899 

 

 

Vergunningnummer: 83.134 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabel in de Oude Leedeweg (polderkade), in de 

Zuidpolder van Delfgauw, minder dan 4 m uit de insteek van de langsliggende 

hoofdwatergang, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 83.135 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het plaatsen van lichtmasten en het verwijderen van paalarmen op de Oude 

Leedeweg, polderkade, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 83.136 

Vergunninghouder:  H.L.M. Zwinkels  

Beschrijving: het plaatsen van oeverbescherming in de doorgaande oeverlijn van een sloot 

in de Wippolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 2226, 

2276 en 5029 

 

 

Vergunningnummer: 83.137 

Vergunninghouder:  Kustzeilvereniging B.C. Intercat - Hostex 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin 

Zomerseizoen 1983 

 

Vergunningnummer: 83.138 

Vergunninghouder:  T. van Tol  

Beschrijving: het berijden van Delfands Dienstweg door de westduinen, nabij de Savornin 

Lohmanlaan te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.139 

Vergunninghouder:  J. Verkade  

Beschrijving: het bouwen van een 3 m brede rijbrug, ter verbinding van het perceel 

gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 1329, met de Van Rikjckevorsellaan, over de 

bermsloot over dit perceel  

ingetrokken vergunning aan Jhr. mr. C.Th. J. van Rijckevorsel tot bouwen van boven 

bedoelde brug 

 

Vergunningnummer: 83.140 

Vergunninghouder:  A. van der Meer  

Beschrijving: het hebben van een 3 m brede rijbrug op twee jukken waartussen een 

opneembaar houten dek op ijzeren liggers over het perceel gemeente 's-Gravenzande, 

sectie O nr. 1173 



ingetrokken verleende vergunning aan Jhr. mr. C.Th.J. van Rijckevorsel en cons. van 

bovenbedoelde brug 

 

Vergunningnummer: 83.141 

Vergunninghouder:  K.M. Noordam-Hofman 

Beschrijving: het opruimen van een houten brug en het maken van een dam, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nrs. 1007 en 1011  

ingetrokken verleende vergunning aan Jhr. mr. R.A.  van Rijckevorsel en cons. van 

bovenbedoelde dam 

 

Vergunningnummer: 83.142 

Vergunninghouder:  J.J. Termorshuizen e.a.  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G nrs. 2435 en 2012 

 

 

Vergunningnummer: 83.144 

Vergunninghouder:  D. Vreugdenhil  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie F, nrs. 1581, 1723,1583 en 1996 

 

 

Vergunningnummer: 83.145 

Vergunninghouder:  Fa.  Kwekerij Hooymans  

Beschrijving: het dempen van water in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr.  3015 

 

 

Vergunningnummer: 83.146 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling  

Beschrijving: het maken van een oprit op de boezemkade van de Vlietpolder en het graven 

en dempen van water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 428, 

823 en 425 

 

 

Vergunningnummer: 83.147 

Vergunninghouder:  G.H. van den Burg  

Beschrijving: het maken van een dam of brug in de Zuidpolder van Delfgauw langs de 

Overgauwseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2410 

 

 

Vergunningnummer: 83.148 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: strandexploitatie: het plaatsen van strandstoelen, badhuisjes, strandposten, 

tenten en dergelijke; ook benodigde leidingen voor elektriciteit water en telefoon, tussen 

de grenzen van de gemeenten Monster en 's-Gravenzande en Monster en 's-Gravenehage  

(Loosduinen) 

seizoen tot 1984 

 

Vergunningnummer: 83.149 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten " 

Beschrijving: het leggen van een waterleiding door de Overgauwseweg en de 

langsliggende hoofdwatergang in de Oude Polder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 5831 

 

 

Vergunningnummer: 83.150 



Vergunninghouder:  J.G. van Lienden  

Beschrijving: het dempen van een sloot en het verwijderen van een dam in de polder van 

Berkel, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3331 en 

3819 

 

 

Vergunningnummer: 83.151 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden ( Staatsbosbeheer ) 

Beschrijving: het uitvoeren van werkzaamheden betreffende recreatieve voorzieningen in 

de Polder van Biesland en de Noordpolder van Delfgauw  

dempen graven polder sloten leggen van 3 dammen met duiker  

 

Vergunningnummer: 83.152 

Vergunninghouder:  P. J. de Rooij  

Beschrijving: het gedempt houden van de onderbemalen sloot die ligt in de percelen 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8285 en 8284 

 

 

Vergunningnummer: 83.153 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeente'' 

Beschrijving: het leggen van waterleidingen te Nootdorp in de Polder Van Nootdorp, door 

de Dwarswetering en te Pijnacker , door de binnenboezem van de Polder Berkel 

 

 

Vergunningnummer: 83.154 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het inrichten van een speelterrein in de Akkerdijksche polder, in de sectie I 

van de gemeente Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 83.155 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het aanbrengen van een oerververdediging langs, c.q. op de boezemkade 

van de voormalige Nieuwlandsche polder (een gedeelte van de Noordvestgracht en de 

Vellevestgracht, gemeente Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 83.156 

Vergunninghouder:  Weeshuis der Hervormden  

Beschrijving: het aanleggen van een inlaatconstructie door de Oude Campsweg van de 

Hoefpolder naar de Oude Campspolder, te Maasland  

 

 

Vergunningnummer: 83.157 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een hogedruk-gasleiding door de noordelijke bermsloot van 

de Meerweg, ten behoeve van de aansluiting van het perceel Meerweg 47, te Berkel en 

Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 83.158 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een hogedrukgasleiding langs een brug over de 

hoofdwatergang van de Polder Berkel  langs de noordoostzijde van de Kleihoogt, ten 

behoeve van de aansluiting van het pand Kleihoogt 24, te Berkel en Rodenrijs 

Delflands eigendomsrecht sectie C, nr. 2590  

 



Vergunningnummer: 83.159 

Vergunninghouder:  D. van Geest  

Beschrijving: het dempen en gedempt houden van een doodlopende boezemsloot die ligt 

in en op de grens de percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4972 en 4711 

 

 

Vergunningnummer: 83.160 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het omleggen van een telefoonkabel in het Zwarte Pad in de zeewering te 's-

Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 83.161 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten''  

Beschrijving: het leggen in de polder Berkel van een waterleidingzinker tussen de Meerweg 

en de Noordersingel, door de hoofdwatergang, genaamd Tocht langs Meerweg; een 

waterleiding in een mantelbuis in de brug in de Noordersingel over de hiervoor genoemde 

hoofdwatergang; een waterleiding in de zuidelijke berm van de Meerweg, plaatselijk 

minder dan 1 m uit de insteek van de langsliggende hoofdwatergang, gemeente Berkel en 

Rodenrijs  

 

 

Vergunningnummer: 83.162 

Vergunninghouder:  G. Meersma  

Beschrijving: het afdammen op twee plaatsen van een sloot in de Polder Berkel ten 

behoeve van het verlagen van het waterpeil, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 83.163 

Vergunninghouder:  T.A.L. van Schie en D.C. van der Gaag 

Beschrijving: het dempen van water in de polder van Nootdorp ten behoeve van de aanleg 

van een hemelwaterbassin, te Nootdorp  

 

 

Vergunningnummer: 83.164 

Vergunninghouder:  J.C. Hendriks  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de sectie O van de gemeente 's-

Gravenzande: het leggen van een dam in de bermsloot van de Maasdijk, perceel nr. 1233, 

graven in perceel nr. 1320 van 30 m2 boezemwater 

 

 

Vergunningnummer: 83.165 

Vergunninghouder:  W.J. Breel  

Beschrijving: het maken van een dam in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 1111 en 1206 

 

 

Vergunningnummer: 83.166 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: strandexploitatie en het verplaatsen van de reddingspost bij slag 

Vlugtenburg, gemeente 's-Gravenzande 

 

 

Vergunningnummer: 83.167 

Vergunninghouder:  G. v.d. Stelt  



Beschrijving: het bouwen van een woning op de  boezemdijk van de polder Berkel, langs 

de Rodenrijsevaart, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 

5062 

 

 

Vergunningnummer: 83.168 

Vergunninghouder:  A.M. Arkesteijn 

Beschrijving: het aanleggen van een regenwaterbassin, langs en op de binnenberm van  

de boezemkade van de Groeneveldse polder (Galghoek) langs de Groeneveldse- of 

Monsterwatering en de Zijde, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie A, 

nr. 321 

 

 

Vergunningnummer: 83.169 

Vergunninghouder:  W.F. Brouwer  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis met de noordwestelijke en de zuidoostelijke 

gevel minder dan drie meter uit de insteek van sloten, in de Nieuwe- of Drooggemaakte 

Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1244 

 

 

Vergunningnummer: 83.170 

Vergunninghouder:  vof Gebr. Hooymans  

Beschrijving: het vervangen en bouwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in 

het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 1273 

 

 

Vergunningnummer: 83.171 

Vergunninghouder:  E. Schellevis  

Beschrijving: het vervangen van een gedeelte warenhuis op de door hem gepachte tuin nr. 

5 bij Arendsduin, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 4533 

 

 

Vergunningnummer: 83.172 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het leggen van een rioolwaterzinker door de binnenboezem van de Polder 

van Nootdorp  langs de Molenweg en door de aangrenzende kaden (dijken), ter hoogte van 

het terrein van Gemeentewerken, te Nootdorp 

 

 

Vergunningnummer: 83.173 

Vergunninghouder:  Fa. J. Van den Bos Beheer B.V. 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in sectie H van de gemeente Naaldwijk: op de 

percelen nrs. 951 en 873 het bouwen van een warenhuis en schuur; op de percelen 951 en 

873 het hebben van een betonnen rijpad op de boezemkade; in perceel nr. 951 het 

hebben van een koker, aan de zuidwestzijde van het eerder genoemde warenhuis; op het 

perceel nr. 873 deels op de boezemkade het hebben van een schuur, aangebouwd aan de 

hiervoor genoemde schuur; in de percelen 873 en 874 het dempen en gedempt houden 

van de op polderpeil liggende sloot 

 

 

Vergunningnummer: 83.174 

Vergunninghouder:  L. van Vliet  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 376, 377, 363, 391 en 392 

 

 

Vergunningnummer: 83.175 



Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een dam in de buitenbermsloot van de Maasdijk in de Polder 

Nieuwland en Noordland, te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 83.176 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het leggen van kabels in de Westfrankelandsedijk aan de rivierzijde van de 

Delflandsedijk, tussen de Burgemeester Knappertlaan en de Admiraal de Ruyterstraat, 

waarbij tevens de Delflandsedijk wordt gekruist, het plaatsen van 11 paalarmen met 

armaturen en drie lichtmasten, gemeente Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 83.177 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van boezemwater in het complex Pijletuinen III, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8195 en 8287 

 

 

Vergunningnummer: 83.178 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het bouwen van een ophaalbrug met aanbruggen over de Schiedamsche 

Schie, in het verlengde van de Brauwweg, met aansluitende bestrating op de boezemkade 

van de voormalige Nieuwlandsche polder en in de gemeente Rotterdam aansluitend op de 

Vlaardingweg  

 

 

Vergunningnummer: 83.179 

Vergunninghouder:  G.J. E.A. Bakker  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ter bevordering van de doorspoeling van 

watergangen in de Wippolder, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 83.180 

Vergunninghouder:  Fa M. Olieman en Zn.  

Beschrijving: het dempen van water in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, 

in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2250 

 

 

Vergunningnummer: 83.181 

Vergunninghouder:  A.P. Klapwijk  

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Polder Berkel Noordelijke sloot van de 

Zuidersingel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 1350 

 

 

Vergunningnummer: 83.182 

Vergunninghouder:  Fa. P.H.A. Lansbergen 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1736 

 

 

Vergunningnummer: 83.183 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het vervangen van twee rioolwaterpersleidingen door de Krimsloot en de ter 

weerszijden gelegen kaden, ter hoogte van het rioolgemaal Krimsloot aan de Kijkuitstraat 

te Hoek van Holland 

 



 

Vergunningnummer: 83.184 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het plaatsen van een stuw in een sloot van de Commandeurspolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 2181 en 2291 

 

 

Vergunningnummer: 83.185 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het leggen van een kabel en het plaatsen van lichtmasten langs de Onderweg 

te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 83.186 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een elektriciteitskabel, in het kadastrale perceel, gemeente 

's-Gravenzande, sectie M, nr. 993 

 

 

Vergunningnummer: 83.187 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel als zinker door de sloot, die ligt in en op de 

grens van de percelen gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 1002 en 1279 

 

 

Vergunningnummer: 83.188 

Vergunninghouder:  Intervries Groothandelsbedrijven B.V. 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin  

 

 

Vergunningnummer: 83.189 

Vergunninghouder:  J. van den Berg 

Beschrijving: het berijden van Delflands Strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 83.190 

Vergunninghouder:  P.L. Poen  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg door de Westduinen nabij de De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage  

rijslag bij strandhoofd 32 

 

Vergunningnummer: 83.191 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding ''De Tien Gemeente" 

Beschrijving: het leggen van een hoofwaterleiding in de zuidoostelijke berm van de 

Geerweg, te Nootdorp 

 

 

Vergunningnummer: 83.192 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het exploiteren van het parkeerterrein "De Molenwei" te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 83.193 

Vergunninghouder:  H.J. van der Sande en J.P. van der Sande  



Beschrijving: het bouwen van een warenhuis met de noordwestelijke en zuidoostelijke 

gevel minder dan 2 m uit de insteken van sloten, in de kadastrale percelen, gemeente 

Nootdorp, sectie B, nrs. 913 en 914 

 

 

Vergunningnummer: 83.194 

Vergunninghouder:  Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland 

Beschrijving: het aanbrengen van oevervoorzieningen langs de vlietlanden die liggen 

tussen de Noordvliet de Middelvliet en de Boonervliet in de gemeente Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 83.195  

Vergunninghouder:  vof Panini Paricolare  

Beschrijving: het berijden van de Schelpweg te Monster  

 

 

Vergunningnummer: 83.196 

Vergunninghouder:  Mevr. F.A. Mensen-Knol  

Beschrijving: het aanbrengen van een beschoeiing langs twee zijden van het perceel 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2755 

 

 

Vergunningnummer: 83.197 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3209 en 3210 

 

 

Vergunningnummer: 83.198 

Vergunninghouder:  M.W.M. van Luyk 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de Wippolder 

langs een vaarsloot, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 4983 

 

 

Vergunningnummer: 83.199 

Vergunninghouder:  Burg BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de droogmaking in de Oude Polder van 

Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 2831 en 3046 

 

 

Vergunningnummer: 83.200 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een recreatiegebied "Oeverbos", in de 

kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie A, nrs. 482, 516, 517 en 518 

 

 

Vergunningnummer: 83.201 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen, Dienst Infrastructuur 

Beschrijving: het hebben en onderhouden van vier hoogspanningskabels in de binnenberm 

van de Delflandsedijk, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie A, nr. 3091 

 

 

Vergunningnummer: 83.202 

Vergunninghouder:  Algemene Haagse Stichting voor Verzorging en verpleging i n 

Tehuizen  



Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van de nieuwbouw van het 

verpleeghuis "De Strijp" en het verzorgingshuis "Waterhof", resp. Strijpkade 32 en 33, in 

de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 21336, 4291, 4292 en 4734 

 

 

Vergunningnummer: 83.203 

Vergunninghouder:  Jawiki BV e.a.  

Beschrijving: het dempen van een gedeelte poldersloot in de Wippolder langs de Prins 

Hendrikstraat en het aanleggen van een regenwaterriolering die loost op het 

oppervlaktewater van de Wippolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, 

sectie A, nrs. 3029 en 3339, resp. 3342 

 

 

Vergunningnummer: 83.204 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het dempen van boezemwater op de grens van de percelen, gemeente 

Monster, sectie H, nr. 2716 en sectie I, nr. 1749 

 

 

Vergunningnummer: 83.205 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de Vlotwatering ter plaatse van 

de 's-Gravenzandseweg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 

5062 en gemeente Monster, sectie F, nr. 2072 

 

 

Vergunningnummer: 83.206 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het omleggen van kabels in de Hoge Broekpolder te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 83.207 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van distributieleidingen in de buitenberm van de Zanddijk en in 

het binnentalud van de Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie M, nr. 254 (Zanddijk - Zijdijk) en sectie N, nr. 944 ( Maasdijk ) 

 

 

Vergunningnummer: 83.208 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een stalen gasleiding door de 

Delflandsedijk, ter hoogte van hm 120,89, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, 

sectie D, nr. 7662 (ged) 

 

 

Vergunningnummer: 83.209 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een stalen waterleiding door de 

Delflandsedijk, ter hoogte van hm 120,88, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, 

sectie D, nr. 7662 (ged) 

 

 

Vergunningnummer: 83.210 

Vergunninghouder:  J.W.C. Witmaar  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen van de Savornin 

Lohmanlaan te 's-Gravenhage  

 



 

Vergunningnummer: 83.211 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland 

Beschrijving: het aanbrengen respectievelijk plaatsen van televisiekabels en kasten: 

kabels, in en door de boezemkade van de Hoefpolder, langs de Bree-Lee en het Smits- of 

Lierwatertje; in en door de boezemkade van de Vlietpolder, langs een zijsloot van het 

Zwethkanaal te Naaldwijk; als zinker door het Leewater, ca. 50 m ten noordoosten van het 

Blauwhek; als zinker door de binnenbermsloot van de Kijckerweg, bij de kruising met de 

Hoefweg; via een brugbuis aan bestaande bruggen over het Smits- of Lierwatertje en over 

het Leewater, gemeenten Naaldwijk en De Lier . 

 

 

Vergunningnummer: 83.212 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Tuinbouwveiling  "Delft Westerlee WA'' 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte van de Breê-Lee en een zijsloot, ten behoeve 

van uitbreiding van het veilingterrein, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie 

A, nrs. 3744, 3971, 3972, 3975 en 3759 en gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 971 

 

 

Vergunningnummer: 83.213 

Vergunninghouder:  J.A. van Paassen  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Voordijkhoornse polder, met 

de noordwestelijke gevel minder dan 4 m uit de insteek van de sloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie I nr. 4068 

 

 

Vergunningnummer: 83.214 

Vergunninghouder:  W.A.L. van den Berg  

Beschrijving: het leggen van een dam in een sloot in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 150 en 1531 

 

 

Vergunningnummer: 83.215 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het vervangen van een waterleidingzinker nabij de Kanaalweg in de 

Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 1872 

pvc vervangen door HPE-zinker 

 

Vergunningnummer: 83.216 

Vergunninghouder:  A. Vreugdenhil en M. Dijkxhoorn 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte doodlopende poldersloot in de Hoekpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie I nrs. 1468 en 1467 

 

 

Vergunningnummer: 83.217 

Vergunninghouder:  Fa H.P. van Koppen en Zn.  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, met de 

noordelijke en de zuidelijke gevel minder dan 4 m uit de insteken van sloten, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie D, nr. 362 

 

 

Vergunningnummer: 83.218 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding langs de Kleihoogt en over de langsliggende 

hoofdwatergang via een dam, ten behoeve van de gasvoorziening van het perceel 

Kleihoogt nr. 8, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 

2591 en 2590 



 

 

Vergunningnummer: 83.219 

Vergunninghouder:  J. Rodenburg  

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw leggen van een opneembare tijdelijke 

brug over de hoofdwatergang langs de Combinatieweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 6262 

 

 

Vergunningnummer: 83.220 

Vergunninghouder:  Beekenkamp Plantenkwekerij BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 1149, 2703, en 2770 

 

 

Vergunningnummer: 83.221 

Vergunninghouder:  Fa J.A. v.d. Burg & Zn. 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Oude Polder van Pijnacker, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1963 en 2178 

 

 

Vergunningnummer: 83.222 

Vergunninghouder:  C.J.G. Damen 

Beschrijving: het beschoeien en aandammen van een gedeelte sloot in de  Oude- en 

Nieuwe Broekpolder, ten behoeve van het herbouwen van een warenhuis, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2081 

 

 

Vergunningnummer: 83.223 

Vergunninghouder:  O. Blom 

Beschrijving: het plaatsen van een terrasconstructie op het binnentalud van de 

boezemkade van de polder Vockestaert langs de Brêe- of Lichtvoetswatering, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie M, nr. 1371 

 

 

Vergunningnummer: 83.224 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het bouwen van een garage met woning en bijbehorende bestrating aan de 

Koopmanstraat, gedeeltelijk op de boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder, 

langs de Rijswijkse haven, in het kadastrale perceel gemeente Rijswijk, sectie G, nr. 1435 

 

 

Vergunningnummer: 83.225 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels dwars door de Middenweg, in het kadastrale 

perceel, gemeente Leidschendam, sectie H, nr. 2240 

 

 

Vergunningnummer: 83.226 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een hogedruk gasleiding, in de Zuidpolder van Delfgauw, ten 

westen van en evenwijdig aan de Zuideindseweg , door negen poldersloten en door de 

Karitaat Molensloot, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 1065 

gasleiding door 9 poldersloten en door de Karitaat Molensloot 

 

Vergunningnummer: 83.227 

Vergunninghouder:  Grondverbetering Westland BV 



Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder,nabij de Middenweg, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2807 (ged) en 2683 

 

 

Vergunningnummer: 83.228 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het in de Wippolder aanleggen en hebben van telefoonkabels, als zinker door 

een sloot tegenover de woning Noordweg 15; over diverse doorstromingskokers voor de 

doorvoer van polderwater, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 83.229 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding als zinker van staal door de vaart, ter plaatse 

van de Troelstrastraat, ten behoeve van de aardgasvoorziening van het plan Pijletuinen III, 

in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 618 

 

 

Vergunningnummer: 83.230 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het omleggen van een scheisloot en het verplaatsen van een dam  in de 

Oude Campspolder (boorlocatie Gaag 1 en 2), gemeente Maasland, sectie H 

 

 

Vergunningnummer: 83.231 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de stadswijk " 

Maasboulevard", gemeente Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 83.232 

Vergunninghouder:  Thermo - Electra BV 

Beschrijving: het dempen van water in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, 

in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2321 en 2333 (ged) 

 

 

Vergunningnummer: 83.233 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het plaatsen van een drukschrijver in de polder Berkel, plaatselijk bekend 

Noordeindseweg 196, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, 

nr. 4153 

 

 

Vergunningnummer: 83.234 

Vergunninghouder:  J. Kuyvenhoven 

Beschrijving: het maken van een dam in een sloot langs de Broekkade in de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3356 

en 3087 

 

 

Vergunningnummer: 83.335 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Monster, sectie K, nr. 4881 

 

 



Vergunningnummer: 83.236 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabels in de zeeduinen, op het kampeerterrein "Rotterdam 

aan Zee", te Hoek van Holland  

 

 

Vergunningnummer: 83.237 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door de zuidwestelijke bermsloot van de 

Herenlaan, in de Oude Campspolder, ca. 42 m ten zuidoosten van de Coldenhovelaan, 

gemeente Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 83.238 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland 

Beschrijving: het aanbrengen van C.A.I. - kabels in de boezemkaden van de 

Harnaschpolder, de Klaas Engelbrechtspolder, de polder Vockestaert, de Dorppolder en de 

Duifpolder, langs de Gaag, de Harnaschwetering, de Zijde, de Brêe- of Lichtvoetswatering 

en de Oostgaag; via een buis aan een bestaande brug over de Gaag, over de Lots- of 

Harnaschwetering, over de Zijde, over de Brêe- of Lichtvoetswatering; als zinkers door de 

Gaag; via buizen aan bestaande bruggen over de Tolsloot, hoofdwatergang van de 

Dorppolder; versterkerkasten op de kaden, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 218 

 

 

Vergunningnummer: 83.239 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding in de Oranjepolder, door buitentalud, 

kruin, binnentalud en bermsloot (hoofdwatergang) van de Oranjedijk, te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 83.240 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een tijdelijke stalen persleiding, ten behoeve van onderhouds 

- baggerwerk in de Spaanse Polder, door de Delflandsche Schie en de Schiedamsche Schie, 

op de plasbermen van de boezemkade van de Oost Abtspolder ten behoeve van het 

transporteren van baggerspecie vanuit de Delfshavensche Schie en de insteekhavens 

daarlangs naar de Oost Abtspolder 

 

 

Vergunningnummer: 83.241 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT - telefooncommunicatie Telefoondistrict 

's-Gravenhage) 

Beschrijving: het leggen van drie kabelzinkers door drie watergangen in de Plaspoel- en 

Schaapweipolder, waaronder de Dwarsmolensloot (hoofdwatergang) nabij de Lange 

Kleiweg voor de aansluiting van percelen op het volkstuincomplex "De Schoffel", gemeente 

Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 83.242 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Tuinbouwvereniging Westland - Noord 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente  Monster, sectie K, nrs. 4528 en 4638 

 

 

Vergunningnummer: 83.243 

Vergunninghouder:  mevr. C.E. Brands 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 



 

 

Vergunningnummer: 83.244 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van hoogspanningskabels als zinker door de Oostgaag, en via een 

mantelbuis door de boezemkade van de Kralingerpolder en door de boezemkade van de 

Commandeurspolder, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 83.245 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Vlietpolder te Naaldwijk leggen van een hoogspanningskabel  en 

een signaalkabel als zinker door de Oostvlietwatering in de Vlietpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1208 

 

 

Vergunningnummer: 83.246 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken van een stalen voetgangers-/rijwielverbinding met daarbij twee 

warmwatertransportleidingen over de Zuidsingelsgracht, alsmede een houten ophaalbrug 

over dat boezemkanaal, met bijkomende werken, te 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 83.247 

Vergunninghouder:  M.P. van Kester  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op  de boezemkade van de Dijkpolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4188 

 

 

Vergunningnummer: 83.248 

Vergunninghouder: vof G.J. Bross 

Beschrijving: het dempen van water in de polder Berkel, in sectie B van de gemeente 

Berkel en Rodenrijs, in de percelen nrs. 4183 en 1279 over een lengte van 15 m de 

noordelijke bermsloot van de Zuidersingel; in de noordwesthoek van perceel 3402 graven 

van een vijvertje van 30 m2 als plaatselijke verbreding van de scheisloot 

 

 

Vergunningnummer: 83.249 

Vergunninghouder:  P. Zonneveld  

Beschrijving: het aanbrengen van een beschoeiing in de doorgaande oeverlijn van een 

hoofwatergang in de Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, 

sectie H, nr. 2531 

 

 

Vergunningnummer: 83.250 

Vergunninghouder:  P.H.M. Groenewegen  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 631 en 632 

 

 

Vergunningnummer: 83.251 

Vergunninghouder:  H.F. Daalmeyer  

Beschrijving: het gedempt houden van gedeelte van de bermsloot van de Harreweg, in de 

polder Vockestaert, in de kadastrale percelen, gemeente Schiedam, tussen sectie Q, nr. 

970 en sectie O, nr. 1262 

 

 



Vergunningnummer: 83.252 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken in de Maasdijk, ten behoeve van het 

bouwplan Taanstraat/ De Put, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 

8048 (Zuiddijk) 

 

 

Vergunningnummer: 83.253 

Vergunninghouder:  H. Damen  

Beschrijving: het op de plaats van een af te breken warenhuis bouwen van een warenhuis 

in de Woudse Droogmakerij,in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 

1188 

 

 

Vergunningnummer: 83.254  

Vergunninghouder:  Shell Petroleum NV 

Beschrijving: het storten van puin en grondspecie ter verbetering en verfraaiing van 420 m 

oever aan de zuidoostzijde van de zogenaamde Put "Te Werve"  in de Plaspoel- en 

Schaapweipolder, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie D nr. 2391 

 

 

Vergunningnummer: 83.255 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het dempen van 285 m2 water in de Tedingerbroekpolder in verband met de 

reconstructie van een gedeelte van de Westvlietweg en doen van grondroering in de 

boezemkade langs de Vliet, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.256 

Vergunninghouder:  Beomij Maasland BV 

Beschrijving: het in het kader van het plan "Huis ter Lucht" in sectie C van de gemeente 

Maasland dempen van boezemwater (zijsloot Noordvliet) in perceel nr. 1248; graven van 

vervangend boezemwater, in de percelen nrs. 1249 en 2093 en vlietland in de percelen 

nrs. 2093 en 2092 

 

 

Vergunningnummer: 83.257 

Vergunninghouder:  vof Gebr. van der Lely 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Wippolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5366 

 

 

Vergunningnummer: 83.258 

Vergunninghouder:  Fa J.A. van Mil en P.N.J. van Mil  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Wippolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 3620 en 5122  

 

 

Vergunningnummer: 83.259 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatshappij  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de 1e fase van de uitbreiding der infiltratie- en 

winningswerken op terrein Ockenrode-Solleveld, gedeeltelijk gelegen in Delflands 

zeeduinen, onder 's-Gravenhage, nabij de grens met Monster: het in de zeeduinen van 

Delfland in de kadastrale percelen gemeente Loosduinen, sectie H, nrs. 5243, 2800, 2464, 

5255, 2468, 4767 en 2804 uitbreiden van infiltratiepanden voor de 1e fase van het 

bevloeiingsplan Ockenrode-Solleveld; het aanleggen van aanvoer-, afvoer-, en 



draineerleidingen in hiervoor genoemde percelen en in de percelen gemeente Monster, 

sectie F, nrs. 1867 en 1905 

 

 

Vergunningnummer: 83.260 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het bouwen van een fiets-/voetbrug over de Buitenwatersloot, ter hoogte van 

de Westlandseweg en op de brug, aansluitend voet-/fietspaden op de langsliggende 

boezemkaden, te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 83.261 

Vergunninghouder:  P. de Jong  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Duifpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie B, nrs 698 en 204 (ged), resp. sectie B nrs. 203 en 718 

 

 

Vergunningnummer: 83.262 

Vergunninghouder:  Dewi Surfing  

Beschrijving: het plaatsen van een stalen rek ten behoeve van opslag van surfplanken, 

tegen de gevel van het pand Kortedijk 123, op Delflands terrrein, in het kadastrale perceel, 

gemeente Vlaardingen, sectie M, nrs. 144 

 

 

Vergunningnummer: 83.263 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen van een rioolwaterpersleiding in een gewapend betonnen 

mantelbuis ter hoogte van het rioolgemaal "Marlot" nabij de Bezuidenhoutseweg te 's-

Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 83.264 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het in de Veen- en Binkhorstpolder in een terrein aan de Rembrandtlaan 

nabij de Prins Bernhardlaan: graven van twee watergangen; dempen van vier 

watergangen; aanleggen van twee verbindingsduikers, voorzien van toegangskokers, 

tussen het bestaande en het te graven polderwater, te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 83.265 

Vergunninghouder:  H.J.M. van der Knaap  

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in sectie C van de gemeente 

Wateringen: dempen van 40 m sloot, die ligt in de percelen nrs. 3336 en 2822; over een 

lengte van 115 m dempen van een sloot, die ligt in perceel nr. 2612 enerzijds en de 

percelen 1031, 1032 en 1033 anderzijds, met in deze demping een koker ter verbinding 

van de scheisloten langs perceel nr. 1032; verwijderen van een dam uit de scheisloot die 

ligt  in de percelen nrs. 1031 en 1032 (te graven 12 m); in perceel nr. 2612 aan de 

zuidoostzijde graven van water, gemeente Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 83.266 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het wijzigen van de electrische bemaling van het ontpolderde deel van de 

Noordpolder nabij de Laakmolen alsmede het reconstrueren van de uitstroomconstructie 

van die molen, te 's-Gravenhage  

 

 



Vergunningnummer: 83.267 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van een brug over de Haagsche Vliet, in het oostelijk verlengde 

van de Neherkade, waarbij diverse kademuren zullen worden vernieuwd, te 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 83.268 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het bij de vervanging van de riolering Oranjehof, 1e gedeelte, aanbrengen 

van een gescheiden stelsel waarvan de regenwaterriolering op de boezem van de 

Wippolder zal worden afgevoerd, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 83.269 

Vergunninghouder:  Fa L. en . Termorshuizen 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 2285 en 2142 

 

 

Vergunningnummer: 83.270 

Vergunninghouder:  Watersportvereniging  " De Bommeeer" 

Beschrijving: het hebben van een hekwerk in het buitentalud van de boezemkade van de 

Broekpolder (Broekkade), langs de Vlaardingsevaart, ter hoogte van het viaduct van 

Rijksweg 20 tot 140 m in zuidelijke richting, te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 83.271 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van electriciteitskabels in het Wenpad, boezemkade van de 

Dijkpolder, ten noorden van het gemaal van de Dijkpolder, te Monster  

 

 

Vergunningnummer: 83.272 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het maken van een funderingsconstructie op het strand, nabij de duinvoet, 

tussen de strandhoofden 1 en 2, ten behoeve van een strandaccomodatie van de North 

Sea Surfvereniging, te 's-Gravenzande 

 

 

Vergunningnummer: 83.273 

Vergunninghouder:  J.J. v.d. Meer  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de droogmaking in de Oude Polder van 

Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2212 

 

 

Vergunningnummer: 83.274 

Vergunninghouder:  Gebr. G. en D. v.d. Bosch  

Beschrijving: het aanbrengen van een inlaatduiker door de Veenweg, polderkade van de 

polder van Nootdorp, tot het onttrekken van water aan de Veenwegwatering ter 

besproeiing van tuinbouwgewassen, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie 

A, nr. 2729 

 

 

Vergunningnummer: 83.275 

Vergunninghouder:  P.A. van der Kooy BV 

Beschrijving: het slopen van pand op het buitentalud van de Maasdijk, plaatselijk bekend 

Kortedijk 43, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 473 



 

 

Vergunningnummer: 83.276 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een stalen gasleiding, een drukregelaar en pvc leidingen in de 

noordoostelijke berm van de Nieuwkoopseweg, polderkade van de Nieuwe- of 

Drooggemaakte polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie 

A, nr. 677 

 

 

Vergunningnummer: 83.277 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de binnenkruinlijnen van de 

boezemkaden van de Kralingerpolder langs de Westgaag en van de Dorppolder langs de 

Oostgaag, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 83.278 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het verwijderen van een telefoonkabel en het leggen van een nieuwe 

telefoonkabel, in de Kranenburgweg en de Zeesluis, in de zeewering te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 83.279 

Vergunninghouder:  Reconstructiecommissie Midden-Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Oude Campspolder ten behoeve van de 

reconstructie van de Coldenhovelaan in de gemeente Maasland: het vervangen van de 

brug in de Coldenhovelaan over hoofdwatergang nr. 1 door een duikerbrug; het verlengen 

van duikers door de Coldenhovelaan; het omleggen van een gedeelte van de langs de 

Coldenhovelaan liggende hoofdwaterganhg nr. 2; het enkele meters verleggen van een 

dam met duiker in het om te leggen waterganggedeelte; het dempen van polderwater ter 

plaatse van de duikerbrug van de om te leggen watergang en bij de te leggen duikers 

 

 

Vergunningnummer: 83.280 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het leggen van een kabel-zinkerconstructie, door de Oude Haven, bestaande 

uit 12 HPE-buizen, door de haven en langsgelegen kaden, met aan elke zijde van de haven 

ter plaatse van de kaden drie stalen mantelbuizen, te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 83.281 

Vergunninghouder:  Th. P.M. van Kester  

Beschrijving: het in de polder Vockestaert, langs perceel nr. 1355 ter hoogte van 

Zouteveenseweg 41 aanbrengen van een azobé-houten beschoeiing in de noordoostelijke 

oeverlijn van hoofdwatergang nr. 27 (wegsloot van de Zouteveenseweg); het hebben van 

een taludtrap met spoelstoep op het voornoemde perceel, uitkomend in de doorgaande 

oeverlijn van hoofdwatergang nr. 27, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, 

sectie M, nr. 1355 

 

 

Vergunningnummer: 83.282 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het leggen van een rioolwaterpersleiding door de tweede waterkering, de  

Vlaardingerdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie H, nr. 1132 

 

 



Vergunningnummer: 83.283 

Vergunninghouder:  J.F.M. Zeestraten  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 49 en 50 (ged) 

 

 

Vergunningnummer: 83.284 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het behouden van 20 wilgen die staan in de berm aan de noordzijde van een 

perceel langs de Zuidweg, op 0,70 m uit de insteek van de bermsloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1895 

 

 

Vergunningnummer: 83.285 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Eshofpolder onder 's-Gravenhage uitvoeren van werken voor de 3e 

en 4e fase van het recreatiegebied "De Uithof" 

 

 

Vergunningnummer: 83.286 

Vergunninghouder:  M.A.M. de Groot  

Beschrijving: het bouwen van een rijbrug over de  hoofdwatergang in de Oud- en Nieuw  

Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2234 

 

 

Vergunningnummer: 83.287 

Vergunninghouder:  J.C. van Erk  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, nr. 1659 

 

 

Vergunningnummer: 83.288 

Vergunninghouder:  H.C.L. van Heyningen  

Beschrijving: het tot het in de Vlietpolder dempen van een poldersloot, met in deze 

demping een koker, die aansluit op de bestaande koker, gelegd krachtens vergunning 180 

van 1978; graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 

1137 en 647 

 

 

Vergunningnummer: 83.289 

Vergunninghouder:  G.C.M. van der Valk  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 1571 en 5168 

 

 

Vergunningnummer: 83.290 

Vergunninghouder:  H.A.W. Looye  

Beschrijving: het aandammen en graven van water in  de polder Nieuwland en Noordland, 

in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M nrs. 749 en 992 

 

 

Vergunningnummer: 83.291 

Vergunninghouder:  M.Koene 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de polder Nieuwland en Noordland, in 

de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N nrs. 191, 192, 193, 194 en 

195 



 

 

Vergunningnummer: 83.292 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het uitvoeren van werken inzake de aanleg van rioleringen in de polder 

Berkel: het dempen van 470 m2 water; het maken en hebben van dammen; het leggen 

van drie zinkers door watergangen; het verbreden van bermsloten langs de Zuidersingel, 

in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4032 

 

 

Vergunningnummer: 83.293 

Vergunninghouder:  A.H.M. Greeve  

Beschrijving: het leggen van een dam met een duiker in de oostelijke bermsloot  van de 

Noordersingel, in de polder Berkel, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie C nrs. 3095 (ged.) en 2808 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.294 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder, ter hoogte van het pand Nieuwe Tuinen 50, leggen 

van een telefoonkabel in de boezemkade, polderinwaarts vanaf een bestaande kabel die 

ligt in de binnenkruinlijn, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 83.295 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken in Honselersdijk, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie B nr. 1069 (Prinsegracht) 

 

 

Vergunningnummer: 83.296 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland  

Beschrijving: het aanbrengen van werken: het aanbrengen van C.A.I. kabels in de 

buitenberm van de Maasdijk en door de Maasdijk, ter hoogte van het gereconstrueerde 

kruispunt Oranjesluis / Maasdijk (bij de Oranjesluis); van versterkerkasten in de 

buitenberm van de Maasdijk; C.A.I.-kabels via buizen aan bestaande bruggen over het 

Leewater (6 stuks); C.A.I.-kabels (kruisingen), 3 stuks, via bestaande dammen, waarvan 

één dam (brug) met grondophoging in het Nieuwe Water en een dam in het Leewater, te 

Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 83.297 

Vergunninghouder:  J. Markus  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op de boezemkade van de Wippolder langs 

een vaarsloot (zijsloot Middensloot), in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, 

sectie A nr. 5035 en 5036 

 

 

Vergunningnummer: 83.298 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen van gasleiding als zinker door de sloot die ligt in en op de grens 

van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A nrs. 3464 en 2626 (Honselersdijk) 

 

 

Vergunningnummer: 83.299 

Vergunninghouder:  C.G. van Geest  



Beschrijving: het bouwen van een houten voetbrug, over het Smits- of Lierwatertje, ter 

verbinding van het kadastrale perceel gemeente De Lier, sectie B, nr. 1417 

 

 

Vergunningnummer: 83.300 

Vergunninghouder:  C.P. Lansbergen 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het verplaatsen van een dam in de 

Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie A, nr. 983  

 

 

Vergunningnummer: 83.301 

Vergunninghouder:  vof Gebr. Schellevis en A.P. Voskamp 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 1151 (ged), 883 en 945 

 

 

Vergunningnummer: 83.302 

Vergunninghouder:  mevr. H.M. Langsbergen-Ammerlaan 

Beschrijving: het vervangen van een voetbrug, het bouwen van een rijbrug over de 

hoofdwatergang van de Zuidpolder van Delfgauw, aan de westzijde van de Zuideidnseweg, 

in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2439  

 

 

Vergunningnummer: 83.303 

Vergunninghouder:  P.J. van de Most en J.G.J. v.d. Hoeven  

Beschrijving: het aanleggen van een regenwaterbassin op en tegen de boezemkade van de 

Dijkpolder, langs een zijsloot van de Westgaag en het omleggen van dit 

boezemkadegedeelte door het dempen van een gedeelte van bedoelde boezemsloot, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, nrs. 1591 en 1592 

 

 

Vergunningnummer: 83.304 

Vergunninghouder:  J.P. v.d. Sande  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp vernieuwen en verbreden van de dam in de 

sloot langs de Niewkoopseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 

913 

 

 

Vergunningnummer: 83.305 

Vergunninghouder:  W.H. de Vreede 

Beschrijving: de aanleg van een hemelwaterbassin in de polder van Nootdorp, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C nr. 987 

 

 

Vergunningnummer: 83.306 

Vergunninghouder:  vof Gebr. J. en P. Moerman  

Beschrijving: het verleggen van een scheisloot in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 1281 en 1208 (ged)  

 

 

Vergunningnummer: 83.307 

Vergunninghouder:  vof W. v.d. Gaag  

Beschrijving: het in de polder van Berkel aanbrengen van: een warenhuis, een 

beschoeiing, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4616 

Bestaande warenhuis verbouwen, verlengen 

 

Vergunningnummer: 83.308 



Vergunninghouder:  A.J. Kubbinga  

Beschrijving: het hebben van een aandamming in een boezemsloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie F nrs. 1612 en 1891 

 

 

Vergunningnummer: 83.309 

Vergunninghouder:  Ridderlijke Duitse Orde der Balije  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Campspolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 882 respectievelijk nr. 888 

 

 

Vergunningnummer: 83.310 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het hebben van enige beplanting op de kruin van de boezemkade van de 

polder Vockestaert (voormalige Holierhoekse- en Zouteveensepolder), langs de Brêe- of 

Lichtvoetswatering, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie B, nr. 1523 

 

 

Vergunningnummer: 83.311 

Vergunninghouder:  Visgroothandel C.A. Roeleveld en Zn.  

Beschrijving: de bouw van een bedrijfspand (visverwerkingsruimte c.a. met daarboven een 

kantoor) aan de Dr. Lelykade 158 te Scheveningen, in het kadastrale perceel, gemeente 

's-Gravenhage, sectie AK, nr. 8273 

 

 

Vergunningnummer: 83.312 

Vergunninghouder:  S.C.S. van der Hulst  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, met de zuidoostelijke gevel minder dan 2 m 

uit de insteek van sloten, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A nr. 1346 

 

 

Vergunningnummer: 83.313 

Vergunninghouder:  vof J.C.J. v.d. Burg en Zn.  

Beschrijving: het dempen van water in de polder Berkel, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A nrs 367, 370, 405 en 981 

 

 

Vergunningnummer: 83.314 

Vergunninghouder:  mevr. J.E.M. Maessen 

Beschrijving: het verbouwen en uitbreiden van de woning Vlaardingsekade 52 op de  

boezemkade van de polder Vockestaert langs de Brêe-Lichtvoetwatering, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie D nr. 505 

 

 

Vergunningnummer: 83.315 

Vergunninghouder:  A.H. van der Meer 

Beschrijving: het intrekken van vergunning 244 van 1974 voor een aanbouw aan de 

achterzijde van de woning; het op de buitenberm van de Maasdijk (Zuiddijk) vergroten van 

en hebben aanbouw achter de woning Zuiddijk 60, in het kadastrale perceel, gemeente 

Maassluis, sectie D, nr. 6932 

 

 

Vergunningnummer: 83.316 

Vergunninghouder:  M. Boekestijn  

Beschrijving: het uitbreiden van een bebouwing op het buitentalud van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D nr. 8498 

 



 

Vergunningnummer: 83.317 

Vergunninghouder:  H.C. Hollaar 

Beschrijving: het bouwen van een schapenschuur op de buitenberm van de Maasdijk, in 

het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F nr. 3433 

 

 

Vergunningnummer: 83.318 

Vergunninghouder:  H. van der Sar  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Poelpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K nr. 2601 

 

 

Vergunningnummer: 83.319 

Vergunninghouder:  J. Boers  

Beschrijving: het leggen van een dam in de binnenbermsloot van de Maasdijk, in de Heen- 

en Geestvaartpolder; het vergraven van land tot water, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 5123 en sectie N, nr. 994 

 

 

Vergunningnummer: 83.320 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van electriciteitskabels in de Noordpolder van Delfgauw, tweemaal 

als zinker door een poldersloot en eenmaal door de Rijskade,  polderkade van de 

Noordpolder van Delfgauw, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 83.321 

Vergunninghouder:  J.H. Steekelenburg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3195 en 2056 

(ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.322 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Vlietpolder uitvoeren van werken ten behoeve van het het leggen 

van gasleidingen: over 338 m in de Lange Broekweg, als zinker door de bermsloot van de 

Lange Broekweg, als zinker door de sloot die ligt op de grens van de percelen nrs. 1442 en 

1386, als zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de percelennrs. 1442 en 1204; 

via 11 te maken brug- en damkokers over perceel nr. 1442, gemeente Naaldwijk, sectie C 

 

 

Vergunningnummer: 83.323 

Vergunninghouder:  Th.M. Grootscholten 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I nr. 4717 

 

 

Vergunningnummer: 83.324 

Vergunninghouder:  J.A.G.C.M. Wijtvliet  

Beschrijving: het vervangen van een inlaatduiker door de Veenweg, polderkade van de 

Polder van Nootdorp; het onttrekken van water aan de Veenwegwatering 

(Tedingerbroekpolder) ter besproeiing van tuinbouwgewassen, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 2296 

 

 



Vergunningnummer: 83.325 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling  

Beschrijving: het graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente  

Naaldwijk, sectie H, nrs. 258, 260, 425, 428, 701, 703, 821, 822, 259 (ged) en 629 (ged) 

 

 

Vergunningnummer: 83.326 

Vergunninghouder:  Fa A.J.  en J.C. Alblas  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen,  sectie C nrs. 2275 en 2772 

 

 

Vergunningnummer: 83.327 

Vergunninghouder:  A.G. van Sittert 

Beschrijving: het maken van een regenwaterbassin op minder dan 3 m van de insteken 

van sloten, van beschoeiingen in de Nieuwe - of Drooggemaakte polder van Pijnacker, in 

de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1293 (ged.) en 1398 

 

 

Vergunningnummer: 83.328 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van twee hoogspaningskabels te Hoek van Holland, nabij de 

voormalige Kulk (gebied van de deltadijk) 

 

 

Vergunningnummer: 83.329 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het verwijderen van funderingsresten uit het buitentalud van de Maasdijk van 

het pand Hoogstraat 7, 9 en 11, hoek Havenstraat 4, in het kadastrale perceel, gemeente 

Vlaardingen, sectie M nr. 132  

 

 

Vergunningnummer: 83.330 

Vergunninghouder:  H.A.A. Ammerlaan 

Beschrijving: het dempen en graven van poldersloten in de Groeneveldsche polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F nrs. 146, 147 en 416 

 

 

Vergunningnummer: 83.331 

Vergunninghouder:  A. Meijer en A. van den Bos  

Beschrijving: het maken van een houten aanlegsteigertje in de Vlaardingervaart, in het 

kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M nr. 143 

 

 

Vergunningnummer: 83.332 

Vergunninghouder:  J.N.J. Zwinkels en E.A.J. Zwinkels  

Beschrijving: het leggen van twee zinkers door boezemwater (p.v.c. 

watertransportleidingen), de Musschenwatering, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie H, nr. 869 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.333 

Vergunninghouder:  C. Boers  

Beschrijving: het omleggen van hoofdwatergang nr. 12 ( Pompsloot ) in de Klaas 

Engelbrechtspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, nr. 814 

(ged.) 

 



 

Vergunningnummer: 83.334 

Vergunninghouder:  A.M.C. van der Burg en T.J.M. Hogervorst  

Beschrijving: de aanleg van een hemelwaterbassin in de polder Berkel, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2431 en 2098 

 

 

Vergunningnummer: 83.335 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT), Directoraat Kabel - en 

Radioverbindingen 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel tussen de Kruithuisweg te Delft en de 

Beneluxtunnel: in de boezemkade van de polder Vockestaert (Schieweg); in en door de 

polderkaden van de polder Vockestaert, de Hargpolder en de voormalige Babberspolder; 

door de Maasdijk en de Delflandsedijk nabij de Beneluxtunnel 

 

 

Vergunningnummer: 83.336 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het dempen en graven van sloten in de polder Vockestaert ( voormalige 

Kerkpolder ) ten behoeve van de aanleg van sportvelden, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 928 en 930 

 

 

Vergunningnummer: 83.337 

Vergunninghouder:  Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisversting "Patrimonium's 

woningen" 

Beschrijving: het op de buitenberm en het buitentalud van de Maasdijk, plaatselijke 

bekend Maassluissedijk, hoek Markt, slopen van panden en het bouwen van 15 woningen, 

in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 270 

verleende vergunning aangaande een eerder bouwplan uit 1977 nr. 384 ingetrokken 

 

Vergunningnummer: 83.338 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken ten behoeve van het telefoonnet te De Lier: 

het te Naaldwijk, in de Oranjepolder, leggen van een telefoonkabel 

 

 

Vergunningnummer: 83.339 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding in de Noordpolder van Delfgauw, door de ten 

oosten van de Noordeindseweg te Delfgauw gelegen Dwarswatering, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie F, nr. 1295 

 

 

Vergunningnummer: 83.340 

Vergunninghouder:  D. van der Gaag 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp,  sectie C nr. 2662 

 

 

Vergunningnummer: 83.341 

Vergunninghouder:  Beheerskantoor Scheveningen BV 

Beschrijving: het slopen van het bouwmagazijn in de zeewering, op de percelen, plaatselijk 

bekend Harstenhoekstraat 10/Gevers Deynootstraat 5, in de kadastrale percelen, 

gemeente Scheveningen, sectie V, nrs. 3237 en 3238 

 

 



Vergunningnummer: 83.342 

Vergunninghouder:  P. Zwinkels  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de boezemsloot die ligt in en op 

de grens van de percelen, nabij de Boomaweg, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie H, nr. 2508 en 2629 

 

 

Vergunningnummer: 83.343 

Vergunninghouder:  E. Schellevis  

Beschrijving: het maken van een uitweg naar de Nieuwlandsedijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 956 en 957 

 

 

Vergunningnummer: 83.344 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken aan de gastransportleidingen over de 

Reijnerwatering, de Lange Watering en de (Naaldwijkse) Strijp en in de langs die 

boezemkanalen gelegen boezemkaden van de Hoekpolder, de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, de Oude- en Nieuwe Broekpolder en de Vlietpolder, in de  

gemeenten Rijswijk, Wateringen en Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 83.345 

Vergunninghouder:  L.C. de Hoog  

Beschrijving: het dempen van een sloot en het bouwen van een warenhuis in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C nr. 2223 

 

 

Vergunningnummer: 83.346 

Vergunninghouder:  Fa. A.H. Stolze en J.J. Stolze  

Beschrijving: het leggen van een tijdelijke brug over een sloot van de Oude Campspolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 794 

 

 

Vergunningnummer: 83.347 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het aanbrengen van wegverhardingen op een gedeelte van de 

Vlaardingerdijk en het verleggen van voet- en fietspaden tussen het viaduct van Rijksweg 

A 19 en de Burgemeester Knappertlaan, deels op de Delflandsedijk, te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 83.348 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel door de Delflandsedijk, ter plaatse van de 

kruising met de Deltaweg, te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 83.349 

Vergunninghouder:  Provinciale Waterstaat Zuid - Holland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het kader van de reconstructie van het kruispunt 

secundaire wegen 11 en 13 te Poeldijk, te Monster  

financiele voorw. bij wijzigingsbesluit d.d. 29/3/84 vervallen 

 

Vergunningnummer: 83.350 

Vergunninghouder:  Stichting Verwerking Tuinafval Westland 



Beschrijving: het reconstrueren van een gedeelte van de weg langs het Oranjekanaal, 

vanaf de Bonnenlaan tot 300 m ten noordoosten van de Oranjebuitensluis, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 993  

 

 

Vergunningnummer: 83.351 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het kader van het bouwrijp maken van het 

bestemmingsplan Verburghlaan te Poeldijk, fase I, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie K, nr. 4926 

 

 

Vergunningnummer: 83.352 

Vergunninghouder:  H.A. van Doorne Azn. en Leen de Mos BV  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 774, 775 en 776, resp. nr. 

1162 

 

 

Vergunningnummer: 83.353 

Vergunninghouder:  P. v.d. Does  

Beschrijving: het aanleggen van een parkeerplaats en een opslagplaats op het opgehoogde 

binnentatud en binnenberm van de boezemkade van de Harnaschpolder, langs de Dulder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1643 

 

 

Vergunningnummer: 83.354 

Vergunninghouder:  J.W. van Daalen 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte bermsloot van de Maasdijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 2656 en 1249  

 

 

Vergunningnummer: 83.355 

Vergunninghouder:  J.H.P. Zwinkels  

Beschrijving: het bouwen van een gewapend betonnen rijbrug over de hoofdwatergang die 

ligt langs de noordzijde van de Middenweg, in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2807 

 

 

Vergunningnummer: 83.356 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van kabel in de zeeduinen, nabij de Kaapweg, te Hoek van 

Holland 

 

 

Vergunningnummer: 83.357 

Vergunninghouder:  R.E. Sinke  

Beschrijving: het bouwen van een berging op de buitenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 913 

 

 

Vergunningnummer: 83.358 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: de aanleg van twee stalen zinkers van de gemeentelijke stadsverwarming 

door de omgelegde  Loosduinsevaart, ten behoeve van de nieuwbouw van NV Verenigd 

Streekvervoer West-Nederland, te 's-Gravenhage  

 



 

Vergunningnummer: 83.359 

Vergunninghouder:  BV T.A.J. Vollebregt 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1267 en 1269 

 

 

Vergunningnummer: 83.360 

Vergunninghouder:  vof Varekamp-Van der Marel  

Beschrijving: het vernieuwen gedeelte van een warenhuis in de Oude Lierpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A nrs. 4157 en 4158 

 

 

Vergunningnummer: 83.361 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het aanleggen van vier enkelvoudige spoorhefbruggen, met bijkomende 

werken, over de Delfhavensche Schie in de spoorweg Rotterdam-Schiedam; het slopen van 

de vier rolbascule-bruggen en het doen van grondroering in de ter weerszijden van de 

Delfhavensche Schie liggende boezemkaden, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 83.362 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het maken van een brug over de Strijp te Honselersdijk, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie H nr. 918 

 

 

Vergunningnummer: 83.363 

Vergunninghouder:  J.R. Kromkamp 

Beschrijving: het vernieuwen en uitbreiden van een warenhuis in de Nieuwe of 

Drooggemaakte polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie 

B, nr. 2407 

 

 

Vergunningnummer: 83.364 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het aanleggen van vacuümriolering met vacuümtank in de buitengebieden 

van de gemeente 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 83.365 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs 

het wegvak Grote Woerdlaan/Zwartendijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie D, nrs. 5159, 8043, 6483 en sectie E, nr. 3225 

 

 

Vergunningnummer: 83.366 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken ten behoeve van het telefoonnet De Lier in de 

Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F 

 

 

Vergunningnummer: 83.367 

Vergunninghouder:  J. Oudijk e.a.  



Beschrijving: het maken van een brug over de hoofwatergang van de Zuidpolder van 

Delfgauw langs de Zuideindseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie D 

nr. 68 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.368 

Vergunninghouder:  A.G. van de Sande  

Beschrijving: het maken van een brug over de hoofdwatergang van de Zuidpolder van 

Delfgauw, langs de Zuideindseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie 

D, nr. 68 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.369 

Vergunninghouder:  C.H. Treurniet  

Beschrijving: het maken van een regenwaterbassin in de Noordpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie F, nr. 1289 

 

 

Vergunningnummer: 83.370 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het leggen van een lagedruk gasleiding over de Gaag, langs een bestaande 

brug (Schout-Jansbrug) door de boezemkaden van de Klaas Engelbrechtspolder en de 

Kerkpolder, ca. 300 m ten noordoosten van het gemaal van de Kerkpolder, te Schipluiden  

 

 

Vergunningnummer: 83.371 

Vergunninghouder:  J. van Antwerpen en P. de Koning 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 5180, 5181, 4155 en 5179 

 

 

Vergunningnummer: 83.372 

Vergunninghouder:  L.A. Lange  

Beschrijving: het verbreden een dam in een boezemsloot van Het Olieblok, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4392 en 4058 

 

 

Vergunningnummer: 83.373 

Vergunninghouder:  H.J.M. Verbeek  en J.A. Scheffers (dempen), P.C.M. Persoon (graven) 

Beschrijving: het dempen van boezemwater in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie A nr. 3485 en 3483; het graven van boezemwater in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie K, nr. 4914 

 

 

Vergunningnummer: 83.374 

Vergunninghouder:  Lely Industries NV  

Beschrijving: het verruimen van slootprofielen en het leggen van een verbindingskoker ten 

behoeve van de doorstroming van sloten; het op een ca. 0,55 m hoger peil houden dan 

het voor de Dijkpolder vastgestelde schouwpeil van sloten; het aanleggen c.q. verplaatsen 

van alle stuwen, dammen en duikers die nodig zijn om het hiervoor genoemde peil in stand 

te houden, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, nrs. 3060, 3062, 

3166, 3166, 3168, 440, 441 en 442 

 

 

Vergunningnummer: 83.375 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  



Beschrijving: de aanleg van riolering en de reconstructie van de Veenweg: A) ten behoeve 

van de gemeentelijke riolering: het dempen van water in de Tedingerbroekpolder; het 

leggen van 19 rioolwaterzinkers door de Veenwegwatering (hoofdwatergang van de 

Tedingerbroekpolder); het leggen van een rioolwaterpersleiding: in de lengterichting in de 

polderkade van de Polder van Nootdorp, tussen de Kerkweg en de spoorlijn Den Haag-

Utrecht (Veenweg), op 20 plaatsen door de polderkade, tussen genoemde spoorlijn en het 

gemaal Craeyenburch (Veenweg en Kortelandseweg); B) reconstrueren van de Veenweg 

op de polderkade van de Polder van Nootdorp 

 

 

Vergunningnummer: 83.376 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een watertransportleiding: als zinker door de Wollabrand, 

hoofdwatergang van de Oude- en Nieuwe Broekpolder; door de boezemkade van de Oude- 

en Nieuwe Broekpolder; op jukken over de Kromme Zweth; door de boezemkade van de 

Groeneveldsche polder te Schipluiden; als zinker door de bermsloot van de Hofzichtlaan te 

Schipluiden; onder vier duikers in de Hofzichtlaan en de Pastoor Verburghlaan te 

Schipluiden, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2062 en 

gemeente Schipluiden, sectie B, nr. 541 

 

 

Vergunningnummer: 83.377 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, Gemeente Energiebedrijf  

Beschrijving: het leggen van twee hoogspanningskabels en één laagspanningskabel in de 

noordoostelijke berm van de Delftweg, boezemkade van de polder Schieveen, en zes 

stalen brugbuizen over de langsliggende bermsloot, ten behoeve van kabels te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 83.378 

Vergunninghouder:  J.A. Arkesteijn  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Voordijkshoornse polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie I, nrs. 3877 en 4124 

 

 

Vergunningnummer: 83.379 

Vergunninghouder:  L. Middelburg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F nrs. 3598 en 2561 

 

 

Vergunningnummer: 83.381 

Vergunninghouder:  John de Jong 

Beschrijving: het aanbrengen van een omkaad waterbassin, langs de Strandweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M nr. 965 

 

 

Vergunningnummer: 83.382 

Vergunninghouder:  J.J.T.H. Kennepohl 

Beschrijving: het aanleg van een hemelwaterbassin in de Droogmaking in de Zuidpolder 

van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 6238 

 

 

Vergunningnummer: 83.383 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse spoorwegen   

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Polder van Nootdorp, nabij het 

Oosteinde, ten behoeve van het bereikbaar maken van de steunpunten van de spoorbrug 

in de Hofpleinlijn, te Nootdorp 



 

 

Vergunningnummer: 83.384 

Vergunninghouder:  C.L. v.d. Burg  

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing langs de Veenwegwatering, in de 

Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 1793 

 

 

Vergunningnummer: 83.385 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen van: een electriciteitskabel in de Dr. Lelykade; een 

aansluitkast, op de kade langs de 2e Binnenhaven in de zeewering te Scheveningen, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 9502 

 

 

Vergunningnummer: 83.386 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland  

Beschrijving: het aanbrengen van een C.A.I.- kabel tussen de Rozenlaan en de Kerkweg en 

een versterkerkast op de boezemkade van de Dijkpolder (Maassluisseweg), te Maassluis  

 

 

Vergunningnummer: 83.387 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het op het binnentalud van de Maasdijk slopen van de bovenbouw van de 

stadsboerderij, plaatselijk bekend Kortedijk 124; het herbouwen op de bestaande 

fundering van de stadsboerderij, verdeeld in zes woningen, in het kadastrale perceel, 

gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 162 

 

 

Vergunningnummer: 83.388 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het uitbreiden van het park Kethel in de Polder Vockestaert: het verplaatsen 

van de stuw die de grens vormt van de bemalingsgebieden van de gemeente Schiedam en 

van het gemaal van de Noord Kethelpolder; in het bemalingsgebied van de gemeente 

Schiedam: het dempen en graven van water, het maken van bruggen, het verwijderen en 

maken van dammen en duikers, het aanbrengen van verbindingsduikers, te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 83.389 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, Dienst voor Sport en Recreatie 

Beschrijving: exploitatie van het zeestrand te Hoek van Holland: het plaatsen van 

strandstoelen, tenten, plankieren, waarschuwingsborden e.d. op het strand, tussen 

strandhoofd D en het Noorderhoofd van de Nieuwe Waterweg, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 83.390 

Vergunninghouder:  C.J. van Winden  

Beschrijving: het vernieuwen van een gierkelder in het binnentalud van de boezemkade 

van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche Polder, langs de Zweth, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1080 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 83.391 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het als parkeerterrein exploiteren van een terrein "De Bank"; het plaatsen 

van een uitneembaar houten verblijf; het gebruiken van de rijwielstalling ten noorden van 

rijslag 3A 



 

 

Vergunningnummer: 83.392 

Vergunninghouder:  A.L. Ammerlaan  

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker dempen van een doodlopende sloot en 

het verbreden van een sloot (graven van water), in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nrs. 6529 en 6601 

 

 

Vergunningnummer: 83.393 

Vergunninghouder:  J.J.A. v.d. Sande  

Beschrijving: het verbreden van een dam langs de Langelandseweg, in de Polder van 

Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 888 

 

 

Vergunningnummer: 83.394 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het leggen van een openbare verlichtingskabel en het plaatsen van zes 

lichtmasten ten behoeve van Sportpark 't Hogeland, in de Polder van Berkel, te Berkel en 

Rodenrijs  

 

 

Vergunningnummer: 83.395 

Vergunninghouder:  W.J. Holsteyn  

Beschrijving: het verwijderen van een stalen rijbrug over de buitenbermsloot van de 

Maasdijk, in de Oranjepolder, ter hoogte van het pand Maasdijk nr. 6; het leggen van een 

dam met betonnen duiker in de buitenbermsloot van de Maasdijk op de plaats van de 

hiervoor genoemde rijbrug, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 

1439 en 2584 

 

 

Vergunningnummer: 83.396 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: A) het ten behoeve van het rioleringsstelsel "Markt-Veerstraat e.o." 

aanleggen van een rioolwaterafvoerleiding: als zinker door de Noordvliet 5 m ten 

noordoosten van de vleugelmuur van de Monstersesluis; als brugbuis over de 

Noordergracht, via een bestaande voetbrug in het verlengde van de Karnemelksteeg; in de 

binnenberm van de Maasdijk, tussen de Veerstraat N.Z. en de hiervoor genoemde brug; B) 

het maken van een riooloverstort op de Zuidvliet  nabij de hoek Wip-Markt, ca. 20 m ten 

noordoosten van de vleugelmuur van de Wateringsesluis, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maassluis, sectie D nrs. 7305 en 7507 

 

 

Vergunningnummer: 83.397 

Vergunninghouder:  G.A.H. v.d. Burg  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeene Pijnacker, sectie G, nr. 2044 

 

 

Vergunningnummer: 83.398 

Vergunninghouder:  Auto's Kleyweg  BV 

Beschrijving: het aanleggen van twee op -  en afritten op het binnentalud en de 

binnenberm van de boezemkade van de Woudse polder, langs het Harnaschwater, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 795 

 

 

Vergunningnummer: 83.399 



Vergunninghouder:  Woningbouwvereniging "Samenwerking '77'' 

Beschrijving: het bouwen van woningen in het gebied van de Deltadijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente Vlaardingen, sectie B, nrs. 7069 t/m 7089 en 7091 t/m 7096 

 

 

Vergunningnummer: 83.400 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het aanleggen van een vacuüm-flow riolering in het buitengebied van de 

gemeente 's-Gravenzande: het maken van een vacuümtransportleiding in de buitenberm 

van de Zijdijk; idem, in de buitenberm van de Maasdijk; drie zinkers door de bermsloot 

van de Zijdijk, een zinker in de sloot van de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 944 (Maasdijk) en sectie M, 

nr. 254 (Zijdijk) 

 

 

Vergunningnummer: 83.401 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie, Luchtmachtstaf) 

Beschrijving: het aanleggen van vier buisleidingen voor lozing op de Haagsche Vliet van 

neerslagwater afkomstig van daken en straten van de Luchtmachtstaf aan de 

Binckhorstlaan, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, nr. 1353 

 

 

Vergunningnummer: 83.402 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het aanbrengen van een duinvoetverdediging bestaande uit Pro-Fix matten 

langs het verlengde van de Badweg te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 83.403 

Vergunninghouder:  College van Kerkvoogden van de Hervormde gemeente Berkel en 

Rodenrijs 

Beschrijving: het aanbrengen van een waterinlaat vanuit de Noordeindsevaart, 

binnenboezem van de polder Berkel, ten behoeve van volkstuinen, in het kadastrale 

perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 4745 

 

 

Vergunningnummer: 83.404 

Vergunninghouder:  Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Plaspoel - Schaapweipolder: het 

dempen van de oostelijke bermslootvan de Prinses Beatrixlaan en van de westelijke 

bermsloot van die laan, alsmede van 30 m sloot nabij de Diepenhorstlaan; het graven van 

een sloot nabij de Prinses Beatrixlaan en een sloot langs de westzijde van die laan; het 

verbreden van de oostelijke bermsloot van de Prinses Beatrixlaan in noordelijke richting en 

het in verbinding brengen met het polderwater langs de Tubasingel, te Rijswijk  

de verleende vergunning onder nr. 1255.1983, wijzigingsbesluit, intrekken 

 

Vergunningnummer: 83.405 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken te Schipluiden, ten behoeve van de aanleg van 

tertiaire weg  59: A) het in de Klaas Engelbrechtspolder: dempen van poldersloten; het 

graven van twee bermsloten langs de toekomstige tertiaire weg nr. 59; het leggen van 

zeven dammen met kokers in de bermsloten en aangrenzende sloten; ter verbinding van 

de hiervoor genoemde bermsloten leggen van twee verbindingskokers onder het nieuwe 

weglichaam, waarvan één koker voorzien van een stuwput aan de zijde van het dorp 

Schipluiden; B) het maken van een aandamming tegen het buitentalud van de 

boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder langs de Brêe- of Lichtvoetswatering; C) het 

verleggen van een gedeelte boezemkade van de Holierhoekse- en Zouteveensepolder 



langs de Brêe- of Lichtvoetswatering (Vlaardingsekade); D) het aanbrengen van 

zandophogingen op het binnentalud en de binnenberm van de boezemkade van de Klaas 

Engelbrechtspolder ter plaatse van de aansluitingen van het nieuwe wegtracé 

 

 

Vergunningnummer: 83.406 

Vergunninghouder:  C.F.H.M. Grootscholte 

Beschrijving: het dempen van een scheidingssloot in de Groeneveldsche polder, inzake het 

waterbeheersplan Groeneveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Schipluiden, sectie F, nrs 368 en 450 

 

Keurvergunningen 1984 

 

Vergunningnummer: 84.001 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding in de binnenberm van de boezemdijk, 

plaatselijk bekend Polderweg in de polder van Berkel, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nrs. 2279 en 2278 

 

 

Vergunningnummer: 84.002 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland  

Beschrijving: het leggen van een kabel over de Hoornsevaart via een aan te brengen 

brugbuis en door de langsliggende boezemkaden, ter hoogte van de Schoolstraat te Den 

Hoorn, te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 84.003 

Vergunninghouder:  Vereniging Verbetering der Volkshuisvesting "Patrimonium's 

Woningen" 

Beschrijving: het bouwen van woningen waaronder een ruimte met bijzondere bestemming 

en een bedrijfsverzamelgebouw in het gebied van de Deltadijk, in het kadastrale perceel, 

gemeente Vlaardingen, sectie B, nr. 8807 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.004 

Vergunninghouder:  OBO - IV 

Beschrijving: het in de zeewering slopen van de aanwezige bebouwing en het bouwen van 

een kantoor met vijf woningen en parkeerkelder aan de Gevers Deynootweg-Gevers 

Deynootplein, hoek Dirk Hoogenraadstraat te Scheveningen, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nrs. 373, 2309 en 2165 

 

 

Vergunningnummer: 84.005 

Vergunninghouder:  Aannemingsbedrijf Van Hoorn BV  

Beschrijving: het bouwen van een kantoorpand op de hoek Westhavenkade/Galgkade; het 

ontgraven ten behoeve van sloopwerkzaamheden aan funderingen van te amoveren 

panden, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 3933,2143, 2144, 

2145 en 2146 (ged.)  

 

 

Vergunningnummer: 84.006 

Vergunninghouder:  mevr. C.E.M. van Kester-Groenewegen  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 1453 en 1506 

 



 

Vergunningnummer: 84.007 

Vergunninghouder:  A.G. Maat 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de westelijke bermsloot van de Kerkweg, in de 

Polder Vockestaert,in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie Q nr. 3458 

 

 

Vergunningnummer: 84.008 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het vernieuwen van een duiker die ligt in  de spoorlijn Amsterdam-

Rotterdam, ca. 50 m ten zuiden van de Mandjeskade in de Polder Vockestaert, te Delft  

 

 

Vergunningnummer: 84.009 

Vergunninghouder:  A.J. van Marrewijk  

Beschrijving: het maken van een hemelwaterbassin in de Polder van Nootdorp, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 933 

 

 

Vergunningnummer: 84.010 

Vergunninghouder:  G.J. Vollering en G. van Holst   

Beschrijving: het dempen van een doodlopende sloot en het graven van water/verbreden 

van een sloot in de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 

4880 

 

 

Vergunningnummer: 84.011 

Vergunninghouder:  W.J. de Vreede  

Beschrijving: het hebben van een waterinlaat in de polderkade van de Tedingerbroekpolder 

ter onttrekking van water aan de Veenwatering langs de Kortelandseweg, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie A nr. 2530 

 

 

Vergunningnummer: 84.012 

Vergunninghouder:  H.A. van Holsteijn en Zn. BV  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en bij de boezemkade van de Oude Lierpolder 

langs de Lêe- of Lierwatering en de Verlengde Strijp:het hebben van een warenhuis 

gedeeltelijk op de binnenberm van de boezemkade van de Lêe- of Lierwatering; een 

hevelleiding voor de gietwatervoorziening, over en in de boezemkade van de Verlengde 

Strijp; een regenwaterbassin, deels op de boezemkade langs de Lêe- of Lierwatering; een 

asfaltverharding op het rijslag op de binnenberm van de boezemkade langs de Verlengde 

Strijp, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4216 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.013 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een Hostaliet gasleiding in de buitenberm van de Maasdijk en 

als koker langs een bestaande dam over de buitenbermsloot van die dijk, ten behoeve van 

de woning Maasdijk 162, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 

896 

 

 

Vergunningnummer: 84.014 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel in de noordwestelijke en de 

zuidoostelijke berm van de Geerweg, de dijk langs de binnenboezem van de Polder van 

Nootdorp, te Nootdorp 



 

 

Vergunningnummer: 84.015 

Vergunninghouder:  N.M. Voskamp 

Beschrijving: het berijden met een voor de verkoop van consumpties ingerichte auto 

binnen de zeeduinen alleen op het provinciaal fietspad tussen de Hoek van Hollandlaan te 

Kijkduin en het voetpad achter strandhoofd nr. 23 

 

 

Vergunningnummer: 84.016 

Vergunninghouder:  Transportbedrijf Blansjaar 

Beschrijving: het binnen de omgelegde zeewering om de havens te Scheveningen aan 

brengen van: een bedrijfspand aan de Zeesluisweg nabij de Kranenburgweg; een 

terreinverharding; kabels, leidingen e.d. ten behoeve van voornoemd bedrijfspand, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK nr. 9869 (ged.)  

ingetrokken bij vergunning 258/1986 

 

Vergunningnummer: 84.017 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid - Holland  

Beschrijving: het rond het kruispunt Maasdijk-Oranjesluisweg-Pettendijk, aanleggen 

verkeerslichteninstallatie met bijbehorende kabels en mantelbuizen in en op de Maasdijk te 

Naaldwijk en 's-Gravenzande, bij de Oranjesluis, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie O, nrs. 374 em 377 

 

 

Vergunningnummer: 84.018 

Vergunninghouder:  Fa. Geb. Van der Meer  

Beschrijving: het aanbrengen van een gegolfd plaatstalen waterbassin, nabij de Zanddijk, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1037 

 

 

Vergunningnummer: 84.019 

Vergunninghouder:  Stichting de Nalatenschap "De Drevon" 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder, ca. 35 m ten noordwesten van de verkeersbrug 

over de Noordhoornwateringschewatering: verwijderen van de oude zuigleiding die ligt 

door de boezemkade langs die wetering; het aanleggen van een waterinlaat, waarvan 11 

m leiding door genoemde boezemkade, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, 

sectie H, nr. 1380 

 

 

Vergunningnummer: 84.020 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de Oude polder van Pijnacker leggen van een waterleiding door de 

Overgauwseweg (polderkade) en de langsliggende hoofdwatergang ten behoeve van het 

pand Overgauwseweg 47, in het kadastrale perceel, gemeente  Pijnacker, sectie C, nr. 

5831  

 

 

Vergunningnummer: 84.021 

Vergunninghouder:  L.J.M.A. Arkesteijn  

Beschrijving: het aanbrengen van een waterinlaat door de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij, langs de Zweth, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, 

nr. 751 

 

 

Vergunningnummer: 84.022 

Vergunninghouder:  C. van Staalduijnen 



Beschrijving: het versmallen en verbreden van scheisloten in de Dijkpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, nrs. 1711, 636 en 630 

 

 

Vergunningnummer: 84.023 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het leggen van een 8 bar stalen gasleiding als zinker door de hoofdwatergang 

nr. 1 van de Oude Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 

4215 

 

 

Vergunningnummer: 84.024 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam  

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder leggen van een hoog- en een 

laagspanningskabel door de Goo en de aangrenzende kade (droogmakerijdijk) tussen 

Rijksweg A 4 en het centraal PTT-magazijn aan de Westvlietweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Leidschendam, sectie F, nr. 1973 

 

 

Vergunningnummer: 84.025 

Vergunninghouder:  Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs  

Beschrijving: het aanleggen van een regenwaterafvoerleiding naar het nabijgelegen 

boezemwater ten behoeve van de uitbreiding van van de prof. G. van der Leeuwschool aan 

de Mozartlaan 187/189, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie H, nr. 

5623 

 

 

Vergunningnummer: 84.026 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het vernieuwen van een waterleiding in de zuidelijke berm van de 

Keulseweg, in de Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie B, nr. 1150 

 

 

Vergunningnummer: 84.027 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het dempen en graven van sloten en het verplaatsen van een dam in de 

Oude Campspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 864 en 

865 

 

 

Vergunningnummer: 84.028 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  

Beschrijving: het bouwen van een nieuw brughuisje in de Haagsche Vliet, bij de Geestbrug, 

aan de Voorburgse Zijde, in het kadastrale perceel, gemeente Voorburg, sectie F, nr. 7232 

 

 

Vergunningnummer: 84.029 

Vergunninghouder:  A.Vollebregt en N. Ronday 

Beschrijving: het dempen van een doodlopend stukje boezemsloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie G, nr. 5058 en 6243 

 

 

Vergunningnummer: 84.030 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op konijnen en het daartoe betreden van het terrein van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie "De Groote Lucht" te Vlaardingen  



 

 

Vergunningnummer: 84.031 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het vervangen van brug nr. 329 en daarbij behorende werken over de 

Loosduinsevaart, deelplan AX, gemeente 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.032 

Vergunninghouder:  J. van der Kaay  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Oranjepolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 2531 en 3656 (ged.)  

 

 

Vergunningnummer: 84.033 

Vergunninghouder:  Erven D.J. Lucas  

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder versmallen van een sloot; het plaatsen van 

een beschoeiing in de nieuwe oeverlijn; het verbreden van een sloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Stompwijk, sectie G, nrs. 1187, 1188 en 1226 

 

 

Vergunningnummer: 84.034 

Vergunninghouder:  Oliehandel Gebr. J. van der Linden BV 

Beschrijving: het bouwen van een kantoor met bedrijfsruimte aan de Westhavenkade, in 

de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 2144 en 2145 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.035 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie 

Beschrijving: het in de Lage Broekpolder, nabij rijksweg A 13 verwijderen uit- en het 

leggen in het binnentalud van de polderkade van twee gasleidingen, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.036 

Vergunninghouder:  M.T.M. v.d. Berg en J.G.M. van Kester  

Beschrijving: het dempen van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 2442, 4633, 4401 en 4910 

 

 

Vergunningnummer: 84.037 

Vergunninghouder:  vof Meyer 

Beschrijving: het vernieuwen van twee warenhuizen in de Harnaschpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 1540 en 1564 

ingetrokken bij vergunning 462/1987 

 

Vergunningnummer: 84.038 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder, ca. 200 m ten noordoosten van het poldergemaal, 

leggen van een elektriciteitskabel, een gasleiding en een waterleiding in één sleuf door de 

Woudselaan (waterscheiding), als zinker door de noordelijke bermslootdaarvan en als 

zinker door de zuidelijke bermsloot, de Kromme Molentocht, hoofdwatergang, te 

Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 84.039 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  



Beschrijving: het leggen van twee telefoonkabels in één sleuf in de buitenberm van de  

Delflandsedijk (plaatselijk bekend Schiedamsedijk), langs het Havenbedrijf Vlaardingen 

Oost, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie G, nr. 2820 

 

 

Vergunningnummer: 84.040 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het hebben van een houten rijwiel-voetbrug over een vaarsloot tussen de 

Vogeltuinen en de wijk "Nieuw Waldeck", te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.041 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water ten behoeve van de reconstructie van de 

Zwartendijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7973, 7992 en 

8043 

 

 

Vergunningnummer: 84.042 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van een kabel aan de westzijde van de bermsloot, langs de 

Noordeindseweg en vervolgens in westelijke richting langs een toekomstig fietspad en de 

toegangsweg, waarbij tweemaal als zinker, ten behoeve van het  tuinbouwcomplex  

"Vredenrust Hoeve" in de Noordpolder van Delfgauw, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 84.043 

Vergunninghouder:  Groep Waterbeheersing Raaphorst Tiend  

Beschrijving: het plaatsen van vier stuwen en een pompinstallatie  in het boezemwater 

nabij de Gantellaan voor doorspoeling van het gebied van de Zwartendijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs 3432, 4641, 5210, 5896, 5895, 2032, 2030, en 

2974 

 

 

Vergunningnummer: 84.044 

Vergunninghouder:  J.N.J. Zwinkels 

Beschrijving: het maken van een vaste stalen loopbrug met houten dek over de 

Musschenwatering, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 2641 en 

2701 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.045 

Vergunninghouder:  C. van Heijningen  

Beschrijving: het maken van een dam in de bermsloot van de Zwartendijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie G, nr. 5301 

 

 

Vergunningnummer: 84.046 

Vergunninghouder:  BV Beleggingsbouw  

Beschrijving: het slopen van opstallen en het bouwen van 106 premiewoningen op een 

ondergrondse parkeergarage, tussen de Gevers Deynootweg en de Zeekant, in Delflands 

zeewering te Scheveningen, te 's-Gravenhage, sectie V, nrs. 6226 

 

 

Vergunningnummer: 84.047 

Vergunninghouder:  M.A. Zwinkels  



Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater en water in de Dijkpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4486 

 

 

Vergunningnummer: 84.048 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding "De Vlietstreek"   

Beschrijving: het leggen en onderhouden van buizen, c.q. zinkers, ten behoeve van 

dienstleidingen in: landscheidingen tussen Delfland en Rijnland; verschillende 

polderwateren; de boezemkaden, polderkaden en bedijkingen, de hoofd- en andere 

watergangen van de diverse polders, een en ander voor het voorzieninggebied binnen 

Delfland, in de gemeenten Voorburg, Rijswijk en Leidschendam 

 

 

Vergunningnummer: 84.049 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door hoofwatergang nr. 6a, langs de 

Sportlaan, ca. 45 m ten noordwesten van de Alkemadestraat, in de Oude Lierpolder, te De 

lier  

 

 

Vergunningnummer: 84.050 

Vergunninghouder:  Westlandse Automobiel Centrale  

Beschrijving: het hebben van een 2" polyetheen drinkwaterleiding door de boezemkade 

van de Oude Lierpolder en als zinker door de Leê of Lierwatering, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 84.051 

Vergunninghouder:  G.A Bouwman  

Beschrijving: het bouwen van een gedeelte te vernieuwen warenhuis in de Wippolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 4243 

 

 

Vergunningnummer: 84.052 

Vergunninghouder:  C.A. Marrewijk van Leeuwen  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis, deels op de binnenberm van de 

boezemkade van de Harnaschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, 

sectie H, nr. 1575 

 

 

Vergunningnummer: 84.053 

Vergunninghouder:  G. Bouwmeester en de Staat der Nederlanden, het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4162, 4844 en 4527 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.054 

Vergunninghouder:  Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en onderhouden van buizen, c.q. zinkers ten behoeve van 

dienstleidingen in: de Slaperdijk te Ter Heijde en in de zeewering aldaar, alsmede in de 

Zanddijk, de Zijdijk en de Maasdijk, tussen de Zijdijk en de Schenkeldijk, te Naaldwijk 

  

 

Vergunningnummer: 84.055 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van strandexploitatie te 's-

Gravenzande  



 

 

Vergunningnummer: 84.056 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabel- en 

Radioverbindingen)  

Beschrijving: het leggen van acht kabels door de Delfsche Schie en de langs liggende 

boezemkade van de Lage Abtswoudsche polder, ter hoogte van de Nederlandse Kabel 

Fabriek, te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 84.057 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het aanleggen van een telefoonkabel in de verbindingsstraat tussen de 

zeekant en de Vuurtorenweg tegenover de Vuurtoren, in de zeewering te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 84.058 

Vergunninghouder:  P.A.J. Romijn, mede namens L. Romijn 

Beschrijving: het berijden met een motorcarrier voor ijsverkoop van: een gedeelte van het 

voetpad achter strandhoofd nr. 22; het voetpad tussen de strandhoofden 22 en 23, de 

stranduitgang van de camping Ockenburg; de Schelpweg, vanaf de Haagweg te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 84.059 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in plan Nieuw Waldeck maken van: een verbreding van de zogenaamde 

Geverssloot, tussen de Strausslaan en de Maurice Ravelweg; twee voetbrugjes over de 

hiervoor genoemde sloot, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.060 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de lage Broekpolder leggen van hoogspanningskabels door een sloot 

nabij de hoofdingang van vliegveld Ypenburg, ter hoogte van de onderdoorgang in 

Rijksweg A 4, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.061 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het aanleggen van zeven zuigleidingen door de bermsloten van de Noordweg 

en andere sloten, voor de aansluitingen van woningen etcetera op het 

vacuümrioleringssysteem in die weg en omgeving, in de Wippolder, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 84.062 

Vergunninghouder:  L.J.F. Meeuwisse  

Beschrijving: het vernieuwen van een  warenhuis in de Polder van Nootdorp, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie E, nrs. 1749 en 977 

 

 

Vergunningnummer: 84.063 

Vergunninghouder:  A.A.J. Meeuwisse  

Beschrijving: het dempen van water in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 3658 

 

 

Vergunningnummer: 84.064 



Vergunninghouder:  BV Beleggingsbouw  

Beschrijving: het slopen van opstallen en het bouwen van tien appartementen aan de 

Wassenaarsestraat te Scheveningen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie AF, nrs. 1962 en 3469 

 

 

Vergunningnummer: 84.065 

Vergunninghouder:  A.H. Stolze  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie B, nr. 1590 en 1688 

 

 

Vergunningnummer: 84.066 

Vergunninghouder:  Key en Kramer BV 

Beschrijving: het hebben van een stalen hekwerk als afscheiding tussen bedrijfsterrrein en 

het gebied van de Delflandsedijk, vanaf de Boonersluis tot aan de portiersloge aan de 

Adriaan van Heelstraat; een geasfalteerde werkweg voor zover deze nabij hm 114 op 

Delflands eigendom ligt, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 8998 

 

 

Vergunningnummer: 84.067 

Vergunninghouder:  N. Zeeman  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Hoek van Holland, Monster, Loosduinen en 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 84.068 

Vergunninghouder:  H. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen, te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 84.069 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 84.070 

Vergunninghouder:  G.M. Storm 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 84.071 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een electriciteitskabel in de binnenberm van de boezemdijk, 

plaatselijk bekend Polderweg, in de Polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie, nr. 2279 

 

 

Vergunningnummer: 84.072 

Vergunninghouder:  Gemeente  Pijnacker  

Beschrijving: het verwijderen van vijf lichtmasten uit- en het plaatsen van zes lichtmasten 

in de binnenberm van de boezemdijk, plaatselijk bekend Polderweg, te Pijnacker  

 

 



Vergunningnummer: 84.073 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het plaatsen van 36 informatieve borden in de zeewering van Delfland, 

waarvan drie op Delflands eigendom, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie H, nrs. 5922 en 5914 

 

 

Vergunningnummer: 84.074 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der Domeinen, Financiën)  

Beschrijving: het aanbrengen en onderhouden van twee vakwerkmasten van 30 m hoog 

met steunkabels en bijkomende werken in de zeeduinen, ca. 120 m ten zuidwesten van 

het Controle Informatie Centrum van de Rijkswaterstaat, directie Noordzee, in het 

kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie B, nr. 2703 

 

 

Vergunningnummer: 84.075 

Vergunninghouder:  J.A. van Heyningen  

Beschrijving: het hebben van een aanduidingsbord op de buitenberm van de Maasdijk, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie O, nr. 1029 

 

 

Vergunningnummer: 84.076 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een 100 mbar-gasleiding aan de zuidzijde van de bebouwing 

in de wandelpromenade; het maken van aftakkingen voor de huisaansluitingen op de 

hiervoor genoemde gasleiding, in de zeewering van Defland te Kijkduin  

 

 

Vergunningnummer: 84.077 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel ten oosten van de 

Monsterwatering over de Zijde, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, 

nr. 89 

 

 

Vergunningnummer: 84.078 

Vergunninghouder:  Asuro BV 

Beschrijving: het ophogen van de binnenberm van de boezemkade langs de Leê- of 

Lierwatering; het maken van een regenwaterbassin binnen 15 m van de begrenzing van 

deze boezemkade, in de Oude Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie A, nr. 4205 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.079 

Vergunninghouder:  Stichting Exotische Tuinbouw  

Beschrijving: het dempen van water, het bouwen van een warenhuis en de aanleg van een 

waterbassin, in de Tedingerbroekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, 

sectie F, nrs. 477, 478 en 481 

 

 

Vergunningnummer: 84.080 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam 

Beschrijving: a) het dempen van: een zijhaven; een gedeelte van de zijhaven, ten 

noordoosten van de hiervoor genoemde zijhaven; b) aan de zuidwestzijde vergroten van 

de zijhaven, in het kader van het  bouwrijp maken van het terrein van de vooormalige 

Tengrowerf, in het kadastrale perceel, gemeente Leidschendam, sectie B, nr. 5354 

 



 

Vergunningnummer: 84.081 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen  

Beschrijving: het maken van een verbindingsduiker onder de spoorweg Amsterdam-

Rotterdam en het buiten gebruik stellen en volspuiten met zand van de verbindingsduiker 

onder de spoorweg Rotterdam-Hofplein-Den Haag CS ter hoogte van km 21.010, in de 

Veen- en Binkhorstpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, 

nrs. 1368 en 1373 

 

 

Vergunningnummer: 84.082 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Zuidpolder van Delfgauw ten behoeve 

van het inrichten van een benzineverkooppunt langs rijksweg A 13 

 

 

Vergunningnummer: 84.083 

Vergunninghouder:  A. Varenkamp 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Campspolder: dempen van de 

binnensloot, ca. 260 m ten zuidoosten van de Coldenhovelaan, verbreden van de 

binnensloot ca. 450 m ten zuidoosten van de Coldenhovelaan, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maasland, sectie G, nr. 888 

 

 

Vergunningnummer: 84.084 

Vergunninghouder:  A.J.M. van Paassen 

Beschrijving: het in de Voordijkshoornse polder dempen en graven van water en het 

aanleggen van een waterbassin, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie I, 

nrs. 24 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 84.085 

Vergunninghouder:  vof C.H. Jansen en Zn.  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3504 

 

 

Vergunningnummer: 84.086 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: uitvoering van werken ter voltooiing van het Wilhelminapark in de Plaspoel- 

en Schaapweipolder, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.087 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het aanbrengen van een "heemtuin" met bomen-  en heesterbeplanting, op 

de Delflandsedijk, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 4160 en 

5020 

 

 

Vergunningnummer: 84.088 

Vergunninghouder:  D.W. Zuijdgeest  

Beschrijving: het ten behoeve van de gietwatervoorziening van het tuinbouwbedrijf 

aanbrengen van en hebben van: een betonnen filterput langs de Verlengde Strijp; een 

hevelleiding vanaf de filterput over de boezemkade van de Oude Lierpolder en als zinker 

door de zuidwestelijke bermsloot van de kade, in het kadastrale perceel, gemeente De 

Lier, sectie A, nr. 2580 



 

 

Vergunningnummer: 84.089 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict 

Rotterdam  

Beschrijving: het leggen en hebben van telefoonkabels: in de binnenberm van de 

Polderweg, boezemkade van de Oost-Abtspolder; een kabelzinker door de Polderwatering 

en de langsliggende boezemkaden van de Oost-Abtspolder en de West-Abtspolder, te 

Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 84.090 

Vergunninghouder:  W.L.A. Beringen 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de strandhoofden 32 en 

33, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.091 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict 's-

Gravenhage ) 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een telefoonkabel in de Wassenaarssestraat 

(zeezijde), met oversteek van de Schuitenweg, in de zeewering te Scheveningen, te 's-

Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.092 

Vergunninghouder:  Visgroothandel C.A. Roeleveld en Zoon  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een vriesruimte voor de visverwerking en 

groothandel op het perceel, plaatselijk bekend Koppelstokstraat 167, te Scheveningen, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 8273 

 

 

Vergunningnummer: 84.093 

Vergunninghouder:  M. van der Kruk en A.G.A. Koot  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 84.094 

Vergunninghouder:  H.N. van Tol  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van de De Savornin 

Lohmanlaan tot het rijslag bij strandhoofd 33 te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.095 

Vergunninghouder:  W. Solleveld en H.B. Solleveld  

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van twee aaneengebouwde gedeelten warenhuis 

in de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie S, nr. 1160 

 

 

Vergunningnummer: 84.096 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het ten behoeve van het bouwrijp maken van een bedrijventerrein aan de 

Populierendreef in de wijk Essesteijn, in de Veen- en Binkhorstpolder: a) dempen van de 

voormalige bermsloot van de opgeheven spoorlijn Rotterdam-Scheveningen; b) graven 



van een watergangen het opruimen van een dam met duiker langs de Populierendreef; c) 

het maken van een duikerverbinding tussen het te graven water sub b) en een bestaande 

polderwatergang, in het kadastrale perceel, gemeente Voorburg, sectie D, nr. 4270 

 

 

Vergunningnummer: 84.097 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp leggen en hebben van een waterleiding door 

de binnenboezem en de langsliggende dijken, ten behoeve van het pand Oudeweg 14, in 

het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3054 

 

 

Vergunningnummer: 84.098 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het aanleggen van de riolering Hoogweg, "tweede fase", in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie B, nrs. 1092 en 1675 

 

 

Vergunningnummer: 84.099 

Vergunninghouder:  F. v.d. Velde  

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis op de kasvoet van het te 

verwijderen warenhuis, langs een Scheisloot in de Harnaschpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1652 

 

 

Vergunningnummer: 84.100 

Vergunninghouder:  G.M. Sonneveld 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 1017 

 

 

Vergunningnummer: 84.101 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een elektriciteitskabel in de zuidelijke berm van de 

Keulseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1061 

 

 

Vergunningnummer: 84.102 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater tussen de Landscheidingsweg - 

Zijdelaan voor het aanbrengen van een fiets-/voetgangersbrug naast het viaduct over de 

Leidschestraatweg, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.103 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van elektriciteitskabel in de Heen - en Geestvaartpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 5127 en 5128 

 

 

Vergunningnummer: 84.104 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving:  Het leggen van telefoonkabel als zinker door een sloot in de Dijkpolder,in 

het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4478 

 

 

Vergunningnummer: 83.105 



Vergunninghouder:  P.J.J. Six en het Bureau Beheer Landbouwgronden 

Beschrijving: het bouwen van een 4 m brede brug over de hoofdwatergang nr. 4 (de 

Krommesloot) van de Klaas Engelbrechtspolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Schipluiden, sectie C, nrs. 33 en 43 

 

 

Vergunningnummer: 84.106 

Vergunninghouder:  vof Gebr. Van Vliet  

Beschrijving: het hebben van twee dammen in scheisloten en het graven van 

compenserend water in de polder Vockestaert, in de kadastrale percelen, gemeente 

Schipluiden, sectie M, nr. 511, 519, 520, 535 en 536 

 

 

Vergunningnummer: 84.107 

Vergunninghouder:  M.P.M. Nederpel  

Beschrijving: het maken van een rijbrug over de boezemsloot (Zwartendijk), in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie G, nr. 2908 

 

 

Vergunningnummer: 84.108 

Vergunninghouder:  BV Aannemingsbedrijf Dubbers-Malden  

Beschrijving: het maken van een tijdelijke dam met twee doorstromingskokers in een 

hoofdwatergang tussen het verkeersplein Ypenburg en het HTM-terrein aan de Delftweg in 

de Hoge Broekpolder te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.109 

Vergunninghouder:  S.F.A. van Paassen 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Voordijkshoornse Polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie I, nr. 3537 en 32 

 

 

Vergunningnummer: 84.110 

Vergunninghouder:  H.J. Greeve 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op het binnentalud van de boezemkade langs 

de Noordeindsevaart in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie C, nr. 2808 

 

 

Vergunningnummer: 84.111 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbosbeheer) 

Beschrijving: het bouwen van een houten voetbrug over de Bezuidenhoutsevaart, ter 

plaatse Koekampvijver genoemd, tegenover het Centraal Station te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.112 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het in de Wippolder: A) aanleggen van een regenwaterriolering (de tweede 

en de derde fase) van de zogenaamde Oranjehof, omvattende de Julianastraat (ged.), de 

Dr. Schaepmanstraat (ged.), de Irenestraat, de Julianastraat (ged.) en de Willem III-straat 

(ged.), in aansluiting op de regenwatererrioleringwaarop vergunning 268/1983 betrekking 

heeft; B) het maken van een verbindingsput in de Julianastraat voor het doorspoelen van 

de droogweerriolering met water uit de sub A) genoemde riolering, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 84.113 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland  



Beschrijving: het leggen van twee kabelzinkers, langs de Bovendijk en de Dorpskade, in de 

Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, 

sectie C, nr. 2341 

 

 

Vergunningnummer: 84.114 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Oppervlaktewater Noordland - Nieuwland  en 

Omstreken 

Beschrijving: het leggen van een leidingstelsel ten behoeve van centraal lozen van 

drainwater uit een gedeelte van de polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale 

percelen, gemeente Hoek van Holland sectie A, nrs. 1166, 1081 en 175 en gemeente 's-

Gravenzande sectie N, nrs. 905, 862 en sectie M, nrs. 521 en 654 

 

 

Vergunningnummer: 84.115 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het treffen van voorzieningen ter verbetering van de waterhuishouding rond 

het voormalige vuilstort aan de Prooyenlaan, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nr. 1749 

 

 

Vergunningnummer: 84.116 

Vergunninghouder:  W.A. Stolk  

Beschrijving: het plaatsen van een damwandbeschoeiing langs een scheisloot van de Oude 

Lierpolder, in verband met een onlangs vernieuwd warenhuis, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie A, nr. 3963 

 

 

Vergunningnummer: 84.117 

Vergunninghouder:  P. Huisman, N.A. Damen en gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water en tot het maken van een gietwaterinlaat 

vanuit de Strijp, in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nr. 1551 

 

 

Vergunningnummer: 84.118 

Vergunninghouder:  L. van Dam  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Oude Polder van Pijnacker, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2551 

 

 

Vergunningnummer: 84.119 

Vergunninghouder:  Handelskwekerij Azalia "De West''  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op de boezemkade van de Eshofpolder, langs 

een zijsloot van de Wennetjessloot, in het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen,sectie 

L, nr. 418  

 

 

Vergunningnummer: 84.120 

Vergunninghouder:  A.C.J. van Mil  

Beschrijving: het bouwen van een bedrijfswoning op de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 857 en 942 

 

 

Vergunningnummer: 84.121 

Vergunninghouder:  J. Kalkman  



Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis  in de Voordijkshoornse polder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie I, nr. 4241 

 

 

Vergunningnummer: 84.122 

Vergunninghouder:  J. van Os  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkaden van de 

Eshofpolder langs de Wennetjessloot en langs een zijsloot daarvan, in het kadastrale 

perceel, gemeente Loosduinen, sectie L, nr. 403 

ingetrolkken bij vergunning 133/1989 

 

Vergunningnummer: 84.123 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van een houten fietsbrug in het recreatiegebied Madestein, te 's-

Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.124 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen en het verwijderen van hoogspanningskabels in de 

Zeesluisweg, de Kranenburgweg en de Houtrustweg in de omgelegde zeewering van 

Delfland rond de Scheveningse havens, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AK, nr. 8478 (ged.)(terrein boezemgemaal Scheveningen) 

 

 

Vergunningnummer: 84.125 

Vergunninghouder:  Stichting tot Instandhouding Zeebad Scheveningen 

Beschrijving: het aanbrengen van een tijdelijke strandtent, eventuele palen en vlonders, 

ten behoeve van de strandexploitatie, alsmede kabels en leidingen ten behoeve van 

genoemde strandtent, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.126 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: strandexploitatie in de gemeente 's-Gravenhage gedurende het badseizoen 

1984: op het strand en langs de duinvoet van RS 97 + 400 tot RS 98 + 800 

(noorderstrand), van RS 99 tot het Noordhavenhoofd, voor de boulevard te Scheveningen 

en van RS 101 + 900 tot RS 108 + 350 (stille strand en Kijkduin) 

 

 

Vergunningnummer: 84.127 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken in en langs boezem- en polderwateren, 

in of langs boezem- en polderkaden en in de zeeduinen van Delfland te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.128 

Vergunninghouder:   C.M.J. van der Burg  

Beschrijving: het vervangen van een tijdelijke brug over de Katwijkervaart, 

hoofdwatergang van de Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie B, nr. 1932 

 

 

Vergunningnummer: 84.129 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Vereniging "Oostduinhaghe"  

Beschrijving: de bouw van een hotel in de Delflands zeewering langs het Zwarte Pad en de 

Gevers Deynootweg, in het kadastrale perceel, gemeente Scheveningen, sectie V, nr. 6760 



 

 

Vergunningnummer: 84.130 

Vergunninghouder:  Gemeentewerken Maassluis 

Beschrijving: het uitbreiden van het gemeentemuseum aan de Zuiddijk, op het binnentalud 

en de binnenberm van de Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie 

D, nrs. 7396 en 7397 

 

 

Vergunningnummer: 84.131 

Vergunninghouder:  BV Handel en Exploitatie Mij A.A.M. Ruygrok 

Beschrijving: het bouwen van een hotel met appartementen op de hoek van de 

Scheveningseslag en de Harteveltstraat, in de zeewering te Scheveningen, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nr. 2848, 2850, 3243 AI en 3243 A2 

ingetrokken bij vergunning 390/1988 

 

Vergunningnummer: 84.132 

Vergunninghouder:  P.C.M. Persoon, J.N.M. van den Berg en Dekker BV 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4274, 3629 en 951 

 

 

Vergunningnummer: 84.133 

Vergunninghouder:  Grondverbetering Westland BV  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 994 (ged.) en 447 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.134 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het hebben van drie herstelde toegangen naar het strand in de zeereep van 

de Oostduinen, in de zeewering te Scheveningen: een trap bij RS 97 +650, een trap bij RS 

98 + 300 en een afrit bij RS 98 + 650 

 

 

Vergunningnummer: 84.135 

Vergunninghouder:  L.H.P. van Rijn  

Beschrijving: het beweiden van de boezemkade langs de Dulder met kalveren en pinken, 

in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 848 (ged.)  

 

 

Vergunningnummer: 84.137 

Vergunninghouder:  Dienst Grondwaterverkenning TNO 

Beschrijving: het in de Oranjepolder maken van een inrit aan de Lange Kruisweg en een 

uitrit aan de Oostelijke Slag, in verband met een te maken boorlokatie voor het 

aardwarmte demonstratieproject Delfland,  in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie F, nr. 3336 

 

 

Vergunningnummer: 84.138 

Vergunninghouder:  Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond  

Beschrijving: het aanbrengen van een meetstation, met bijkomende werken, in de 

Delflandsedijk te Hoek van Holland,in het kadastrale perceel, gemeente Rotterdam, sectie 

B, nr. 2417 

 

 

Vergunningnummer: 84.139 



Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het aanleggen van een rijwielpad en plaatsen van aanduidings- en 

waarschuwingsborden op de buitenberm van de Maasdijk, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maassluis, sectie C, nr. 212 

 

 

Vergunningnummer: 84.140 

Vergunninghouder:  Bohemen Bouwbureau BV 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder leggen van een rioleringsleiding door een 

bestaande dam in en langs de Goo te Leidschendam, in verband met de aansluiting op de 

gemeentelijke riolering, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie H, nr. 2393 

 

 

Vergunningnummer: 84.141 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland  

Beschrijving: het aanbrengen van C.A.I. kabels en versterkerkasten te Den Hoorn, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 192 (de Lookwateringe) 

 

 

Vergunningnummer: 84.142 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker het perceel, plaatselijk bekend Vrouwe 

Lideweysingel, direct ten zuiden van de brug langs de Prinsensingel, in de Dijkpolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 3261 

 

 

Vergunningnummer: 84.143 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft 

Beschrijving: het bouwen van een voetgangersbrug over het Rietveld, ter hoogte van de 

Raam, te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 84.144 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van elektiriciteitskabels in de noordwestelijke berm van de 

Roeleveen, in de Polder van Nootdorp, te Nootdorp  

 

 

Vergunningnummer: 84.145 

Vergunninghouder:  L. Bouwer  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, te Kijkduin, van de 

De Savornin Lohmanlaan tot de toegangstrap naar het strand bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 84.146 

Vergunninghouder:  Internationale Vastgoed Mij Mackenzie Hil 

Beschrijving: het in de Eshofpolder, aan de Kerketuinenweg, nabij de Escamplaan: A) 

bouwen van een kantoorgebouw met de noordwestelijke gevel over 20 m in de doorgaande 

oeverlijn van de hoofdwatergang langs het perceel; B) aanbrengen van middelen tot het 

op de sub A) genoemde hoofdwatergang lozen van neerslagwater van daken en straten die 

behoren tot het sub A) bedoelde kantoorgebouw, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenhage, sectie M, nr. 2675 

 

 

Vergunningnummer: 84.147 

Vergunninghouder:  Stichting Beheer Landbouwgronden  



Beschrijving: het in de polder Vockestaert  hebben van een beschoeiing in de 

oorspronkelijke overlijn van de bermsloot van Abtswoude, in het kadastrale perceel, 

gemeente Delft, sectie S, nr. 1174 

 

 

Vergunningnummer: 84.148 

Vergunninghouder:  J. Visser  

Beschrijving: het plaatsen van een afrastering op de boezemkade van de 

Commandeurspolder, langs de Oostgaag - Zuidgaag, in het kadastrale perceel, gemeente 

Maasland, sectie C, nr. 1370  

 

 

Vergunningnummer: 84.149 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de zeewering van Delfland te Scheveningen, op de boulevard ter 

hoogte van het Scheveningseslag wijzigen en vergroten van het bestaande parkeerterrein, 

het herstraten daarvan in trasmortel    

 

 

Vergunningnummer: 84.150 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de zeewering van Delfland te Scheveningen, op de zeereep van de 

Westduinen achter strandhoofd 39, hebben van een uitkijkplateau met zitbanken en een 

pad daarheen vanaf de Houtrustweg  

 

 

Vergunningnummer: 84.151 

Vergunninghouder:   Kustzeilvereniging Intercat - Hostex 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering, ten zuiden van 

Kijkduin, van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 84.152 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Klaas Engelbrechtspolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie B, nrs. 1046 en 1876 

 

 

Vergunningnummer: 84.153 

Vergunninghouder:  L.A. van Schie en Ph. van Ruyven 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 188, 189, 190, 191, 1809 en 1561 

 

 

Vergunningnummer: 84.154 

Vergunninghouder:  Beekenkamp Plantenkwekerij BV 

Beschrijving: het leggen van watertransportleidingen door de Korte Kruisweg in de 

Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 1149, 1378, 

1380 en 2770 

 

 

Vergunningnummer: 84.155 

Vergunninghouder:  mevr. Th. Kuijpers-Koop  

Beschrijving: het maken van een vlonder  langs de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1154 

 

 



Vergunningnummer: 84.156 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabel  door de Noordeindsevaart en de langsliggende 

binnen-boezemdijken ter aansluiting van een rioolpersgemaaltje, in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 2436 

 

 

Vergunningnummer: 84.157 

Vergunninghouder:  F.A. Kling 

Beschrijving: het behouden van een gedempte sloot in de polder Nieuwland en Noordland, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1087 

 

 

Vergunningnummer: 84.158 

Vergunninghouder:  Bovendijk B.V.  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud - en Nieuw Wateringseveldsche 

polder, nabij de Bovendijk, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

639 

 

 

Vergunningnummer: 84.159 

Vergunninghouder:  Q. G. M. Vette  

Beschrijving: het verbreden van een bestaande dam in de bermsloot langs de Noordweg in 

de Wippolder en van een bestaande sloot, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie A, nr. 4537 

 

 

Vergunningnummer: 84.160 

Vergunninghouder:  H. Volkering  

Beschrijving: het vernieuwen en uitbreiden van warenhuizen en het verleggen van een 

sloot  in de polderkade tussen de Woudse polder en de Woudse Droogmakerij, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1202 en gedeeltelijk nr. 1200 

 

 

Vergunningnummer: 84.161 

Vergunninghouder:  M. Moerman  

Beschrijving: het hebben van een dam in een scheisloot alsmede het graven van water in 

de polder Vockestaert, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie M, nrs. 

557, 563 en 538 

 

 

Vergunningnummer: 84.162 

Vergunninghouder:  K.C. Hulisz 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Woudse Polder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1076, resp. nrs. 253, 254 (ged.) en 572 

 

 

Vergunningnummer: 84.163 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het dempen van sloten in het bestemmingsplan "Kerketuinen" in de 

Eshofpolder te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.164 

Vergunninghouder:  C. van Staalduijnen  

Beschrijving: het verplaatsen van een dam in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nr. 573, 580 en 3100 



 

 

Vergunningnummer: 84.165 

Vergunninghouder:  J. Zeelenberg  

Beschrijving: het maken van een dam in de brede bermsloot van de Heenweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie H, nr. 4577 

 

 

Vergunningnummer: 84.166 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het vervangen van een kabel in de buitenberm en de buitenbermsloot van de 

Maasdijk, te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.167 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanbrengen van een hoogspannings- en een signaalkabel in de Maasdijk, 

in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 1831 

 

 

Vergunningnummer: 84.168 

Vergunninghouder:  J. P. Melieste  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 84.169 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: de uitvoering van werken ten behoeve van de openbare verlichting in het 

Hofpark te Wippolder: A) het aanbrengen van een elektriciteitskabel, door de 

hoofdmolensloot van de Wippolder, vanaf de Dr. Schaepmanstraat; door dew waterpartij 

rind het Hofpark (Hofvijver), naast een voetbrug nabij de zinker; door de boezemkade van 

de Wippolder; B) lantaarnpalen op de sub A) genoemde kade 

 

 

Vergunningnummer: 84.170 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de boezemsloot  en door de ter 

weerszijden van de sloot gelegen boezemkaden van de Boschpolder te Honselersdijk, in 

het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 5442 

 

 

Vergunningnummer: 84.171 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het ten behoeve van het uitbreiden van een locatie  in de Polder van Biesland 

dempen en tijdelijk gedempt houden van water, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie E, nrs. 585 en 1704  

 

 

Vergunningnummer: 84.172 

Vergunninghouder:  A.J.J. van Mil  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Oranjepolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 2443 en 3656 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.173 

Vergunninghouder:  C. Toet   



Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 84.174 

Vergunninghouder:  Vereniging Afvoer Drainagewater Waalblok  

Beschrijving: het leggen van een leidingstelsel ten behoeve van het centraal lozen van 

drainwater uit de polder ''Het Waalblok" te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 84.175 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding  "De Tien Gemeenten"  

Beschrijving: het in de Nieuwe- of Drooggemaakte polder van Pijnacker leggen van een 

waterleiding door de Noordvaart en de langsliggende kaden ten behoeve van een aan te 

leggen benzinestation  

 

 

Vergunningnummer: 84.176 

Vergunninghouder:  mevr. M.M. Burger-Van Noort 

Beschrijving: het berijden van Delflands Dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 84.177 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het vervangen van een gasleiding in de boezemkade van de voormalige a) 

Kleinpolder, de Overschiese Dorpsstraatb) de Spangense Polder, Overschieseweg en de 

Delfshavensekade, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 84.178 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeente"  

Beschrijving: het in de polder Berkel leggen van een waterleiding door de 

Noordeindsevaart (binnenboezem) en de langsliggende dijken ten behoeve van het pand 

Noordeidnseweg nr. 101, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel, sectie C, nr. 2436 

 

 

Vergunningnummer: 84.179 

Vergunninghouder:  P.A. Waaijer en Bureau Beheer Landbouwgronden  

Beschrijving: het maken van een dam in de polder van Biesland, in de kadastrale percelen, 

gemeente Pijnacker, sectie E, nr. 573 en 880 

 

 

Vergunningnummer: 84.180 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het  in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polderbouwen van een houten 

voet-/ fietsbrug over een hoofdwatergang in Suydervelt tussen het Rietveen en het 

fierspad op de Munnickendade, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 84.181 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabel op het perceel, eigendom van Delfland, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 653 

 

 

Vergunningnummer: 84.182 



Vergunninghouder:  H.J.M. van der Knaap 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3336, 2822 en 2612  

intrekken verleende vergunning nr. 914 bij besluit van 24 mei 1984 

 

Vergunningnummer: 84.183 

Vergunninghouder:  Aan de Staat der Nederlanden ( Staatsbosbeheer )  

Beschrijving: uitvoeren van werken  in de Polder van Biesland ten behoeve van de aanleg 

van het Bieslandse Bos  

 

 

Vergunningnummer: 84.184 

Vergunninghouder:  Waling van Geest en Zn. B.V.  

Beschrijving: het verbreden van een boezemsloot en het graven van water, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 5065 

 

 

Vergunningnummer: 84.185 

Vergunninghouder:  Beekenkamp Plantenkwekerij B.V. 

Beschrijving: het dempen en graven  van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 1378 en 1380 

 

 

Vergunningnummer: 84.186 

Vergunninghouder:  M. Zeegers , A.W. Koffeman en G. van Asperen  

Beschrijving: het bouwen van drie woningen op het buitentalud en de buitenberm van de 

Maasdijk ( Noorddijk ), in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 7707 

 

 

Vergunningnummer: 84.187 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (GEB)  

Beschrijving: het leggen van 15 m voedingskabel in de Delflandsedijk te Hoek van Holland, 

in het kadastrale perceel, gemeente Rotterdam, sectie B, nr. 2417 

 

 

Vergunningnummer: 84.188 

Vergunninghouder:  P.C.J. Zwinkels en Van der Knaap's Tuinbouwbedrijven NV 

Beschrijving: het verrichten van diverse werkzaamheden in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 2545, 3130, 

3131 en 3095 

 

 

Vergunningnummer: 84.189 

Vergunninghouder:  vof De Jong en A.B. Borsboom e.a. 

Beschrijving: het dempen van een doodlopend gedeelte van een sloot; het aanbrengen van 

twee aaneengesloten omkade waterbassins in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 965 respectievelijk nr. 964 

 

 

Vergunningnummer: 84.190 

Vergunninghouder:  T.P. van Nieuwkerk  

Beschrijving: het bouwen van een woning op de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij (Zwethkade), in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 

1180 

 

 

Vergunningnummer: 84.191 



Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanbrengen van laagspanningskabels en een laagspanningskast op de 

Maasdijk te Naaldwijk  

 

 

Vergunningnummer: 84.192 

Vergunninghouder:  Gemeente - Energiebedrijf 

Beschrijving: het leggen van een laagspanningskabel door de Delftweg te Rotterdam, 

boezemkade van de polder Schieveen, ter hoogte van het pand nr. 188 

 

 

Vergunningnummer: 84.194 

Vergunninghouder:  vof G.W. Koop  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Woudse Droogmakerij, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 840 

 

 

Vergunningnummer: 84.195 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken van een speelvoorziening in de boezemvijver in het wijkpark 

Houtwijk-Oost te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.196 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen van middelen tot het op de hoofdwatergangen lozen van 

neerslagwater van daken en straten die behoren tot het verpleeghuis "Houtwijk" aan de 

Escamplaan - Houtwijklaan en Kapelaan Meereboerweg te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.197 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het leggen van kabels en leidingen rioleringen en kabels te Kethel-Noord; het 

dempen van een gedeelte van een sloot, achter de percelen plaatselijk bekend Polderweg 

60 t/m 66 

deze vergunning is verdeeld over 3 mappen 

 

Vergunningnummer: 84.198 

Vergunninghouder:  vof M.J. de Hoog 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 1029 

 

 

Vergunningnummer: 84.199 

Vergunninghouder:  L.P.A. Tas  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 868 

 

 

Vergunningnummer: 84.200 

Vergunninghouder:  J.C.M. Strik  

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Oude en Nieuwe Broekpolder te 

Honselersdijk in de bermsloot van de Harteveldlaan, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie G, nr 3183 

 

 

Vergunningnummer: 84.201 



Vergunninghouder:  J.W. van Puffelen B.V.  

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte en het graven van water in de Hoge 

Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie G, nrs. 2293 en 2450 

 

 

Vergunningnummer: 84.202 

Vergunninghouder:  A. van der Ende & Zn. B.V.  

Beschrijving: het vernieuwen van een dam met een inwendig 1 m wijde 

doorstromingskoker, in de bermsloot van de Maasdijk, hoofdwatergang van de 

Oranjepolder, voor het pand Maasdijk 136, bij hmp 174, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3455 

 

 

Vergunningnummer: 84.203 

Vergunninghouder:  L. van der Heiden  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van de De Savornin 

Lohmanlaan tot het rijslag bij strandhoofd 33 te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.204 

Vergunninghouder:  P.L. Poen 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van de De Savornin 

Lohmanlaan tot het rijslag bij strandhoofd 32 te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 84.205 

Vergunninghouder:  Grondboorbedrijf W. en R. Borsboom BV 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte sloot  in de Tedingerbroekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, sectie G, respectievelijk nr. 1303 en nr. 946 

 

 

Vergunningnummer: 84.206 

Vergunninghouder:  F.P.J. Smits 

Beschrijving: het verbouwen en uitbreiden van het pand plaatselijk bekend Maasdijk 144, 

op de buitenberm van de Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie N, nr. 842 

 

 

Vergunningnummer: 84.207 

Vergunninghouder:  L. van der Hout Mzn.  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater en het aanleggen van een dam, in 

de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 2175, 2226, 4031 

respectievelijk nr. 4835  

ingetrokken bij vergunning nr 200.1985 

 

Vergunningnummer: 84.208 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het aanbrengen van: een hoofdriool als zinker door hoofdwatergang nr. 6a; 

een stuw ter plaatse van de rioolzinker en een stuw in de bermsloot van de Veilingweg, ten 

oosten van de Sportlaan, in de Oude Lierpolder te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 84.209 

Vergunninghouder:  vof Gebrs Arkestein  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis, het bouwen van een warenhuis, het 

aanbrengen van beschoeiing in de oeverlijn van de sloot langs het eerst genoemde 



warenhuis, in de Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, 

sectie G, nr. 1346 en 1353 

 

 

Vergunningnummer: 84.210 

Vergunninghouder:  J.G.M. van Kester  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Dijkpolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4910 

 

 

Vergunningnummer: 84.211 

Vergunninghouder:  N.L. Geest 

Beschrijving: het hebben van glasopstanden enz.  die ongeveer de begrenzing van het 

tuinland volgen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 3462 

en 3463 

 

 

Vergunningnummer: 84.212 

Vergunninghouder:  P.M. Vis  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 927 

 

 

Vergunningnummer: 84.213 

Vergunninghouder:  Bohemen Bouwbureau BV 

Beschrijving: het beplanten van het terrein "Vliethage" te Leidschendam, in de 

Tedingerbroekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, sectie H, nr. 2393 

(ged.) en 2469 

 

 

Vergunningnummer: 84.214 

Vergunninghouder:  W.J. Breel  

Beschrijving: het omleggen van een waterbassin, langs de Zijdijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1205 perceel nr. 1205 

 

 

Vergunningnummer: 84.215 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanleggen van een drukriolering in- en het reconstrueren van de Lange 

Broekweg, in de Vlietpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr 

1442 

 

 

Vergunningnummer: 84.216 

Vergunninghouder:  B. Haspels 

Beschrijving: het innemen van een standplaats voor de verkoop van kleine eetwaren op 

het parkeerterrein "De Molenwei", in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, 

nr. 1420 

 

 

Vergunningnummer: 84.217 

Vergunninghouder:  M.J. Pronk  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering, ten zuiden van 

Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 84.218 



Vergunninghouder:  J. Poot  

Beschrijving: het bouwen van twee woningen met garages en een bedrijfsruimte, minder 

dan 15 m uit de begrenzing van de boezemkade langs de Polderwatering )Polderweg) van 

de Oost-Abtspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie P, nr. 2504 

 

 

Vergunningnummer: 84.219 

Vergunninghouder:  J.L. de Vreede  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder van Nootdorp, in de kadastrale 

percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs 1101 (ged.), 2387 (ged) en 706 

 

 

Vergunningnummer: 84.220 

Vergunninghouder:  NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland  

Beschrijving: het verbreden van een sloot en het plaatsen van een stalen damwand in de 

Veen- en Binkhostpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Voorburg, sectie F, nr. 6935 

 

 

Vergunningnummer: 84.221 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het verbreden van een poldersloot langs de noordzijde van de spoorlijn Den 

Haag-Gouda, in de Veen- en Binkhorstpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Voorburg, sectie F, nr. 6921 

 

 

Vergunningnummer: 84.222 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV  

Beschrijving: het aanbrengen van leidingen aan de pijpenbrug over het Zwethkanaal te 

Naaldwijk en De Lier, alsmede het leggen van leidingzinkers door een zijsloot van het 

Zwethkanaal, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 259 en 

gemeente De Lier sectie A, nr. 3967  

 

 

Vergunningnummer: 84.223 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanleggen van een drukriolering in de Mariëndijk, te Naaldwijk  

 

 

Vergunningnummer: 84.224 

Vergunninghouder:  N.C. van Wijk  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dorppolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie A, nrs. 398 en 400 

 

 

Vergunningnummer: 84.225 

Vergunninghouder:  J. Voogt  

Beschrijving: het bouwen van een garage op  de buitenberm van de Maasdijk te Maasdijk, 

in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2095 

 

 

Vergunningnummer: 84.226 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid - Holland  

Beschrijving: het aanleggen van een basculebrug  over het Rijn - Schiekanaal te Delft en 

het dempen van boezemwater in het raam van de voorbedoelde brugbouw  

 

 

Vergunningnummer: 84.227 



Vergunninghouder:  vof H.B.F. Zuidgeest en Zn. 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4724, 4723 en 4258 

 

 

Vergunningnummer: 84.228 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van een kabel in de westelijke berm van de Langelandseweg te 

Nootdorp 

 

 

Vergunningnummer: 84.229 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel als zinker door de boezemsloot die ligt in 

en op de grens van de percelen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie I, nrs. 4697 en 4698 

 

 

Vergunningnummer: 84.230 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezem- en polderwateren in 

boezemkaden en polderkade, ten behoeve van het leggen en onderhouden van 

dienstleidingen, waaronder te verstaan huisaansluitingen in de Gemeenten Zoetermeer, 

Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, Nootdorp, Delft, Wateringen, 'sGravenzande, De Lier en 

Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 84.231 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het verbreden van de duikerbrug in de Molenweg over de sloot, de 

hoofdwatergang van de polder Zwartenhoek, die ligt in en op de grens van de percelen, in 

de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs. 6858 en 5652 

 

 

Vergunningnummer: 84.232 

Vergunninghouder:  J.C. van der Goes 

Beschrijving: het, als vervanging van een bestaand warenhuis, bouwen van een warenhuis 

in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 

2983 

 

 

Vergunningnummer: 84.233 

Vergunninghouder:  Dienst CAI  

Beschrijving: het leggen van: A) drie kabelzinkers in de bermsloot van de 

Noordlandseweg, ter plaatse van de huisnrs. 57, 55 en 29; B) een kabelzinker door de 

sloot die ligt op de grens van de hierna te noemen percelen; C) kabel in Delflands 

eigendom, de Strandweg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, 

nrs. 758 en 1189 

 

 

Vergunningnummer: 84.234 

Vergunninghouder:  Waling van Geest en Zonen BV en fa M.G. Boers en Zonen  

Beschrijving: het dempen van een gedeelte doodlopende boezemsloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente  's-Gravenzande, sectie I, nr. 5177 en 5103 

 

 

Vergunningnummer: 84.235 



Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het bouwen van zes woningen op tot de boezemdijk langs de 

Rodenwijsevaart behorende grond en het vervangen van een betonnen- door een houten 

beschoeiing in de oeverlijn van de Rodenrijsevaart in de polder Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 5063 

 

 

Vergunningnummer: 84.236 

Vergunninghouder:  Creacon Vastgoed BV 

Beschrijving: het bouwen van een kantoorcomplex langs de Gevers Deynootweg, in 

Delflands zeewering te Scheveningen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie AF, nrs. 3237 en 368 

 

 

Vergunningnummer: 84.237 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving:  Strandexploitaitie gedurende 1984, het plaatsen van : A) strandstoelen, 

badhuisjes, strandposten, consumptietenten, tenten, plankieren en verbodsborden op het 

strand tussen de grens van de gemeenten Monster en 's-Gravenzande en strandhoofd 13, 

alsmede tot het leggen van de daartoe benodigde leidingen voor electriciteit, water en 

telefoon; B) waarschuwingsborden voor verdrinkingsgevaar op het strand en in de rij- en 

voetslagen tussen de grenzen van de gemeenten Monster en 's-Gravenzande en Monster 

en 's-Gravenhage (Loosduinen) 

 

 

Vergunningnummer: 84.238 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel in de Woudse Droogmakerij, ter uitbreiding van het 

telefoonnet Wateringen, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 853 

 

 

Vergunningnummer: 84.239 

Vergunninghouder:  Zuidgeest en Zn.  

Beschrijving: het deels op de boezemkade van de Dijkpolder: A) hebben van drie 

warenhuizen; B) slopen van twee warenhuizen en een schuur; C) bouwen van een 

warenhuis, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4956 en 4957 

 

 

Vergunningnummer: 84.240 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid - Holland Provinciale Waterstaat afd. Milieu 

Beschrijving: het, ten behoeve van acties bij kustvervuiling en bij de uitvoering van de Wet 

hygiëne en veiligheid zwemplaatsen, berijden van het strand en de Delflandse dienstwegen 

in de zeeduinen met een dienstauto te 's-Gravenhage, Monster, 's-Gravenzande en Hoek 

van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 84.241 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het, nabij de Tempelwerf, leggen van een waterleiding in de boezemkade van 

de polder Schieveen, langs de Schie, plaatselijk bekend Delftweg te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 84.242 

Vergunninghouder:  C.C. Valstar  

Beschrijving: het vervangen van opstallen op tuin nr. 2 van het Geestje: A) het hebben 

van een bedrijfsschuur, twee warenhuizen, een verhard rijpad, een electriciteitskabel van 



de Rijnweg door de dam in de bermsloot naar de bedrijfsschuur; B) het bouwen van een 

warenhuis; in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1841 

 

 

Vergunningnummer: 84.243 

Vergunninghouder:  W. van Nieuwkerk en M. v.d. Hout   

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 4829 en  4800 

 

 

Vergunningnummer: 84.244 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door hoofdwatergang nr. 8 van de Oude Lier 

Polder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4168 

 

 

Vergunningnummer: 84.245 

Vergunninghouder:   A. Hoogerbrugge  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2017 

 

 

Vergunningnummer: 84.246 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezemwateren en polderwateren en in 

boezem- en polderkaden ten behoeve van het onderhouden van hoofd- en dienstleidingen 

( huisaansluitingen ) voor gas in de gemeenten Delft, Pijnacker, Nootdorp, Berkel en 

Rodenrijs en Zoetermeer 

 

 

Vergunningnummer: 84.247 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs wateren, alsmede in de beozem- en 

polderwaterenvan de ontpolderde gedeelten van de Zuidpolder van Delfgauw, de 

Voordijkhoornsche polder en van de voormalige polder Klein Vrijenban, de voormalige 

Bieslandse Bovenpolder en de voormalige Hoge Abtwoudsche polder, alsmede in de polder- 

en boezemkaden van de Noord- en Zuidpolder van Delfgauw, de polder Vockestaert, de 

Akkerdijksche polder en de Polder van Nootdorp, ten behoeve van: A) het gewoon 

onderhoud door Openbare Werken Delft; B) het gewoon onderhoud aan 

waterleidingzinkers en openbare verlichtingskabels van de gemeentebedrijven; C) het 

onderhouden van dienstleidingen (huisaanslkuitingen) voor afvoer van afvalwater; D) het 

onderhouden van dienstleidingen (huisaansluitingen) voor water 

 

 

Vergunningnummer: 84.248 

Vergunninghouder:  vof P. v.d. Kaaij & Zn, P. Vellekoop en G.L.F. van Kinschot  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 5032, 5033 en 5034 

 

 

Vergunningnummer: 84.249 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg 

Beschrijving: het in de Veen- en Binkhorstpolder, langs de Wilgendreef en aan de 

Rozentuin in plan "Essenstein", in verband met het bouwrijp maken van twee terreinen: A) 

dempen van drie polderwatergangen; B) graven van water door het verbreden van de 

noordoostelijke bermsloot van de Hofplein-spoorbaan en het aanleggen van waterpartijen 



daaraan, inclusief het in verbinding brengen van het gegraven water op de bestaande 

duikers en uitstroombakken, te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 84.250 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen van waterleidingen in de polder van Berkel, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, resp. nr. 2397, 2400 

 

 

Vergunningnummer: 84.252 

Vergunninghouder:  Gemeente  's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken van twee dammen in de polder Westmade, in het kadastrale 

perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1744 

ingetrokken bij vergunning 548/1987 

 

Vergunningnummer: 84.253 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel als zinker, in de Heen- en 

Geestvaartpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 

5128, 5130 en 5131 

 

 

Vergunningnummer: 84.254 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het kader van de uitvoering van het complex 

Hofstraat e.o. te Honselersdijk: A) het aandammen van een gedeelte Nieuwe Vaart; B) 

geheel verwijderen van een brug: C) het leggen van een fiets/voetbrug over de 

Omgelegde Dijksloot en deels op de boezemkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 2147 en 2051 

 

 

Vergunningnummer: 84.255 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het, ten behoeve van de waterverversing en de peilhandhaving in de 

voormalige polder Spangen, leggen van een inlaatleiding in de Overschieseweg en van een 

inlaatleiding in de Delfshavensekade  

 

 

Vergunningnummer: 84.256 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezemwateren en polderwatergangen, 

alsmede in de boezem- en polderkaden van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder, de 

Dijkpolder (Maasland), de Commandeurspolder, de Duifpolder en de Foppenpolder, ten 

behoeve van huisaansluitingen voor drinkwater 

 

 

Vergunningnummer: 84.257 

Vergunninghouder:  Bureau van Uitvoering van de Reconstructiecommissie Midden-

Delfland 

Beschrijving: 1e waterlopenbestek deelplan Lickebaert 

de vergunning ontbreekt in dit dossier 

 

Vergunningnummer: 84.258 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het aanleggen van riolering en waterleiding in de zeeduinen, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 1420, 1853 en 1854 



 

 

Vergunningnummer: 84.259 

Vergunninghouder:  M. Boevee 

Beschrijving: het berijden van de oprit naar Arendsduin en het parkeren nabij de afslag 

naar het strand , ten behoeve van het bezoeken van het strand door zijn invalide vrouw 

 

 

Vergunningnummer: 84.260 

Vergunninghouder:  H. Vermeer  

Beschrijving: het aanbrengen van een filterput en een steiger in Delflands eigendom, plas 

De Jong, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 783 

 

 

Vergunningnummer: 84.261 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het aanleggen van een vacuümriolering c.q. drukriolering in het buitengebied 

van de Gemeente 's-Gravenzande: A) pvc-transportleidingen: in de buitenberm van de 

Zanddijk; in de Strandweg; in de verheelde boezemkade van de Poelpolder; viermaal als 

zinkers door sloten van de polder Nieuwland en Noordland; eenmaal als zinker door een 

sloot van de Poelpolder; vijf maal als zinkers door sloten van de polder Het Waalblok; elf 

maal visa bestaande c.q. te maken brugkokers over boezemwater; elf maal als zinkers 

door boezemwateren, waarvan eemaal door Delflands eigendom (Poelwatering); eenmaal 

door de bermsloot van de Koningin Julianaweg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie I, nrs.4712 en 4891, sectie K, nr. 3565, sectie M, nr. 654 

 

 

Vergunningnummer: 84.262 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken in de Oranjepolder ten behoeve van het 

telefoonnet De Lier: het leggen van een telefoonkabel in een mantelbuis door de Lange 

Kruisweg, ter hoogte van het toegangspad naar de sportvelden te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.263 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van verbetering van de wegkanten 

van de secundaire weg nr. 11 (Poeldijkseweg /Wateringseweg in de Gemeente 

Wateringen/Monster): het dempen van de boezemsloot, de zuidelijke bermsloot van de 

Wateringseweg te Poeldijk, vanaf het doodlopend eind tot de toegangsdam naar het 

perceel Wateringseweg 113 

 

 

Vergunningnummer: 84.264 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabels ter uitbreiding van het telefoonnet De Lier: het 

aanbrengen van kabel in de binnenkruinlijn van de boezemkade (Nolweg); in de 

buitenkruinlijn en in de binnekruinlijn van de polderkade (Oude Campsweg) en een 

kabelzinker door de hoofdwatergang nr. 2 (de Grote Scheewatering), ter hoogte van het 

Sint Aechtenland 

 

 

Vergunningnummer: 84.265 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het omleggen van een stalen watertransportleiding, ten westen van Rijksweg 

13, door 9 sloten en een hoofdwatergang, in de Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale 

perceel, gemeente Delft, sectie L, nr. 1085 



 

 

Vergunningnummer: 84.266 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het leggen van een gaszinker door een watergang in het Prinses Beatrixpark, 

in de West-Abtspoldere, te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 84.267 

Vergunninghouder:  J.H.M. Zuidgeest en Gemeente De Lier  

Beschrijving: het verbreden van een bestaande toegangsdam en het graven van water in 

de Dorppolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie C, nr. 1505 en 1779 

 

 

Vergunningnummer: 84.268 

Vergunninghouder:  J.M. v.d. Hoeven B.V.  

Beschrijving: het leggen van een wijde hoofwaterleiding door de oostelijke bermsloot van 

de Noordeindse weg en door de hoofdwatergang nr. 9, in verband met de aanleg van een 

tuinbouwgebied in de Noordpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie F, nr. 1349 

 

 

Vergunningnummer: 84.269 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het bouwen van een fiets-/voetbrug ter hoogte van de A. Heinsiusstraat en 

het vernieuwen van kademuren aan de Buitenwatersloot te Delft  

 

 

Vergunningnummer: 84.270 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het aanleggen van een 0,1 bar gasleiding over de Gaag en door de 

boezemkaden van de Klaas Engelbrechtspolder en de polder Vockestaert (de voormalige 

Kerkpolder) in de binnenkruinlijn van de boezemkade van de polder Vockestaert ( 

Tramkade ) te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 84.271 

Vergunninghouder:  J.A. van der Sande  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis  in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 917 

 

 

Vergunningnummer: 84.272 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage   

Beschrijving: het in de strandmuur voor de boulevard te Scheveningen: A) maken van vijf 

kabel- annex leidingkokers; B) plaatsen van de benodigde electriciteitskasten e.d. aan de 

landzijde van de sub A) genoemde kokers; C) aanleggen van kabels en leidingen in de 

Strandweg vanaf de aansluitpunten naar de sub A) genoemde kokers 

 

 

Vergunningnummer: 84.273 

Vergunninghouder:  Gemeentelijke Energiebedrijf  

Beschrijving: het vernieuwen van een gasleiding met regelkasten in de boezemkade van 

de Kralingerpolder, langs de Leê of Lierwatering (Lierweg) te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 84.274 



Vergunninghouder:  Vennootschap firma Meyer  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis op de binnenberm van de boezemkade 

van de Harnaschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 

1540 

 

 

Vergunningnummer: 84.275 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel in de zeewering te Hoek van Holland, tussen de 

Strandweg en de Zeekant  

 

 

Vergunningnummer: 84.276 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel door de Schie, Delflandse boezem en de westelijk 

gelegen langsliggende boezemkade, te Delft  

het uitbreiden van telefoonnet te Delft 

 

Vergunningnummer: 84.277 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de binnenberm en de binnenkruinlijn van 

de boezemkaden van de Oude Lierpolder en de Verlengde Strijp te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 84.278 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder leggen van een elektriciteitskabel als 

zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente 

Wateringen, sectie C, nrs. 2633 en 3263 

 

 

Vergunningnummer: 84.279 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van elektriciteitskabels en het plaatsen van lichtmasten in de 

polder Berkel, in de gemeente Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 84.280 

Vergunninghouder:  Eelektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van kabels op het oude veilingterrein, in de Oude Polder van 

Pijnacker, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 84.281 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het plaatsen van een lichtmast en een hoogspanningsruimte op het oude 

veilingterrein,  in de Oude Polder van Pijnacker, te Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 84.282 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door hoofdwatergang nr. 2 en door een 

scheidingssloot van de Oude Lierpolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, 

sectie A, nr. 2621 en 3586  

 

 

Vergunningnummer: 84.283 



Vergunninghouder:  H.J. Jonker en N. Lievaart  

Beschrijving: het verbreden van een dam in een boezemsloot in het Olieblok, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4770 

 

 

Vergunningnummer: 84.284 

Vergunninghouder:  J.M. Kuyvenhoven en Zn. B.V. 

Beschrijving: het maken van een aandamming in de langsliggende boezemsloot in 

kadastraal perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 3841 

 

 

Vergunningnummer: 84.285 

Vergunninghouder:  C. Vreugdenhil en Gemeente Maasland 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte bermsloot van de Burgerweg in de Oude 

Campspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, respectievelijk nr. 

848 en 1082 

 

 

Vergunningnummer: 84.286 

Vergunninghouder:  Jac. J. Rodenburg  

Beschrijving: het verlengen van een bestaande dam en het maken van een nieuwe dam 

voor uitbreiding van het Volkstuincomplex aan de Ockenburger Tientweg in de Plaspoel - 

en Schaapsweipolder, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie H, nrs. 736 

(ged.) en 130 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.287 

Vergunninghouder:  L. de Vries  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in het 

kadastrale perceel, gemeente Noordorp, sectie B, nr. 552 

 

 

Vergunningnummer: 84.288 

Vergunninghouder:  Fa. Gebr. A. en J. van Os  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs de scheisloot van de Hoefpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, nrs. 1580 em 1492 

 

 

Vergunningnummer: 84.289 

Vergunninghouder:  J. Dekker  

Beschrijving: het verbreden van een bestaande dam in de noordelijke bermsloot van de 

Poeldijkseweg in de Wippolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, 

nr. 5089 

 

 

Vergunningnummer: 84.290 

Vergunninghouder:  vof F. Poot en Gemeente Maasland 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie A, nr. 1205, 1272, 1084 en 1981 

 

 

Vergunningnummer: 84.291 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het in de Veen- en Binckhorstpolder: A) vervangen van beschoeiingen langs 

de polderwateren bij de Prins Bernhardlaan en de Prinses Margrietlaan ten behoeve van de 

te bouwen voetbruggen; B) bouwen van drie voetbruggen ter plaatse sub A) genoemd, te 

Voorburg  



 

 

Vergunningnummer: 84.292 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I. Westland 

Beschrijving: het in de gemeenten Hoek van Holland en 's-Gravenzande leggen van een 

kabel in- en dwars door de Nieuwlandsedijk dwars en in de buitenberm van de Maasdijk, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N nr. 449 

 

 

Vergunningnummer: 84.293 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van 14 H.P.E.-mantelbuizen in de Laakhaven ca. 65 m ten 

noordoosten van de Laakbrug, voor de doorvoer van kabels van onder meer NV Gemengd 

Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij 

 

 

Vergunningnummer: 84.294 

Vergunninghouder:  A. de Zeeuw en D. den Drijver  

Beschrijving: het aanbrengen van een verwarmingsbuis over de Boschsloot (boezemwater) 

en langsliggende boezemkade van de Boschpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D nr. 68, 5872, 1363 

 

 

Vergunningnummer: 84.295 

Vergunninghouder:  G.W. van Ruyven  

Beschrijving: het dempen en graven van polderwateren in de Plaspoel- en 

Schaapweipolder, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie H, nrs. 827 (ged.) 

en 130 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.296 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van riolering leggen van een 

rioolwaterpersleiding in de polder van Nootdorp, waarbij de binnenboezem en de 

langsliggende dijken 11 maal worden gekruist en poldersloten 7 maal worden gekruist en 1 

kruising door de 's-Gravenweg en 5 kruisingen door de Hogeveenseweg worden gelegd, in 

de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie C nrs. 3054 en 3058 sectie A nr. 876 

en 892 

 

 

Vergunningnummer: 84.297 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp 

Beschrijving: het maken van een duikerbrug in de binnenboezem van de Polder van 

Nootdorp, in verband met het aansluiten van de te maken Randweg op het Oosteinde, in 

het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp,  sectie C nr. 2936 

 

 

Vergunningnummer: 84.298 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling en J. M. van 

Vliet  

Beschrijving: het dempen van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie H, nr. 700 - 701 en 436 

 

 

Vergunningnummer: 84.299 

Vergunninghouder:  Fa Gebr. Van der Lely, C van der Pol, J.B.M. Helderman en mevr. A. 

van der Plas 



Beschrijving: het dempen en graven van water in de Wippolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 4501 (ged.), 4581 en 25, 4501 (ged.) en 3621 

 

 

Vergunningnummer: 84.300 

Vergunninghouder:  Vereniging Kwekerslaan en Omstreken 

Beschrijving: het leggen van een leidingstelsel in de polder Nieuwland en Noordland ten 

behoeve van het centraal lozen van drainwater, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nr. 822 

 

 

Vergunningnummer: 84.301 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabel in de binnenberm van de boezemkade van de Oude 

Lierpolder, langs de Verlengde Strijp, direct naast het gemeentelijk fietspad op de 

binnenberm 

 

 

Vergunningnummer: 84.302 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het wijzigen van de hoofdleidingen van het drinkwaterdistributie-systeem, 

binnen de omgelegde zeewering, rondom de 1e en 2e Binnenhaven te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 84.303 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker leggen van een kabel: A)  nabij het pand 

Noordweg 71 door de polderkade; B) als zinker door 5 polderwateren; C) langs de 

Noordweg, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 84.304 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het, in de Oude Polder van Pijnacker, plaatsen van lichtmasten langs de 

Noordweg, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 84.305 

Vergunninghouder:  Algemene Haagse Stichting voor Verzorging en Verpleging in Tehuizen 

Beschrijving: het in de Eshofpolder: A) graven van een vijver op het plaatselijk polderpeil; 

B) het maken van twee houten voetbruggen over de sub A) genoemde vijver, bij de aanleg 

van de tuin rondom het verpleeghuis "De Strijp", Strijpkade 32 en het verzorgingshuis 

"Waterhof", Stijpkade 33, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 

3841 

 

 

Vergunningnummer: 84.306 

Vergunninghouder:  G. van Wijk en provincie Zuid - Holland 

Beschrijving: het aanbrengen van een inlaatleiding door de boezemkade van de 

Dorppolder (Gaagweg), langs de Oostgaag, voor waterontrekking ten behoeve van zijn 

agrarisch bedrijf, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 233 

 

 

Vergunningnummer: 84.307 

Vergunninghouder:  J. Bos e.a.   

Beschrijving: het verrichten van werken in de Harnaschpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 1438, 1343, 1344, 1586, 1654 en 1655 (ged.) 



intrekken eerder verleende vergunning ivm. onderbemalingsinstallatie 

 

Vergunningnummer: 84.308 

Vergunninghouder:  vof J.C. Bol  

Beschrijving: uitbreiding van een loods, gedeeltelijk op de boezemkade van de Dorppolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 1770 

 

 

Vergunningnummer: 84.309 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het ten behoeve van de openbare verlichting leggen van een 

electriciteitskabel: A) op drie plaatsen via mantelbuizen door de verheelde boezemkade 

van de Poelpolder, tussen de Poelmolenweg en de Baakwoningbrug; B) in de verheelde 

boezemkade van de Poelpolder, nabij de Rijnvaartweg, te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 84.310 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het uitvoeren van werken langs de Poelwatering en in de hoofdwatergang 

van de Poelpolder ten behoeve van de reconstructie van gedeelten van de Rijnvaartweg en 

de Poelkade, alsmede het plaatsen van lichtmasten in de Poelkade, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 3162 en 3163  

 

 

Vergunningnummer: 84.311 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabels ter aansluiting van percelen op het telefoonnet van het 

district 's-Gravenhage in: a) de zeeduinen van Delfland; b) de Slaperdijk te Ter Heyde; c) 

de Maasdijk tussen de Bankdijk te 's-Gravenzande en de Schenkeldijk te Naaldwijk; d) de 

landscheiding tussen Delfland en Rijnland; e-h) de verschillende boezemwateren en -

kaden, polderkaden, polderhoofdwatergangen en poldersloten 

de vergunning geldt niet voor grondroering in de zeewering en in de Maasdijk gedurende 

het winterseizoen 

 

Vergunningnummer: 84.312 

Vergunninghouder:  Auto Kleyweg B.V.  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Woudse polder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 795 en 796 

 

 

Vergunningnummer: 84.313 

Vergunninghouder:  Gebr. A. P. Hoogerbrugge  

Beschrijving: het bouwen van een veestal in de polder Schieveen, in de kadastrale 

percelen, gemeente Rotterdam, sectie A, nrs. 1095 en 2251 

 

 

Vergunningnummer: 84.314 

Vergunninghouder:  P.N.G. van der Helm  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in zijn eigendom, het buurtschap 

"Sion", in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 598 

 

 

Vergunningnummer: 84.315 

Vergunninghouder:  A. Poot  

Beschrijving: het hebben van twee houten schuren op de binnenberm van de boezemkade 

van de Holierhoeksepolder langs de Vlaardingervaart, in de kadastrale percelen, gemeente 

Zouteveen, sectie M, nrs. 751, 1278 en 1187 



onder intrekking van vergunning 169/1954 

 

Vergunningnummer: 84.316 

Vergunninghouder:  A.G. Adegeest  

Beschrijving: het bouwen van een brug in de polder van Berkel, over de Rodenrijsevaart, 

ter hoogte van perceel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, 

nr. 3606 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.317 

Vergunninghouder:  J. Bos 

Beschrijving: het vrnieuwing van opstallen op de Vlaardingsekade, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie M, nr. 751 

 

 

Vergunningnummer: 84.318 

Vergunninghouder:  J.A.J. van Mil  

Beschrijving: het verbreden van een bestaande toegangsdam, het graven van water in de 

Oude Campspolder en het opruimen van de oude ijzeren doorstromingskoker, die in de 

bestaande dam ligt, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 125 em 

812 

 

 

Vergunningnummer: 84.319 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het, ten behoeve van het bouwplan "Zwaan", nabij de Geestbrug, aanleggen 

van een regenwaterriolering, die het neerslagwater afvoert op de Haagsche Vliet en op de 

Broeksloot, te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 84.320 

Vergunninghouder:  L. v.d. Wel  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Woudse Droogmakerij, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 495 en 1095 

 

 

Vergunningnummer: 84.321 

Vergunninghouder:  J.Q.C. Bruin  

Beschrijving: het bouwen van een garage op de buitenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 910 

 

 

Vergunningnummer: 84.322 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door de singel langs de "Nieuwe Weg", in de 

Commandeurspolder, ter hoogte van pand nr. 37, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 84.323 

Vergunninghouder:  W.L. Duyvestijn en Gemeente Monser  

Beschrijving: het  in de Dijkpolder leggen van een pvc-watertransportleiding door de 

poldersloot, die ligt ten noordoostzijde van kadastraal perceel, in het kadastrale perceel, 

gemeente Monster, sectie K, nr. 5005 

 

 

Vergunningnummer: 84.324 

Vergunninghouder:  A.J.L. Smits  



Beschrijving: het aanbrengen van een steiger in het water vergraven deel van Delflands 

eigendom, aan de zuidwestzijde van zijn eigendom, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie I nrs. nr. 783, respectievelijk 1685   

 

 

Vergunningnummer: 84.325 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het aanleggen van een drukriolering in de buitengebieden A en B, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1342 

 

 

Vergunningnummer: 84.326 

Vergunninghouder:  NV Westlandse Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de Prinsengracht te 

Honselersdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 2570 

 

 

Vergunningnummer: 84.327 

Vergunninghouder:  Consortium Scheveningen B.V.  

Beschrijving: het bouwen van een winkel in de zeewering van Delfland te Scheveningen, 

naast het pand Strandweg nr. 139 A, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie V, nrs. 7210 en 7211 

 

 

Vergunningnummer: 84.328 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT ) 

Beschrijving: het leggen van een kabel in de binnenberm van de Maasdijk, nabij de 

Alsemgeestlaan, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 944 

 

 

Vergunningnummer: 84.329 

Vergunninghouder:  W.J. Moonen en Zn. B.V. , Vogels, A.J. Verkerk, J.C, van Spronsen 

B.V. en  De Nesse  

Beschrijving: het aanleggen van viertal dammen in de noordelijke bermsloot van de 

Tomatenlaan, in de Wippolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A 

nrs. 4286, 5418, 5420, 5422 en 5424 

 

 

Vergunningnummer: 84.330 

Vergunninghouder:  A.A.J. Lansbergen  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 4677 

 

 

Vergunningnummer: 84.331 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een kabel, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie M, nr. 993, plaatselijk bekend Nieuwlandse dijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.332 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het bouwen van acht woningen op het binnentalud en de binnenberm van de 

Maasdijk, tussen de panden, plaatselijk bekend Kortedijk nrs. 48 en 78, in het kadastrale 

perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 171 

 

 



Vergunningnummer: 84.332A 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het, in de polder van Berkel, ten behoeve van de aanleg van onrendabele 

riolering, leggen van een rioolwaterpersleiding in de A.H. Verweyweg waarbij in de 

bermsloten 11 zinkers worden gemaakt, te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 84.333 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het plaatsen van een driehoeksreclamezuil, op de buitenkruinlijn van de 

Maasdijk (Maassluissedijk), bij de stenen taludtrap  naar de Zomerhofstraat ter hoogte van 

hm. nr. 4982, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen , sectie B, nr. 8747 

 

 

Vergunningnummer: 84.334 

Vergunninghouder:  J. Th. van Noordt  

Beschrijving: het dempen van een binnensloot in de polder van Vockestaert, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie Q, nr. 3220 

 

 

Vergunningnummer: 84.335 

Vergunninghouder:  P.J. v.d. Most 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Dijkpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 1591 

 

 

Vergunningnummer: 84.336 

Vergunninghouder:  G.G. van den Berg en Zn. en Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het maken van een dam ter vervanging van een brug in de oostelijke 

bermsloot van de Heenweg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande,  sectie 

L, nr. 4627en 4435  

 

 

Vergunningnummer: 84.337 

Vergunninghouder:  J.M. Post 

Beschrijving: het graven van een insteekhaventje haaks op de Schie, in het kadastrale 

perceel, gemeente Overschie, sectie C, nr. 5080 

 

 

Vergunningnummer: 84.338 

Vergunninghouder:  Firma J. van den Bos 

Beschrijving: het in de polder van Nieuwland en Noordland leggen van twee 

verwarmingsbuizen in één sleuf als zinkers door de sloot die ligt in en op de grens van de 

kadastrale percelen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 

1223 en 1093 

deze vergunning is ingetrokken bij vergunning 315/1985 

 

Vergunningnummer: 84.339 

Vergunninghouder:  G.J. van Ruijven    

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs 2 sloten van de Groeneveldsche 

polder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 436 

 

 

Vergunningnummer: 84.340 

Vergunninghouder:  A.J.J. van Adrichem  



Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het plaatsen van een beschoeiing 

langs een hoofdwatergang van de Groeneveldse polder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 306 

 

 

Vergunningnummer: 84.341 

Vergunninghouder:  Lely Industries NV 

Beschrijving: het uitvoeren diverse werken in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 2837, 3060, 3062 en 3063 

 

 

Vergunningnummer: 84.342 

Vergunninghouder:  T.P. v.d. Lugt  

Beschrijving: het in de Oude Campspolder hebben van een warenhuis langs een scheisloot, 

in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 604 

 

 

Vergunningnummer: 84.343 

Vergunninghouder:  H. v.d. Burg  

Beschrijving: het leggen van een dam in de binnenbermsloot van de Maasdijk, Heen- en 

Geestvaartpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4713 

en 5028 

 

 

Vergunningnummer: 84.344 

Vergunninghouder:  A.C. van Spronsen en J.M.W. 't Hoen 

Beschrijving: het dempen en een doodlopend stukje boezemsloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs.4854 en 2015 

 

 

Vergunningnummer: 84.345 

Vergunninghouder:  Fa. Gebr. Van Koppen  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de boezemsloot in en op de grens 

van de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4085 en 4353 

 

 

Vergunningnummer: 84.346 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het ten behoeve van het inrichten van een woonwagenterrein aan de 

Vrijenbanselaan in de  Hoge Broekpolder: a) dempen van een sloot; b) verbreden van de 

dam en maken van een dam, waarbij water wordt gedempt; c) plaatsen van een stuw, te 

Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.347 

Vergunninghouder:  Fa Zwinkels en Gemeente Monster  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4880 en 4881 

 

 

Vergunningnummer: 84.348 

Vergunninghouder:  J.W.J. Vreugdenhil  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 4145, 2638 en 4146 

 

 

Vergunningnummer: 84.349 



Vergunninghouder:  M.A. Zwinkels en Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het dempen van boezemwater ten behoeve van het verbreden van een dam 

de bermsloot van het Wenpad, in de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie K, nr. 4881 

 

 

Vergunningnummer: 84.350 

Vergunninghouder:  vof P.J.M. Broch, Fa C.P. van Schie en Zoon en J.T. van Schie  

Beschrijving: het dempen en graven van polderwater in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 2084, 1876 en 1032 

 

 

Vergunningnummer: 84.351 

Vergunninghouder:  J.P. Kester  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs een hoofdwatergang in de Oude 

Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 2622 

 

 

Vergunningnummer: 84.352 

Vergunninghouder:  J.C. Krul  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2437 

 

 

Vergunningnummer: 84.353 

Vergunninghouder:  J.M.J. van Santen  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater langs de Middensloot ten behoeve 

van het wijzigen van een warenhuis dat op de boezemkade van de Wippolder staat, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5264 

 

 

Vergunningnummer: 84.354 

Vergunninghouder:  vof A.H.L. van Winden en Zn. 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw: a) vernieuwen van een warenhuis; b) 

maken van een brug over de bermsloot van de Schimmelpenninck van de Oyenweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1910 

 

 

Vergunningnummer: 84.355 

Vergunninghouder:  A.J.J. Hofstede  

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Eshofpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Loosduinen, sectie L, nrs. 510 en 315 

 

 

Vergunningnummer: 84.356 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door de hoofdwatergang nr. 2 ( de 

Vreeburgwatering ) van de Oude Lierpolder, ter hoogte van de syphonduiker door de 

Verlengde Strijp, te De Lier 

onder intrekking van vergunning 282/1984 

 

Vergunningnummer: 84.357 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het dempen van een gedeelte bermsloot langs de Kerkweg, in de polder 

Vockestaert, in de kadastrale percelen, gemeente Schiedam, sectie Q, nrs. 3488 en 3510 

 

 



Vergunningnummer: 84.358 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp ten behoeve van onrendabele riolering leggen 

van een rioolwaterpersleiding, waarbij de binnenboezem en de langsliggende dijken 7 maal 

worden gekruist en bermsloten 5 maal worden gekruist, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2668 

 

 

Vergunningnummer: 84.359 

Vergunninghouder:  Stichting Verwerken Tuinafval Westland 

Beschrijving: het  Leggen van een rioolpersleiding: a) door een sloot van de polder 

Nieuwland en Noordland; door het terrein van de r.w.z.i. "De Nieuwe Waterweg", in het 

kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1145 

 

 

Vergunningnummer: 84.360 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water  in de Oude- en Nieuwe Broekpolder en tot 

het leggen van een dam in boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nrs. 1369, 2147, 1367, 1917,1251 en 2216 

ingetrokken bij vergunning 423/1989 

 

Vergunningnummer: 84.361 

Vergunninghouder:  G. Zwinkels  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Dijkpolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4880 

 

 

Vergunningnummer: 84.362 

Vergunninghouder:  P.J. van Ruyven Agri systems beheer B.V. en Th.J.A. van der Knaap  

Beschrijving: het dempen van water in de Eshofpolder, nabij de Uithofslaan, in de 

kadastrale percelen, gemeente Loosduinen, sectie L, nr. 549 en 479 

 

 

Vergunningnummer: 84.363 

Vergunninghouder:  Th.H.M. van Steekelenburg  

Beschrijving: het vervangen van een warenhuis deels op de boezemkade van de 

Wippolder, langs een zijsloot van de Strijp, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie A, nr. 2235 

 

 

Vergunningnummer: 84.364 

Vergunninghouder:  J.G.M. Koop en G.G. Jansen  

Beschrijving: het uitvoeren van diverse werken in de Woudse Droogmakererij, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 559,843, 844, 845, 846, 742, 

748 en 1096 

 

 

Vergunningnummer: 84.365 

Vergunninghouder:  A.G.M. Koene  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het aanbrengen van beschoeiing, in de 

Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 434 

 

 

Vergunningnummer: 84.366 

Vergunninghouder:  W. v.d. Vorm  



Beschrijving: de aanleg van een hemelwaterbassin, gedeeltelijk op de boezemdijk langs de 

Noordeindsevaart, in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie A, nr. 5272 

 

 

Vergunningnummer: 84.367 

Vergunninghouder:  W. van Ruyven  

Beschrijving: het dempen van water in de Wippolder, nabij de Noordweg, in de kadastrale 

percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 3736 en 5243 

 

 

Vergunningnummer: 84.368 

Vergunninghouder:  Firma De Blaak  

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder vernieuwen van een warenhuis en het plaatsen van 

een beschoeiing, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3730 

 

 

Vergunningnummer: 84.369 

Vergunninghouder:  L.C. Olsthoorn 

Beschrijving:  Dempen en graven van water in de polder Vockestaert, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie M, nr. 1235 en 349 

 

 

Vergunningnummer: 84.370 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het  in de zeewering leggen vaneen waterleiding en een elektriciteitskabel, 

van de Bankdijk naar het op het strand staande clubgebouw van North Sea Surfing, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 287 

 

 

Vergunningnummer: 84.371 

Vergunninghouder:  Fa A. Solleveld en Zoon 

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing in de Oude Lierpolder, langs de 

noordwestelijke doorgaande oeverlijn van de Westwatering, hoofdwatergangnr. 7, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 2066 

 

 

Vergunningnummer: 84.372 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het bouwen van een brug over de Wilhelminasingel  in de Oude Polder van 

Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C nr. 4559, 4560 en 5514 

 

 

Vergunningnummer: 84.373 

Vergunninghouder:  Firma A. Overdevest en Zn.  

Beschrijving: het verbreden van een bestaande brug over de aan de westzijde van de 

Noordersingel gelegen hoofdwatergang, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie C, nr. 3094 

 

 

Vergunningnummer: 84.374 

Vergunninghouder:  W. v.d. Kooy  

Beschrijving: het hebben van een regenwaterbassin in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1384 

 

 

Vergunningnummer: 84.375 



Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het A) aanleggen van een basculebrug over het Rijn-Schiekanaal te Delft 

nabij de Geerweg en de Tweemolentjeskade met aansluitende bestrating en plaatselijke 

aanpassing van langsliggende boezemkaden; B) dempen van boezemwater in het raam 

van de sub A) genoemde brugbouw 

onder intrekking van vergunning nr. 226 uit 1984 

 

Vergunningnummer: 84.376 

Vergunninghouder:  Firma Gebr. J. en A, van Ruyven en AM. van der Voort  

Beschrijving: het dempen van boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D, respectievelijk nr. 3960 en 8086 

 

 

Vergunningnummer: 84.377 

Vergunninghouder:  H.J.M. Zuidgeest 

Beschrijving: het bouwen van twee silo's deels op de boezemkade van de Dijkpolder, langs 

de de Boomawatering, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4080 

 

 

Vergunningnummer: 84.378 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het plaatsen van een bord op de Delflandsedijk bij de Beneluxtunnel, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie N, nr. 558 

 

 

Vergunningnummer: 84.379 

Vergunninghouder:  F.J. Vijverberg firma J van Steekelenburg en Th. J. van Schie  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 828, 2133 en 1032 

 

 

Vergunningnummer: 84.380 

Vergunninghouder:  G.P. v.d. Sande  

Beschrijving: het ten behoeve van de bereikbaarheid van zijn woning, versmallen van de 

zijsloot van de Veenwegwatering en het aanbrengen van een dam daarin, in de 

Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 1989 

 

 

Vergunningnummer: 84.381 

Vergunninghouder:  Pannevis Zaden  BV 

Beschrijving: het aanbrengen van een waterinlaat in de boezemkade van de Oude 

Lierpolder, langs de Leê- of Lierwatering, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie A, nr 4205 

 

 

Vergunningnummer: 84.382 

Vergunninghouder:  A. v.d. Kaay  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs een boezemsloot in het 

Hondertland, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1331 

 

 

Vergunningnummer: 84.383 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen van een hoofdwaterleiding door de binnenboezem en de 

aangrenzende kaden van de Polder van Nootdorp, nabij het kruispunt Meidoornlaan - 

Dorpsstraat, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2936 

 



 

Vergunningnummer: 84.384 

Vergunninghouder:  Firma Verboon Maasland BV 

Beschrijving: het plaatsen van een afrastering op de boezemkade van de Dijkpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maaasland, sectie H, nr. 1077 

 

 

Vergunningnummer: 84.385 

Vergunninghouder:  L.C. de Hoog 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het bouwen van een warenhuis in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 

2223 en 1981 

 

 

Vergunningnummer: 84.386 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het kader van de stabilisatie van de 

Zestienhovensekade, boezemkade van de polder Zestienhoven, langs de Rotterdamse 

Schie en het aldaar leggen van kabels en buizen 

  

 

Vergunningnummer: 84.387 

Vergunninghouder:  P. van Schie  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3026 

 

 

Vergunningnummer: 84.388 

Vergunninghouder:  vof C.A. Hazen en Zoon en J.J. Hazen  

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte in de Zuidpolder van Delfgauw , in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 1818 en 1819 

 

 

Vergunningnummer: 84.389 

Vergunninghouder:  W.A. in 't Veld en F. van Staalduinen  

Beschrijving: het omleggen van een scheisloot in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie C, nr. 1440 en 207 

 

 

Vergunningnummer: 84.390 

Vergunninghouder:  Kustzeilvereniging  " 's-Gravenzande" 

Beschrijving: het vervangen van een clubgebouw met bergruimte op de zandsuppletie 

nabij Vluchtenburg te 's-Gravenzande  

onder intrekking van vergunning 127/1975, gewijzigd bij besluit 1835 /1976 

 

Vergunningnummer: 84.391 

Vergunninghouder:  P.A.F. van Dorp en J. van der Bos 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, het omleggen van de boezemkade 

van de Wippolder en het aanleggen van een waterbassin op deze boezemkade, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 2569 en 1728 

 

 

Vergunningnummer: 84.392 

Vergunninghouder:  Bohemen Bouwbureau BV 

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing en drie vlonders  langs de Goo, in de 

Tedingerbroekpolder te Leidschendam, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, 

sectie H, nr. 2373 



 

 

Vergunningnummer: 84.393 

Vergunninghouder:  H.P. Scholtes  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietlpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1903 en 1293 

 

 

Vergunningnummer: 84.394 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het op het binnentalud van de Maasdijk: a) slopen van de panden Kortedijk  

72a, 74 en 76, inclusief de funderingen; b plaatsen van een schutting om het door de 

sloop vrijgekomen terrein, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 

170 

 

 

Vergunningnummer: 84.395 

Vergunninghouder:  J.L. Breur  

Beschrijving: het verbouwen van het pand Kortedijk 34, in het kadastrale perceel, 

gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 524 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.396 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij (Zwethkade), te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 84.397 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het maken van twee dammen in de Oude Polder van Pijnacker, ten behoeve 

van het bouwrijp maken van het voormalige veilingterrein te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 84.398 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding in de Lage Broekpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Rijswijk,  sectie E nrs. 980, 981, 540 en 1069 en sectie F nrs. 1344, 

1345 

 

 

Vergunningnummer: 84.399 

Vergunninghouder:  C. van Staalduijnen en P.H.J. v.d. Most  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 573, 574, 1711 en 1590 

 

 

Vergunningnummer: 84.400 

Vergunninghouder:  vof Gebr. Hooymans 

Beschrijving: het vervangen van een inlaatleiding door de Geerweg, binnenboezemdijk van 

de Polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 1520 

 

 

Vergunningnummer: 84.401 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding langs en door de Kanaalweg, boezemkade 

langs het Schie-Schiekanaal, te Rotterdam 



 

 

Vergunningnummer: 84.402 

Vergunninghouder:  vof A. Persoon en Delta-Stek 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte scheisloot in de Oude Campspolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, resp. nrs. 598 (ged.) en nr. 911 

 

 

Vergunningnummer: 84.403 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van gasleiding door de Keulseweg en tweemaal door een 

poldersloot, ten behoeve van de gasvoorziening van de percelen Keulseweg 4 en 6, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1105 

 

 

Vergunningnummer: 84.404 

Vergunninghouder:  R.J.M. v.d. Knaap  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis langs een scheisloot van de Woudse 

Droogmakerij, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 495 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.405 

Vergunninghouder:  A.N.E.M. Hofstede  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis langs een scheisloot van de Woudse 

Droogmakerij, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G nr. 495 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.406 

Vergunninghouder:  Firma v.d. Berg - Vlietweg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1952 en 1860  

 

 

Vergunningnummer: 84.407 

Vergunninghouder:  P.H.M.A. Persoon en fa H.J. Bloois en Zn.  

Beschrijving: het maken van een dam in een boezemsloot, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, respectievelijk nr. 3156 en nr. 4318 

 

 

Vergunningnummer: 84.408 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van twee 10-kV-kabels door de Zweth en de langsliggende 

boezemkade van de Woudse Droogmakerij en de Oud - en Nieuw Wateringvelsche polder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 753 en 754 en sectie G, nr. 

1195 

 

 

Vergunningnummer: 84.409 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de zuidoostelijke bermsloot van 

de Nieuwelaan, ter hoogte van de Kreek, in de polder Nieuwland en Noordland, te 's-

Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 84.410 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding "De Vlietstreek"  



Beschrijving: het aanleggen van een hoofdleiding in de noordwestelijke berm van de 

Onderweg van de Brasserskade, in de Lage Broekpolder, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 84.411 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Centrale Westlandsche Snijbloemenveiling  

Beschrijving: het verbreden van de aan de zuidwestzijde gelegen bermsloot van de 

Vlietpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 424 

ingetrokken bij vergunning 330/1985 

 

Vergunningnummer: 84.412 

Vergunninghouder:  M.H. Meijer  

Beschrijving: de aanleg van een brug over de Rodenrijsevaart in de polder Berkel, in het 

kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4304 

 

 

Vergunningnummer: 84.413 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het in de polder van Berkel, ten behoeve van de aanleg van riolering, leggen 

van een rioolwaterpersleiding: a) op 19 plaatsen door de hoofdwatergang langs de 

Noordersingel; b) in grond behorende tot de kade langs de binnenboezem, te Berkel en 

Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 84.414 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  

Beschrijving: het hebben van een tiental peilbuizen achter de zeereep ter hoogte van RS 

107 + 870 voor grondwaterverkenningen, in het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen 

sectie H, nr. 5922 

 

 

Vergunningnummer: 84.415 

Vergunninghouder:  P.H.J. van Mil  

Beschrijving: het dempen van een ondiepe sloot in de Wippolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 5122 en 3087 

 

 

Vergunningnummer: 84.416 

Vergunninghouder:  E.J. van Heyningen, G.G. van den Enden en J. Moor 

Beschrijving: het leggen van twee waterleidingzinkers door twee boezemsloten, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nr. 1101, 1446 en 1473 

 

 

Vergunningnummer: 84.417 

Vergunninghouder:  C.N.M. Duijnisveld 

Beschrijving: het deels op de boezemkade van de Dijkpolder: a) slopen van een 

warenhuis; b) bouwen van een warenhuis, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie K, nr. 3387 

 

 

Vergunningnummer: 84.418 

Vergunninghouder:  N.M. Voskamp 

Beschrijving: het berijden van het provinciaal rijwielpad nr. 1, tussen de Hoek van 

Hollandlaan en het voetpad achter strandhoofd nr. 23, binnen de zeeduinen 

 

 

Vergunningnummer: 84.419 



Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het leggen van een riolering langs de boezemkade van de Dijkpolder 

(Maassluisseweg), te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 84.420 

Vergunninghouder:  Gemeentelijke Energiebedrijf 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding als zinker door drie poldersloten van de 

boezemkade langs de Noordvliet (Maassluisssedijk)van de Dijkpolder, te Maasland  

 

 

Vergunningnummer: 84.421 

Vergunninghouder:  vof H. Vreugdenhil en Zoon 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie B, nr. 1832 

 

 

Vergunningnummer: 84.422 

Vergunninghouder:  A. Varenkamp en A. Varenkamp  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Lierpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie A, nrs. 2880 en 4230  

 

 

Vergunningnummer: 84.423 

Vergunninghouder:  L.F. Herman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild  op het gedeelte van de Delflandsedijk te Hoek 

van Holland, tussen de toegangsweg naar de losplaats van de Nederlandse Spoorwegen en 

De Kulk 

 

 

Vergunningnummer: 84.424 

Vergunninghouder:  N.J.M. van Os 

Beschrijving: het maken van een funderings- en railconstructie, waarop een rolkas, langs 

een hoofdwatergang van de Boschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie H, nr. 531 

 

 

Vergunningnummer: 84.425 

Vergunninghouder:  A.G.M. van der Harg 

Beschrijving: het vernieuwing van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie G, nr. 1740 

 

 

Vergunningnummer: 84.426 

Vergunninghouder:  vof P. Vermeer en Zn.  

Beschrijving: het uitvoeren van diverse werken in de Oude Lierpolder, ten behoeve van de 

bouw van een bedrijfwoning, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, nr. 

3675 (ged.) en 4163 

 

 

Vergunningnummer: 84.427 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: de bouw van een nieuwe badaccommodatie aan het Zwartepad te 

Scheveningen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nr. 6760 

(ged.) 

 

 



Vergunningnummer: 84.428 

Vergunninghouder:  P. N. Hoogerbrugge  

Beschrijving: het in de Vlietpolder verbreden van een dam die ligt in de bermsloot van de 

Hoge Noordweg (boezemkade) ter hoogte van perceel nr. 456, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 127 en 456 

 

 

Vergunningnummer: 84.429 

Vergunninghouder:  H. J. J. Zwinkels  

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, langs hoofdwatergangen, 

aanbrengen van: a) een waterbassin; b) een warenhuis, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2214 

 

 

Vergunningnummer: 84.430 

Vergunninghouder:  Beleggingsmaatschappij De Oude Haven Rotterdam BV  

Beschrijving: het dempen van boezemwater langs het Schie-Schiekanaal, bij de Abraham 

van Stolkweg, hoek Houtstraat, in het kadastrale perceel, gemeente Rotterdam, sectie Z, 

nr. 4168 

 

 

Vergunningnummer: 84.431 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden    

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Harnaschpolder voor reconstructie 

van het sportveldcomplex Den Hoorn, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, 

sectie H, nr. 309 en 316 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.432 

Vergunninghouder:  vof V.d. Helm en P.F.J. Ammerlaan  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Oude Polder van Pijnacker, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 309 en 316 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 84.433 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het vervangen van gedeelten van een gietijzeren waterleiding in de zuidelijke 

wegberm in de Oude Leedeweg, polderkade tussen de Zuidpolder van Delfgauw en de 

PolderBerkel, te Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 84.434 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van poldersloten van de Vlietpolder in het kader van de 

reconstructie van het gedeelte Middelbroekweg, tussen rijksweg 20 en de Strijp, langs het 

terrein van de CCWS 

 

 

Vergunningnummer: 84.435 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het  in de Nieuwe- of Drooggemaakte Polder van Pijnacker dempen van de 

westelijke bermsloot van de Noordweg, ten behoeve van de bereikbaarheid van een 

tankstation, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 650 

 

 

Vergunningnummer: 84.436 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 



Beschrijving: het in de Oranjepolder, in verband met de afvoer van twee 

regenwateroverstorten van het rioleringsnet van het dorp Maasdijk: leggen van duikers, 

plaatsen van stuwen of dammen, verbreden van watergangen, vervangen van bestaande 

duikers in dammen, aanbrengen van leidingen met filterputten voor de 

gietwatervoorziening van tuinbouwbedrijven, te Naaldwijk 

 

Keurvergunningen 1985 

 

Vergunningnummer: 85.001 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp 

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing langs de binnenboezem van de polder van 

Nootdorp, ter hoogte van het bestemmingsplan ''Achter het raadhuis'' 

 

 

Vergunningnummer: 85.002 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravengage  

Beschrijving: het achter de zeewering in de zeeduinen te Scheveningen afzanden van 

gronden voor de bouw van een disctrictspolitiebureau aan de Badhuisweg/Nieuwe Parklaan 

 

 

Vergunningnummer: 85.003 

Vergunninghouder:  J.M. Kester  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs hoofdwatergang nr. 2 (de 

Vreeburgwatering ) van de Oude Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie A, nr. 4224 

 

 

Vergunningnummer: 85.004 

Vergunninghouder:  P. Cloosterman  

Beschrijving: het hebben van een beschoeiing en het vernieuwen van een warenhuis langs 

een scheidingssloot van de Woudse polder,  in het kadastrale perceel, gemeente 

Schipluiden, sectie G, nr. 1020 

 

 

Vergunningnummer: 85.005 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Plaspoel- en Schaapsweipolder verbreden van een bestaande dam 

in een hoofdwatergang tussen de Dr. Augustijnlaan en het Bous de Jongpark, te Rijswijk 

de dam is aanwezig met vergunning nr. 446 van 1976 verleend door de voormalige polder 

de dempen 

 

Vergunningnummer: 85.006 

Vergunninghouder:  J.G.M. van de Burg  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en maken van een waterbassin in de 

Zuidpolder van Delfgauw,  in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G nr. 2384 

 

 

Vergunningnummer: 85.007 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in het kader van de aanleg van een langzaam verkeersroute Rijnstraat - 

Spui: a) opruimen van drie gedeelten kademuur langs de Oranje Buitensingel en de 

Zwarteweg en voet- en rijwielbrug tegenover de Muzenstraat; b) maken dvan drie 

gedeelten damwand ter plaatse van sub a) bedoeld; c) maken van een betonnen brug met 

een middensteunpunt in het boezemwater, voor de langzaam-verkeerroute, te 's-

Gravenhage  



onder intrekking van vergunning onder nr. 89 uit 1976, aangaande de thans te 

verwijderen voet- en rijwielbrug over de Oostsingelgracht, tegenover de Muzenstraat 

 

Vergunningnummer: 85.008 

Vergunninghouder:  J. Markus en firma gebrs. van den Enden 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Wippolder,  in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie A, nr. 2140 

 

 

Vergunningnummer: 85.009 

Vergunninghouder:  Algemene Stichting Bejaardenzorg 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aan de Bezuidenhoutseweg  aanbrengen van: a) een verzorgingshuis, 

waarvan de gevel in de oeverlijn van de Bezuidenhoutsevaart, ter plaatse van een op te 

ruimen keermuur; b) 6 leidingen waarmee neerslag van het sub a) genoemde gebouw kan 

worden afgevoerd,  in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie P, nr. 9819 

 

 

Vergunningnummer: 85.010 

Vergunninghouder:  F.P.N. Zuidgeest 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder,  in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 90 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.011 

Vergunninghouder:  H. Snijders  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp bouwen van een woning deels op de kade 

langs de binnenboezem,  in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 1457 

 

 

Vergunningnummer: 85.012 

Vergunninghouder:  Consortium Scheveningen BV 

Beschrijving: het bouwen van een parkeergarage en een kantorencomplex tussen het 

Gevers Deynootplein, de Badhuisweg,  het districtspolitiebureau aan de Nieuwe Parklaan 

en de trambaan in de Berkenbosch Blokstraat, in de zeewering van Delfland te 

Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 85.013 

Vergunninghouder:  Aannemingsbedrijf Hermes en Roepman BV 

Beschrijving: de bouw van een kantoor met loods en parkeerterrein op grond die behoort 

tot de kade van de binnenboezem langs de Klapwijksevaart,  in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 3538 

 

 

Vergunningnummer: 85.014 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen en onderhouden van een zinkerbundel bestaande uit een 

waterleiding, een gasleiding, een rioolleiding en drie kabelkokers door de Overschieseweg, 

boezemkade van de voormalige Spangensche polder, de Schiedamsche Schie en de 

boezemkade van de Oost-Abtspolder, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.015 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het uitvoeren van werken langs de Schiekade in verband met sanering 

sloopterrein, nabij de boezemkade van de Oost-Abtspolder, plaatselijk bekend als 

Schiekade en Polderweg, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie P, nr. 2799 



 

 

Vergunningnummer: 85.016 

Vergunninghouder:  S.A. v.d. Hoeven 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Campspolder,  in de kadastrale 

percelen, gemeente  Maasland, sectie G, nrs. 796 en 949 

 

 

Vergunningnummer: 85.017 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het op de buitenberm van de Maasdijk tijdelijk aanbrengen van: a) 6 

woonwagens; b) een toiletgebouwtje met daartoe nodige leidingen voor water, gas en 

electriciteit, gemeente Maassluis, sectie A nr. 2961 

 

 

Vergunningnummer: 85.018 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande 

Beschrijving: het ten behoeve van het aanleggen van een vacuümriolering c.q. 

drukriolering in het buitengebied van de Gemeente 's-Gravenzande, in de polders 

Nieuwland en Noordland en Het Waalblok,  in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie I, nrs. 5 en 13; sectie M, nrs. 287, 288 en 970 en sectie N, nr. 449 

(De Kreek) 

 

 

Vergunningnummer: 85.020 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering in het buitengebied van de gemeente 

Wateringen ter plaatse van de Driesprong, het Slimpad en de Laan van Hertewijk te 

Kwintsheul 

 

 

Vergunningnummer: 85.021 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding "De Vlietstreek"  

Beschrijving: het leggen en onderhouden van buizen c.q. zinkers ten behoeve van 

dienstleidingen in de landscheidingen tussen Delfland en Rijnland, verschillende 

boezemwateren, boezemkaden van de diverse polders, de polderkaden en bedijkingen van 

de diverse polders, de hoofd- en andere watergangen van de diverse polders, het een en 

ander voor het voorzieningsgebied binnen Delfland in de gemeenten Voorburg Rijswijk en 

Leidschendam 

 

 

Vergunningnummer: 85.022 

Vergunninghouder:  vof H. J. Flaton en Zn. 

Beschrijving:  Het leggen van een waterleiding als zinker door de boezemsloot die ligt in en 

op de grens van de kadastrale percelen, gemeente  Naaldwijk sectie E nr. 3288 (ged.) 

sectie F nrs. 3288 en 2685 

 

 

Vergunningnummer: 85.023 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een pvc distributieleiding nabij de woning Uithofslaan 54 door 

een vaarsloot ( zijsloot Wennetjessloot ) als zinker en in de ter weerszijden van die sloot 

liggende boezemkaden van de Eshofpolder, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 85.024 

Vergunninghouder:  P.Th.M. Zuidgeest en P.A.J. Barendse  



Beschrijving: het leggen van een gietwaterleidingzinker door de vaarsloot die ligt in en op 

de grens van de percelen,  in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 

1556 en 2537  

 

 

Vergunningnummer: 85.025 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild op het terrein van de de 

riooolwaterzuiveringsinstallatie "De Groote Lucht" te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 85.026 

Vergunninghouder:  Electiriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door een sloot van de Oude Lierpolder, langs 

de "Blaker" circa 125 m ten noordwesten van de Lee- of Lierwatering, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.027 

Vergunninghouder:  vof P. en G. Zwinkels  

Beschrijving: het aanbrengen van een computerkabels over de vaarsloot die ligt in en op 

de grens van de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1534 en 1734 

 

 

Vergunningnummer: 85.028 

Vergunninghouder:  Van der Kooy Pijnacker BV 

Beschrijving: het dempen van water in de Oude Polder van Pijnacker,  in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker,  sectie B, nrs. 2534 en 2067 

 

 

Vergunningnummer: 85.029 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering in de buitengebieden C. D. E. F en G van de 

gemeente Monster, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2430 

 

 

Vergunningnummer: 85.030 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden  

Beschrijving: het inrichten en gebruiken van de bergingslocatie   Sterreweide" voor 

baggerspecie in de Kapelpolder, tegen het buitentalud van de Delflandsedijk, te Maassluis 

 

 

Vergunningnummer: 85.031 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de binnenkruinlijnen en binenbermen 

van de boezemkaden van de Oude Lierpolder: a) de Kanaalweg, langs het Zwethkanaal; b) 

Nieuwe Tuinen, langs de Breê-Lee , te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.032 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: strandexploitatie door de gemeente 's-Gravenzande 

 

 

Vergunningnummer: 85.033 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 



Beschrijving: het aanleggen van een kabel in de Heulweg, boezemkade van de Wippolder 

tussen het Plein en de brug over de Raaphorstsloot, alsmede via brugkokers over de 

Middensloot, de Raaphorstsloot en de Hollewatering, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 85.034 

Vergunninghouder:  H. van den Burgh  

Beschrijving: het vernieuwen van een brug over een hoofdwatergang in de polder 

Vockestaert, als toegang tot het pand Zouteveenseweg nr. 37,  in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie M, nr. 1343 

 

 

Vergunningnummer: 85.035 

Vergunninghouder:  vof Bentvelsen en Zn. en P.J.A. van de Berg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Woudse polder,  in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 896 en 1213 

 

 

Vergunningnummer: 85.036 

Vergunninghouder:  D. van der Gaag 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder van Nootdorp,  in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2662 

 

 

Vergunningnummer: 85.037 

Vergunninghouder:  L. Leerdam en P. J. Hollaar  

Beschrijving: het dempen en graven van water in het hoge gedeelte van de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder,  in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 

1377 en sectie C, nrs. 2679 en 2998  

 

 

Vergunningnummer: 85.038 

Vergunninghouder:  W.N. Nak  

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder opruimen van de stalen brug over de westelijke 

bermsloot van de Kerklaan voor pand nr. 69 en het aanleggen van een dam,  in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3775 

 

 

Vergunningnummer: 85.039 

Vergunninghouder:  J. Sonneveld  

Beschrijving: het verleggen van een dam en het graven van water in de Oranjepolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3620 

 

 

Vergunningnummer: 85.040 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling  

Beschrijving: het dempen van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie H, nrs. 455 en 701 

 

 

Vergunningnummer: 85.041 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Tuinbouw Veiling Westland Noord en gemeente Monster  

Beschrijving: het graven van een sloot en het leggen van een dam in de Dijkpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4479 

 

 

Vergunningnummer: 85.042 



Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden  (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel door de Schie en de langsliggehnde boezemkade 

van de voormalige Hooge Abtswoudsche polder, ter hoogte van de Nederlandse Kabel 

Fabriek, te Delft  

 

 

Vergunningnummer: 85.043 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel te Delfgauw, in de polderkade van de 

Polder van Biesland, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 85.044 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker leggen van een waterleiding door de 

Overgauwseweg, polderkade, grens met de Zuidpolder van Delfgauw, en de langsliggende 

hoofdwatergang ten behoeve van het pand nr. 51, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 6475  

 

 

Vergunningnummer: 85.045 

Vergunninghouder:  H.H. Morré 

Beschrijving: het in de Wippolder,  in de noordelijke bermsloot van de Noordweg, 

hoofdwatergang nr. 3, opruimen van een dam met duiker en het aanleggen van een dam 

met duiker, ten oosten van de op te ruimen dam, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie A, nr. 5150 

 

 

Vergunningnummer: 85.046 

Vergunninghouder:  D.C. v.d. Gaag  

Beschrijving: het vervangen van een bestaande brug in de Polder van Nootdorp, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2068 

 

 

Vergunningnummer: 85.047 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het bouwen van een betonnen brug over het Oranjekanaal met twee 

paaljukken in het water, tegenover de Bonnenlaan, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie O, nr. 993 

 

 

Vergunningnummer: 85.048 

Vergunninghouder:  M. Maan 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte sloot in de Lage Broekpolder, langs de 

Onderweg van de Brasserskade, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie E, 

nrs. 988 en 980 

 

 

Vergunningnummer: 85.049 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam  

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing langs het doodlopende gedeelte van de 

Goo, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk,  sectie F, nr. 2958 

 

 

Vergunningnummer: 85.050 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  



Beschrijving: het leggen van een stalen gaszinker door de Naaldwijksevaart, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 2434 

 

 

Vergunningnummer: 85.051 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen  

Beschrijving: het maken van een tijdelijke afdamming met duikers in de Broeksloot, in 

verband met het verhogen en omleggen van de spoorlijn Gouda-Den Haag CS, te 

Voorburg/s-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 85.052 

Vergunninghouder:  N. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen in 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 85.053 

Vergunninghouder:  H. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen in 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 85.054 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen in 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 85.055 

Vergunninghouder:  G.H. Storm  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe te betreden van de zeeduinen in 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 85.056 

Vergunninghouder:  A.C.M. van Os en L H. Bruinen 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de Dijkpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie I, nr. 1607, 1608 en 1511 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.057 

Vergunninghouder:  L.J.F. Meeuwisse  

Beschrijving: het dempen van water in de Polder van Nootdorp, ten behoeve van de aanleg 

van een hemelwaterbassin, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie E, nrs. 

1749 en 1636 

 

 

Vergunningnummer: 85.058 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het  in de polder Berkel dempen en graven van water ten behoeve van het 

bouwrijp maken van het bestemmingsplan Westersingel UW, almede het leggen van 

rioleringen in de Nieuwe Droogmaking, te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 85.059 

Vergunninghouder:  Bouwbedrijf B. Meijer en Zonen BV 



Beschrijving: het uitbreiden van het restaurant aan de zuidwestzijde van het hotel Atlantic, 

plaatselijk bekend Deltaplein 200 te Kijkduin, in het kadastrale perceel, gemeente 

Loosduien, sectie H, nr. 5278 

 

 

Vergunningnummer: 85.060 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het verleggen van een dam met duiker in boezemwater, ten behoeve van de 

reconstructie van het kruispunt Rijksweg 44-Waalsdorplerlaan, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 85.061 

Vergunninghouder:  Vereniging van Zeebootsportvissers 

Beschrijving: het uitbreiden van de loswal in de zeewering te Ter Heyde; het verharden 

met betonklinkerkeien van een perceel duinterrein in aansluiting op de zuidzijde van de 

bestaande loswal, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1421 

 

 

Vergunningnummer: 85.062 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het aanleggen van drukrioleringen in de buitengebieden van de gemeente 

Wateringen bij de Bovendijk (West) en Hollewatering, het Groenepad, de Korte Noordweg, 

de Markuslaan, de Poeldijkseweg en de Middenweg (West), in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 2070 (noordelijke bermsloot Bovendijk) en 627 

(noordelijke bermsloot Middenweg) 

 

 

Vergunningnummer: 85.063 

Vergunninghouder:  A. v.d. Sar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A                                                                                     

Beschrijving: het in de Lange Stucken, dempen en graven van boezemwater, het 

omleggen van een boezemsloot en het verplaatsen van een stuw, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 3537, 3540, 4239, 4260, 4693 en 5064 

ingetrokken bij vergunning 222/1985 

 

Vergunningnummer: 85.064 

Vergunninghouder:  NV Nederlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het aanleggen van een drinkwatertransportleiding te Honselersdijk, te 

Monster  

 

 

Vergunningnummer: 85.065 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering in het buitengebied van de de Oude- en 

Nieuwe  Broekpolder (de Lange Wateringkade), te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 85.066 

Vergunninghouder:  G. Verkade  

Beschrijving: het maken van een aandamming en het bouwen van een warenhuis, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7768 

 

 

Vergunningnummer: 85.067 

Vergunninghouder:  NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland 

Beschrijving: het aanleggen van drie zinkers voor een 150 kV-verbinding tussen de 

hoogspanningsstations Voorburg en Rijswijk, te 's-Gravenhage  



 

 

Vergunningnummer: 85.068 

Vergunninghouder:  Stichting Verantwoord Wonen  

Beschrijving: het bouwen van 31 woningen aan de Hoogstraat, op het binnentalud van de 

Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie D, nrs. 1124 en  8990 

het dossier bestaat uit 2 mappen 

 

Vergunningnummer: 85.069 

Vergunninghouder:  G.M. Hartman 

Beschrijving: het, in de zeewering van Delfland te Kijkduin, bouwen van een kelderruimte 

onder de garage die is aangebouwd tegen de woning Westkapellelaan 234, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie H, nr. 4858 

 

 

Vergunningnummer: 85.070 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel in de Woudse Droogmakerijk , in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nrs. 624, 622, 645, 679, 1198, 1199, 

1200 en 1201 

 

 

Vergunningnummer: 85.071 

Vergunninghouder:  C.N.M. Duynisveld  

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Dijkpolder, in de brede bermsloot van het 

Wenpad, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr.  3387 

 

 

Vergunningnummer: 85.073 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering in de buitengebieden van de gemeente 

Naaldwijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3449 en 3144 

het dossier bestaat uit 3 mappen 

 

Vergunningnummer: 85.074 

Vergunninghouder:  W.L.A. Beringen, namens de Vereniging van Standexploitanten  " 

'tZuiderstrand"  

Beschrijving: het berijden van Delflands  strandweg in de zeewering ten zuiden van  

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de De Savornin  Lohmanlaan tot de rijslagen bij de standhoofden 32 en 

33, te 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 85.075 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen van een gasreduceerkast c.a. op en in de Nieuwlandsedijk, in 

de polder Nieuwland en Noordland, nabij de Hillwoning, gemeente Hoek van Holland, sectie 

B nr. 3 (Nieuwlandsedijk) 

 

 

Vergunningnummer: 85.076 

Vergunninghouder:  Houthandel Notenboom BV 

Beschrijving: het dempen van boezemwater langs de Schie en tot het plaatsen van een 

beschoeiing langs die demping, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie L, nr. 

1219 

 

 



Vergunningnummer: 85.077 

Vergunninghouder:  Beheersmaatschappij Leen de Mos BV en H.A. van Doorne  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 776, 1162 en 777 

 

 

Vergunningnummer: 85.078 

Vergunninghouder:  J.H.J. Reincke, Th. Reincke en L. Leerdam  

Beschrijving: het dempen en graven van water in het hoge gedeelte van de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie C, nr. 

2062, 2510, 2998,en 2679 

 

 

Vergunningnummer: 85.079 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: de uitvoering van een plan tot het verbeteren van de waterhuishouding in 

het park "Overvoorde" in de Noordpolder, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.080 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telelefoonkabel in de buitenberm van de Delflandsedijk, 

plaatselijk bekend Maassluissedijk, te te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 85.081 

Vergunninghouder:  P. v.d. Gaag 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 421 en 424 

 

 

Vergunningnummer: 85.082 

Vergunninghouder:  vof J.J. Vreugdenhil en Zn en fa gebr. v.d. Kooij 

Beschrijving: het verwijderen van een dam en leggen van een dam in een scheisloot van 

de Dorppolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 42 

 

 

Vergunningnummer: 85.083 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het leggen van slootkruisingen met leidingen die behoren tot het rioolstelsel 

langs de Hoefweg en de Schefferweg, in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie B, nrs. 1083, 1384 en 1385 

 

 

Vergunningnummer: 85.084 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen van een H.P.E. drukriolering in en langs de Uithofslaan in de 

Eshofpolder, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 85.085 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering nabij de Heulweg, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie C, resp. nrs. 1663 en 1665 

 

 

Vergunningnummer: 85.086 



Vergunninghouder:  A. v.d. Tas  

Beschrijving: het maken van een dam in de polder Berkel, ter hoogte van het pand Leeweg 

nr. 16, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 3901 (ged.) 

en nr. 3442 

 

 

Vergunningnummer: 85.087 

Vergunninghouder:  M.P.M. van der Knaap  

Beschrijving: het maken van een corridor over hoofdwatergang nr. 11, ter verbinding van 

warenhuizen van de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, 

nrs. 4580 en 4713 

 

 

Vergunningnummer: 85.088 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken in en aan boezem- polderkaden, 

alsmede tot het leggen van dienstleidingen tussen hoofdleidingen en huisaansluitingen, 

gedurende de jaren 1985 en 1986, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.089 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het in de polder Berkel leggen van een kabel over de Rodenrijsevaart en door 

de langsliggende binnenboezemkaden, ter hoogte van de brug op de hoek Klapwijkseweg 

/Rodenrijseweg, waarbij de Rodenrijseweg wordt gekruist via een bestaande mantelbuis en 

de Rodenrijsevaart via een brugbuis, ten behoeve van de openbare verlichting, te Berkel 

en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 85.090 

Vergunninghouder:  Fa M.J. en  L. van  Leeuwen en Th.A.  Borsboom  

Beschrijving: het dempen van boezemwater en het maken van een dam, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie G, resp. nrs. 2262,  6514 en 4445 

 

 

Vergunningnummer: 85.091 

Vergunninghouder:  A I. Kleyberg  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater nabij de Wateringschevaart te 

Kwintsheul, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 5024, 3496 en 

4979 

 

 

Vergunningnummer: 85.092 

Vergunninghouder:  A.C.A. Zuidgeest  

Beschrijving: het dempen van een vaarsloot, zijsloot van de Wateringsevaart, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 4205, 4979 (ged.), 5025 en 

4635 

 

 

Vergunningnummer: 85.093 

Vergunninghouder:  J.B. Plaizier 

Beschrijving: het bouwen van een woning op de polderkade  langs de Oude Leedevaart 

van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delflgauw, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 6293 

 

 

Vergunningnummer: 85.094 



Vergunninghouder:  NV Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de Sloot van Scheffers, naast de 

brug tussen de Veilingweg en de Grote Waard te Honselersdijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.096 

Vergunninghouder:  N.P.J. Olsthoorn 

Beschrijving: het maken van een dam in een sloot van de Oud- en Nieuw Wateringsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 2252 en 1436 

(ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.097 

Vergunninghouder:  J. Verkade  

Beschrijving: het verbreden van een rijbrug over de vaarsloot langs de Van 

Rijckevorsellaan, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nrs. 1316, 

1329 en 1330 

 

 

Vergunningnummer: 85.098 

Vergunninghouder:  T.J. de Liefde 

Beschrijving: het uitbreiden van een pand  op de buitenberm van de Maasdijk, plaatselijk 

bekend Maasdijk 74, in het kadastrale perceel, gemeente  's-Gravenzande, sectie N, nr. 

680 

 

 

Vergunningnummer: 85.099 

Vergunninghouder:  P.V.M. Kester 

Beschrijving: het maken van een aandamming in de boezemsloot die ligt langs de 

verheelde boezemkade van de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie I, nr. 1711 

aandamming krachtens vergunning nr. 52 van 1975 

 

Vergunningnummer: 85.100 

Vergunninghouder:  P. v.d. Does  

Beschrijving: het in de Harnaschpolder aanbrengen van een inlaatleiding voor het 

onttrekken van boezemwater aan de Dulder, ten behoeve van het tuinbouwbedrijf tot het 

onttrekken van boezemwater aan de Dulder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Schipluiden, sectie H, nr. 1643 

 

 

Vergunningnummer: 85.101 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het  reconstrueren van de Rijskade en het daar aanbrengen van een 

drukriolering, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 1331, 1330, 

716, 423 en  1328 

 

 

Vergunningnummer: 85.102 

Vergunninghouder:  Machinefabriek en Installatiebedrijf C. de Neeff BV. 

Beschrijving: het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Galgkade in het gebied van de 

deltadijk, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D nrs. 3791 en 5020 

(beide ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.103 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  



Beschrijving: het dempen van een gedeelte van de haven, in het kadastrale perceel, 

gemeente Monster, sectie G, nr. 4506 

 

 

Vergunningnummer: 85.104 

Vergunninghouder:  Amoco Netherlands Petroleum Company 

Beschrijving: het leggen van een stalen pijpleiding voor het transport van ruwe olie vanaf 

blok  P-15 via Hoek van Holland naar het Europoortgebied  

dit dossier bestaat uit 2 mappen 

 

Vergunningnummer: 85.105 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Delft, sectie L, nrs. 1058, 1059, 1175, 1177 en 1183 

 

 

Vergunningnummer: 85.106 

Vergunninghouder:  A.P. v.d. Marel  

Beschrijving: het aanleggen van een dam in de Kralingerpolder, in de noordwestelijke 

bermsloot van de Burgerdijkseweg, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, 

nr. 941 

 

 

Vergunningnummer: 85.107 

Vergunninghouder:  Beheerskantoor Scheveningen BV 

Beschrijving: het in de zeewering te Scheveningen slopen van het restant van de panden 

Zwolsestraat 1 en Harstenhoekstraat 2, de voormalige CAB-garage, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nr. 5881 

 

 

Vergunningnummer: 85.108 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel in het Deltaplein en de Hoek van Hollandlaan, ter 

onderlinge verbinding van hotel Atlantic en hotel Zeehaghe, in de zeewering te Kijkduin 

 

 

Vergunningnummer: 85.109 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp en de Tedingerbroekpolder aanleggen van een 

rioolwaterpersleiding, waarbij de binnenboezem en de Veenweg (polderkade) 11 maal en 

de droogmakerijdijk 3 maal wordt gekruist; een zijsloot in de Tedingerbroekpolder wordt 

gekruist, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 1568 en 2030 

 

 

Vergunningnummer: 85.110 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de Noordpolder van Delfgauw leggen van een hoofdwaterleiding door 

de Kooltuinmolensloot, ten westen van de brug in de Noordeindseweg, ter vervanging van 

de zinker die ten oosten van de brug ligt, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 85.111 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Noordpolder in verband met de uitbreiding 

van de verpleeginrichting Huize Westhoff in het Julianapark, in het kadastrale perceel, 

gemeente Rijswijk, sectie B nr. 696 

 



 

Vergunningnummer: 85.112 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door de Heen- en Geestvaart, naast de 

brug  in de Heenweg, te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 85.113 

Vergunninghouder:  Vereniging Besturenraad  Protestants Christelijk Onderwijs 

Beschrijving: het maken van een dam voor bouwverkeer ten behoeve van uitbreiding van 

de kantoorruimte, in de boezemsloot, langs het Oosteinde, in het kadastrale perceel, 

gemeente Voorburg, sectie D, nr. 3202 

 

 

Vergunningnummer: 85.114 

Vergunninghouder:  P. v.d. Meer en P.F.J. Zuidgeest 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 184, 186 en 840 

respectievelijk nrs. 189 (ged.) en 188 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.115 

Vergunninghouder:  J.C. de Wilde, C.J.Th. van Schie  en  H.J.M. van der Knaap 

Beschrijving: het leggen van twee dammen in de Droogmakerij van de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1029  en 

1550 

 

 

Vergunningnummer: 85.116 

Vergunninghouder:  Key en Kramer BV 

Beschrijving: het plaatsen van een hekwerk op de binnenberm van de Delflandsedijk op de 

grens tussen de percelen nabij de keersluis in de Boonerhaven, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maassluis, sectie C, nr. 214 en sectie D, nr. 8995 

 

 

Vergunningnummer: 85.117 

Vergunninghouder:  J.B.M.M. van Heijningen  

Beschrijving: het maken van een aandamming in de langsliggende boezemsloot, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 2449 en 1981 

 

 

Vergunningnummer: 85.118 

Vergunninghouder:  J.H. van der  Knaap en fa. J.M. van Zeijl  

Beschrijving: het a) dempen van een vaarsloot die ligt in en op de grens van de percelen 

kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 2639 en 3056; b) in het kadastrale 

perceel gemeente Monster, sectie I, nr. 1562 aan de noordoostzijde , graven van 

boezemwater,  in aansluiting aan het Heemraadswater en de Boomawatering 

 

 

Vergunningnummer: 85.119 

Vergunninghouder:  L. J. M. van Leeuwen en C. L. M. van Leeuwen 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de Dijkpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4824, respectievelijk 4455 en 

4825 

onder intrekking van vergunning nrs. 347/1973 en 203/ 1977 

 

Vergunningnummer: 85.120 



Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gaszinker door de sloot van Scheffers, onmiddellijk ten 

zuidoosten van de brug tussen de Veilingweg en de Grote Waard, te Honselersdijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.121 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen van een signaalkabel: a) in de binnenkruinlijn, binnentalud en 

binnenberm van de boezemkade van de Vlietpolder langs het Zwethkanaal ( Hoge 

Noordweg ); b) als zinker door de binnenbermsloot van voornoemde boezemkade, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk,sectie C nr. 1261 

 

 

Vergunningnummer: 85.122 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de buitenberm van de Delflandsedijk, ten 

behoeve van aansluitingen van het Windmill - complex, te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 85.123 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: de aanleg van druikriolering langs en door de Nieuwkoopseweg, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 677 en sectie B, nr. 2422 

 

 

Vergunningnummer: 85.124 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving:  Strandexploitatie gedurende het badseizoen 1985 te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 85.125 

Vergunninghouder:  C. Toet  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan  tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 85.126 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een stalen waterleiding door de 

Delflandsedijk  en een kunststofwaterleiding in de buitenberm van de Delflandsedijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie D, nr. 5020 

 

 

Vergunningnummer: 85.127 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een stalen gasleiding, door de 

Delflandsedijk, direct ten oosten van de Wagnerstraat, in het kadastrale perceel, gemeente 

Vlaardingen, sectie D, nr. 5020 

onder intrekking van vergunning 290/1966 

 

Vergunningnummer: 85.128 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2217 

 

 

Vergunningnummer: 85.129 



Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het maken van recreatieve voorzieningen in de Noordpolder van Delfgauw en 

een brug over een afgesloten gedeelte binnenboezem van de Polder van Nootdorp, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 910, 589, 597 en 1310 

 

 

Vergunningnummer: 85.130 

Vergunninghouder:  J. Bos  

Beschrijving: het maken van een waterinlaat en tot het vernieuwen van een gedeelte van 

zijn kassen in de Harnaschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie 

H, nr. 1438 

 

 

Vergunningnummer: 85.131 

Vergunninghouder:  Fa Gebr. L. en G. van der Voort  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Wippolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 4784 en 5344 

 

 

Vergunningnummer: 85.132 

Vergunninghouder:  P.A.J. Romijn en of L. Romijn  

Beschrijving: het berijden van een gedeelte van het voetpad achter strandhoofd nr. 22, 

van het voetpad tussen de strandhoofden 22 en 23 (stranduitgang van de camping 

Ockenburg en van de Schelpweg, vanaf de Haagweg te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 85.133 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het op en nabij de grens tussen de gemeenten Voorburg en 's-Gravenhage, 

in het kader van de reconstructie van de spoorweg Gouda-Den Haag: a) maken van een 

overkluizing over de Broeksloot; b) opruimen van de bestaande spoorbrug over de 

Broeksloot, inclusief de wederzijdse landhoofden; c) graven van boezemwater door het 

plaatselijk verbreden van de Broeksloot  

 

 

Vergunningnummer: 85.134 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het hebben van een gemaal bestaande uit een certrifugaalpomp, in en op de 

grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8284 en 8285 

onder intrekking van vergunning 138/1967 

 

Vergunningnummer: 85.135 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het op de buitenberm van de Maasdijk (Vlaardingsedijk): a) aanleggen van 

een rijwielpad; b) plaatsen van verkeerstekens en waarschuwingsborden, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maassluis, sectie C, nr. 212 

onder intrekking van vergunningen 281/1979 en 139/1984 

 

Vergunningnummer: 85.136 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding ( huisaansluiting ) door de boezemkade van de 

Commandeurspolder langs de Zuidgaag en via een bestaande voetbrug over de 

voorliggende boezemsloot, ten behoeve van het pand Kluiskade 16B, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 2189 

 

 

Vergunningnummer: 85.137 



Vergunninghouder:  J.H.P. Okkerman 

Beschrijving: het maken van een dam in de polder van Berkel, in het kadastrale perceel, 

gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 2538 

 

 

Vergunningnummer: 85.138 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van kabels: a) in de boezemkade van de Noordpolder van 

Delfgauw, langs de Pijnackersche Vaart; b) nabij de Pauwmolen, over de Pijnackersche 

Vaart 

 

 

Vergunningnummer: 85.139 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het verwijderen en leggen van hoog- en laagspanningskabels in de 

Zestienhovensekade, boezemkade van de voormalige polder Zestienhoven, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.140 

Vergunninghouder:  Gemeente Energiebedrijf Rotterdam 

Beschrijving: het in de polder Schieveen vervangen van een laagspanningskabel door en 

langs de Hofweg (waterscheiding), in het kadastrale perceel, gemeente Overschie, sectie 

A, nr. 1078 

 

 

Vergunningnummer: 85.141 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp, te Pijnacker, leggen van twee gasleidingen 

door de westelijke bermsloot van de Middelweg, ten behoeve van de gasvoorziening in de 

gemeente Delft    

 

 

Vergunningnummer: 85.142 

Vergunninghouder:  A.C.M. van Os 

Beschrijving: het dempen van boezemwater en het graven van water in de Dijkpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1608 en 1511 (ged.) 

onder intrekking van vergunning nr. 56/1985 

 

Vergunningnummer: 85.143 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van gasleiding als zinker door drie sloten, in de 

Commandeurspolder, nabij de Kluiskade, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 85.144 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het aanleggen van acht bushaltes op de Maasdijk (Maassluissedijk), in de 

kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nr. 4473 en sectie L, nrs. 540, 541 

en 458 (Maasdijk) 

 

 

Vergunningnummer: 85.145 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen van een hoofdwaterleiding  in de Rijskade, polder- en 

boezemkade van de Noordpolder van Delfgauw, te Pijnacker  

 

 



Vergunningnummer: 85.146 

Vergunninghouder:  L. van der Heiden  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg door de Westduinen nabij de De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag bij strandhoofd 33 

 

 

Vergunningnummer: 85.147 

Vergunninghouder:  P.J. Hollaar 

Beschrijving: het graven van 130 m2 water in de zogenaamde bovenpolder in de Oud- en 

Nieuw Wateringveldsche polder nabij de Bovendijk, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie B, nr. 1377 

zie ook vergunning 37/1985 voor het graven van 120 m2 water 

 

Vergunningnummer: 85.148 

Vergunninghouder:  G. J. van Geest  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ter verbetering van het boezemwater in het 

noordwestelijke deel van het gebied Lange Stukken, in de kadastrale percelen, gemeente 

's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4239, 5065, 3550, 4671, 5177, 4894, 5100 en 4260 

 

 

Vergunningnummer: 85.149 

Vergunninghouder:  A.A.J. Meeuwisse  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Berkel, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nrs. 4025 en 4026 

 

 

Vergunningnummer: 85.150 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de Maasdijk, plaatselijk bekend  

Vlaardingerdijk, tussen de Fabristraat en de Nieuwe Haven, te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 85.151 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het, op verzoek van een aantal strandexploitanten, maken van twee 

drukrioleringen voor de afvoer van afvalwater uit opstallen op het strand op het 

gemeenteriool, in de Standweg tegenover  Zeekant nr. 23 en in de Zeekant tegenover de 

Jongeneelstraat, te Scheveningen  

 

 

Vergunningnummer: 85.152 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het hebben van hoogspannings-, signaal- en openbare verlichtingskabels c.a. 

in de Delflandsedijk, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 5020 

en 4160 (beide ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.153 

Vergunninghouder:  W. Vollebrecht en T. Brabander  

Beschrijving: het vervangen van een bestaande brug over de hoofdwatergang langs de 

Noordersingel, ter hoogte van nrs. 139 b en 139 c, in de polder van Berkel, te Berkel  en 

Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 85.154 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  



Beschrijving: het leggen van een gasleiding ten behoeve van de gasvoorziening van het 

pand Maasdijk 63, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 3809 

 

 

Vergunningnummer: 85.155 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Oppervlaktewater Noordland - Nieuwland en 

omstreken  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van de afvoer van drainagewater 

vanaf de Maasdijk te 's-Gravenzande tot aan de afvoersloot langs de Nieuwlandsedijk te 

Hoek van Holland 

kadastrale percelen, gemeenten 's-Gravenzande, sectie N, nr. 653 en Hoek van Holland, 

sectie A, nr. 175 en 189 

 

Vergunningnummer: 85.156 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste 

Beschrijving: het berijden van de Delflands Dientsweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 85.157 

Vergunninghouder:  Kustzeilvereniging Intercat-Hostex 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 85.158 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam 

Beschrijving: de aanleg van riolering ten behoeve van het bestemmingsplangebied " 

Voorburgseweg ", te Leidschendam 

 

 

Vergunningnummer: 85.159 

Vergunninghouder:  Nederland Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het leggen van een oliepersleiding van Berkel en Rodenrijs tot nabij het tracé 

van de toekomstige rijksweg 19 te Schipluiden: a) door de landscheiding te Berkel en 

Rodenrijs, plaatselijk bekend als de Doenkade; b) als zinker door de Berkelsche Zweth, de 

binnenbeozem langs de Oude Bovendijk, de tussenboezem van de polder Schieveen; c) als 

zinker door de diverse sloten en hoofdwatergangen in de polder Berkel, Akkerdijksche 

polder en de polder Vockestaert 

het dossier bestaat uit 2 mappen; hoofdwatergangen en boezemwater met de kadastrale 

aanduiding: Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 2834, Overschie, sectie A, nrs. 1769 en 

2074;  Delft, sectie M, nr. 741 en Schipluiden sectie M nr. 1292 

 

Vergunningnummer: 85.160 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het in de polder Berkel: a) dempen van een gedeelte bermsloot langs de 

westzijde van de Westersingel  in het uitbredingsplan Westersingel; b) de aanleg van een 

pakeerterrein langs de Westersingel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie A, nr. 2249 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.161 

Vergunninghouder:  A.J.M. van Winden 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis tussen twee scheidingssloten in de 

Woudse polder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, nr. 1123 (oud 

nr. 723) 

 



 

Vergunningnummer: 85.162 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het de Noordpolder van Delflgauw: a) in de Rijskade, boezemkade langs de 

voorboezem van het gemaal van de Nieuwe- of Drooggemaakte leggen van een kabel en 

het verplaatsen van twee lichtmasten; b) leggen van een kabel door twee sloten, te 

Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 85.163 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, als onderdeel van een 

drukriolering leggen van: a) 4 leidingen door de noordelijke bermsloot van de Bovendijk; 5 

leidingen in sloten aan de zuidzijde van de Bovendijk, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie B, nr. 1488 

 

 

Vergunningnummer: 85.164 

Vergunninghouder:  G. Moerman  

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringsveldsche polder bouwen van een 

bedrijfsruimte, tegen de zuidoostzijde van een bestaand warenhuis, in het kadastrale 

perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 2315 

 

 

Vergunningnummer: 85.165 

Vergunninghouder:  A.B.C. Visser 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, percelen nrs. 2377, 2379, 3088 en 3091 

 

 

Vergunningnummer: 85.166 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een waterleiding in de binnenberm van de Nieuwlandsedijk 

als zinker door de bermsloot van de Nieuwlandschedijk, ter plaatse van de Haakweg, te 's-

Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 85.167 

Vergunninghouder:  fa. J. van Zanten en Th.N. Grootscholten  

Beschrijving: het maken van een dam in de bermsloot van de Bloemenlaan, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 3872 en 4717 

 

 

Vergunningnummer: 85.168 

Vergunninghouder:  A. Broers BV 

Beschrijving: het aanleggen van middelen waardoor neerslagwater van daken en terreinen 

op de Gantel kan worden gebracht, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie 

D, nr. 5284 

 

 

Vergunningnummer: 85.169 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de polder Nieuwland en Noordland, ten behoeve 

van het aan te leggen tuinbouwproject Noord en Nieuwland III fase  A, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 139 t/m 142 en Hoek van Holland, 

sectie A nrs. 190, 193 en 196 

 



 

Vergunningnummer: 85.170 

Vergunninghouder:  BV Katwijkse Bouwmaatschappij 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Oude- Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul, in 

het kader van het plan Weideland, in verband met de bouw van 66 woningen,in de 

kadastrale percelen,  gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 2293 en 3263 (ged.) en 2633 

 

 

Vergunningnummer: 85.171 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: strandexploitatie 

 

 

Vergunningnummer: 85.172 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een pvc distributieleiding in de lengte richting van de Papedijk 

en in de buitenberm van de Maasdijk ter plaatse van De Jonghlaan, te 's-Gravenzande 

 

 

Vergunningnummer: 85.173 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: werken langs de binnenboezem van de Polder van Nootdorp ter hoogte van 

het bestemmingsplan "Achter het Raadhuis", te Nootdorp 

onder intrekking van vergunning 1/1985 

 

Vergunningnummer: 85.174 

Vergunninghouder:  Nederlandse Bouw en Architectuur BV  

Beschrijving: het slopen van het voormailge hotel "Rauch"  aan de zeekant hoek 

Keizerstraat en het bouwen van 63 woningen met parkeerruimten, bergingen e.d. met 

bijkomende werken, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nr. 

3472 

 

 

Vergunningnummer: 85.175 

Vergunninghouder:  mevr. M.M. Burger-Van Noort 

Beschrijving: het berijden van de Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 85.176 

Vergunninghouder:  J. Vellekoop  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het plaatsen van een beschoeiing in 

het Hondertland, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3190 

 

 

Vergunningnummer: 85.177 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het: a) opruimen van een dam met duiker in de boezemsloot langs de 

noordoostzijde van de Prinses Mariannelaan (toekomstige Stationslaan); b) maken van 

twee dammen met duikers in de ter weerszijden van de Prinses Mariannelaan gelegen 

boezemsloten, te Voorburg  

 

 

Vergunningnummer: 85.178 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwater Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een waterleiding onder de asfaltverharding van de Lange 

Kruisweg in de Oranjepolder  



 

 

Vergunningnummer: 85.179 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanleggen van twee elektriciteitskabels in mantelbuizen door het water in 

De Boog, in het stratenplan Suydervelt, in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder (2e 

fase), te Wateringen  

 

 

Vergunningnummer: 85.180 

Vergunninghouder:  Visgroothandel W.G. den Heyer en Zn BV 

Beschrijving: het binnen de omgelegde zeewering te Scheveningen wijzigen en uitbreiden 

van de bebouwing tussen de Vissershavenweg, de Zeesluisweg en de Schokkerweg, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nrs. 9219, 9488 en 9489 

 

 

Vergunningnummer: 85.181 

Vergunninghouder:  Key en Kramer BV Maassluis 

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een kunststof zoutzuurafvoerleiding door de 

Delflandsedijk, ter hoogte van hm. 114,225, in de kadastrale percelen, gemeente 

Maassluis, sectie D, nrs. 8998 en 8999 

 

 

Vergunningnummer: 85.182 

Vergunninghouder:  Gebr. A. en C.  Vijverberg  

Beschrijving: het dempen van een 75 m lange en op schouwpeil 1.75 m  brede poldersloot 

van de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie A, nrs. 3551 en 3270 

 

 

Vergunningnummer: 85.183 

Vergunninghouder:  Scouting Karel Doormangroep I 

Beschrijving: het plaatsen van een naambord,in het binnentalud van de Maasdijk 

(Vlaardingsedijk), tegen de binnenzijde van de frontmuur van de overkluizing boven de 

Boonervliet, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie C, nr 213 

 

 

Vergunningnummer: 85.184 

Vergunninghouder:  Bert van der Sprong  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23 alsmede de 

strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 85.185 

Vergunninghouder:  P.H.M. Grootscholten en C.N.M. Grootscholten  

Beschrijving: het dempen van een poldersloot in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3085 en 3084 

 

 

Vergunningnummer: 85.186 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een laagspanningskabel langs de Oude Leedeweg, polderkade 

tussen de Akkerdijksche polder en de Zuidpolder van Delfgauw, tussen de Zuideindseweg 

en de Molenweg, te Pijnacker  

 

 



Vergunningnummer: 85.187 

Vergunninghouder:  A. Hoogerbrugge  

Beschrijving: het verbreden van de toegangsdam naar zijn bedrijf in de Hoefpolder, in de 

zuidwestelijke bermsloot van de Hoogweg, hoofdwatergang nr. 2, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie B nrs.  1092 en 1772 

 

 

Vergunningnummer: 85.188 

Vergunninghouder:  N.T.H. van Paassen en C.P. van Paassen  

Beschrijving: het dempen en graven water in de Hoekpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Rijswijk, sectie I, nrs 853, 1172 en 791 (ged.)  resp. nr. 791 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.189 

Vergunninghouder:  Dalsem Beheer BV 

Beschrijving: het dempen en verbreden van scheidingssloten in de Harnaschpolder 

(Hooipoldertje), in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 1011, 

1013, 1014 en 987 

ingetrokken bij vergunning 6/1987 

 

Vergunningnummer: 85.190 

Vergunninghouder:  Openbaar Lichaam Rijnmond 

Beschrijving: het a) plaatsen van een Prefab-gebouwtje op een vloerplaat, nabij de 

dienstwoning Nieuw Oranjekanaal 115b; b) het berijden van de weg langs het 

Oranjekanaal, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1244 

 

 

Vergunningnummer: 85.191 

Vergunninghouder:  BV Zuid-Hollandse Pletterij v/h Hamburger en H.P.N. v.d. Loos 

Beschrijving: het dempen omleggen van een gedeelte sloot in de Hoge Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie F, nrs. 1584, 1639 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.192 

Vergunninghouder:  P.C. van Dijk, namens negen andere belanghebbende tuinders 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een stuw met pompinstallatie in de boezemsloot 

die ligt tussen de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijjk, sectie E, nrs. 4199 en 3802 

 

 

Vergunningnummer: 85.193 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het aanleggen van een telefoonkabel  door de Wateringschevaart, ter hoogte 

van de woning Heulweg 36, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

1663 

 

 

Vergunningnummer: 85.194 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwatermaatschappij 

Beschrijving: het aanleggen van een drinkwatertransportleiding ter plaatse van de 

Burgemeester Elsenweg: a) als een brugbuis over het Zwethkanaal en over de 

Oostwatering; b) als zinker door de Strijp en door de langsliggende boezemkaden van de 

Vlietpolder en de Boschpolder; c) door de boezemkaden van de Vlietpolder 

(Monnikenlaan), te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.195 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  



Beschrijving: het plaatsen van twee elektrisch aangedreven dompelschroefpompen voor de 

uitmaling van polderwater uit de Eshofpolder en de ontpolderde Zwarte polder  

bestemmingsplan Houtwijk te Kraayenstein) op Delflands boezemwater, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 85.196 

Vergunninghouder:  dr.ir. J.M.N. Ritzen 

Beschrijving: het verbreden van een 12 m lange scheidingssloot en het aanbrengen van 

een beschoeiing in de westelijke oeverlijn van de verbrede sloot, in de Voordijkshoornse 

polder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie I, nr. 3816 

let op : vergunning nr. 85.196 is 2 x uitgegeven aan 2 verschillende vergunninghouders! 

 

Vergunningnummer: 85.196 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam 

Beschrijving: de aanleg van een riolering in de Zeeheldenwijk op het voormalige Koop-

Stookwerkterrein aan de Piet Heinstraat, met 2 uitmondingen van hemelwaterafvoer op de 

Goo, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie F, nr. 2958 

 let op : vergunning nr. 85.196 is 2 x uitgegeven aan 2 verschillende vergunninghouders! 

 

Vergunningnummer: 85.197 

Vergunninghouder:  Adr. Van der Voort Beheer BV 

Beschrijving: het dempen van water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1707 en 3057 

 

 

Vergunningnummer: 85.198 

Vergunninghouder:  vof J.J. Flinterman en Zn.  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de Monstersche Vaart, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4030 en 4835 

 

 

Vergunningnummer: 85.199 

Vergunninghouder:  L. van der Hout Mzn.   

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 2175, 2226 en 4031 

 

 

Vergunningnummer: 85.200 

Vergunninghouder:  L. van der Hout en de vof J.J. Flinterman en Zn.  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 2175, 2226 en 4031 respectievelijk nrs. 4030 en 

4835 

onder intrekking van vergunning 207/1984 

 

Vergunningnummer: 85.201 

Vergunninghouder:  Gemeente  's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding: a) als brugbuis langs een bestaande brug 

over de Zuidgaag, ca. 40 m ten zuiden van de Oostgaag-Westgaag (maaslandse dam); b) 

door de boezemkade van de Commandeurspolder langs de Zuidgaag (Commandeurskade), 

aansluitend op de onder a) genoemde brugsluis; c) door het buitentaluud van de 

boezemkade van de Dijkpolder, langs een zijsloot van de  Westgaag, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 1369 

 

 

Vergunningnummer: 85.202 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 



Beschrijving: het voor de aanleg van een rioleringsstelsel met nooduitlaten in de 

buitengebieden Den Hoon Noord-West, leggen van rioolleidingen met elektriciteitskabels 

en C.A.I. kabels in dezelfde sleuven: a) door het Harnaschwater en de wederzijdse 

boezemkaden van de Harnaschpolder en de Woudse polder; b) door twee zijsloten van de 

Lookwatering en de wederzijdse boezemkaden van de harnaschpolder; c) in de 

boezemkaden van de Harnaschpolder langs de Dulder, de Noordhoornsewatering, de 

Lookwatering en het Harnaschwater; d) in de boezemkade van de Woudse polder langs het 

Harnaschwater; e) in de boezemkaden van de Woudse Droogmakerij langs het 

Harnaschwater en de Zweth; f) op ca. 30 plaatsen door en op 6 plaatsen over 

scheslotenen hoofdwatergangen in voornoemde polders 

 

 

Vergunningnummer: 85.203 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het in de Commandeurspolder aAanleggen van een rioleringssysteem nabij 

de Kluiskade met drie zinkers door sloten ter aansluiting van de panden 

Commandeurskade 19 tot en met 26 en Noordvliet 1 en 2 op het gemeentelijk 

rioleringsstelsel, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 85.204 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding nabij de Rijnvaartweg: a) als zinker 

door de vaarsloot, plaatselijk bekend als Nieuwe Vaart; b) door de boezemkade van de 

Poelpolder; c) als zinker door hoofdwatergang nr. 2 van de Poelpolder (Delflands 

eigendom), te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 85.205 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Oranjepolder  te Maasdijk leggen van vijf kabels, langs de 

zuidwestzijde van de Lange Kruisweg, langs de noordwestzijde van de Korte Kruisweg, 

direct naast de asfaltverharding en ten zuidenwesten van de kruising Lange- en Korte 

Kruisweg, in mantelbuizen door de Korte Kruisweg, te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.206 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering in het buitengebied van de gemeente 's-

Gravenzande: a) in de binnenberm van de Zijdijk; b) in de binnenberm van de Maasdijk; 

C0 in de Galgeweg boezemkade van de Vlietpolder; d) twee zinkers door boezemwater 

 

 

Vergunningnummer: 85.207 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen (De Gemeentelijke Energie- en Waterleiding 

bedrijven) 

Beschrijving: het leggen van een laagspanningskabel in de Maasdijk (Maassluissedijk) te 

Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 85.208 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het leggen van een zinkerbundel door de Delfshavensche Schie, te Rotterdam 

onder intrekking van vergunning 308/1961 

 

Vergunningnummer: 85.209 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 



Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel als zinker door de bermsloot van de Lange 

Broekweg ter hoogte van nr. 35 b, in de Vlietpolder, te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.210 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de boezemkade in de polderkade van de 

Hoefpolder, gedeelte Kijckerweg, te De Lier  

ten behoeve van de uitbreiding van het telefoonnet De Lier 

 

Vergunningnummer: 85.211 

Vergunninghouder:  Stichting tot standhouding Zeebad Schevenignen 

Beschrijving: strandexploitatie te Scheveningen, tussen RS 98 + 800 en RS 99 

 

 

Vergunningnummer: 85.212 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel: a) via een door derden te maken dam over een 

hoofdwatergang van de polder van Nieuwland en Noordland; b) in de buitenberm van de 

Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 944 

 

 

Vergunningnummer: 85.213 

Vergunninghouder:  J. van den Heuvel  

Beschrijving: het dempen van water en het aanleggen van een waterbassin in de Zuipolder 

van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 1985 en 2475 

 

 

Vergunningnummer: 85.214 

Vergunninghouder:  Vereniging tot Exploitatie van het recreatiepark " De Schoffel " 

Beschrijving: het in de Plaspoel - en Schaapsweipolder leggen van een 

rioolwaterpersleiding en een  electriciteitskabel als zinkers door: a)  de Dwarsmolensloot 

ten zuiden van de duiker onder de Lange Kleiweg; b) de zuidelijke bermsloot van de Lange 

Kleiweg naast een betonnen toegangsbrug, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.215 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het: a) herstraten van 540 m  boezemkade van de Dijkpolder langs de 

Zuidgaag; b) verlagen van de in de Zuidgaag aanwezige beschoeiing, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 85.216 

Vergunninghouder:  A.J. Olsthoorn en L. van der Voort  

Beschrijving: het in de Wippolder, langs de Tomatenlaan, in hoofdwatergang nr. 2: a) 

opruimen van een dam met duiker; b) opruimen van een brug; c) maken van een dam 

met duiker, ter plaatse van de sub b) bedoelde brug, in de kadastrale percelen, gemeente 

Wateringen, sectie A, nrs. 5392 en 2538 

 

 

Vergunningnummer: 85.217 

Vergunninghouder:  Bredero Vast Goed NV 

Beschrijving: het in de zeewering te Scheveningen uitbreiden van het Kurhaus  waarbij van 

de bestaande casinoruimte een toegang met een roltrap wordt gemaakt naar de aanwezige 

bergruimte onder het terras aan de zeezijde en deze ruimte in te richten tot een 

speelautomatenruimte bij het casino, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie AF, nr. 2285 



 

 

Vergunningnummer: 85.218 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het leggen van een roestvrijstalen hogedruk olieleiding en een signaalkabel 

door de boezemkade van de Vlietpolder ( Hoge Noordweg ) evenwijdig aan en direct naast 

het oostelijke fietspad langs de Burgemeester Elsenweg ( rijksweg 20 ) en als zinker door 

een sloot van de Vlietpolder, bermsloot van de Burgemeester Elsenweg, ter hoogte van de 

" Vlietwoning " te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.219 

Vergunninghouder:  A.A. Vollering en vof T.G. Bruinen en Zn.  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4675, 3785 en 4660 

 

 

Vergunningnummer: 85.220 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding door de Maasdijk ter hoogte van de 

Boelhouwerstraat te Heenweg, 's-Gravenzande 

 

 

Vergunningnummer: 85.221 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwatermaatschappij 

Beschrijving: het aanleggen van een drinkwatertransportleiding als persleiding door de 

Maasdijk ter plaatse van de Boelhouwerstraat, te te Heenweg, 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 85.222 

Vergunninghouder:  A. v.d. Sar en vof J. en C. van Geest  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de Lange Stucken, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 3537, 4260, 3540, 4239, 

5064 en 4827 

onder intrekking van vergunning 63/1985 

 

Vergunningnummer: 85.223 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het aanbrengen van een verbindingsweg en een taludtrap, op de binnenberm 

c.q. het binnentalud van de Maasdijk (Schiedamsedijk), ter verbinding van het Emaus en 

de Voorstraat, te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 85.224 

Vergunninghouder:  G. J. Steenwik 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4681 

 

 

Vergunningnummer: 85.225 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden  (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het in de polder Berkel leggen van kabels door de Klapwijksevaart en in de 

langsliggende dijken ter hoogte van de Westersingel, ten behoeve van de aanlsluiting van 

de pand Rodenrijseweg 28, te Berkel en Rodenrijs. 

 

 

Vergunningnummer: 85.226 



Vergunninghouder:   Lely Industries NV 

Beschrijving: het aanleggen van een dam in een binnensloot van de Dijkpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente  Maasland, sectie H, nrs. 3071 en 3163 

 

 

Vergunningnummer: 85.227 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabel door een zijsloot van de Zijde (als zinker) en in het 

buitentalud en door de langsliggende boezemkaden van de Groeneveldsepolder, ten 

zuidwesten van de Oostlaan, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.228 

Vergunninghouder:  J. Rodenburg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie B, nr. 1272 

 

 

Vergunningnummer: 85.229 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanleggen van een rioolpersleiding door de Maasdijk, te Maasdijk, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 1983 (Nieuwe Water) en 2118 

(buitenberm Maasdijk) 

deze vergunning is gewijzigd bij besluit nr. 3362/1985 inverband met de gewijzigde 

constructie van de leiding en de herziene sterkteberekening 

 

Vergunningnummer: 85.230 

Vergunninghouder:  A. Guijt  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg door de Westduinen nabij de De 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag bij strandhoofd 32  

 

 

Vergunningnummer: 85.231 

Vergunninghouder:  F.M.C. van Dijk 

Beschrijving: het maken van een dam in hoofdwatergang nr. 32 van de polder Nieuwland 

en Noordland (de sloot langs het Bagijneland) ter ontsluiting van tuinbouwperceel nr. 4 

van het tuinbouwproject Noord- en Nieuwland II fase B, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 1011 

 

 

Vergunningnummer: 85.232 

Vergunninghouder:  vof C. Harteveld en Zn.  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, 

gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 7209 

 

 

Vergunningnummer: 85.233 

Vergunninghouder:  Dienst C.A.I.-Westland 

Beschrijving: het leggen van C.A.I. kabels in de boezemkade van de Dijkpolder langs de 

Noordvliet (Maassluisseweg) ten noordoosten van het viaduct in rijksweg 20, aansluitend 

aan bestaande kabels in de buitenberm, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 85.234 

Vergunninghouder:  vof Kwekerij Groenhof  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Tedingerbroekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 2743 



 

 

Vergunningnummer: 85.235 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het gebruiken van een gedeelte van de weg langs de noordwestelijke zijde 

van het Oranjekanaal, plaatselijk genaamd "Oranjedijk" en "Nieuw Oranjekanaal"  

 

 

Vergunningnummer: 85.236 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het gebruiken van een gedeelte van de weg langs de noordwestzijde van het 

Oranjekanaal plaatselijk genaamd "Oranjedijk"  en "Nieuw Oranjekanaal" 

 

 

Vergunningnummer: 85.237 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het aanleggen van persleidingen naar de Delfshavense Schie en naar het 

Noorderkanaal: a) een persleiding uit het gebied Overschie naar de Delfshavensche 

Schieen door de daarlangs liggende boezemkade van de voormalige polder Blijdorp, ca. 45 

m te noorden van de brug in rijksweg A20; b) een persleiding uit het gebied Blijdorp naar 

het Noorderkanaal en door de boezemkade daarvan, ca. 90 m ten oosten van de 

spoorbrug 

 

 

Vergunningnummer: 85.238 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de zeewering te 's-Gravenzande  in 

Delflands eigendom (Slaperdijk) 

 

 

Vergunningnummer: 85.239 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam  

Beschrijving: het plaatsen van keten op het buitentalud van de Maasdijk nabij de 

Oranjesluis, alsmede aansluitleidingen van nutsbedrijven en een rioolafvoerleiding op en in 

het buitentalud/berm van de Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie O, nrs. 374 en 378  

 

 

Vergunningnummer: 85.240 

Vergunninghouder:  L. Bouwer   

Beschrijving: het berijden van Delflands  dienstweg door de Westduinen nabij de De 

Savornin Lohmanlaan tot de toegangstrap naar het strand bij strandhoofd 32, te 's-

Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 85.241 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het aanleggen en onderhouden van een rijslag, een oprit, een voetpad en 

een rijwielstalling, nabij het verlengde van de Bankdijk, in de zeewering te 's-Gravenzande  

ingetrokken bij vergunning299/1989 

 

Vergunningnummer: 85.242 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  

Beschrijving: het aanleggen van een fietspad c.a. op de Landscheiding tussen Delfland en 

Schieland te Bleiswijk, vanaf de Groendalseweg tot de gemeentegrens van Zoetermeer, 

met een aftakking naar de Munnikenweg, in welke aftakking een dam is opgenomen in de 

bermsloot van de landscheiding, water van de polder Berkel  



 

 

Vergunningnummer: 85.243 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam  

Beschrijving: het a) aanleggen van drukriolering langs de  Broekweg en de  Veenweg, 

polderkade van de Polder van Nootdorp, door en langs een gedeelte van de Broekweg, 

door de Veenwegwatering en de Droogmakerijdijk van de Tederingerbroekpolder; b) het 

dempen van een sloot, in de kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, sectie H, nrs. 

2334 en 2402 

 

 

Vergunningnummer: 85.244 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij    

Beschrijving: het  aanleggen van een drinkwatertransportleiding tussen Honselersdijk en 

Veiling Noord/Kwintsheul, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 1047 

 

 

Vergunningnummer: 85.245 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het in de Groeneveldse polder: a) omleggen en verbreden van een gedeelte 

van de westelijke bermsloot Oostbuurtseweg, alsmede een gedeelte van de westelijke 

bermsloot van de Noordlierweg; b) dempen van een gedeelte van de oostelijke bermsloot 

van de Oostbuurtseweg 

 

 

Vergunningnummer: 85.246 

Vergunninghouder:  P.A.M. Ammerlaan en Gemeente De Lier   

Beschrijving: het aanleggen van een dam in de noordwestelijke bermsloot van de 

Noordlierweg, in de Groeneveldse polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, 

sectie F, nr. 286 en gemeente De Lier, sectie A, nr. 4239 

 

 

Vergunningnummer: 85.247 

Vergunninghouder:  Th.P.A.M. Enthoven en H.P. Scholtes  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1782 en 1903 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.248 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst, directie 's-Gravenhage) 

Beschrijving: het lozen van bronneringswater op boezemwater, uit de bouwput voor de 

uitbreiding van het kantoorgebouw aan de Raamweg 47, te 's-Gravenhage   

 

 

Vergunningnummer: 85.249 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen van een gebouwtje tot in de zeewering c.a. voor een 

kaarsmakerij op de Boulevard te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 85.250 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het plaatsen van een plattegrond - informatiebord langs de Noordeindseweg 

op de tot de kade langs de binnenboezem van de polder Berkel behorende grond ter 

hoogte van de grens tussen de Gemeenten Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. 

 

 



Vergunningnummer: 85.251 

Vergunninghouder:  Stichting tot behartiging van belangen van de dorus rijkersgroep 

zeeverkenners  

Beschrijving: het in de Delfshavensche Schie bouwen van een aanlegsteiger, acht 

meerpalen en twee remmingspalen, ten zuiden van de Beukelsbrug aan de noordoostelijke 

oever, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.252 

Vergunninghouder:  L.E.J. Duyvestein 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de Boschpolder en het bouwen 

van een warenhuis, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 3751 

 

 

Vergunningnummer: 85.253 

Vergunninghouder:  W.C.M. Olsthoorn en vof J. P. Olsthoorn 

Beschrijving: het slopen en bouwen van van een woning, deels op de boezemkade van de 

Oude- en Nieuwe Broekpolder, langs de Strijp, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nr. 2172 en 2173 

 

 

Vergunningnummer: 85.254 

Vergunninghouder:  D. van Velden 

Beschrijving: het maken van een aanlegsteiger in het Nieuwe Water, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr., 3695 

 

 

Vergunningnummer: 85.255 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het vernieuwen van een rioolwaterpersleiding door de Maasdijk 

(Schiedamsedijk bij de Boslaan), te Vlaardingen 

onder intrekking van vergunning 389/1930 

 

Vergunningnummer: 85.256 

Vergunninghouder:  P. Hofland BV 

Beschrijving: het maken van een aandamming in een boezemsloot waarlangs een 

warenhuis wordt gebouwd, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 

1905 

 

 

Vergunningnummer: 85.257 

Vergunninghouder:  vof Gebrs. Van den Berg  

Beschrijving: het dempen van boezem- en polderwater, het graven van polderwater en het 

bouwen van een warenhuis  in de Boschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie H, nr.825 

 

 

Vergunningnummer: 85.258 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een stalen drinkwatertransportleiding door de Delfandsedijk, 

bij gemaal Westland, door het Oude Spui, door een boezemslootje  in de Pettendijk, langs 

het Oranjekanaal, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie E, nr. 340 

( ged. ) 320 en 323 

 

 

Vergunningnummer: 85.259 

Vergunninghouder:  D. Weerheim 



Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Oude Polder van Pijnacker, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 7368 

 

 

Vergunningnummer: 85.260 

Vergunninghouder:  G.J.IJ. Moerman 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Oude Lierpolder,in het kadastrale 

perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3795 

 

 

Vergunningnummer: 85.262 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het aanleggen van riolering langs de Oude Campsweg, polderkade van de 

Oude Campspolder, zijnde grens met de Hoefpolder, te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 85.263 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het in de Hoefpolder, ten behoeve van het aanleggen van riolering, het 

aanleggen van 17 rioolzinkers door de noordwestelijke bermsloot van de de Oude 

Campsweg en de overige hierop uitkomende scheisloten, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.264 

Vergunninghouder:  fa H.P. van Marrewijk en Zn.  

Beschrijving: het omleggen van een poldersloot en de uitbreiding van een warenhuis met 

silo's  in de Harnaschpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 

1646 en 316 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.265 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: het wijzigen van watergangen in de Steendijkpolder ten behoeve van het 

realiseren van het bestemmingsplan "Steendijkpolder-Noord", te Maassluis 

 

 

Vergunningnummer: 85.266 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV   

Beschrijving: de aanleg van drie hogedruk-leidingen door de Delflandsedijk, ten zuidoosten 

van gemaal Westland, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie E, nr. 

340 

 

 

Vergunningnummer: 85.267 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging " Maasmond  b.a." 

Beschrijving: het dempen van een sloot, deel uitmakende van Delflands boezemwater, in 

de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1806 en nr.1549 

 

 

Vergunningnummer: 85.268 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten"  

Beschrijving: het verlengen van een bestaande dienstleiding in de boezemkdade van de 

Zuidpolder van Delfgauw, ter hoogte van het pand Delftsestraatweg nr. 185, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 85.269 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 



Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nr. 1069 

 

 

Vergunningnummer: 85.270 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: A) het ten behoeve van een aan te leggen drinkwatertransportleiding: 1) via 

een te maken brugbuis over het Zwthkanaal ter plaatse van de Galgeweg; 2) als zinker 

door de Naaldwijkse Vaart, ter plaatse van de Galgeweg; 3) in de verheelde boezemkade 

van de Vlietpolder, zijnde de Galgeweg; B) het ten behoeve van de sub A 2 genoemde 

zinker vervangen van de rioolowaterpersleiding van Delfland ter plaatse, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 772 (Zwethkanaal) 

 

 

Vergunningnummer: 85.271 

Vergunninghouder:  A. Valstar BV, Gebr. Vreugdenhil , A.H.C.M. van Dijk, P.C. van 

Rossum, A.P.M. van Dijk en Zn en Gebr. Overschie 

Beschrijving: het leggen van een drinkwatertransportleiding als zinker door twee 

boezemsloten, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3294, 3047, 

2457 en 3607 

 

 

Vergunningnummer: 85.272 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in het binnentalud van de boezemkade van 

de Klaas Engelbrechtspolder, als gevolg van de aanleg van de tertiaire weg nr. 59 aan de 

noordzijde van de gemeente Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 85.273 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een grond- en baggertransportleiding naar de Oost-

Abtspolder: a) van de Delftse Schie en over de aangrenzende boezemkaden van de Oost-

Abtspolder en de voormalige polder Zestienhoven; b) twee jukken in de Delftse Schie, te 

Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.274 

Vergunninghouder:  vof Gebr. A. en H.L. Hofman  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Nieuwe- of Drooggemaakte polder 

van Pijnacker, met de westelijke gevel minder dan 3 m uit de insteek van een sloot, in het 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker,sectie B, nr. 2233   

 

 

Vergunningnummer: 85.275 

Vergunninghouder:  J. v.d. Kooy  

Beschrijving: het verbreden van een toegangsbrug, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 2384 

 

 

Vergunningnummer: 85.276 

Vergunninghouder:  Kwekerij Zandevelt  

Beschrijving: het aanleggen van een waterbassin langs de Zijdijk , in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 5061 

 

 

Vergunningnummer: 85.277 



Vergunninghouder:  C. van der Meer  

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot nabij de Uithofslaan te  's-Gravenhage, in 

het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie L, nr. 488 

 

 

Vergunningnummer: 85.278 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een gasleiding in de Gordelweg en Gordelpad, boezemkade 

langs het Noorderkanaal, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.279 

Vergunninghouder:  J. van Nieuwkerk  

Beschrijving: het vervangen van een gedeelte warenhuis op de door hem gepachte tuin 

nabij Arendsduin, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4795 

en 4403 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.280 

Vergunninghouder:  A. de Bruyn BV 

Beschrijving: het lozen van dak - en terreinwater op boezemwater binnen Delfland, 

waardoor neerslagwater van daken en terreinen op de Naaldwijksevaart kan worden 

gebracht, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4972 

 

 

Vergunningnummer: 85.281 

Vergunninghouder:  Vlotra BV 

Beschrijving: het aanleggen van middelen waardoor neerslagwater afkomstig van daken en 

terreinen op een poldersloot (bermsloot aan de Naaldwijkseweg) kan worden gebracht, te 

's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 85.282 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het maken van een aandamming aan de zuidzijde van de boezemsloot die 

ligt langs de Cubalaan, gemeente Monster, sectie H 

 

 

Vergunningnummer: 85.283 

Vergunninghouder:  P.N. Hoogerbrugge  

Beschrijving: het dempen en graven van water  in de Vlietpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 127 en 456 

 

 

Vergunningnummer: 85.284 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het wijzigen van de waterhuishouding in de Plaspoel - Schaapweipolder en de 

Hoekpolder voor de aanleg van een gedeelte Rijksweg 4 tussen de Prinses Beatrixlaan en 

de Dulder, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie I, nrs. 759,843, 845 en 

846 

deze vergunning is gewijzigd bij besluit 2066/1988 

 

Vergunningnummer: 85.285 

Vergunninghouder:  C.S. van Dijk 

Beschrijving: het verbreden van een dam en het maken van een waterbassin in de Polder 

Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 1013 

 



 

Vergunningnummer: 85.286 

Vergunninghouder:  Verpleeg- en reaktiveringsinrichting ''De Kreek" 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte van de Kreek in de polder Het Oudeland,in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 2832 

 

 

Vergunningnummer: 85.287 

Vergunninghouder:  J.J.G. van Dijk  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Polder van Pijnacker, ten 

behoeve van de bouw van een warenhuis, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, 

sectie C, nrs. 6319, 4951 en 4340 

 

 

Vergunningnummer: 85.288 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Polder Oostmade installeren van een onderbemalingspompje voor 

het lozen van het draineerwater van een crossterrein op het polderwater, te 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 85.289 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het aanleggen van riolering in de buurtschap De Zweth: a)  in de 

Akkerdijksche polder, dempen van een sloot; b) leggen van een vrij-verval-riolering op 

twee plaatsen door de  boezemkade van de Akkerdijksche polder in de lengterichting in de 

Berkelsche Zweth; c) leggen van een drukriolering door de Berkelsche Zweth en de 

aangrenzende boezemkaden van de Akkerdijksche polder en de polder Schieveen; d) 

maken van een spoelwaterinlaat vanuit de Berkelsche Zweth, in de kadastrale percelen, 

gemeente Delft, sectie M, nrs. 713 en 745 

ingetrokken bij vergunning 198/1988 

 

Vergunningnummer: 85.290 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het verwijderen en het leggen van dammen in de Oranjepolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie E, nrs. 28, 342, 344, 347 en 350 

 

 

Vergunningnummer: 85.291 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk  

Beschrijving: het leggen van een voetbrug over de Noordhoornsche Watering, nabij de 

boezemkade van de Harnaschpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie  

I nr. 757, en en gemeente Schipluiden, sectie H nr. 122 

 

 

Vergunningnummer: 85.292 

Vergunninghouder:  J.M. van Kester  

Beschrijving: het aanleggen van een waterbassin langs hoofdwatergang nr. 2 (de 

Vreeburgwatering) in de Oude Lierpolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier,  

sectie A, nr. 4224 

 

 

Vergunningnummer: 85.293 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Kabelnetten regio 

Vlaardingen ) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel door de Berkelsche Zweth als zinker een 

door de langsliggende boezemkaden ten oosten van rijksweg 13 en ter hoogte van het 



pand nr. 163, in de kadastrale percelen, gemeente Delft, sectie M nr. 743 en gemeente 

Overschie sectie A nr. 2082 

 

 

Vergunningnummer: 85.294 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen van een L.S.-kabel langs de Hoge Noordweg, in de binnenkruinlijn 

, het binnentalud en de binnenberm van deze boezemkade van de Vlietpolder, langs het 

Zwethkanaal, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie G, nr. 1261 

 

 

Vergunningnummer: 85.295 

Vergunninghouder:  vof P. Molenaar en Zn.  

Beschrijving: het plaatsen van een bemalingsinstallatie in de polder Berkel ten behoeve 

van het handhaven van een lagere waterstand dan het polderpeil in fasen en voor 

bijkomende werken, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C nrs. 

2870, 2826, 1137, 1141, 1140, 2589, 1519, 158, 1518, 1174, 1173, 1774 en 1773 

 

 

Vergunningnummer: 85.296 

Vergunninghouder:  M.M. van Rijn 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Oude Polder van Pijnacker, met de 

noordwestelijke gevel minder dan 4 m uit de insteek van een hoofdwatergang, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 5856 

 

 

Vergunningnummer: 85.297 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding als zinker, ten behoeve van het 

tuinbouwbedrijf van P.N. Hoogerbrugge, Hoge Noordweg 23, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1816, 1516 en 456 

 

 

Vergunningnummer: 85.298 

Vergunninghouder:  Bouw- en Aannemingsbedrijf J.M. Bakker BV  

Beschrijving: het in de boezemkade van de Hoge Broekpolder aanbrengen van verankering 

ten behoeve van de damwand langs de voorboezem van de gemalen van de Hoge - en de 

Lage Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie G, nr. 2223 

 

 

Vergunningnummer: 85.299 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker door het Afvoerkanaal, ten oosten van 

de brug in de Groot Hertoginnelaan, te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 85.300 

Vergunninghouder:  A. Valk  

Beschrijving: het op de binnenberm van de Maasdijk uitbreiden van de panden met 

bergruimten, plaatselijk bekend Maasdijk, 181 en 181a, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 1248 en 2158 

 

 

Vergunningnummer: 85.301 

Vergunninghouder:  A.F.W.M. Bekkers en fa.Gebr. T. en C. Sonneveld  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder Berkel, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3203 en 2981 



 

 

Vergunningnummer: 85.302 

Vergunninghouder:  J.T.M. van Kester en J. Honders  

Beschrijving: het leggen van een gietwaterleiding als zinker door de boezemsloot die ligt in 

en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 2895 en 

3973 

 

 

Vergunningnummer: 85.303 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het aanleggen en hebben van drijvende steigers voor 84 ligplaatsen ten 

behoeve van jachten in de Nieuwe Haven, Delflands boezemwater, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schiedam, sectie L, nr. 3220 

 

 

Vergunningnummer: 85.304 

Vergunninghouder:  G.A.M. Zuidgeest en Bruinsma Selektiebedrijven BV 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte sloot in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1313 en 1314 

 

 

Vergunningnummer: 85.305 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder dempen van de bermsloot van de Kerklaan, vanaf 

de kruising met de Veilingweg over 80 m in zuidoostelijke richting, te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.306 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het langs de westzijde van de Schiedamsche Schie ter hoogte van de 

Delflandseweg: a) vergraven van grond tot water en dempen van water; b) plaatsen van 

een beschoeiing, te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 85.307 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam) 

Beschrijving: het uit c.q. in de Zestienhovensekade, boezemkade van de polder 

Zestienhoven: a) verwijderen van kabels en lichtmasten; b) aanbrengen van kabels en 

lichtmasten, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.308 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het  leggen van een gasleiding over een lengte van 3 m in Delflands 

eigendom (Lange Broekweg c.a.) en als zinker door de poldersloot die ligt in en op de 

grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr 1442 en 116 

 

 

Vergunningnummer: 85.309 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een elektriciteitskabel als zinker door een boezemsloot ter 

hoogte van het adres Van Rijckevorsellaan nr. 6, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie O, nr. 1118 

 

 

Vergunningnummer: 85.310 



Vergunninghouder:  W.C.J. v.d. Knaap  

Beschrijving: het omleggen over een lengte van ca. 35 m van een sloot in de Groeneveldse 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 294 enerzijds en nrs. 

316 en 295 

 

 

Vergunningnummer: 85.311 

Vergunninghouder:  vof Van der Meys 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Aalkeet - Binnenpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maassluis, sectie B nr. 1271 (oud ged. 956) 

ingetrokken bij vergunning 48/1988 

 

Vergunningnummer: 85.312 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van drukriolering: a) langs en door de 

polderkaden van de Katwijkerlaan, de Oude Leedeweg, de Noordeindseweg, de 

Overgauwseweg, de Strikkade langs en door deze wegen en langs en door de bij Delfland 

in beheer en eigendom zijnde wegen te weten de Reesloot, de Keulseweg en de Zuidweg; 

b) als zinker door diverse hoofdwatergangen en sloten langs de onder a) genoemde wegen 

en de Molenlaan en de P. Bregmanlaan gelegen, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nrs. 6548, 6475, 5831, 5832, 2508, 2509 sectie F nr. 794, sectie D, 

nr.226 en sectie B nrs. 964, 2351, 1150, 1841,1150 en 1061 

 

 

Vergunningnummer: 85.313 

Vergunninghouder:  A. Vreugdenhil en W. Steenks 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte van een doodlopende poldersloot, in de 

kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie I, respectievelijk nr. 1468 en nr. 836 

 

 

Vergunningnummer: 85.314 

Vergunninghouder:  Handelskwekerij Fides BV 

Beschrijving: het dempen van 80 m scheisloot en het graven van een waterpartij in de 

Hoefpolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, nrs. 1395, 644, 1077 en 

1078 

 

 

Vergunningnummer: 85.315 

Vergunninghouder:  Vennootschap firma J. van den Bos  

Beschrijving: het leggen van twee verwarmingsbuizen via wee manterbuizen over de sloot 

die ligt in en op de grens vamn de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie 

M, nrs. 1223 en 1093 

onder intrekking van vergunning 338/1984 

 

Vergunningnummer: 85.316 

Vergunninghouder:  C. Moerman  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs twee scheidingssloten  in de 

Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 3061 

 

 

Vergunningnummer: 85.317 

Vergunninghouder:  J.W.M. Ammerlaan  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder Berkel, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2625 en 3219 

 

 

Vergunningnummer: 85.318 



Vergunninghouder:  Gemeentebedrijven Delft  

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding door een sloot naar het benzinestation 

langs Rijksweg 13 ter hoogte van km 12,6 in de Zuidpolder van Delfgauw, te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 85.319 

Vergunninghouder:  P.A. Post en Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het maken van een dam in de bermsloot langs de Molenweg, in de polder 

Berkel, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nrs. 3460, 3578 

en 2995 

 

 

Vergunningnummer: 85.320 

Vergunninghouder:  Veilingvereniging "Westland Noord" 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4528 en 4638 

 

 

Vergunningnummer: 85.321 

Vergunninghouder:  A.J. van den Berg, Gebr. v.d. Lely, en W.A.M. van Ruyven  

Beschrijving: het dempen en graven water in de Wippolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 5331, 5366 en  5243 

 

 

Vergunningnummer: 85.322 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het hoger leggen c.q. plaatsen van C.A.I.-kabels en -kasten in de 

Zestienhovensekade, boezemkade van de voormalige polder Zestienhoven, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.323 

Vergunninghouder:  vof P. de Jong  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs een scheidingssloot van de 

Duifpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie B, nr. 698 

 

 

Vergunningnummer: 85.324 

Vergunninghouder:  J.J. Noordam  

Beschrijving: het behouden van twee damverbredingen in de Droogmaking in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 

2062, 1615 en 7180 

 

 

Vergunningnummer: 85.325 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het tijdelijk in gebruik nemen van een strook duinterrein langs de 

winkelpromenade te Kijkduin, alsmede het aldaar tijdelijk hebben van een trap op het 

buitentalud van Delflands zeewering, ten behoeve van een te houden surf - evenement, in 

het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie H, nr. 6025 

 

 

Vergunningnummer: 85.326 

Vergunninghouder:  Christelijke Woningbouwvereniging "Patrimonium 's-Gravenhage" 

Beschrijving: het bouwen van 38 woningen binnen de bebouwde kom tussen de Gevers 

Deynootstraat en de Harstenhoekstraat in de zeeduinen te Scheveingen, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nr. 5570 

 



 

Vergunningnummer: 85.327 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (G.E.B.)  

Beschrijving: het ophalen van kabels en verleggen van hoog- en laagspanningskabel in de 

Zestienhovensekade, boezemkade van de polder Zestienhoven, te Rotterdam 

 

 

Vergunningnummer: 85.328 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het aanleggen van riolering in het gebied ten zuidwesten van de Oude 

Bovendijk in de polder Schieveen en door de landscheiding tussen Delfland en Schieland 

(Doenkade), te Rotterdam  

 

 

Vergunningnummer: 85.329 

Vergunninghouder:  H.A.A. Ammerlaan 

Beschrijving: het hebben, onderhouden en gebruiken van een constructie in de 

boezemkade langs de Groeneveldse  of Monsterwatering ten behoeve van het inlaten van 

boezemwater naar de rond zijn boerderij liggende poldersloten, in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie F nr. 130 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.330 

Vergunninghouder:  Bloemveiling Westland 

Beschrijving: het dempen van boezemwater en het dempen en graven van water in de 

Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 425, 424, 420, 

455, 931, 930 en 823 

onder intrekking van vergunning 411/1984 

 

Vergunningnummer: 85.331 

Vergunninghouder:  Gemeente 'sGravenzande  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het bestemmingsplangebied Zandevelt in de 

Heen- en Geestvaartpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, 

nr. 254 

 

 

Vergunningnummer: 85.332 

Vergunninghouder:   A. Noordam c.s.  

Beschrijving: het dempen en graven van een sloot en het verbreden van een dam  tot in 

de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 1230, 

1265 en 1232 

 

 

Vergunningnummer: 85.333 

Vergunninghouder:  B. van Marrewijk  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Harnaschpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 166 en 1682 

 

 

Vergunningnummer: 85.334 

Vergunninghouder:  C.J.J. Fransen en H. de Boer  

Beschrijving: het dempen en graven van water, alsmede het bouwen van een warenhuis in 

de Woudse polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 

1130,1163 en 572 

 

 

Vergunningnummer: 85.335 



Vergunninghouder:  vof P. en G. Zwinkels  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in het kadastrale perceel, 

gemeente Monster, sectie I, nr. 1534 

 

 

Vergunningnummer: 85.336 

Vergunninghouder:  Bas van Buuren en Zn BV en M. van Buuren 

Beschrijving: het maken van een dam in hoofdwatergang nr. 2 in de Oude Campspolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 914 en 897 

 

 

Vergunningnummer: 85.337 

Vergunninghouder:  H. van der Ende  

Beschrijving: het hebben van een woonhuis, een volière/cv-ruimte, een garage, een 

garage-aanbouw en een hobbykastje op de buitenberm van de Maasdijk, plaatselijk 

bekend, Maasdijk 42, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 

577 en 578 

onder intrekking van vergunning 220/1975 

 

Vergunningnummer: 85.338 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het aan de zuidwestzijde van het NS-station Voorburg, in het gebied van de 

Utrechtsebaan/Hoogspoor: a) dempen en gedempt houden van boezemwateren; b) het 

graven c.q. verbreden van boezemwateren, waaronder de Broeksloot; c) het maken van 

twee verbindingsduikers, onder de Prinses Mariannelaan en in het Westeinde, ter 

onderlingen verbinding van de sub b) bedoelde boezemwateren; d) het maken van vier 

voetbruggen, te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 85.339 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van circa 220 m telefoonkabel in de zeewering, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 1854, 1852 en 1420 (het Molenslag), 

Delflandse eigendom 

 

 

Vergunningnummer: 85.340 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het leggen van een olietransportleiding vanaf Berkel en Rodenrijs naar 

Europoort voor zover deze de Schie, de boezemkade van de Akkerdijksche polder en de 

boezemkade van de voormalige Noord-Kethelpolder met  bijbehorende veiligheidszones 

kruist  

 

 

Vergunningnummer: 85.341 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een gaszinker door het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de 

Tweemolentjeskade te Delft  

 

 

Vergunningnummer: 85.342 

Vergunninghouder:  J.E.M. en H.J. van Winden  

Beschrijving: het maken van een uitrit in de Nieuwe of Droog gemaakte polder naar de 

Niieuwkoopseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1410 

 

 

Vergunningnummer: 85.344 



Vergunninghouder:  H. Snijders  

Beschrijving: het bouwen van een brug over de binnenboezem langs het Oosteinde en het 

maken van een damwand in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie A, nr. 1457 

 

 

Vergunningnummer: 85.345 

Vergunninghouder:  A.W.A. v.d. Burg  

Beschrijving: het maken van een inlaatleiding met filterbak ten behoeve van het 

onttrekken van water uit de Pijnackersevaart ter besproeiing van tuinbouwgewassen op 

het perceel  in de boezemkade van de Noordpolder van Delfgauw, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie F, nr. 253 

 

 

Vergunningnummer: 85.346 

Vergunninghouder:  J.H.C. Weerdenburg 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs de hoofdwatergang nr. 2 in de Oude 

Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie F, nr. 2654 

 

 

Vergunningnummer: 85.347 

Vergunninghouder:  Stichting Doelmanshoeve  

Beschrijving: het reconstrueren c.q. verstevigen van een brug over het boezemwater 

Kortebuurt bij de zuidhoek, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie B, nr. 

1102 

onder intrekking van vergunning, verleend bij besluit van 23 juni 1890 

 

Vergunningnummer: 85.348 

Vergunninghouder:  vof M.J. de Rijke  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 2507, 355 ged. en 327 

 

 

Vergunningnummer: 85.349 

Vergunninghouder:  vof Jac. Groenewegen & Zn.  

Beschrijving: het dempen en graven van poldersloten in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 1879, 2029 en 3281 

 

 

Vergunningnummer: 85.350 

Vergunninghouder:  vof Kwekerij Sonella  

Beschrijving: het dempen van water en het bouwen van een warenhuis in de Polder van 

Nootdorp, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 1810 en 3003 

(ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.351 

Vergunninghouder:  E.L. Oosterbeek  

Beschrijving: het dempen en graven van sloten in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 3167 en 3626 

 

 

Vergunningnummer: 85.352 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp ten behoeve van de aanleg drukriolering 

leggen van buizen: a) langs en door de bij Delfland in beheer zijnde wegen, de 's-

Gravenweg, de Nieuwkoopseweg en de Langelandseweg; b) als zinker door een 



hoofdwatergang en sloten langs de onder a) genoemde wegen, in de kadastrale percelen, 

gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 876, 965, 952, 947 en  941 en sectie B, nrs. 578 en 

521,  

 

 

Vergunningnummer: 85.353 

Vergunninghouder:   NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het hebben van twee stenen gebouwtjes en een elektriciteitskabel in de 

zeeduinen van Delfland nabij de noordoostzijde van de Schelpweg, in het kadastrale 

perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 2079 

 

 

Vergunningnummer: 85.354 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam  

Beschrijving: het leggen van zes waterleidingen als zinker door de hoofdwatergang die ligt 

aan de noordzijde van de Dwarshaak, ten behoeve van de waterlevering aan zes 

tuinbouwbedrijven in de polder Nieuwland en Noordland te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 85.355 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker leggen van kabels: a) als zinker door de 

Hoogsche Watering, hoofdwatergang van deze polder, ter hoogte van het pand 

Klapwijkseweg nr. 17; b) plaatselijk minder dan 4 m uit de insteek van de Oostwatering, 

hoofdwatergang, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 865  

 

 

Vergunningnummer: 85.356 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het  in de Noordpolder, onder 's-Gravenhage en Rijswijk, over de Broeksloot,  

in verband met de voorgenomen uitbreiding van de Zuster Eikelenboomstichting: a) 

verwijderen van een aanwezige voetbrug ter hoogte van de Sinjeur Semeynsweg; b) het 

bouwen van een nieuwe voetbrug op ca. 70 m ten noordoosten van de sub a) genoemde 

voetbrug 

 

 

Vergunningnummer: 85.357 

Vergunninghouder:  H.T.A.M. van Veen 

Beschrijving: het dempen en graven van water ten behoeve van de aanleg van een 

waterbassin in de Polder van Nootdorp, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, 

sectie B, nrs. 555, 554 en 558 

 

 

Vergunningnummer: 85.358 

Vergunninghouder:  vof J. Nowee en Zn.  

Beschrijving: het maken en hebben van een hemelwaterbassin in de Voordijkshoornse 

polder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie I, nr. 4320 

 

 

Vergunningnummer: 85.359 

Vergunninghouder:  vof J.M. v. Veen 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte bermsloot van het Galgepad, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4027 en gemeente Naaldwijk, sectie  E, 

nr. 3104 

 

 

Vergunningnummer: 85.360 



Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het maken van kabelwerken, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie H nr. 757, 948 en 1578 

 

 

Vergunningnummer: 85.361 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een stalen gastransportleiding in de Lange Broekweg  en  het 

tijdelijk lozen van bronneringswater op oppervlaktewater, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nr 1442 

 

 

Vergunningnummer: 85.362 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding in de Lange Broekweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1442 

 

 

Vergunningnummer: 85.363 

Vergunninghouder:  Verenigde Dura Bedrijven BV 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een houtenbrug over de Goo  in de 

Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie N nr. 2372 

(de Goo) 

 

 

Vergunningnummer: 85.364 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het maken van een aandamming en plaatsing van een beschoeiing in het 

Lierwatertje achter de Verkadestraat   tbv de aanleg van een riolering, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maasdijk, sectie F, nr. 607 

 

 

Vergunningnummer: 85.365 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland   

Beschrijving: het leggen van 4 m kabel in Delflands eigendom, een gedempte 

hoofdwatergang van de polder Nieuwland en Noordland, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 145 

 

 

Vergunningnummer: 85.366 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het aanleggen van drukriolering in buitengebied NA , in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7863 (Nieuw Vaart) 

 

 

Vergunningnummer: 85.367 

Vergunninghouder:  S. van Staalduinen 

Beschrijving: het dempen en verbreden van enkele sloten  in de Dijkpolde, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, nrs. 443, 444, 3159, 3219 en 3220 

 

 

Vergunningnummer: 85.368 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding ten behoeve van de tuinbouw te Naaldwijk, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 459 en 461 

 

 



Vergunningnummer: 85.369 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding in de Vlietpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 459, 461, 556, 1516 en 1816 

 

 

Vergunningnummer: 85.370 

Vergunninghouder:  Stichting Nieuwe Tuinen  

Beschrijving: het aanbrengen van beplanting en recreatieve voorzieningen in- en langs de 

Breê- Lee te De Lier  

 

 

Vergunningnummer: 85.371 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: de aanleg van een rioleringsstelsel met nooduitlaten in het noordwestelijke 

deel van de Oranjepolder, te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.372 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: werken in verband met de aanleg van een bedrijfsterrein aan de Lange 

Kleiweg ten westen van het TNO-complex in de Plaspoel -  en Schaapsweipolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie G, nrs. 247, 248 en 260 

 

 

Vergunningnummer: 85.373 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het  in de Zuidpolder van Delfgauw ter vervanging van een bestaande 

huisaansluiting leggen van een waterleiding, in de westelijke berm van de Overgauwseweg 

(polderkade) door de bermsloot daarvan naar pand nr. 98, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 85.374 

Vergunninghouder:  G.L. Zwinkels 

Beschrijving: het vervangen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Wippolder 

langs de Raaphorstsloot, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 

5351 

 

 

Vergunningnummer: 85.375 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Delft leggen van kabels in de Akkerdijkseweg, polderkade van de 

Akkerdijksche polder 

 

 

Vergunningnummer: 85.376 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van een buisleiding en een overstort voor de afvoer van 

afvalwater van de vuilwaterriolering in het industriegebied Binckhorstlaan en omgeving 

nabij de basculebrug in de Neherkade over de Haagsche Vliet 

 

 

Vergunningnummer: 85.377 

Vergunninghouder:  A.W.A. v.d. Burg, ing. J.G.H. Cordenier en F.J.A. Beyers  

Beschrijving:  Het leggen van een 4 m brede dam in een sloot in de Noordpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, respectievelijke nrs. 

253, 1178 en 1315 



 

 

Vergunningnummer: 85.378 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk (Z-H) 

Beschrijving: het bouwrijp maken van een locatie in de Hoekpolder ten zuiden van 

"Steenvooorde II" tussen de Florence Nightingalestraat en de Hoekpolderweg ten behoeve 

van woningbouw, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.379 

Vergunninghouder:  A.G. Boers 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in de Lange Stucken, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4694 en 4695 

 

 

Vergunningnummer: 85.378 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het aanleggen van drukrioleringen in de Uilenlaan, Korte Kwak, Kwaklaan, 

Druivenlaan, Sweeruslaan, Oosteinde 78 en 82 en Strijpkade alle gelegen in de Wippolder 

aldaar, te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 85.381 

Vergunninghouder:   Van Vliet BV 

Beschrijving: het in de Oud - en Nieuw Wateringsveldsche polder aanleggen van een 

drukriolering ten behoeve van de vestiging van dit bedrijf, voor de afvoer van 

verontreinigd water naar de gemeentelijke vuilwaterriolering in het plan Suydervelt, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C nrs. 639 en 641 

 

 

Vergunningnummer: 85.382 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het uitvoeren van werken  in de Noordpolder van Delfgauw ten behoeve van 

het inrichten van een ijsbaan, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 

589 en 910 

 

 

Vergunningnummer: 85.383 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het aanbrengen van een clubhuis in de Nieuwe Haven, ten behoeve van de 

watersportvereniging "De Nieuwe Haven'', in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, 

sectie L, nr. 3220 

 

 

Vergunningnummer: 85.384 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding "De Vlietstreek" 

Beschrijving: het leggen van een waterleidingzinker in de Haagsche Vliet, op de grens van 

de gemeenten Voorburg en Rijswijk, ter verbinding van de leidingen in het 

woningbouwplan Zwaan te Voorburg en in de Cromvlietkade te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.385 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de landscheiding tussen Delfland en Rijnland leggen van een 

electriceitskabel, een waterleiding en een gasleiding, in het noordoostelijk verlengde van 

de Bezuidenhoutseweg, ten behoeve van het volkstuincomplex in het recreatiegebied 

"Duivenvoordsepolder" te Wassenaar  



 

 

Vergunningnummer: 85.386 

Vergunninghouder:  J.G.A.M. v.d. Sande 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het bouwen van een opslagruimte en 

een hemelwatersilo in de Polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie C, nr. 2083 

 

 

Vergunningnummer: 85.387 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen  

Beschrijving: het vervangen van de spoorbruggen over de Delfshavensche Schie te 

Rotterdam 

 onder intrekking van vergunning 361/1983 

 

Vergunningnummer: 85.388 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het bouwen van een loods op de hoek Visafslagweg - Vissershavenweg, naast 

het visafslaggebouw  in de zeewering te Scheveningen, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 9662 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.390 

Vergunninghouder:  C.J. van Winden   

Beschrijving: het op het binnenbeloop van de boezemkade van de Oud - en Nieuw 

Wateringveldsche polder slopen van drie schuren en bouwen van een schuur, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3374 

 

 

Vergunningnummer: 85.391 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het aanleggen van twee buisleidingen voor de lozing van het neerslagwater 

van een leidingenviaduct op polderwater via de bestaande verbindingsduiker die ligt tussen 

de beide delen van de Veen- en Binkhorstpolder ter weerszijden van de spoorbaan Den 

Haag CS-Gouda, in het kadastrale perceel, gemeente 'sGravenhage, sectie AP, nr. 1108 

 

 

Vergunningnummer: 85.392 

Vergunninghouder:  Stichting "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen van een drinkwatertransport-hoofdwaterleiding in c.q. door de 

landscheiding Delfland-Schieland, te Bleiswijk en Zoetermeer  

 

 

Vergunningnummer: 85.393 

Vergunninghouder:   P. v.d. Berg, J.H.M. v.d. Salm, W. Tintel en C. Tintel  

Beschrijving: het dempen van een poldersloot in de polder Zwartenhoek, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie H, nr. 2676, 2675, 2896 en 2895 

 

 

Vergunningnummer: 85.394 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker, J. van Dijk Czn, en J.J.G. van Dijk 

Beschrijving: het maken van twee spirosolduikers (dammen) in sloten in de Oude Polder 

van Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, resp. nr. 7145, 

4572 en 4339 en 6573 

 

 

Vergunningnummer: 85.395 



Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: ten behoeve van de de lozing van neerslagwater van een gedeelte van het 

spoorwegviaduct Maanweg  te 's-Gravenhage - Voorburg, in de spoorbaan Den Haag CS-

Gouda aanbrengen van: a) 4 buisleidingen naar de Broeksloot; b) 1 buisleiding naar de 

zuidwestelijke bermsloot van de spoorbaan (water van de Veen- en Binkhorstpolder) 

 

 

Vergunningnummer: 85.396 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: de aanleg van een halve aansluiting van en naar rijksweg 4 en het aanpassen 

van een gedeelte weg met busbaan, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie 

N, nr. 558 

 

 

Vergunningnummer: 85.397 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het uitvoeren van elektriciteitswerken, het aanbrengen van: a) een signaal- 

en een elektriciteitskabel in de Lange Broekweg; b) idem, in de Hoge Noordweg, 

boezemkade van de Vlietpolder; c) een laagspanningskast in het binnentalud van de Hoge 

Noordweg, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1261 en 1442 

 

 

Vergunningnummer: 85.399 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken van een kunstwerk, bestaande uit twee pilonen op een 

betonplaat, op de hoek van de Strandweg en de Gevers Deynootweg, aan het noordelijk 

einde van de promenade van Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 85.400 

Vergunninghouder:   NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het, ca. 75 m ten zuidoosten van de Oranjesluis, aanbrengen van een stalen 

waterleiding, vanaf de Pettendijk in de Oranjepolder onder de Maasdijk en het Nieuwe 

Water door, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 377 en 

sectie L, nrs. 3563, 3566 en 3567 

 

 

Vergunningnummer: 85.401 

Vergunninghouder:  P. Prins  

Beschrijving: het maken van een rijbrug over een sloot in de Heen - en Geestvaartpolder, 

die ligt tussen de kadastrale percelen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande,  sectie L, nrs. 4922 en 4789  (Woutersweg) 

 

 

Vergunningnummer: 85.402 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het bouwen van een ophaalbrug, met aanbruggen, over de Schie,  ter hoogte 

van de Doenkade, in het kadastrale perceel, gemeente Rotterdam, sectie B, nr. 4630 

 

 

Vergunningnummer: 85.403 

Vergunninghouder:  W.L. van den Dool 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Nieuwe - of Drooggemaakte polder 

van Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nrs. 1345, 1346, 

1301 en 1302 

 

 



Vergunningnummer: 85.404 

Vergunninghouder:  J.D. Nowee 

Beschrijving: het in de Hoekpolder bouwen van een warenhuis op de boezemkade langs 

een zijsloot van de Noordhoornschewatering, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, 

sectie I, nr. 952 

 

 

Vergunningnummer: 85.405 

Vergunninghouder:  Adr. v.d. Voort Beheer BV 

Beschrijving: het dempen van water  langs de Bovendijk, in de Oud - en Nieuw 

Wateringsveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

1707 en 1256 

 

 

Vergunningnummer: 85.406 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam 

Beschrijving: hetin de Tedingerbroekplder leggen van een kabel als zinker door de 

Molensloot, hoofdwatergang, ter vervanging van de kabel die ligt tussen de panden 

Spoorlaan 18 en Spoorlaan 15, in het kadastrale perceel, gemeente Leidschendam, sectie 

F, nr. 1915 

 

 

Vergunningnummer: 85.407 

Vergunninghouder:  J.H.P. Okkerman 

Beschrijving: het maken van een beschoeiing in de westelijke oeverlijn van een sloot over 

een lengte van 100 m gerekend vanaf de Onderweg, in de polder Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 2538 

 

 

Vergunningnummer: 85.408 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam  

Beschrijving: het in de fasen I en II van het plan Voorburgseweg te Leidschendam: a) 

dempen van boezemwater en het maken van een 31 m brede dam met 

doorstromingskoker; b) vergraven land tot boezemwater waaronder een vijver 

 

 

Vergunningnummer: 85.409 

Vergunninghouder:  P. Bos 

Beschrijving: het maken van een dam in de Nieuwe - of Drooggemaakte polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nrs. 1149 en 427 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.410 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het vervangen van een bestaande kabel in de Zuidpolder van Delfgauw en 

het leggen van 70 m telefoonkabel in de westelijke  berm van de Overgauweseweg 

(polderkade), te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 85.411 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het ter aansluiting van 8 woningen aanbrengen van een laagspanningskabel 

en een C.A.I.-kabel, een gasleiding, een waterleiding en een laagspanningskast in c.q. op 

de Maasdijk (Kortedijk), in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 

176 

 

 



Vergunningnummer: 85.412 

Vergunninghouder:  Th.J. Duyndam  en het Bureau Beheer Landbouwgronden  

Beschrijving: het bouwen van een brug over de hoofdwatergang in de Polder van Biesland, 

die ligt tussen de kadastrale percelen, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, 

sectie E, nr. 1737 en nr. 624 

 

 

Vergunningnummer: 85.413 

Vergunninghouder:  J.J.T. Kennepohl 

Beschrijving: het maken van twee hemel watersilo's,  gedeeltelijk op de polderkade van de 

Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 7697 

 

 

Vergunningnummer: 85.414 

Vergunninghouder:  J.M. van Veen, P.A.M. Barendse en W.G.M. Barendse  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7879, 7676, 8000, 8213 en 8212 

 

 

Vergunningnummer: 85.415 

Vergunninghouder:  A. v.d. Sar  

Beschrijving: het maken van voetbrug over de boezemsloot die ligt in en op de grens van 

de kadastrale percelen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 

4239 en 5064 

 

 

Vergunningnummer: 85.416 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland   

Beschrijving: het dempen van sloten en het graven van singels in de Commandeurspolder, 

in het gedeelte UW VI - a van het bestemmingsplan Commandeurspolder II, te Gemeente 

Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 85.417 

Vergunninghouder:  D.C. v.d. Gaag 

Beschrijving: het bouwen van een woonhuis  op de dijk langs de binnenboezem 

(Dwarswetering) van de Polder van Nootdorp en het plaatsen van een oeverbescherming in 

de waterlijn van de binnenboezem, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie 

C, nr. 2068 

 

 

Vergunningnummer: 85.419 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het hebben van een hoogspanningsruimte bij het nieuwe gemaaltje aan de 

Verlengde Strijp, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4213 

 

 

Vergunningnummer: 85.420 

Vergunninghouder:  C.P. Braat  

Beschrijving: het maken van een brug over de binnenboezem van de Polder Nootdorp, ter 

ontsluiting van pand Dwarskade  nr. 31, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, 

sectie C, nrs. 2086 en 3128 

 

 

Vergunningnummer: 85.421 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 



Beschrijving: het aanleggen van negen pvc zinkers en elektriciteitskabels ten behoeve van 

een drukriolering in het buitengebied van de deelgemeente Hoek van Holland, gelegen in 

de polder Nieuwland en Noordland 

 

 

Vergunningnummer: 85.422 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken van een dam en het vernieuwen van een dam die ligt ten zuiden 

van de hoofdwatergang in de polder Westmade, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie I, nr. 1744 

 

 

Vergunningnummer: 85.423 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van riolering leggen rioolwaterpersleidingen, 

in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nrs. 3878, 3884 en 

sectie nr. 3259 

 

 

Vergunningnummer: 85.424 

Vergunninghouder:  M.A. van der Ree 

Beschrijving: het hebben van twee meerpalen en twee vlonders in de Vlaardingervaart, ten 

behoeve van het vastleggen c.q. betreden van het woonschip genaamd  "In 't Schip", 

gelegen naast het Jaagpad, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 

143 

onder intrekking van vergunning 79/1970 

 

Vergunningnummer: 85.425 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: a) het in het zuidoostelijk deel van de Oranjepolder, leggen, onderhouden en 

hebben van rioolleidingen , CAI-kabels en electriciteitskabels, welke leidingen en kabels 

sloten kruisen; b) het leggen van rioolleidingen, CAI-kabels en electriciteitskabels in de 

Oranjepolder en wel in de Tuindersweg, Korte Kruisweg en Lange Kruisweg, te Naaldwijk. 

 

 

Vergunningnummer: 85.426 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: de aanleg van een rioolstelsel met nooduitlaten in het boezemgebied ten 

noordoosten van Maasdijk (Hondertland), in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie C, nr. 1989 

 

 

Vergunningnummer: 85.427 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: reconstructie van de Pettendijk, waterkering van de buiten de Maasdijk 

gelegen Oranjepolder, en van de daarop liggende weg te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.428 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstuctuur Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de polder Nieuwland en Noordland, ten behoeve 

van het aan te leggen tuinbouwproject Noord - en Nieuwland II fase B,  in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 296 en 1007 tot en met 1011 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 85.429 

Vergunninghouder:  vof C. & W. Persoon 



Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder,  in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 38,39 en 1921 

 

 

Vergunningnummer: 85.430 

Vergunninghouder:  D. Rodenburg  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op en een inlaatleiding door de boezemkade 

van de Hoefpolder,  in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1272 en 

1363 

 

 

Vergunningnummer: 85.431 

Vergunninghouder:  W.A.M. van der Knaap  

Beschrijving: het dempen en graven van water  in de Vlietpolder,  in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 116, 117 en 118 

 

 

Vergunningnummer: 85.432 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het ten behoeve van het aanleggen van een rioleringsstelsel met 

nooduitlaten in het zuidoostelijk deel van de Oranjepolder: het leggen van rioolleidingen, 

CAI-kabels en electriciteitskabels, welke kabels sloten kruisen, in het zuidoostelijk deel van 

de Oranjepolder, in de Tuindersweg, het Nollaantje, de lange Kruisweg en het Oostelijk 

Slag, te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 85.433 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp en B.J. Janssen 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het plaatsen van een beschoeiing, in 

verband met uitbreiding van het bedrijfsterrein Kruisweg,  in de kadastrale percelen, 

gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 880, 881, 1457 (ged.) en 2981 

 

 

Vergunningnummer: 85.434 

Vergunninghouder:  Shell Nederland Verkoopmaatschappij  BV 

Beschrijving: het vernieuwen van een verkooppunt voor motorbrandstoffen,  in het 

kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie H, nr. 1658 

onder intrekking van vergunning nr. 383/1959  

Keurvergunningen 1986 

 

Vergunningnummer: 86.001 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: de aanleg van riolering langs de Hooflaan in de Hoefpolder, te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 86.002 

Vergunninghouder:  J. Zegwaard  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Commandeurspolder, in verband met 

de bouw van een warenhuis, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 

1186, 1189 en 2130 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.003 

Vergunninghouder:  vof J.J. Vreugdenhil en Zn  

Beschrijving: het afgraven van een gedeelte boezemkade van de Dorppolder,  in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 42 



 

 

Vergunningnummer: 86.004 

Vergunninghouder:  Bodeka BV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een waterleidingzinker  door de Nieuwe Vaart en 

langs de langsliggende boezemkade van de Oude - en Nieuwe Broekpolder te 

Honselersdijk,  in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 988 

 

 

Vergunningnummer: 86.005 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen en hebben van een waterleiding vanaf de hoofdleiding in de 

westelijke berm van de Overgauwseweg (polderkade) door de bermsloot daarvan naar 

pand nr. 34 A in de Zuidpolder van Delfgauw, te Pijnacker  

 

 

Vergunningnummer: 86.006 

Vergunninghouder:  P.J. Greeve 

Beschrijving: het uitbreiden van een werkplaats langs de Noordeindsevaart  in de polder 

van Berkel,  in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 5277 

 

 

Vergunningnummer: 86.007 

Vergunninghouder:  Visgroothandel C.A. Roeleveld en Zoon  

Beschrijving: het bouw van een vriescel met een oppervlakte van circa 230 m2 aan de Dr. 

Lelykade,  in de zeewering te Scheveningen,  in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AK, nr. 10036 (oud nr. 8273) 

 

 

Vergunningnummer: 86.008 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het leggen en hebben van en drinkwaterleiding in de buitenberm van de 

Nieuwlandsedijk, tussen de Dirk van den Burgweg en het Tasmanpad, te Hoek van Holland  

 

 

Vergunningnummer: 86.009 

Vergunninghouder:  H.J.M. Bruinen 

Beschrijving: het hebben van een waterbassin na het ter plaatse aanbrengen van een 

oevervoorziening respectievelijk voor het hebben van een door uitzakking veroorzaakte 

aandamming,  in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3423 

 

 

Vergunningnummer: 86.010 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen en hebben van een stalen gasleiding door een sloot van de polder 

Nieuwland en Noordland, bermsloot van het Bagijneland, ter hoogte van het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 221 

 

 

Vergunningnummer: 86.011 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de binnenkruinlijn van de 

boezemkade langs de Zuidgaag: a) van de Commandeurspolder (Kluiskade), tussen de 

panden, Kluiskade 18 en 16A; b) van de Dijkpolder (Kerkweg) vanaf het pand Kerkweg 44 

over een afstand van ca. 270 m in noordelijke richting, te Maasland  

 

 



Vergunningnummer: 86.012 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van telefoonkabel: a) over een lengte van 520 m in de 

zeewering, Delflands eigendom; b) over een lengte van 40 m door de Zanddijk,Delflands 

eigendom, ter plaatse van de coupure, te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 86. 013 

Vergunninghouder:  C.J. v.d. Goes e.a.  

Beschrijving: het maken van een dam in de westelijke bermsloot langs de Kerkweg,  in de 

kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie C, respectievelijk nrs. 2422 en 2736 

 

 

Vergunningnummer: 86.014 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de Vlietpolder, als zinker door 

de Oostvlietwatering (hoofdwatergang), ter plaatse van het pand Vlietweg nr. 12 a te 

Gemeente Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.015 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel over de Naaldwijkse Vaart via 

een bestaande brugbuis,  in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 

7235 

 

 

Vergunningnummer: 86.016 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel door de boezemkade van de Oude Lierpolder 

(Achterlaantje), ter plaatse van de kruising met de Sportlaan, over de Breê - Lee, via een 

in de brug in de Sportlaan opgenomen kabelkoker en door de boezemkade van de 

Hoefpolder (Kijckerweg), in de buitenkruinlijn en via een mantelbuis door de kade ten 

westen van de Sportlaan, te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 86.017 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staats bedrijf der PTT) 

Beschrijving: het  in de Dijkpolder te Poeldijk leggen en hebben van een telefoonkabel als 

zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 4524 en 4524 

 

 

Vergunningnummer: 86.018 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het vernieuwen van een telefoonkabel, ten behoeve van het telefoonnet De 

Lier (Oostbuurtseweg), door de polderkade van de Dorppolder aan de zijde van de 

Kralingerpolder (Laan van Zeestraten), direct ten zuidoosten van de provinciale weg te De 

Lier 

 

 

Vergunningnummer: 86.019 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van drie zinkers in de polder Berkel, door een sloot nabij de 

veilingweg te Berkel en Rodenrijs  

 

 



Vergunningnummer: 86.020 

Vergunninghouder:  J.J.G. van Dijk en vof J. van  Dijk en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het verbinden van vijver  in de Oude Polder van 

Pijnacker,  in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, respectievelijk nrs. 

4339, 4340, 6319 alsmede nr, 4572 

ingetrokken bij vergunning 407/1986 

 

Vergunningnummer: 86.021 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen  

Beschrijving: het maken van een dam met duiker in de sloot langs de noordzijde van de 

Van Alphenstraat te Voorburg, in de Veen- en Binkhorstpolder, voor het bereiken van een 

aan te leggen recreatieveld, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, 

nr. 1067 

ingetrokken bij vergunning 194/1986 

 

Vergunningnummer: 86.022 

Vergunninghouder:  M.A.J. van der Burg 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Oude Polder van Pijnacker,  in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2234, 2235, 1680 (ged.), 1681 en 1707 

(ged.) 

ingetrokken bij vergunning 106/1986 

 

Vergunningnummer: 86.023 

Vergunninghouder:  vof H.J. van Veen en Zn. S.A. van Veen-Lassch, T.A. Valstar BV en 

C.M. van Koppen  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Boschpolder  te Honselersdijk,  in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8232, 7500 en 8313 

 

 

Vergunningnummer: 86.024 

Vergunninghouder:  J. Wessteijn  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, het plaatsen van een caravan en het leggen 

van een septictank, deels op c.q. in de boezemkade van de Boschpolder,  in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 6879 

 

 

Vergunningnummer: 86.025 

Vergunninghouder:  J.D. Nowee 

Beschrijving: het  in de Hoekpolder ontrekken van boezemwater voor tuinbesproeiing op 

het kadastrale perceel,  in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr 952 

 

 

Vergunningnummer: 86.026 

Vergunninghouder:  C.P. Damen 

Beschrijving: het doen van grondroering in de Zwethkade, boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1043 (oud 

830) 

 

 

Vergunningnummer: 86.027 

Vergunninghouder:  A.J. van der Knaap 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Eshofpolder,  in het kadastrale perceel, 

gemeente Loosduinen, sectie L, nr. 486 

 

 

Vergunningnummer: 86.028 

Vergunninghouder:  A.M.M. Vriggen en J.P.J. Moerings 



Beschrijving: het dempen van een gedeelte van de oostelijke bermsloot langs de Kerkweg,  

in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie C, nrs. 3023  resp. 3024, en 2736 

 

 

Vergunningnummer: 86.029 

Vergunninghouder:  A.J.M. Enthoven en fa. Gebr. Enthoven 

Beschrijving: het dempen van twee onderbemalen boezemslootjes, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 4096, resp. nrs. 4675 en 4097 

 

 

Vergunningnummer: 86.030 

Vergunninghouder:  C. Zwaanswijk  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een hobbykasje op de buitenberm van de 

Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 897 

 

 

Vergunningnummer: 86.031 

Vergunninghouder:  Vereniging Verbetering Oppervlaktewater Midden Nieuwland  

Beschrijving: het leggen van een leidingstelsel ten behoeve van het centraal lozen van 

drainagewater in de polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale percelen, gemeente 

's-Gravenzande, sectie N, nrs. 653 (Midden Watering) en 857 (Nieuwlandse Molenpad) 

 

 

Vergunningnummer: 86.032 

Vergunninghouder:  A.P. van Veen 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de 

Boschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 5574 

onder intrekking van vergunning nr. 8/1971 

 

Vergunningnummer: 86.033 

Vergunninghouder:  N.M. Voskamp 

Beschrijving: het berijden van het provinciaal rijwielpad nr. 1 van de Hoek van Hollandlaan 

te Kijkduin, binnen de zeeduinen, tot het voetpad achter strandhoofd 23,in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie H, nrs. 5914, 5915 en 5922 

 

 

Vergunningnummer: 86.035 

Vergunninghouder:  J.J.M. Barendse 

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot die ligt in en op de grens van de 

kadastrale percelen, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 1918 en 

1848 

 

 

Vergunningnummer: 86.036 

Vergunninghouder:  T.A.L. van Schie e.a. en D.C. v.d. Gaag 

Beschrijving: het dempen van water en het vernieuwen van een warenhuis in de polder 

van Nootdorp, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie C, nrs. 959 en 960 

resp. nr. 2091 

 

 

Vergunningnummer: 86.037 

Vergunninghouder:  Gemeente Zoetermeer  

Beschrijving: het graven van singels en waterpartijen voor het bouwrijp maken van de wijk 

Rokkeveen te Zoetermeer  

 

 

Vergunningnummer: 86.038 



Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezem- en polderwateren en in 

boezem- en polderkaden, ten behoeve van het onderhouden van hoofd- en diestleidingen 

(huisaansluitingen) voor gas in de gemeenten Delft, Pijnacker, Nootdorp, Berkel en 

Rodenrijs en Zoetermeer  

 

 

Vergunningnummer: 86.039 

Vergunninghouder:  W.J. Hofman 

Beschrijving: het maken van een dam in de droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, 

in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1061 

 

 

Vergunningnummer: 86.040 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker bouwen van een brug over de Vaart, 

tussen de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 5569 en 7289 

 

 

Vergunningnummer: 86.041 

Vergunninghouder:  P.A.J. Romijn en L. Romijn 

Beschrijving: het berijden van een gedeelte van het voetpad achter strandhoofd nr. 22, 

het voetpad tussen de strandhoofden 22 en 23 (stranduitgang van de camping 

Ockenburg), de Schelpweg vanaf de Haagweg, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster,sectie H, nrs. 5245, 5253 en 5922, sectie F, nrs. 1420, 1607 en 1866 

 

 

Vergunningnummer: 86.042 

Vergunninghouder:  W. v.d. Velden  

Beschrijving: het dempen en graven van water en het maken van een ontsluitingsdam in 

de Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie D, nr. 

349 resp. nrs. 40 en 325 

 

 

Vergunningnummer: 86.043 

Vergunninghouder:  vof C.A. Roeleveld en Zn  

Beschrijving: het bouwen van een expeditie- en opslaghal met daarboven een 

bedrijfskantoor aan de Dr. Lelykade  in de zeewering te Scheveningen, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 10036 

 

 

Vergunningnummer: 86.044 

Vergunninghouder:  C. Wiltschut jr.  

Beschrijving: het verbouwen van een café-restaurant "De Zwethheul", op de buitenberm 

van de boezemkade van de Akkerdijksche polder langs de Schie  plaatselijk bekend 

Rotterdamseweg 480, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie M, nr. 454 

 

 

Vergunningnummer: 86.045 

Vergunninghouder:  P.J.A.J. van Schie en Gemeente Wateringen 

Beschrijving:  Het verbreden van een dam in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, resp. nr. 3026 en nr. 2620 

 

 

Vergunningnummer: 86.047 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  



Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van buizen c.q. zinkers ten behoeve van 

dienstleidingen (waaronder worden verstaan leidingen die zonder vertakkingen het water 

van de hoofdbuizen naar de meters of de huisaansluitingen van  verbruikers voeren) in de 

Slaperdijk te ter Heijde en in de zeewering aldaar, in de Zanddijk, de Zijdijk en de 

Maasdijk, in de gemeente Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.048 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs wateren, alsmede in de boezem- en 

polderkaden van de ontpolderde gedeelten van de Zuidpolder van Delfgauw, de 

Voordijkshoornse polder en van  de voormalige polder Klein Vrijenban, de voormalige 

Bieslandse Bovenpolder en de voormalige Hooge Abtwoudsche polder, alsmede in de 

polder en boezemkaden van de Noord en Zuidpolder van Delfgauw, de polder Vockestaert, 

de Akkerdijksche polder en de Polder van Noodorp, ten behoeve van het onderhoud door 

Openbare Werken Delft aan de waterleidingszinkers en openbare verlichtingskabels van de 

gemeentebedrijven, dienstleidingen en huisaansluitingen voor afvoer van afvalwater 

 

 

Vergunningnummer: 86.049 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de boezemsloot 

die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 772 en 3655 

en door de terweerszijden van het water liggende verheelde boezemkaden van de 

Dijkpolder te Poeldijk  

 

 

Vergunningnummer: 86.050 

Vergunninghouder:  N. Zeeman   

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen 

 

 

Vergunningnummer: 86.051 

Vergunninghouder:  H. Zeeman  

Beschrijving:  Het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen 

 

 

Vergunningnummer: 86.052 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving:  Het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen 

 

 

Vergunningnummer: 86.053 

Vergunninghouder:  G.M. Storm  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen 

 

 

Vergunningnummer: 86.054 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabel in de zeeduinen tussen de vestiging van 

de Strandzeilvereniging en de strandtent van V. d. Kamp te Hoek van Holland. 

 

 

Vergunningnummer: 86.055 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: strandexploitatie gedurende het badseizoen 1986  

 



 

Vergunningnummer: 86.056 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een kabel in de polderkade langs en over de Molenboezem via 

een bestaande brugbuis in de Nieuwe- of Drooggemaakte polder van Pijnacker, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 6694 

 

 

Vergunningnummer: 86.057 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en hebben van een nodulair-gietijzeren drinkwaterleiding als 

zinker door de boezemsloot, ter plaatse van de Rijnvaartweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 3150 

 

 

Vergunningnummer: 86.058 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel in de binnenteen van de 

Slaperdijk te Ter Heijde, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1881 

 

 

Vergunningnummer: 86.059 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een nodulair-gietijzeren drinkwaterleiding als zinker door de 

Groote Gantel, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 1531, ter plaatse van 

de verbinding tussen de Rijnsburgerweg te Naaldwijk en de Papelaan/Gantellaan te 

Monster 

 

 

Vergunningnummer: 86.060 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel in de binnenberm van de 

Slaperdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1881 

 

 

Vergunningnummer: 86.061 

Vergunninghouder:  W. van der Wel  

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een betonnen mestsilo op het binnenbeloop van 

de boezemkade van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, langs de Reynerwatering, 

in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 1503 

 

 

Vergunningnummer: 86.062 

Vergunninghouder:  A. Keijzer  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis en het hebben van een werkruimte in de 

Commandeurspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 1086 

 

 

Vergunningnummer: 86.063 

Vergunninghouder:  J. van Buuren 

Beschrijving: het aanleggen van een voetbrug over het Nieuwe Water te Maasdijk ter 

verbinding van perceel gemeente Naaldwijk, sectie F nr. 3315 met de parallelweg op de 

binnenberm van de Maasdijk te Maasdijk ten behoeve van de bereikbaarheid van het pand 

plaatselijk bekend Maasdijk nr. 77 

 

 

Vergunningnummer: 86.064 



Vergunninghouder:  Fa Gebr. Van Schie 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B nrs. 148, 149, 1270, 138 (ged.) en 

2241 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.065 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het slopen en opruimen van opstanden tussen het Gevers Deynootplein en 

de Utrechtse straat, in de zeewering van Delfland te Scheveningen, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nrs. 4737, 5882, 5920 en 5921 

 

 

Vergunningnummer: 86.066 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen en hebben van een dienstleiding door de Rodenrijsevaart 

(binnenboezem) en de langsliggende dijken, ten behoeve van het pand Rodenrijseweg nr. 

58, in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, 

nr. 4387 

 

 

Vergunningnummer: 86.067 

Vergunninghouder:  W. Grootscholten  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder Nieuwland en Noordland,  binnen 

een straal va 375 m uit de Nieuwlandse Molen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nrs. 1007 tot en met 1010 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.068 

Vergunninghouder:  J.G.D. van Daalen 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder Nieuwland en Noordland, binnen 

een straal van 375 m uit de Nieuwlandse Molen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nr. 963 

 

 

Vergunningnummer: 86.069 

Vergunninghouder:  V.J. van Daalen Joch. Zn.    

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de polder Nieuwland en Noordland, binnen 

een straal van 375 m uit de Nieuwlandse Molen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nr. 965 

 

 

Vergunningnummer: 86.070 

Vergunninghouder:  C.G. van Luyk  

Beschrijving: het verbreden van een poldersloot in Oude - en Nieuwe Broekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2700 

 

 

Vergunningnummer: 86.071 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden  (Huis der Koningin ) 

Beschrijving: reconstructie  van de vijver in de tuin van het Koninklijk Paleis Noordeinde  

waarbij in die vijver een eiland is aangebracht op boezempeil, 807 m2 boezemwater is 

gedempt en 130 m2 boezemwater gegraven en de bestaande verbindingsduiker naar het 

Singelwater is verlengd, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie D, nr. 

1781 (oud 1349) 

 

 



Vergunningnummer: 86.072 

Vergunninghouder:  A.E.M. Olsthoorn, Bureau Beheer Landbouwgronden en G.N. van 

Adrichem 

Beschrijving: het inrichten van twee onderbemalingsgebieden in de voormalige 

Holierhoeksepolder in de polder Vockestaert, in de kadastrale percelen, gemeente 

Schipluiden, sectie M nrs. 337, 338, 341,342 en 1306 

 

 

Vergunningnummer: 86.073 

Vergunninghouder:  A.C.J. van Winden  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1012 

 

 

Vergunningnummer: 86.074 

Vergunninghouder:  C.A. van Marrewijk-Van Leeuwen  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Harnaschpolder, deels op de 

binnenberm van de boezemkade langs de noordwestzijde van een boezemsloot/zijsloot van 

de Lookwatering, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1575 

 

 

Vergunningnummer: 86.075 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het dempen en graven van water, het verplaatsen van een spuiduiker en het 

maken van een nooduitlaat in de Noordpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, 

gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 116, 1323, 1051, 1052, 446 en 447 

 

 

Vergunningnummer: 86.076 

Vergunninghouder:  vof L. Moor en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 4322 en 4024 

 

 

Vergunningnummer: 86.077 

Vergunninghouder:  J. Dekker en P. Lemckert  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Wippolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 4133 en 5090, resp. nr. 3898 

 

 

Vergunningnummer: 86.078 

Vergunninghouder:  Abr. v. Straalen en vof Joh. M. van Spronsen en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie F, nrs. 1695 (ged.), 1696 en 1697 

 

 

Vergunningnummer: 86.079 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het ten behoeve van  het bouwrijp maken van de wooncomplexen Pijle 

Tuinen III en IV dempen van water, het maken van bruggen over de Naaldwijkse Vaart ter 

plaatse van de Schaepmanstraat en de Kuyperstraat, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D nrs. 8195 (ged.) en 8472 (ged.) 

vergunning 253/1967 wordt bij deze vergunning gewijzigd 

 

Vergunningnummer: 86.080 

Vergunninghouder:  Transport - en aannemingsbedrijf A. van Nierop BV 



Beschrijving: het verbreden van een bestaande dam in de Wippolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 3794 

 

 

Vergunningnummer: 86.081 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken in en langs boezem- en polderwateren, 

in of langs boezem- en polderkaden en in de zeeduinen van Delfland, ten behoeve van: a) 

het leggen van dienstleidingen, nodig voor de aansluiting van percelen op de gas- en 

waterleidingen en op de gemeenteriolen, benevens tot het leggen van kabels, nodig voor 

de aansluiting van percelen op de hoofdkabels van het Gemeentelijk Energiebedrijf, 

afdeling Eelectriciteit; b) gewoon onderhoud door de dienst der Gemeentewerken; c) 

steken van helm voor de beplanting van de bij de gemeente in onderhoud zijnde gedeelten 

van de zeeduinen; d) uitvoeren van onderhoudswerken in het Afvoerkanaal 

 

 

Vergunningnummer: 86.082 

Vergunninghouder:  A.F. Troost 

Beschrijving: het in de Heen- en Geestvaartpolder hebben van een betuining aan de 

zuidzijde van de verbrede bermsloot van de Naaldwijkseweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4614 

 

 

Vergunningnummer: 86.083 

Vergunninghouder:  M.J.M. van Paassen 

Beschrijving: het maken van een dam in de noordelijke bermsloot van de Lange Broekweg, 

in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1908 

 

 

Vergunningnummer: 86.084 

Vergunninghouder:  H.W. Torenstra 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis  in de Boschpolder, deels op de boezemkade 

langs de Boschsloot, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 6750 en 

6751 

onder intrekking van vergunning 89/1974 

 

Vergunningnummer: 86.085 

Vergunninghouder:  A. Ammerlaan  

Beschrijving: het graven van een doodlopend boezemslootje  en het maken en hebben van 

een overkapping over dat slootje, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie L, nr. 3910 

 

 

Vergunningnummer: 86.086 

Vergunninghouder:  fa. Gebrs. J. en J. Boon en gemeente 's-Gravenzande 

Beschrijving: het vervangen van een dam in de bermsloot van de Groeneweg, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4478, 2820 en 4640 

onder intrekking van vergunning 590/1928 

 

Vergunningnummer: 86.087 

Vergunninghouder:  J.A.A. van Wingerden en M.L.M. van Marrewijk  

Beschrijving: het vanaf het zuidwestelijke doodlopende eind over een lengte van 58 m 

dempen van een boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A nr. 5290 en 5229 enerzijds en nr. 4631 anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 86.088 



Vergunninghouder:  P.C.M. Persoon 

Beschrijving: het in aansluiting aan de maken van een aandamming krachtens vergunning 

nr. 414 van 1981 maken van een 160 m lange en 0,50 m brede aandamming in de 

boezemsloot die ligt aan de oostzijde van perceel gemeente Monster, sectie K, nr. 4916 

 

 

Vergunningnummer: 86.089 

Vergunninghouder:  Van Leeuwenhoek Instituut  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Delft, sectie L, nrs. 1096 (ged.), 977, 145 en 147 

 

 

Vergunningnummer: 86.090 

Vergunninghouder:  P.W. van der Knaap 

Beschrijving: het verbreden van een bestaande dam in de Eshofpolder, in de zuidwestelijke 

bermsloot van de Uithofslaan, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie L, 

nr. 487 

 

 

Vergunningnummer: 86.091 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen en hebben van een HPE drinkwaterleiding als zinker door de 

Poelwatering en door de boezemkade van de Poelpolder (Poelkade), nabij de Hoge Geest, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 2287 

 

 

Vergunningnummer: 86.092 

Vergunninghouder:  vof Gebrs van der Maarel 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis met bedrijfsruimte in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1355 

 

 

Vergunningnummer: 86.093 

Vergunninghouder:  A. Sonneveld  

Beschrijving: het  in de Woudse polder een oppervlakte van 332 m2 in te richten en te 

hebben als tuin, op het binnentalud en de binnenberm van de boezemkade langs de 

Harnaschwatering, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr.1211 

 

 

Vergunningnummer: 86.094 

Vergunninghouder:  J.A.M. Hofstede 

Beschrijving: het dempen en graven van sloten in de polder Vockestaert (de voormalige 

Zouteveensepolder), in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie D, nr. 269, 

270 en 272 

 

 

Vergunningnummer: 86.095 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs boezemwateren, polderwateren en in 

kaden ten behoeve van het leggen, hebben en onderhouden van dienstleidingen, 

waaronder te verstaan huisaansluitingen (laagspanningsnet-) en het onderhouden van 

hoogspanningsnetten in de Gemeenten Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, 

Nootdorp, Delft, Wateringen, 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk, en 

Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 86.097 



Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst) 

Beschrijving: het hebben van hekwerken in de Bezuidenhoutsevaart, ten oosten van het 

Haagse Bos langs de tuin van paleis "Huis ten Bosch", in de kadastrale percelen, gemeente 

's-Gravenhage, sectie AR, nr. 774 en sectie P, nr. 9356 

 

 

Vergunningnummer: 86.098 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk in de Plaspoel - en Schaapsweipolder, leggen en hebben van 

kabelzinkers door de noordoostelijke bermsloot van de Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van 

de flat, plaatselijk bekend Clavecimbellaan nrs. 195 t/m 513 

 

 

Vergunningnummer: 86.099 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland  

Beschrijving: het leggen en hebben van kabel als zinker door de Nieuwe Vaart en door de 

langsliggende boezemkaden van de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie K, nr. 4154 (Poeldijk) 

 

 

Vergunningnummer: 86.100 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (Gemeente Energiebedrijf) 

Beschrijving: het te Rotterdam leggen en hebben van ca. 80 m gietijzeren gasleiding en 

verwijderen van circa 80 m gietijzeren gasleiding in cq uit de Delftweg, boezemkade van 

de polder Schieveen 

 

 

Vergunningnummer: 86.101 

Vergunninghouder:  vof M. & G. van Paassen  

Beschrijving: het op de boezemkade van de Dijkpolder: a) slopen van twee warenhuizen; 

b) bouwen van een warenhuis, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 

4960 

 

 

Vergunningnummer: 86.102 

Vergunninghouder:  A. Ros  

Beschrijving: het op de buitenberm van de Maasdijk te Maassluis uitbreiden van een 

woning, plaatselijk bekend Zuiddijk 92,in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, 

sectie D, nr. 56 

 

 

Vergunningnummer: 86.103 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, Dienst voor Sport en Recreatie  

Beschrijving: het te Hoek van Holland plaatsen c.q. leggen en hebben van een houten 

clubgebouw met aansluitingen voor water gas en elektriciteit 

 

 

Vergunningnummer: 86.104 

Vergunninghouder:  P.P. Poot 

Beschrijving: het uitbreiden en hebben van een pand op de binnenberm van de Maasdijk, 

plaatselijk bekend Maasdijk 187, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie L, nr. 4635 

 

 

Vergunningnummer: 86.105 

Vergunninghouder:  W.H. Lagraauw en  A. Stuurman  



Beschrijving:  Het dempen van boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie E, resp. nr. 1533 en nr, 3971 

 

 

Vergunningnummer: 86.106 

Vergunninghouder:  M.A.J. v.d. Burg 

Beschrijving: het dempen en graven van een sloot in de Oude Polder van Pijnacker, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2234, 2235, 1680 (ged.) 1681 en 

1707 

onder intrekking van vergunning 22/1986 en ingetrokken bij vergunning 285/1986 

 

Vergunningnummer: 86.107 

Vergunninghouder:  vof C. en A. van Dijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Polder van Pijnacker, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2126, 1707 (ged.) en 2235 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.108 

Vergunninghouder:  K. Verschuur  

Beschrijving: het gebruiken van een gedeelte van de binnenberm van de Maasdijk als tuin, 

in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie A, nr. 1276 

 

 

Vergunningnummer: 86.109 

Vergunninghouder:  vof Rodon 

Beschrijving: het maken van een dam in een boezemsloot, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 4157 (ged.) en 4158 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 273/1950 

 

Vergunningnummer: 86.110 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het leggen van een HPE - drinkwaterleiding door de Nieuwlandsedijk te Hoek 

van Holland ter hoogte van het Tasmanpad   

 

 

Vergunningnummer: 86.111 

Vergunninghouder:  Waling van Geest en Zonen BV, S. v.d. Berg, A. van Geest, N. van 

Geest 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte boezemsloot en bijkomende werken, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-gravenzande, sectie I, nrs. 5099 en 5065 

 

 

Vergunningnummer: 86.112 

Vergunninghouder:  vof J.C. van Ruyven 

Beschrijving: het aandammen van een boezemsloot en het graven van boezemwater, in 

het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie G, nr. 4516 

 

 

Vergunningnummer: 86.113 

Vergunninghouder:  A.J.G. van der Arend en C.G.J. Zuidgeest  

Beschrijving:  Het dempen en graven  van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie H, nrs. 2480 en 2481 resp. nr. 2748 

 

 

Vergunningnummer: 86.114 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 



Beschrijving: het op een gedeelte Vlaardingerdijk en de kruising van deze dijk met de 

Nieuwe Damlaan aanbrengen van asfaltverhardingen en verkeersgeleiders, aansluitend 

aan het reeds gereconstrueerde gedeelte van de Nieuwe Damlaan te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 86.115 

Vergunninghouder:  P.C.J. Zwinkels en 't Weideland BV  

Beschrijving: het leggen en hebben van een drinkwaterleiding als zinker door 

hoofdwatergang nr. 2 van de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3130 (ged.) 2816 

 

 

Vergunningnummer: 86.116 

Vergunninghouder:  J.P. Schenk en Gemeente Nootdorp 

Beschrijving: het dempen van de bermsloot langs de Geerweg  in de Polder van Nootdorp, 

in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2004 resp. nr. 3056 

 

 

Vergunningnummer: 86.117 

Vergunninghouder:  J. Bazuin en P.F. v.d. Burg  

Beschrijving: het dempen van de 10 m lange en 1 m brede sloot in de Noordpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, resp. nr. 887 en nr. 

1160 

 

 

Vergunningnummer: 86.118 

Vergunninghouder:  L.Th.M. Zwinkels en J.A. van Baalen  

Beschrijving: het dempen van de boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, resp. nr. 2970 en 2624 

 

 

Vergunningnummer: 86.119 

Vergunninghouder:  L. Bouwer  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen van de De Savornin 

Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot de toegangstrap naar het strand bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 86.120 

Vergunninghouder:  vof A. en C. van Dijk  

Beschrijving: het in de Woudse polder bouwen en hebben van twee watertanks op ten 

minste 2 m van de insteek van hoofdwatergang nr. 2, bermsloot van de Oude  

Woudseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 951 

 

 

Vergunningnummer: 86.121 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbosbeheer) 

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van het Bieslandse Bos (3e fase), in de Polder 

van Biesland en in de Noordpolder van Delfgauw: a) dempen en graven van water; b) 

aanleggen, opruimen en hebben van dammen en bruggen; c) doen van grondroering in de 

polderkaden en in de binnekade; d) aanleggen van een fietspad op de polderkade langs de 

Polder van Nootdorp en op de binnekade in de Polder van Biesland; e) afhankelijk van de 

ontwikkeling van het recreatiegebied laten verlanden van sloten en waterpartijen binnen 

dat gebied 

 

 

Vergunningnummer: 86.122 

Vergunninghouder:  Nederlands Hervormde Kerk 



Beschrijving: het plaatsen van beschoeiingen langs scheisloten die behoren tot het 

volkstuincomplex op het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 

546 

 

 

Vergunningnummer: 86.123 

Vergunninghouder:  Hoek Breeding BV 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis langs een sloot in de polder Het 

Oudeland, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 4307 

 

 

Vergunningnummer: 86.124 

Vergunninghouder:  vof J.D. van Staalduine en Zn 

Beschrijving: het in de Vlietpolder aandammen van een poldersloot en het graven van 

water door de sloot te verbreden, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, 

nr. 180 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.125 

Vergunninghouder:  Franco Springhetti 

Beschrijving: het berijden van de Schelpweg te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 86.126 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het te Vlaardingen hebben en onderhouden van een rioolwaterpersleiding 

door de Delflandsedijk ter hoogte van hm 49,10, nabij de spoorwegovergang Wagnerstraat  

 

 

Vergunningnummer: 86.127 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te 's-Gravenhage: a) maken van een stalen damwandconstuctie langs de 

noordoostelijke oever van de  Westsingelsgracht aan de zijde van Bij de Westermolens, 

tussen het Westeinde en de Noordwal; b)  het aandammen en gedempt houden van ca 

230 m2 boezemwater   

 

 

Vergunningnummer: 86.128 

Vergunninghouder:  ir. F.W. van Iddekinge  

Beschrijving: het verwijderen van een houten voetbrug en het ter plaatse aanleggen van 

een 6 m brede dam met duiker in een boezemsloot langs de noordoostzijde van de 

oprijlaan van het park Oosterbeek, in de kadastrale percelen, gemeente Wassenaar, sectie 

E, nrs. 1689 en 1818 

ingetrokken bij vergunning 412/1986 

 

Vergunningnummer: 86.129 

Vergunninghouder:  F.M. Vellekoop 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de 

Harnaschpolder en langs polderwater in de Harnaschpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1663 

 

 

Vergunningnummer: 86.130 

Vergunninghouder:  A. Guijt  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen van de De Savornin 

Lohmanlaan tot het rijslag bij strandhoofd 32 te 's-Gravenhage 

 



 

Vergunningnummer: 86.131 

Vergunninghouder:  vof Gebrs. V.d. Loos en W.P.N. Zuiderwijk 

Beschrijving: het dempen van polderwater, graven van boezemwater, bouwen van een 

warenhuis en drie watersilo's  langs de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie I, nrs. 1471, 1477 en 1487 resp. nr. 1439 

 

 

Vergunningnummer: 86.132 

Vergunninghouder:  W.L.A. Beringen 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de strandhoofden 32 en 

33 

contactpersoon van de Vereniging van Strandexploitanten "t Zuiderstrand" 

 

Vergunningnummer: 86.133 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telecommunicatie 

Rotterdam) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel door binnentalud, kruin, buitentalud en 

buitenberm van de Maasdijk te Vlaardingen (Maassluissedijk) 

 

 

Vergunningnummer: 86.134 

Vergunninghouder:  mevr. M.M. Burger-Van Noort 

Beschrijving: het berijden van Delflands diensweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin, 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 86.135 

Vergunninghouder:  Intercat, catamaran- en surfclub  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij  strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 86.136 

Vergunninghouder:  M. van der Kruk en A.G.A. Koot 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 86.137 

Vergunninghouder:  C. Toet  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoof 22 

 

 

Vergunningnummer: 86.138 

Vergunninghouder:  vof Gebrs Van der Helm  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp maken en hebben van een hemelwaterbassin 

met de zuidwestelijke bassinwal 2 m uit de insteek van hoofdwatergang nr. 12 en met de 

noordwestelijke en de zuidoostelijke bassinwal 1,50 m uit de insteken van sloten, in de 

kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2941 

 

 

Vergunningnummer: 86.139 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland  



Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van de aanleg van de Dobbeplas: a) 

leggen van een dam met duiker ten behoeve van het van de polderwaterhuishouding 

afsluiten van een gedeelte van het polderonderdeel St. Jan Dobbe; b) in het aldus van de 

polder afgesloten gedeelte dempen en graven van water en het maken van dammen, 

bruggen en beschoeiingen; c) gedeeltelijk omleggen van hoofdwatergang nr. 20 in het 

recreatiegebied; d)  maken van twee dammen in hoofdwatergang nr. 20; e) maken van 

een waterinlaat vanuit de binnenboezem naar de Dobbeplas te Nootdorp 

ingetrokken bij vergunning 470/1988 

 

Vergunningnummer: 86.140 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het dempen van 900 m2 boezemwater in de polder Zwartenhoek, ten 

behoeve van het bouwrijp maken van het bestemminsplan Zwartenhoek II, fase B, 

deelgebied II te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 86.141 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel: a) in de binnenkruinlijn en het 

binnentalud van de boezemkade van de Vlietpolder langs het Zwethkanaal (Hoge 

Noordweg); b) in de noordoostelijke berm van de Lange Broekweg in de Vlietpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 931, 964, 1261 en 1442 

 

 

Vergunningnummer: 86.142 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het vernieuwen van een gedeelte telefoonkabel langs het Nieuw 

Oranjekanaal, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 950, 

1245 en 1247 

 

 

Vergunningnummer: 86.143 

Vergunninghouder:  L.P. Weerdenburg  

Beschrijving: het dempen en graven van een gedeelte scheisloot in de Harnaschpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 798 en 1657 

 

 

Vergunningnummer: 86.144 

Vergunninghouder:  A.M. Helderman  

Beschrijving: het vervangen van warenhuizen en het hebben van een schuur, deels op de 

boezemkade van de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 

3040 

onder intrekking van vergunning 426/1981 

 

Vergunningnummer: 86.145 

Vergunninghouder:  A.G.M. de Veld 

Beschrijving: het in de polder Berkel vernieuwen van een brug over de Rodenrijsevaart, in 

het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 2524 

 

 

Vergunningnummer: 86.146 

Vergunninghouder:  J.W. van Puffelen BV 

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte in de Hoge Broekpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Rijswijk, sectie G, nrs. 2293 en 2451 

 

 

Vergunningnummer: 86.147 



Vergunninghouder:  Dienst CAI- Westland 

Beschrijving: het hebben van kabels: a) 34 maal als zinker door boezemwater; b) 48 maal 

per brugbuis over boezemwater; c) 7 maal als zinker door polderwater van de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder; d) 13 maal door de boezemkade van de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder (Mariëndijk); e) in de boezemkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder 

(Mariëndijk); f) door de boezemkade van de Boschpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3449 en sectie D, nrs. 7863, 3571 en 3144 (Nieuwe 

Vaart) 

 

 

Vergunningnummer: 86.148 

Vergunninghouder:  K. Westeijn  en M. Vellekoop-Dangerman 

Beschrijving:  Het dempen van boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie A, nrs. 3728 resp. 3543 

 

 

Vergunningnummer: 86.149 

Vergunninghouder:  L.J. den Hollander 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder: a) vervangen van een brug over de 

Veenwatering (hoofdwatergang); b) het doen van grondroering langs de Veenwatering ten 

behoeve van de uitviering van de onder a) genoemde werken; c) dempen van water ten 

behoeve van de onder a) bedoelde bouw, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie A, nr. 1788 

ingetrokken bij vergunning 14/1987 

 

Vergunningnummer: 86.150 

Vergunninghouder:  P. Romein en G.M. van Ruyven 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Groeneveldse polder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nrs. 436 en 500 

 

 

Vergunningnummer: 86.151 

Vergunninghouder:  J.P. van Ruyven 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, deels op de boezemkade van de Oude - en 

Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1898 

 

 

Vergunningnummer: 86.152 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster   

Beschrijving:  Strandexploitatie gedurende 1986 

 

 

Vergunningnummer: 86.153 

Vergunninghouder:  Gom Horecadiensten BV 

Beschrijving: het voor het onderhoud van de biertap in de paviljoens op het strand 

gedurende badseizoen 1986 berijden van Delflands dienstwegen in de zeewering ten 

zuiden van Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, 

alsmede de strandweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de 

strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 86.154 

Vergunninghouder:  Bloemenveiling Westland   

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 258 en 629 

 

 



Vergunningnummer: 86.155 

Vergunninghouder:  P.J. van der Marel 

Beschrijving:  Het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1683 

 

 

Vergunningnummer: 86.156 

Vergunninghouder:  Th.J. van Marrewijk 

Beschrijving: het dempen van een scheisloot in de Harnaschpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 1197, 792 en 1334 

 

 

Vergunningnummer: 86.157 

Vergunninghouder:  J.G.M. de Vreede 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder verplaatsen van de dam in de sloot langs de 

Polderweg van de westpunt naar de zuidwestzijde, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie A, nr. 1604 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.158 

Vergunninghouder:  T.J. v.d. Houwen en P. v.d. Meer 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland dempen en graven van water, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 189 (ged.) 192 (ged.) 195 

(ged.) en 199 (ged.) resp. 186 

 

 

Vergunningnummer: 86.159 

Vergunninghouder:  vof Wubbe en Gemeente De Lier  

Beschrijving: het dempen van een slootje in de Hoefpolder (Hondertmargen), in de 

kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, resp. nr. 1787 en nr. 1822 

 

 

Vergunningnummer: 86.160 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het ten behoeve van strandexploitatie: a) plaatsen van twee douchepalen 

alsmede reddingboeikastjes, waarschuwingsborden, borden die de gemeentegrens 

aangeven en verbodsborden op het strand in 14 strandhoofden en in de rijslagen tussen de 

gemeentegrenzen 's-Gravenzande-Hoek van Holland en 's-Gravenzande-Monster; b) 

plaatsen van strandstoelen, tenten, houten strandhuisjes, houten consumptietenten, 

waaronder een houten strandpaviljoen op losse fundering en een houten reddings- en 

EHBO-post op het strand tussen de strandhoofden D en 4A; c) leggen van plankieren in de 

duinslagen nabij de strandhoofden C en 3A; d) door het publiek ten behoeve van 

strandbezoek betreden van de weg op de bankdijk en van de toegangsweg naar het rijslag 

achter hoofd C vanaf de aansluiting van de openbare weg; e) aan de landzijde van de 

duinvoet maken van funderingsconstructies met daarop een houten consumptietent en een 

reddingspost 

 

 

Vergunningnummer: 86.161 

Vergunninghouder:  A. Boers Gzn. en M. van der Hout 

Beschrijving:  Het dempen van een 1 m brede boezemsloot die ligt in en op de grens van 

de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nr. 4331 enerzijds en nrs. 5135 en 

5136 anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 86.162 

Vergunninghouder:  Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam 



Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel langs en door het Oranjekanaal, ten 

noordoosten van de Oranjebuitensluis, in mantelbuizen door de weg, te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 86.163 

Vergunninghouder:  J.J.F. de Bakker en C.J. van Eendenburg 

Beschrijving: het, in verband met het stichten van een tuinbouwbedrijf aan de Middenweg 

in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder, dempen en graven van water en 

bijkomende werken, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 1437, 

712, 713 en  711 

 

 

Vergunningnummer: 86.164 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van ca. 110 m telefoonkabel in de tot de Delflandsedijk 

behorende grond, langs de zuidzijde van de Havendijk, ter hoogte van de Havenstraat te 

Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 86.165 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van een elektriciteitskabel in en door de 

boezemkade van de Vlietpolder (Monnikenlaan) ter plaatse van de voormalige trambaan 

 

 

Vergunningnummer: 86.166 

Vergunninghouder:  Th. de Jong  

Beschrijving: het: a) graven van water in de boezemkade van de Oostmadepolder langs de 

Nieuwe Vaart en hebben van een insteekhaven; b) aanleggen van een nieuwe boezemkade 

rondom de te graven insteekhaven, sub a) bedoeld, in het kadastrale perceel, gemeente 

Loosduinen, sectie K, nr. 1193 

 

 

Vergunningnummer: 86.167 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding ''De Tien Gemeenten'' 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp en de Tedingerbroekpolder leggen en hebben 

van een waterleiding, vanaf de hoofdleiding in de zuidoostelijke berm van de Veenweg 

(polderkade) door de Veenweg en de Veenwatering naar het pand Veenweg nr. 41/41a, in 

de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 2379 en 2775 

 

 

Vergunningnummer: 86.168 

Vergunninghouder:  L. van der Heiden   

Beschrijving: het voor het bevoorraden van zijn consumptietent berijden van Delflands 

dienstweg door de Westduinen, nabij de De Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het 

rijslag bij strandhoofd 33   

 

 

Vergunningnummer: 86.169 

Vergunninghouder:  C. de Vries 

Beschrijving: het maken van een 5 m brede dam in de sloot van de polder Nieuwland en 

Noordland die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Hoek van 

Holland, sectie A, nrs. 773 en 1263 

 

 

Vergunningnummer: 86.171 

Vergunninghouder:  Maatschap J.M. en J.P.C. van Kester 



Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs hoofdwatergang nr. 2 (de 

Vreeburgwatering) in de Oude Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie A, nr.4224 

 

 

Vergunningnummer: 86.172 

Vergunninghouder:  Ceasar Sport  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 86.173 

Vergunninghouder:  mevr. J.M.J. Fransen-Knijnenburg en F.C.P. van Winden 

Beschrijving: het dempen van een 2 m brede sloot in de Oude Polder van Pijnacker, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, resp. nr. 6228 en 6440 

 

 

Vergunningnummer: 86.174 

Vergunninghouder:  W. van der Wel  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 680, 698, 900 en 

1503 

 

 

Vergunningnummer: 86.175 

Vergunninghouder:  vof De Blaak  

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder: a) plaatsen en hebben van een hardhouten 

beschoeiing in de doorgaande oeverlijn van de noordwestelijke scheisloot; b) plaatsen en 

hebben van een hardhouten beschoeiing in de doorgaande oeverlijn van hoofdwatergang 

nr. 4; vernieuwen van een warenhuis met de 150 m lange noordwestelijke gevel 1,5 m uit 

de onder a) bedoelde bescheoiing en met de 63 m lange zuidwestelijke gevel 3,3 m uit de 

onder b) bedoelde beschoeiing, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 

3650 

 

 

Vergunningnummer: 86.176 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de gemeente 's-Gravenzande leggen en hebben van een 

elektriciteitskabel: a) door de Maasdijk door middel van een bestaande mantelbuis ten 

behoeve van de Heenweg; b) in de buitenberm van de Maasdijk tussen de Heenweg en de 

Papedijk; c) in de buitenberm van de Papedijk  

 

 

Vergunningnummer: 86.177 

Vergunninghouder:  P.A.M. Dukker e.a.  en J.L. Boekestein 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 3277 en 3276 

 

 

Vergunningnummer: 86.178 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk   

Beschrijving: het aanleggen van drukrioleringen in de buitengebieden van die Gemeente in 

de omgeving van het Haantje, Sion, Strijp en ter weerszijden van de Sir Winston 

Churchillaan, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 685 en nr. 761  

 

 

Vergunningnummer: 86.179 



Vergunninghouder:  L.M.J. van der Voort 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Wippolder, in de oostelijke bermsloot van 

de Tomatenlaan, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 2539 

 

 

Vergunningnummer: 86.180 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel: a) als zinker door de Sloot 

van Scheffers en door de langsliggende boezemkade van de Boschpolder; b) als zinker 

door de sloot, kadastraal bekend, gemeente Naaldwijk, sectie H nr. 867; c) in de 

boezemkade van de Boschpolder 

 

 

Vergunningnummer: 86.181 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker door de 

boezemsloot, kadastraal bekend, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 1480 

 

 

Vergunningnummer: 86.182 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen van een kabel  over een lengte van circa 400 m, tussen slag 

Vlugtenburg en een strandtent (Voskamp) in de zeewering, in het kadastrale perceel, 

gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1103 

 

 

Vergunningnummer: 86.183 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Infrastructuur  

Beschrijving: het leggen van kabels te Nootdorp, door de Veenweg, de Veenwatering en de 

aangrenzende  droogmakerijdijk van de Tedingerbroekpolder, ter wewerszijden van de 

spoorlijn Gouda-Den Haag, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 

1781 en 1763 

 

 

Vergunningnummer: 86.184 

Vergunninghouder:  Fa A.Th.J. Barendse en Zn. en N.J.G.M. Broch 

Beschrijving: het dempen van een boezemslootje, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie A, resp. nr. 3064 en 3244 

 

 

Vergunningnummer: 86.185 

Vergunninghouder:  Simon Post BV en G.C.M. v.d. Burg  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Nieuwe - of Drooggemaakte Polder van 

Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1275 

 

 

Vergunningnummer: 86.186 

Vergunninghouder:  Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een stalen aardgasleiding door de 

Delflandsedijk, ca. 430 m ten westen van de spoorwegovergang Wagnerstraat, in de 

kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie D, nrs. 4114 en 4160 

onder intrekking van vergunning 204/1966 

 

Vergunningnummer: 86.187 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding ''De Vlietstreek'' 



Beschrijving: het vervangen van een hoofdleiding in de boezemkade van de Noordpolder 

langs de Zandvaart (Van Vredenburghweg), tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Huis 

te Landelaan te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.188 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 86.189 

Vergunninghouder:  B. van der Sprong BV 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij strandhoofden 22 en 23, alsmede bij de 

strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 86.190 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het te Den Hoorn leggen van een telefoonkabel in de westelijke berm van de 

Dijkshoornseweg, deels boezemkade van de Voordijkshoornse polder langs het Look 

 

 

Vergunningnummer: 86.191 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het in de Oranjepolder te Naaldwijk leggen van een PTT-kabel langs de 

Schenkeldijk en door de bermsloot daarvan 

 

 

Vergunningnummer: 86.192 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de zeewering ten zuiden van Kijkduin aanbrengen en hebben van 320 

m laagspanningskabel, een schakelkast en 6 lichtmasten langs het voetpad tussen 

camping Ockenburgh en het strand, nabij strandhoofd  22, van welke werken ca. 220 m 

kabel en 5 lichtmasten komen in de kadastrale percelen, gemeente Loosduinen, sectie H, 

nrs. 5922 en 5253 

 

 

Vergunningnummer: 86.193 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam) 

Beschrijving: het te Rotterdam in de Delftweg, boezemkade van de polder Schieveen en de 

voormalige polder Zestienhoven, verwijderen en leggen van hoog- en 

laagspanningskabels, in verband met de bouw van een brug over de Schie ter hoogte van 

de Doenkade  

 

 

Vergunningnummer: 86.194 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg 

Beschrijving: het in de Veen - en Binkhorstpolder maken van een dam met duiker in de 

noordelijke bermsloot langs de Van Alphenstraat te Voorburg, het dempen van een 

zijslootje van die bermsloot en het graven van 40 m2 polderwater, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, nr. 1067  

onder intrekking van vergunning 21/1986 

 

Vergunningnummer: 86.195 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 



Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp leggen van een hoge drukgasleiding door de 

's-Gravenweg en de wederzijdse bermsloten, door twee bermsloten en door een 

hoofdwatergang, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, resp. nr. 940 em 

1070 

 

 

Vergunningnummer: 86.196 

Vergunninghouder:  vof L. en T. Jansen  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in verband met het in de Oud - en Nieuw 

Wateringveldsche polder vernieuwen en vergroten van een warenhuis: a) dempen van ca. 

580 m poldersloten, waaronder de bermsloot van de boezemkade langs de Lange 

Watering; b) graven van water op het plaatselijke polderpeil; c) bouwen en hebben van 

een warenhuis en het aanleggen van een waterbassin op tenminste 24 m uit de 

doorgaande oeverlijn van de Lange Watering; d) plaatsen cq wijzigen van stuwen in de 

poldersloten, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1650, 2216, 

3369, 2278 en 3370 

ingetrokken bij vergunning 152/1987 

 

Vergunningnummer: 86.197 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het te Monster ter hoogte van het pand Maasdijk nr 162 aanleggen van een 

drinkwaterleiding door de Maasdijk en als zinker door de bermsloot daarvan, water van de 

polder Nieuwland en Noordland 

 

 

Vergunningnummer: 86.198 

Vergunninghouder:  J.F.M. Bentvelsen 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder bouwen en hebben van een warenhuis met de ca. 

51 m lange noord- en zuidoostgevel ten minste 1,5 m uit de insteken van scheisloten, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1243 

 

 

Vergunningnummer: 86.199 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het te Wateringen dempen en graven van water in het kader van de bouw 

van 18 woningen, aan de westzijde tegen het plan Suydervelt, in de Oud - en Nieuw 

Wateringverldsche polder 

 

 

Vergunningnummer: 86.200 

Vergunninghouder:  N.P. Rehorst 

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte  in de Droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie H, nrs. 609, 1043 en 1052 

 

 

Vergunningnummer: 86.201 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland, ten behoeve van de aanleg van 

een gemeentelijk kampeerterrein aan de Wierstraat: 1.a) dempen van polderwater tot een 

oppervlakte van 70 m2; 1.b) graven van polderwater tot een oppervlakte van 675 m2; 2) 

door middel van duikers verbinden van de singel in perceel nr. 1159 met de 

hoofdwatergang van de polder Nieuwland en Noordland aan de oostzijde van het 

Noordlandsepad, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 18, 

19, 20, 1159, 1211, 1212, 1215, 1216 en 1217 

 

 

Vergunningnummer: 86.202 



Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van een ingezaaid parkeerterrein "A" aan de 

Wierstraat afgraven van een deel van de zogenaamde Slaperdijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 18, 19, 20, 1159, 1211, 1212, 1215, 

1216 en 1217 

 

 

Vergunningnummer: 86.203 

Vergunninghouder:  J.A.J. Kouwenhoven 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland bouwen en hebben van een 

warenhuis, binnen een straal van 375 m uit de Nieuwlandse Molen, met een nok meer dan 

2,5 m boven de onderkant van de wieken van de molen in de laagste stand, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 1008, 1009 en 1010 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.204 

Vergunninghouder:  J. Boers en P.G.J. Vellekoop 

Beschrijving: het dempen en graven van water  in de Heen - en Geestvaartpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4267, 4659 (ged.) en 4660 

(ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.205 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het tegenover de Simonsstraat te Delft bouwen en hebben van een voet-

fietsbrug over de Pijnackersche vaart, met 1.50 m uit de zuidwestelijke oever in het water 

een rij palen ten behoeve van de oprit 

 

 

Vergunningnummer: 86.206 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het in de Spangensekade te Rotterdam leggen van een 

rioolwateroverstortleiding naar de Delfhavensche Schie 

 

 

Vergunningnummer: 86.207 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel door de Verlengde Strijp 

c.a. en als kabelzinker door hoofdwatergang nr. 1 en een scheisloot in de Oude Lierpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4213 en 4215 

 

 

Vergunningnummer: 86.208 

Vergunninghouder:  Fa H.F.C.M. v.d. Berg en Zn 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Groeneveldse polder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 485 

 

 

Vergunningnummer: 86.209 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek leggen en hebben van een 

drinkwaterleiding in c.q. door de landscheiding Delfland-Schieland en door de westelijke 

bermsloot van deze landscheiding, water van de polder Berkel 

 

 

Vergunningnummer: 86.210 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 



Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van een laagspanningskabel, 

vanaf de Penninghlaan, door en langs water van de polder Berkel en door de landscheiding 

tussen de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland  

 

 

Vergunningnummer: 86.211 

Vergunninghouder:  W.F. Brouwer 

Beschrijving: het verplaatsen en verbreden van een dam en het dempen en graven van 

water in de Polder van Nootdorp, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie B, 

nrs. 741, 742, 768, en 795 

 

 

Vergunningnummer: 86.212 

Vergunninghouder:  J.A. van der Lans 

Beschrijving: het  in de Zuidpolder van Delfgauw vernieuwen van een warenhuis met de 

noordelijke en de zuidelijke gevel op minder dan 4 m uit de insteken van de sloten, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1911 

 

 

Vergunningnummer: 86.213 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs, in de polder Berkel, leggen en hebben van kabels 

via een brug over de Klapwijksevaart en door de langsliggende kaden ter hoogte van de 

Leeweg en door zeven sloten en één hoofdwatergang 

 

 

Vergunningnummer: 86.214 

Vergunninghouder:  Ministerie van Defensie, Defensie Pijpleiding Organisatie  

Beschrijving: het plaatsen van een gelijkrichterkast en het leggen van 2 kabels in de 

noordwestelijke berm van de Polderweg, waarvan vanaf de brandstofleiding, één kabel 

naar de gelijkrichterkast in de andere kabel door de aangrenzende hoofdwatergang van de 

Tedingerbroekpolder  naar het anodebed,  in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, 

sectie A, nr. 2020 en gemeente Stompwijk, sectie H, nr. 2186 en   

 

 

Vergunningnummer: 86.215 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het te Pijnacker, in de Zuidpolder van Delfgauw, ten behoeve van het 

aansluiten van verspreide bebouwing op het centrale rioleringsstelsel, leggen en hebben 

van drukriolering in de Delftsestraatweg en de Schimmelpenninck v.d. Oyeweg, de 

Meloenstraat en de Komkommerweg, in de boezemkade langs de Pijnackerschevaart en op 

22 plaatsen door een sloot 

 

 

Vergunningnummer: 86.216 

Vergunninghouder:  J.P.M. v.d. Burg 

Beschrijving: het in de polder Berkel ten behoeve van het handhaven van een lagere 

waterstand  dan het polderpeil: a) stichten van een bemalingsinstallatie nabij het oostelijk 

uiteinde van de sloot; b) het afsluiten van de duiker in de dam in de sloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2139 en 3275 

 

 

Vergunningnummer: 86.217 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: het in de Plaspoel - en Schaapweipolder en de Hoekpolder, nabij de Prinses 

Beatrixlaan en de Hoekpolderweg, in verband met de reconstructie van de Prinses 

Beatrixlaan ten behoeve van van de aanleg van Rijksweg 4, omleggen van twee 



aardgasleidingen, waarbij: a) de Spieringswatering over 65 m wordt gedempt; b) de 

boezemkaden langs het sub a) genoemde boezemwater wordt gekruist; c) twee 

poldersloten worden gekruist, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 

843 

 

 

Vergunningnummer: 86.218 

Vergunninghouder:  H.C.M. Zuidgeest 

Beschrijving: het hebben van een waterbassin en het aanbrengen van een aandamming 

met een beschoeiing in een sloot van de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie C, nr. 1443 

 

 

Vergunningnummer: 86.219 

Vergunninghouder:  C. Dijkshoorn  

Beschrijving: het in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker dempen van de sloot 

die deel uitmaakt van de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1443 en 

1444 enerzijds en 1068 anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 86.220 

Vergunninghouder:  L. Koek  

Beschrijving: het in de zeewering leggen en hebben van 50 m drinkwaterleiding, waarvan 

8 m in Delflands eigendom, aftakkend van Delflands drinkwaterleiding naar het gemaal aan 

de Vlotwatering, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 2076, 2086 

en 2087 tot   

 

 

Vergunningnummer: 86.221 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van telefoonkabels door en langs de weg 

langs het Oranjekanaal  te Hoek van Holland, de Pettendijk en de Lange Kruisweg in de 

Oranjepolder, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 993 

 

 

Vergunningnummer: 86.222 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een telefoonkabel over een lengte van 

circa 155 m in de binnenkruinlijn van de boezemkade van de Foppenpolder, langs de Korte 

Buurt, vanaf de afdamming ten noorden van rijksweg 20 in de noordelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 86.223 

Vergunninghouder:  J. Westeijn  

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder: a) maken en hebben van een dam 

in de bermsloot van de Middelbroekweg ter hoogte van nr. 125; b) graven van 

polderwater, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3272 

 

 

Vergunningnummer: 86.224 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het tijdelijk aanleggen van een buisleiding voor de lozing op boezemwater 

van bronneringswater uit de bouwput voor de uitbreiding van het gebouw van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 86.225 



Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Pijnacker, in de Oude Polder van Pijnacker, leggen en hebben van een 

telefoonkabel in de westelijke berm van de Overgauwseweg , polderkade van de 

Zuidpolder van Delfgauw, plaatselijk op minder dam 1 m uit de insteek van de 

langsliggende poldersloot 

 

 

Vergunningnummer: 86.226 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder vervangen van een hoofdgastransportleiding, 

ter plaatse van de kruising van de Goo, nabij het Prins Clausplein te Leidschendam 

 

 

Vergunningnummer: 86.227 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Honselersdijk leggen en hebben van twee electriciteitskabels als zinker 

door de Omgelegde Dijksloot ten behoeve van de Valkehorst 

 

 

Vergunningnummer: 86.228 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het hebben van kabels: a) 23 als zinkers door boezemwater, waarvan 

tweemaal door de Poelwatering (Delflands eigendom) en eenmaal door de Vlotvaart 

(Delflands eigendom); b) 3 in brugbuizen over boezemwater, te weten de Nieuwe Vaart, 

de 's-Gravenzandse Vaart en de Naaldwijksche Vaart; c) 11 als zinkers door water van de 

polder Het Waalblok; d) 2 als zinkers door water van de Heen- en Geestvaartpolder; e) 10 

als zinkers door water van de polder Nieuwland en Noordland; f) 3420 m in de 

boeZemkaden van de Poelpolder (Poelkade en Nieuwe Vaart); g) 23 kruisingen met de 

boezemkaden van de Poelpolder (Poelkade en Nieuwe Vaart); h) 1885 m in de binnenberm 

van de Maasdijk, gemeente 's-Gravenzande, sectie K nrs. 3565 (Poelwatering) en 2285, 

sectie I nrs. 402 (Vlotvaart), 4405 (Slaperdijk), 3462, 3463 en 3434 (verpacht tuinland), 

sectie M nrs. 970 (Strandweg), 654, 254 (Zanddijk-Zijdijk) en 86 (coupure) 

 

 

Vergunningnummer: 86.229 

Vergunninghouder:  F.R. Hogervorst 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr.  6414 

 

 

Vergunningnummer: 86.230 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Delft, in de Akkerdijksche polder, leggen en hebben van kabels door 

een sloot tussen HSR 0624 en het pand Rotterdamseweg 239 

 

 

Vergunningnummer: 86.231 

Vergunninghouder:  G.M. Spaans 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 86.232 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van  signaalkabels: a) in de Maasdijk, in 

het buitentalud tussen hmp 192.10 en 193.28 en ter hoogte van de Oranjesluisweg 



(192.65) door het buitentalud, de kruin het binnentalud en de binnenberm; b) over het 

Nieuwe Water via de Kokerbrug in de Oranjesluisweg  

 

 

Vergunningnummer: 86.233 

Vergunninghouder:  Visgroothandel W.G. den Heyer en Zn BV 

Beschrijving: het het binnen de omgelegde zeewering te Scheveningen wijzigen en 

uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimten tussen de Visserhavenweg en de Zeesluisweg, 

hoek Schokkerweg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nrs. 

8811, 10072, 10073, 10095 en 10096 

 

 

Vergunningnummer: 86.234 

Vergunninghouder:  mevr. E. Baki 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg  in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strandhoof bij de strandhoofden 22 en 23 alsmede de 

strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 86.235 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het a) te Naaldwijk leggen, hebben en onderhouden van laag- en 

hoogspanningskabels en een signaalkabel: 1) in het buitentalud van de Maasdijk; 2) in de 

Oranjepolder in de zuidoostelijke wegberm van de Pettendijk en door binnentalud, kruin en 

buitentalud van de Pettendijk ter hoogte van de nieuwe brug over het Oranjekaal nabij de 

Bonnenweg en ca. 145 m ten zuidoosten van de Maasdijk in een mantelbuis door de weg 

op de Pettendijk; b) het in de Oranjepolder te Naaldwijk leggen van bovengenoemde 

kabels  in mantebuizen onder de asfaltverharding door de Lange Kruisweg ter hoogte van 

de aansluiting op de Pettendijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.236 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het, in de Woudse Droogmakerij te Schipluiden, leggen en hebben van een 

telefoonkabel door de hoofdwatergang nr. 1, tevens bermsloot van de boezemkade langs 

de Zweth, ten noordoosten van de zuidwestelijke begrenzing van die hoofdwatergang 

 

 

Vergunningnummer: 86.237 

Vergunninghouder:  G. van der Lee  

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot in het Hondertland, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 969 

 

 

Vergunningnummer: 86.238 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van en fietspad op de landscheiding tussen 

Delfland en Schieland tussen de Anthuriumweg en de Groendalseweg in Bleiswijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.239 

Vergunninghouder:  A.A.G. Vrij 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp maken en hebben van een mestopslag in de 

vorm van een bassin met aardenwallen, met de zuidwestelijke bassinwal minder dan 2 m 

uit de insteek van een sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie H, nr. 

2557 

 



 

Vergunningnummer: 86.240 

Vergunninghouder:  A.L. en R.A.M. van Zeyl 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, ten behoeve van de bouw 

van een warenhuis aan de Middenweg: a) dempen van een gedeelte poldersloot; b) 

verbreden van de bermsloot van de Middenweg (hoofdwatergang)  en het graven van 

vervangend polderwater, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2152, 2153 en 696 

 

 

Vergunningnummer: 86.241 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het te Schiedam reconstrueren van een gedeelte van de Vlaardingerdijk, ten 

behoeve van noordelijke aansluiting met rijksweg 4 

 

 

Vergunningnummer: 86.242 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het te Delft leggen en hebben van een 4" olieleiding over de 

Tweemolentjesvaart en de langsliggende binnendijken, over de voorboezem van het 

gemaal van de Polder van Nootdorp en de langsliggende boezemkaden en via een 

bestaande mantelbuis door de Brasserskade, polderkade van de Lage Broekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 86.243 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw en Visserij) 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 3827 en 3828 

 

 

Vergunningnummer: 86.244 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Vlietpolder te Naaldwijk ten behoeve van drukriolering in het 

buitengebied Vlietweg: a1) 12  zinkers, waarvan één vrijvervalleiding door sloten; a2) 

twee HPE-leidingen door de Monnikenlaan boezemkade; b) het ten behoeve van de sub a) 

bedoelde werken plaatsen enijdelijk gebruiken van middelen ter lozing van 

bronneringswater op oppervlaktewater 

 

 

Vergunningnummer: 86.245 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp 

Beschrijving: het maken van een beweegbare voet/fietsbrug over de binnenboezem van de 

Polder van Nootdorp nabij het raadhuis, alsmede het daartoe doen van grondroering in de 

kade langs de binnenboezem, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 

2936 

 

 

Vergunningnummer: 86.246 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabel - en 

Radioverbindingen) 

Beschrijving: het te Leidschendam leggen en hebben van een kabel over een 

hoofdwatergang van de Tedingerbroekpolder via een brug langs Rijksweg 4, ter hoogte 

van de Broekweg 

 

 

Vergunningnummer: 86.247 

Vergunninghouder:  Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een rioolwaterafvoerleiding als zinker door 

een boezemsloot langs het Oosteinde, ten behoeve van de nieuwbouw op Eemwijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Voorburg, sectie D, nr 3202 

 

 

Vergunningnummer: 86.248 

Vergunninghouder:  A.G.H.M. Peeters 

Beschrijving: het dempen van de gemiddeld 4 m brede en 87,5 m lange boezemsloot, in 

het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2898 

 

 

Vergunningnummer: 86.249 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: hetin de Polder van Nootdorp leggen van  een gasleiding door de 

Nieuwkoopseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 578 

 

 

Vergunningnummer: 86.250 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van een stalen gasleiding: a) in de 

buitenberm van de Maasdijk, ter hoogte van hm 6,3; b) als zinker door de buitenbermsloot 

van de Maasdijk (tevens hoofdwatergang van de Oranjepolder) ter hoogte van de Willem 

III straat nr. 2 en de Parallelweg nr. 72  

 

 

Vergunningnummer: 86.251 

Vergunninghouder:  G. Verkade en W. Kap  

Beschrijving: het maken van een brug over de boezemsloot die ligt op de grens van 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7768 en 7769 

 

 

Vergunningnummer: 86.252 

Vergunninghouder:  Fa Artebako en P.F.G. Barendse 

Beschrijving: het in de Poelpolder dempen en graven van polderwater, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 2069 resp. nr. 3337 

 

 

Vergunningnummer: 86.253 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de polder Berkel leggen en hebben van een waterleiding door de 

Noordeindsevaart (binnenboezem) en langsliggende kaden ten behoeve van perceel 

Noordeindseweg nr. 121, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie 

C, nr. 2325 

 

 

Vergunningnummer: 86.254 

Vergunninghouder:  vof M.A.G. Zinkels en Zn en Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 2073 en 2002 

 

 

Vergunningnummer: 86.255 

Vergunninghouder:  A.S.M. Hogervorst 

Beschrijving: het  in de Droogmaking van de Zuidpolder van Delfgauw bouwen van een 

woning, gedeeltelijk op het binnentalud van de polderkade langs de Oude Leedevaart, in 

het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 7637 

 



 

Vergunningnummer: 86.256 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Delft, in de Kantoorgracht, ter hoogte van de Nobelbrug, omleggen 

van een kabelzinker, in verband met het vernieuwen van deze brug  

 

 

Vergunningnummer: 86.257 

Vergunninghouder:  L.H. Bruinen 

Beschrijving: het uitbreiden van een woning met een aanbouw, deels op de boezemkade 

van de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4918 

 

 

Vergunningnummer: 86.258 

Vergunninghouder:  Van der Dussen Holding BV 

Beschrijving: het binnen de omgelegde zeewering om de havens van Scheveningen: a) 

bouwen van een bedrijfspand aan de Zeesluisweg nabij de Kranenburgweg; b) leggen en 

hebben van kabels en leidingen ten behoeve van het sub a) genoemde bedrijfspand, in het 

kadastrale perceel, gemeente 'sGravenhage, sectie AK, nr. 9869 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 16/1984 

 

Vergunningnummer: 86.259 

Vergunninghouder:  Plantenkwekerij T.M. Noordam en Zn BV  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van: a) een filterbak in de oeverlijn van de 

Kastanjewatering; b) een buisleiding in de boezemkade van de Plaspoel - en 

Schaapweipolder, vanaf de sub a) genoemde filterbak naar de sub c) bedoelde pompput; 

c) een pompput, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie H, nr. 492 en 838 

(weg) 

onder intrekking van vergunning 313/1955 

 

Vergunningnummer: 86.260 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het omleggen van de bestaande bermsloot langs de zuidwestzijde van de 

Prinses Beatrixlaan, tussen de Hoekpolderweg en de Dwarsmolensloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Rijswijk, sectie H, nr. 959 

 

 

Vergunningnummer: 86.261 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het reconstrueren van een gedeelte van de Molenweg die ligt op de kade 

langs de binnenboezem ten noorden van huisnr. 78 en het herprofileren en verzwaren van 

het binnentalud van de kade, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie B, nr. 2992 

 

 

Vergunningnummer: 86.262 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: voor de aanleg van een drukrioleringssysteem langs de Zijlweg in de 

Kralingerpolder te De Lier, het leggen van een HPE-buis door drie sloten 

 

 

Vergunningnummer: 86.263 

Vergunninghouder:  C.J.J. Middendorp en P.A. Goeyenbier 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1081, 1866 en 1084 

ingetrokken bij vergunning 67/1987 

 



Vergunningnummer: 86.264 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het ten behoeve van het bouwrijp maken van Industrieterrein Broekpolder in 

de Hoge Broekpolder te Gemeente Rijswijk: a) dempen van 830 m sloot; b) graven en 

verbreden van sloten; c) leggen van verbindingsduikers en gedeeltelijk vernieuwen van 

een inlaatduiker; d) verplaatsen van een stuw in een hoofdwatergang 

 

 

Vergunningnummer: 86.265 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Vlietpolder te Naaldwijk leggen en hebben van twee 

laagspanningskabels door een sloot als zinker en door de langsliggende boezemkade, de 

Monnikenlaan  

 

 

Vergunningnummer: 86.266 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk (gemeente 

Naaldwijk) leggen en hebben van een hoogspanningskabel en een signaalkabel door een 

sloot als zinker en door de langsliggende met het boezemland verheelde boezemkade, de 

Mariëndijk, het een en ander ter hoogte van het pand nr. 42    

 

 

Vergunningnummer: 86.267 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel via een te maken brugbuis over 

de boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie E, nrs. 2509 en 3141 

 

 

Vergunningnummer: 86.268 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van een telefoonkabel: a) als zinker door 

de Strijp ter plaatse van de Bloemenveiling Westland (CCWS); b) door de verheelde 

boezemkade van de Vlietpolder; c) door de verheelde boezemkade van de Boschpolder, de 

Dijkweg  

 

 

Vergunningnummer: 86.269 

Vergunninghouder:  A.G. Maat 

Beschrijving: het in de West-Abtspolder dempen van een sloot, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schiedam, sectie P, nrs. 2559 en 2561 

 

 

Vergunningnummer: 86.270 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland    

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland dempen en graven van water, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 1316 en 1317 

 

 

Vergunningnummer: 86.271 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het te  Naaldwijk leggen en hebben van: a) 340 m drinkwaterleiding in de 

met het achterland verheelde boezemkade van de Vlietpolder, plaatselijk bekend als de 

Zuidweg; b) een pvc-drinkwatertransportleiding, via een mantelbuis door de met het 

achterland verheelde boezemkade van de Vlietpolder, plaatselijk bekend als Galgeweg, ter 

hoogte van de Zuidweg 



 

 

Vergunningnummer: 86.272 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Veen- en Binkhorstpolder te 's-Gravenhage uitbreiden van een 

bestaande regenwaterriolering in de Binckhorstlaan, ter hoogte van de onderdoorgang van 

de spoorlijn Den Haag-Leiden en het dempen van 6 m poldersloot ter plaatse  

 

 

Vergunningnummer: 86.273 

Vergunninghouder:  P.J.M. Grootscholten 

Beschrijving: het in de Hoefpolder vernieuwen en hebben van een warenhuis naast 

hoofdwatergang nr. 3, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1209 

 

 

Vergunningnummer: 86.274 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam (Gemeentewerken) 

Beschrijving: het aanleggen van fietspaden langs een gedeelte van de 

Westfrankelandsedijk en op een gedeelte van de Delflandsedijk, tussen de Vlaardingerdijk 

en de Rubenslaan, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie M, nr. 6351 

 

 

Vergunningnummer: 86.275 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Ter Heijde  leggen en hebben van een kabel over een lengte van 115 

m in de binnenteen van de Slaperdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie 

F, nr. 1881 

 

 

Vergunningnummer: 86.276 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van telefoonkabels: a) als kabelzinker; b) aan de 

zuidzijde van de Burgerdijkseweg, waterscheiding in de Kralingerpolder door de weg; c) 

langs de Noordlierweg, polderkade tussen de Oude Lierpolder en de Groeneveldsche 

polder, aan de kant van de Oude Lierpolder en in een mantelbuis ter plaatse van de 

wegafsluiting; d) aan de zuidzijde van de Kijckerweg, in de binnenkruinlijn van de 

boezemkade van de Hoefpolder en in mantelbuizen ter plaatse van de jan Steenstraat en 

de P. de Hooghstraat; e) aan de oostzijde van de Sportlaan, in de buitenkruinlijn van de 

boezemkade van de Hoefpolder, in een bestaande mantelbuis door de beoezemkade ter 

hoogte van de Rembrandtstraat en in een mantelbuis ter plaatse van de Hoofdstraat, 

boezemkade van de Kralingerpolder; f) aan de noordzijde van de Lierweg, in de 

buitenkruinlijn van de boezemkade van de Kralingerpolder, in een mantelbuis ter plaatse 

van de Laan van Adrichem, in mantelbuizen door de boezemkade, 46 m ten oosten van de 

Laan van Adrichem en ter hoogte van de Willem Barentszstraat; g) in een mantelbuis door 

de Laan van Zeestraten, plolderkade tussen de Kralingerpolder en de Dorppolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie C, nr. 274 en gemeente  Maasland, sectie A, 

nr. 1282 ( hoofdwatergang nr. 6 in de Kralingerpolder) 

 

 

Vergunningnummer: 86.277 

Vergunninghouder:  G. de Koning  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp bouwen en hebben van een warenhuis, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3038 

 

 

Vergunningnummer: 86.278 

Vergunninghouder:  Stichting Nieuwe Tuinen  



Beschrijving: het maken, ter vervanging van de bestaande brug, en hebben van een 

rijbrug (Bailey-brug) over de Breê-Lee en het hebben van de bijbehorende landhoofden in 

de beide oevers, 75 m ten westen van het Lierwatertje, ter verbinding van de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4353 en sectie B, nr. 554 

onder intrekking van vergunning 19/1958 

 

Vergunningnummer: 86.279 

Vergunninghouder:  vof A.A. en J. v.d. Berg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Commandeurspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie C nrs. 202, 204, 211 tot en met 217 en 246 tot en 

met 248 

 

 

Vergunningnummer: 86.280 

Vergunninghouder:  P.S.J. Scheffers 

Beschrijving: het maken van een aandamming in een boezemsloot en het graven van 

water in aansluiting aan de Gantel, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie 

A, nr. 3715 

 

 

Vergunningnummer: 86.281 

Vergunninghouder:  W.G.A. Batist 

Beschrijving: het in de Wippolder maken en hebben van een uitbouw van de woning 

Kerklaan 8b, ter verbinding van de woning en de garage, over 3,50 m langs de molensloot, 

in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5134 

 

 

Vergunningnummer: 86.282 

Vergunninghouder:  J.P.M. van Leeuwen en A.G.M. van der Hoeven 

Beschrijving: het dempen van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 3820, 3521, 3729, 3730, 3731, resp. nr. 4653 

 

 

Vergunningnummer: 86.283 

Vergunninghouder:  H.J. 't Hoen 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis, deels op de boezemkade van de 

Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4829 

ingetrokken bij vergunning 387/1989 

 

Vergunningnummer: 86.284 

Vergunninghouder:  L.J. Bruinen 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw bouwen en hebben van een warenhuis, 

met de oostelijke gevel minder dan 4 m uit de insteek van een sloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2280 

 

 

Vergunningnummer: 86.285 

Vergunninghouder:  M.A.J. v.d. Burg 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker dempen en graven van water, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B nrs. 2234,2235, 1680 (ged.), 1681 en 

1707 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 106/1986 

 

Vergunningnummer: 86.286 

Vergunninghouder:  W.J.M. Grootscholte 

Beschrijving: het in de polder van Nieuwland en Noorland bouwen en hebben van een 

woonhuis, binnen een straal van 375 m uit de Nieuwlandse Molen, met een nok meer dan 



2,5 m boven de onderkant van de wieken van deze molen in de laagste stand, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 1007 

 

 

Vergunningnummer: 86.287 

Vergunninghouder:  J.G. Franke en H.A.M. Groenewegen 

Beschrijving: het dempen van een doodlopende sloot in de Vlietpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C nrs. 1805 en 1806, resp. nr. 1643 

 

 

Vergunningnummer: 86.288 

Vergunninghouder:  R.C.W. v.d. Ende en L.J. van Ingen 

Beschrijving: het: a) dempen van de bermsloot van de Pouwelslaan, over een lengte van 

30 m, gerekend vanaf het doodlopende oostelijke einde; b) dempen van een boezemsloot; 

c) graven van water in perceel nr. 7759 door een overhoek aan de zuidoostzijde te 

vergraven, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7759,  8309 en 

7864 

 

 

Vergunningnummer: 86.289 

Vergunninghouder:  Gebrs J. en A. Moerman 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Commandeurspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 1536 (ged.) en 2126 

 

 

Vergunningnummer: 86.290 

Vergunninghouder:  vof Gebrs N. en H. van Steekelenburg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1841, 3063 en 

3367 

 

 

Vergunningnummer: 86.291 

Vergunninghouder:  J. Solleveld  

Beschrijving: het vernieuwen van een hobbykasje op de binnenberm van de boezemkade 

van de Groeneveldse polder, langs een zijsloot van de Leê- of Lierwatering, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 2513 

 

 

Vergunningnummer: 86.292 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen en hebben van een waterleiding Gij doorsnede van 22 mm in een 

mantelbuis in Delflands eigendom, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie M, nr. 526 (Nieuwlandsedijk) 

 

 

Vergunningnummer: 86.293 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche drinkwaterleiding  Maatschappij  

Beschrijving: het in de gemeenten Monster en Naaldwijk: a) leggen en hebben van een 

drinkwaterleiding als zinker door de Groote Gantel ter plaatse van de Zwartendijk; b) het 

tijdelijk hebben van hulpwerken in de Groote Gantel ten behoeve van sub a) genoemd 

werk    

 

 

Vergunningnummer: 86.294 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 



Beschrijving: het maken en hebben van een drinkwaterleiding door de Zijdijk en als zinker 

door de bermsloot daarvan (water van de polder Nieuwland en Noordland), ten behoeve 

van het tuinbouwbedrijf, plaatselijk bekend Zanddijk 75, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 254 

 

 

Vergunningnummer: 86.295 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier 

Beschrijving: de aanleg van riolering langs de Burgemeester Crezeelaan, de Burgemeester 

Van Doornlaan en de Oostbuurtseweg, te De Lier 

ingetrokken bij vergunning 400/1987 en 401/1987 

 

Vergunningnummer: 86.296 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het te Schipluiden, bij het rioleren van de Oostbuurtseweg, aanleggen en 

hebben van een rioolleiding met een electriciteitskabel en een CAI-kabel: a) als zinker door 

zes sloten in de Dorppolder, zuidoostelijk  langs de Oostbuurtseweg, onder andere door de 

aan die zijde gelegen bermsloot, voorzover deze tot de gemeente Schipluiden behoort; b) 

als zinker door een sloot en door de zuidoostelijke bermsloot van de Oostbuurtseweg in de 

Groeneveldse polderpolder  

 

 

Vergunningnummer: 86.297 

Vergunninghouder:  J.G. Weerheim 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker vernieuwen van een warenhuis, met de 

zuidwestelijke gevel minder dan 4 m uit de insteek van hoofdwatergang nr. 27, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1593 

 

 

Vergunningnummer: 86.298 

Vergunninghouder:   P.A. Ammerlaan en mevr. W.M. Ammerlaan-Van Winden 

Beschrijving: het dempen en graven van water alsmede bouwen van een warenhuis in de 

Woudse polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 947 en 

938 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.299 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande    

Beschrijving: het maken en hebben van een afgerasterd voetpad over de Maasdijk 

(Zanddijk) met hekken, alsmede met een voetbrug over de binnenbermsloot, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 254 

onder intrekking van vergunning 336/1970 

 

Vergunningnummer: 86.300 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het planten en hebben van 130 knotwilgen op de boezemkade van de 

Poelpolder , plaatselijk bekend Poelkade, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie K, nrs. 3163 (ged.) en 3085 

 

 

Vergunningnummer: 86.301 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van twee kabels door de Delftsche Vliet en de 

langsliggende boezemkade van de Hoge Broekpolder nabij de Hoornbrug, te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.302 



Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam (Gemeentewerken) 

Beschrijving: het te Schiedam asfalteren c.q. reconstrueren van de weg op de 

Delflandsedijk, tussen de spuisluis en de Havenstraat 

 

 

Vergunningnummer: 86.303 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telecommunicatie, 

district Den Haag)  

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de sloot van de 

Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, 

nrs. 3500 en 3933 

 

 

Vergunningnummer: 86.304 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het, ter uitbreiding van het telefoonnet Schipluiden, leggen en hebben van 

een telefoonkabel, in de buitenkruinlijn van de boezemkade van de Groeneveldse polder 

ter plaatse bekend als Oostbuurtseweg te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 86.305 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel te Schipluiden: a) door de 

boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder (Dorpsstraat), nabij de Paardebrug over de 

Breê- of Lichtvoetswatering; b) door en in de kruin van de boezemkade van de 

Holierhoekse en Zouteveense polder (Vlaardingsekade), over een lengte van ca. 40 m 

vanaf de Paardebrug in westelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 86.306 

Vergunninghouder:  P.F.M. Enthoven, H.F.J. Enthoven en fa H.F.J. Zuidgeest 

Beschrijving: het in de Vlietpolder dempen en graven van water, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1750, 1850 (ged.) en 1852 

 

 

Vergunningnummer: 86.307 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in Delflands zeewering (buitenduinen) te Scheveningen: a) leggen en 

hebben van ca. 100 m gietijzeren gasleiding in de Zeeruststraat, vanaf de Jacob 

Pronkstraat; b) maken en hebben van aftakkingen voor de huisaansluitingen op de sub a) 

bedoelde gasleiding 

 

 

Vergunningnummer: 86.308 

Vergunninghouder:  vof Ph.W. en M. van Duyn  

Beschrijving: het  in de Hoefpolder verbreden van een dam in de zuidwestelijke bermsloot 

van de Hoefweg, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr.  1067 

 

 

Vergunningnummer: 86.309 

Vergunninghouder:  vof A.J. van Schie & Zonen 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1226, 1269 en 1270 (ged.) 

 

 



Vergunningnummer: 86.310 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuwe Wateringsveldsche polder te Wateringen aanleggen 

en hebben van een 10kV-kabel in de binnenteen van de boezemkade langs de Lange 

Watering 

 

 

Vergunningnummer: 86.311 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Oude Campspolder leggen en hebben van een zinker (6 kabels) 

door hoofdwatergang nr. 2, (Delflands eigendom), bermsloot van de Coldenhovelaan 540 

m ten noordoosten van het hart van Rijksweg 20, in het kadastrale perceel, gemeente 

Maasland, sectie G, nr. 632 (hoofdwatergang nr. 2) 

 

 

Vergunningnummer: 86.312 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Lierweg, boezemkade van de Kralingerpolder, te De Lier leggen en 

hebben van twee laagspanningskabels, waarvan 2 delen, totaal 70 m lang (6 m in een 

mantelbuis), vanaf een punt 280 m ten westen van de Laan van Adrichem in westelijke 

richting 

 

 

Vergunningnummer: 86.313 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Kwintsheul leggen en hebben van elektriciteitskabel als zinker door de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, 

sectie C, nrs. 3034 en 1865 

 

 

Vergunningnummer: 86.314 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder Berkel te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van 

laagspanningskabels, als zinker door een sloot ter hoogte van het pand Veilingweg nr. 12  

 

 

Vergunningnummer: 86.315 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in Delft leggen en hebben van elektriciteitskabels in de oostelijke berm 

van de Schieweg, in de tot de boezemkade van de Lage Abtswoudsche polder behorende 

grond 

 

 

Vergunningnummer: 86.316 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telecommunicatie 

Rotterdam) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel  in de binnenkruinlijn van de 

Maasdijk, plaatselijk bekend Hoogstraat, van hm 125.32 tot hm 125.6 (Delflands 

eigendom), in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 7761 

 

 

Vergunningnummer: 86.317 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Telecommunicatie, 

district Rotterdam) 

Beschrijving: het te Vlaardingen leggen en hebben van een 147 m lange telefoonkabel in 

de binnenkruinlijn en via een mantelbuis door de kruin van de boezemkade van de 

Holierhoekse en Zouteveense polder langs de Vlaardingervaart, plaatselijk bekend 



Trekkade, vanaf een punt 40 m ten zuiden van het hart van de Julianalaan in zuidelijke 

richting 

 

 

Vergunningnummer: 86.318 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het vervangen van de riolering in de Trompstraat in de buitenduinen te Ter 

Heijde, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1567 

 

 

Vergunningnummer: 86.319 

Vergunninghouder:  H.J. Janknegt 

Beschrijving: het verbouwen en hebben van de woning, plaatselijk bekend Zwethkade 

Noord 6, staande op het binnenbeloop van de boezemkade van de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder langs de Zweth, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, 

sectie C, nr. 3373 

 

 

Vergunningnummer: 86.320 

Vergunninghouder:  W.J. Vieveen 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Nieuwe - of Drooggemaakte polder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nrs. 201, 206, 965 en 966 

 

 

Vergunningnummer: 86.321 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het: a) afgraven van een gedeelte van de Nieuwlandsedijk, tussen de 

Nieuwelaan en de Haakweg, ten behoeve van de aanleg van een rijbaan met een 

verhardingsbreedte van 6,5 m, ten behoeve van een rijwielpad; b) ten behoeve van de sub 

a) genoemde afgraving, verlagen en vervangen van de rioolwaterpersleiding van Delfland 

ter plaatse, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 660 

 

 

Vergunningnummer: 86.322 

Vergunninghouder:  J.H. Keyser  en C.H.A. van Paassen 

Beschrijving: het vanaf het doodlopende eind over een lengte van 13 m dempen van de 2 

m brede zijsloot van het Look, welke sloot ligt in en op de grens van de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie H nr. 1702, resp. nr. 1168 

 

 

Vergunningnummer: 86.323 

Vergunninghouder:  Stichting  "De Strandtrein"  

Beschrijving: het bij wijze van proef op het strand te Scheveningen: a) vanaf de 

Vissershavenweg tot de grens met het Hoogheemraadschap van Rijnland rijden met een 

zogenaamde strandtrein voor personenvervoer, bestaande uit een uiterlijk op een 

stoomlocomotief gelijkende omgebouwde laadschop, met maximaal drie getrokken 

wagons, deels op luchtbanden; b) plaatsen en hebben van twee mobiele perrons op het 

strand bij de afritten aan de Visserhavenweg en bij de wandelpier 

 

 

Vergunningnummer: 86.324 

Vergunninghouder:  G.M. Sonneveld 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp verbreden en aldus hebben van de dam in de 

sloot langs de Nieuwkoopseweg, ter hoogte van het kadastraal perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie B, nr. 1017 

 

 



Vergunningnummer: 86.325 

Vergunninghouder:  J.J.F. de Bakker 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuwwateringveldsche polder bouwen en hebben van een 

warenhuis over 128 m lengte en een waterbassin over ca. 35 m lengte aan de 

noordoostzijde 3,5 m  uit de insteek van de hoofdtocht naar het poldergemaal, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 1437 

 

 

Vergunningnummer: 86.326 

Vergunninghouder:  N.P. Rehorst 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Droogmaking in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 609 

 

 

Vergunningnummer: 86.327 

Vergunninghouder:  NV Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij 

Beschrijving: spoorvernieuwing van Lijn 11 in de buitenduinen van Delflands zeewering te 

Scheveningen, tussen de Westduinweg en de Strandweg 

 

 

Vergunningnummer: 86.328 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de gemeenten Monster en Naaldwijk leggen van een gaszinker door de 

Groote Gantel, ter plaatse van de Zwartendijk  

 

 

Vergunningnummer: 86.329 

Vergunninghouder:  J. S. Hoogerbrugge  

Beschrijving: het te Rotterdam maken en hebben van een onderkelderde loopstal en een 

mestopvang op boezemland tussen de Schie en de Kandelaarweg (boezemkade van de 

Noord-Kethelpolder), in de kadastrale percelen, gemeente Overschie, sectie E nr. 82 en 83 

 

 

Vergunningnummer: 86.330 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het, voor de aanleg van één hogedrukleiding van Berkel naar Europoort (fase 

II) en twee hogedrukleidingen van de lokatie Gaag te Maasland naar Europoort, leggen en 

hebben van: a) een stalen olietransportleiding vanaf de toekomstige rijksweg 19 te 

Schipluiden tot het Oranjekanaal (deel uitmakende van het tracé Berkel-Europoort); b) een  

stalen gasleiding en een stalen condensaatleiding vanaf de lokatie Gaag te Schipluiden tot 

het Oranjekanaal (deel uitmakende van het tracé Gaag-Europoort): 1) als zinker door de 

Westgaag en het Oude Spui en de langsliggende boezemkaden; 2) als zinker door de 

diverse sloten en hoofdwatergangen in de polder Vockestaert (voormalige Holierhoekse- en 

Zouteveensepolder), de Duifpolder, de Commandeurspolder, de Dijkpolder, de Oude 

Campspolder en de Oranjepolder; 3: als horizontaal geboorde leiding onder de 

Vlaardingervaart, de Middelwatering, de Zuidgaag, het Nieuwe Water en de daarbij 

behorende langsliggende boezemkaden; 4) als horizontaal geboorde leiding onder de 

Maasdijk, ter hoogte van de Schenkeldijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.331 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs leggen van een gasleiding, in de Kleihoogt en via 

een brug over de langsliggende hoofdwatergang, ten behoeve van een langs het Kleihoogt, 

ongeveer tegenover pand 55 gelegen kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie C, nr. 2593 en 2592 

 



 

Vergunningnummer: 86.332 

Vergunninghouder:  J.C. van Zeijl 

Beschrijving: het in de Woudse polder bouwen en hebben van een warenhuis met de 41,60 

m lange noordwestelijke gevel ten minste 1,50 m uit de beschoeiing in de doorgaande 

oeverlijn van de langsliggende sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, 

sectie G, nr. 1020 

 

 

Vergunningnummer: 86.333 

Vergunninghouder:  Datacom  en W.J. Bosboom 

Beschrijving: het in het Eshofpolder aanleggen van een hemelwaterriolering voor de te 

bouwen bedrijfshallen, welke riolering via een afvoerbuis loost op de naastgelegen sloot, in 

de kadastrale percelen, gemeente Loosduinen, sectie M, nrs. 2174 (ged.) en 2474  (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.334 

Vergunninghouder:  vof P.J.A. van Os  

Beschrijving: het in de Groeneveldsche polder, vanaf het noordelijke doodlopende eind 

nabij de Groeneveldseweg, dempen van een scheisloot, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 469 

 

 

Vergunningnummer: 86.335 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het langs de West Frankelandsedijk en door de Delflandsedijk leggen van een 

gas - en een waterleiding ter hoogte van het zwembad, in het kadastrale perceel, 

gemeente Schiedam, sectie M, nr. 6357 

 

 

Vergunningnummer: 86.336 

Vergunninghouder:  P.C.A. Duijvesteyn 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woning op het binnentalud van de 

boezemkade van de Woudse Droogmakerij langs de Zweth (Zwethkade), ca. 445 m ten 

zuidwesten van de brug die bij de Dorpskade te Wateringen over de Zweth ligt, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1052 

 

 

Vergunningnummer: 86.337 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het te Pijnacker leggen en hebben van een hoofdwaterleiding in de Oude 

Leedeweg (polderkade van de Zuidpolder van Delfgauw) 

 

 

Vergunningnummer: 86.338 

Vergunninghouder:  A.J.M. de Vreede 

Beschrijving: het door respectievelijk in de boezemkade van de Noordpolder van Delfgauw 

maken en hebben van een inlaatleiding met filterbak, ten behoeve van het onttrekken van 

water uit de Pijnackersevaart ter besproeiing van tuinbouwgewassen, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie F, nr. 1309 

 

 

Vergunningnummer: 86.339 

Vergunninghouder:  H. van Rijn   

Beschrijving: het op het strand  te 's-Gravenhage, vanaf de grens met Rijnland tot aan de 

gemeentegrens met Monster: a) schelpen winnen en afvoeren; b) rijden met tractoren 

voor het afvoeren van de schelpen 



 

 

Vergunningnummer: 86.340 

Vergunninghouder:  A.F.M. Oosterwijk 

Beschrijving: het uitbreiden en vernieuwen van een warenhuis, deels op de boezemkade 

van de Oostmadepolder, langs de Boomawatering, voor welk werk twee woningen aan de 

Madepolderweg 45 en 45A worden gesloopt, in de kadastrale percelen, gemeente 

Loosduinen, sectie K, nrs. 987, 989 en 1041 

 

 

Vergunningnummer: 86.341 

Vergunninghouder:  G.G. Jansen 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woning op het binnentalud van de 

boezemkade van de Woudse Droogmakrij langs de Zweth (Zwethkade), ca. 360 m ten 

noordoosten van de brug, die bij de Dorpskade te Wateringen over de Zweth ligt, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 559 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.342 

Vergunninghouder:  J.G.M. Koop 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woning op het binnentalud van de 

boezemkade van de Woudse Droogmakerij langs de Zweth (Zwethkade), ca. 360 m ten 

noordoosten van de brug die bij de Dorpskade te Wateringen over de Zweth ligt, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 559 (ged.) en 1096 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.343 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het vervangen van de riolering in de Pietersonstraat in de buitenduinen te 

Ter Heijde, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 2120 

 

 

Vergunningnummer: 86.344 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van een gasleiding te Maasland, in de boezemkade van de 

Dijkpolder, langs de Noordvliet (Maassluisseweg), tussen de Koninging Julianaweg en de 

Kerkweg   

 

 

Vergunningnummer: 86.346 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst, directie 's-Gravenhage) 

Beschrijving: het in de Veen en Binkhorstpolder te ' s-Gravenhage hebben en gebruiken 

van middelen voor de lozing op de Schenk van bronneringswater uit de bouwput, ten 

behoeve de nieuwbouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de 

Schenkkade   

 

 

Vergunningnummer: 86.347 

Vergunninghouder:  vof G.J.A. van Adrichem en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Lierpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie A, nrs. 4623, 4624, 4240 en 4238 

 

 

Vergunningnummer: 86.348 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: de aanleg in de Holierhoekse en Zouteveense polder te Schipluiden van een 

rioleringsstelsel met nooduitlaten langs de Zouteveenseweg 



 

 

Vergunningnummer: 86.349 

Vergunninghouder:  H.W. van der Ende 

Beschrijving: het maken en hebben van een brug over een sloot in de Harnaschpolder, ten 

behoeve van het maken van een corridor tussen twee warenhuizen, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie H,  nrs. 926 en 1436 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 86.350 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van rioolleidingen ter hoogte van 

Vlaardingsekade nrs. 45 tot en met 53, te Schipluiden, in de Holierhoekse - en 

Zouteveensepolder 

 

 

Vergunningnummer: 86.351 

Vergunninghouder:  Gebrs A. en L. Noordam  

Beschrijving: het verbreden van een dam en het graven van water in de Kralingerpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 694, 962, 1230 en 1229 

 

 

Vergunningnummer: 86.352 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam  

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs, voor de aansluiting van een woning met een 

tuinbouwbedrijf, leggen en hebben van een waterleiding door de binnenboezem van de 

polder Berkel en de wederzijdse waterkeringen, waarvan de zuidwestelijke plaatselijk 

bekend is als de Oude Bovendijk (polderkade tussen de polders Schieveen en Berkel) en 

de noordoostelijke een binnenboezemdijk is van de polder Berkel  

 

 

Vergunningnummer: 86.353 

Vergunninghouder:  J. de Bruijn  en de Ridderlijke Duitse Orde der Balije van Utrecht 

Beschrijving:  Het dempen en graven van water in de Oude Campspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 915, 916 en 899 

 

 

Vergunningnummer: 86.354 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het in De Lier leggen en hebben van een drinkwatertransportleiding: a) door 

de Kade van Ras, boezemkade van de Oude Lierpolder; b) als zinker door de boezemsloot 

langs de oostzijde van de Burgemeester Elsenweg  

 

 

Vergunningnummer: 86.355 

Vergunninghouder:  vof Lucas-Gravenstad  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam, in het 

kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1290 

 

 

Vergunningnummer: 86.356 

Vergunninghouder:  G.D.J. Struikenkamp 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam, in het 

kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1291 

 

 

Vergunningnummer: 86.357 



Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de gemeenten Monster en Naaldwijk leggen en hebben van een 

elektriciteitskabel als zinker door de Groote Gantel ter plaatse van de Zwartendijk 

 

 

Vergunningnummer: 86.358 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Plaspoel - en Schaapweipolder maken van een aandamming in een 

polderhoofdwatergang, langs de Burgemeester Elsenlaan, nabij de Handelskade, in het 

kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie G, nr. 2024 

 

 

Vergunningnummer: 86.359 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwater Maatschappij  

Beschrijving: het, in de Oude Campspolder, leggen en hebben van twee 

waterleidingzinkers door hoofdwatergang nr. 2, bermsloot van de Coldenhovelaan, ten 

zuidwesten van de Burgerweg, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, 

nrs. 632 en 648 

 

 

Vergunningnummer: 86.360 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen en hebben van een drinkwaterleiding als zinker door de 

boezemsloot langs de Zwartendijk, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie 

E, nr. 3814 

 

 

Vergunningnummer: 86.361 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen en hebben van een gasleiding als gaszinker door het 

Heemraadswater, ter hoogte van Haagweg 39A, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie I, nr. 1747 

 

 

Vergunningnummer: 86.362 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel door de Zuidgaag en in de 

langsliggende boezemkaden, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 

196 (gemaal Commandeurspolder en erf) 

 

 

Vergunningnummer: 86.363 

Vergunninghouder:  W.J. van der Ploeg 

Beschrijving: het vervangen van een inlaatleiding in de Oude Leedeweg, polderkade tussen 

de polder Berkel en de Zuidpolder van Delfgauw, tot het onttrekken van water aan de 

Oude Leedevaart en ter besproeiing van tuinbouwgewassen, in het kadastrale perceel, 

gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 6200 

 

 

Vergunningnummer: 86.364 

Vergunninghouder:  Q.G. van Winden 

Beschrijving: het vervangen van een brug door een dam in de hoofdwatergang van de 

Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nrs. 7362 en 1695 

 

 

Vergunningnummer: 86.365 



Vergunninghouder:  L.J.A. Sliedregt 

Beschrijving: het vervangen van een beschoeiing op de plaats van, danwel onmiddellijk 

voor de bestaande beschoeiing langs hoofdwatergang nr. 16 in de polder van Nootdorp, in 

de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 2129 en 2921 en sectie C, nr. 

2892 

 

 

Vergunningnummer: 86.366 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Wippolder te Wateringen nabij de Markuslaan aanleggen en hebben 

van een elektriciteitskabel 

 

 

Vergunningnummer: 86.367 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: de uitvoering van werken ten behoeve van de reconstructie van de 

Zwartendijk: a) het maken van een brug over de Groote Gantel ter plaatse van de 

Zwartendijk; b) dempen van 822 m2 boezemwater, bestaande uit een brede boezemsloot 

en een aandamming in de Groote Gantel, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, 

sectie G, nrs. 2907 en 2908 en sectie H, nr. 1351 

onder intrekking van vergunning 882/1939 

 

Vergunningnummer: 86.368 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het, ten behoeve van de reconstructie van de Zwartendijk: a) maken en 

hebben van een brug over de Groote Gantel, ter plaatse van de Zwartendijk; b) het 

dempen van 115 m2 boezemwater, zijnde twee aandammingen in de Groote gantel, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 2304 en sectie E, nr. 1531 

onder intrekking van vergunning 882/1939 

 

Vergunningnummer: 86.369 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding  Maatschappij  

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding in een stalen brugbuis over de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Monster, 

sectie G, nrs. 5421 en 6014 

 

 

Vergunningnummer: 86.370 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het: a) ter vervanging van bestaande bruggen, maken en hebben van een 

twee voet-/fietsbrug  over de zijsloot van de Wennetjessloot; b) het doen van 

grondroering in de met het achterland verheelde boezemkade van de Dijkpolder, ten 

behoeve van de sub a) bedoelde werken, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, 

sectie K, nrs. 4458 en 3593 

 

 

Vergunningnummer: 86.371 

Vergunninghouder:  A. van der Akker Hoek van Holland BV 

Beschrijving: het dempen en graven in de polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale 

percelen, deelgemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 1075, 1227, 1026, 1276 en 1228 

 

 

Vergunningnummer: 86.372 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het  in de zeewering te Scheveningen bouwen en hebben van een buurthuis 

"De Naald" aan de Vissershavenstraat, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie AK, nr. 7469 



 

 

Vergunningnummer: 86.373 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het in de gemeente Monster en Naaldwijk: a) leggen en hebben van drie 

HPE-mantelbuizen als zinkers door de Groote gantel ter plaatse van de Zwartendijk; b) 

tijdelijk hebben van hulpwerken in de Groote Gantel ten behoeve van het onder a) 

genoemde werk 

 

 

Vergunningnummer: 86.374 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp, ten behoeve van het wijzigen van een  

afsluitersituatie op de hoek Nieuwkoopseweg/'s-Gravenweg, maken van een doorpersing 

door de Nieuwkoopseweg en verwijderen van een noodleiding uit de noordelijke bermsloot 

van de 's-Gravenweg, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 578 

 

 

Vergunningnummer: 86.375 

Vergunninghouder:  H. Borst  

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een 35 m lange passantensteiger ten behoeve 

van een jachthaven in het noordelijke gedeelte van de Duifpolder, evenwijdig aan de 

noordwestelijke oever van de omgelegde Oostgaag, in het kadastrale perceel, gemeente 

Schipluiden, sectie B, nr. 691 

 

 

Vergunningnummer: 86.376 

Vergunninghouder:  vof G.G. van Paassen 

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder dempen en gedempt houden van een gedeelte van 

de bermsloot van de Laan van Adrichem, ten behoeve van de toegang tot het 

glastuinbedrijf, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4168  

 

 

Vergunningnummer: 86.377 

Vergunninghouder:  J.L.T. v. d. Voort 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woning op het binnentalud van de 

boezemkade van de Woudse Droogmakerij langs de Zweth (Zwethkade), ca. 165 m ten 

zuidwesten van de brug die bij de Dorpskade te Wateringen over de Zweth ligt, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1059 

 

 

Vergunningnummer: 86.378 

Vergunninghouder:  P.W.J.J. Kester 

Beschrijving: het behouden van een kanttuin, gemiddeld 0,3 m buiten de doorgaande 

oeverlijn van de aan de noordoostzijde gelegen sloot van de de Oude - en Nieuwe 

Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 2792 

 

 

Vergunningnummer: 86.379 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een windwatermolen op de boezemkade van de 

Hoekpolder langs de Dulder, ca. 120 m ten oosten van de Reynerwatering, in het 

kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 848 

 

 

Vergunningnummer: 86.380 

Vergunninghouder:  vof Gebrs C.J. en P.A. van Winden 



Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw bouwen van een warenhuis, met de 

zuidoostgevel minder dan 4 m uit de insteek van hoofdwatergang nr. 1, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2038 

 

 

Vergunningnummer: 86.381 

Vergunninghouder:  C. van Staalduinen en Ph.J. van de Most 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 636, 1711 en 1590 

 

 

Vergunningnummer: 86.382 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het te De Lier leggen, hebben en onderhouden van rioolleidingen in de 

polderkade tussen de Kralingerpolder en de Dorppolder (Laan van Zeestraten) en door 

diverse poldersloten 

 

 

Vergunningnummer: 86.383 

Vergunninghouder:  J. Stolze  

Beschrijving: het in de Groenevelsche polder aanleggen van een dam in de zuidwestelijke 

bermsloot van de Oostbuurtseweg, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, 

nr. 4242 en 4244 

 

 

Vergunningnummer: 86.384 

Vergunninghouder:  C.A. v.d. Velden 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw bouwen en hebben van een warenhuis, 

met de noordelijke en zuidelijke gevels op minder dan 4 m uit de insteken van sloten, in 

de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 312 en 320 

 

 

Vergunningnummer: 86.385 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten'' 

Beschrijving: het leggen van een watertransportleiding door en in de landscheiding tussen 

de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland, vanaf de Boterdorpseweg tot de 

Wildersekade (Bonfut) te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 86.386 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de zeewering (buitenduinen) te Scheveningen aanbrengen en tot 

wederopzeggen hebben van een semi-permanente loods aan de Kranenburgweg op het 

terrein van de Ro-Ro-haven, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie 

AK, nr. 9931 

 

 

Vergunningnummer: 86.388 

Vergunninghouder:  Hollandsche Aanneming Maatscahppij BV 

Beschrijving: het hebben van een zinkerleiding op het strand en de vooroever, ter hoogte 

van RS 111 + 110 m, haaks op de kust van 40 m - RS tot 1700 m - RS 

 

 

Vergunningnummer: 86.389 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 



Beschrijving: het in 's-Gravenzande leggen en hebben van een telefoonkabel: a) in de 

binnenberm van de Maasdijk tussen de Heenweg en de Woutersweg; b) via een bestaande 

brugbuis over de Heen - en Geestvaart ter plaatse van de Woutersweg   

 

 

Vergunningnummer: 86.390 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland (Projectorganisatie Sanering 

Bodemverontreinigingen van de Provincie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het uitvoeren van een bodemsanering in de Hoekpolder,  locatiecode: 

110.1.01, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 1169 

 

 

Vergunningnummer: 86.391 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker door de sloten in 

de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs. 6292,  5256,  6291 en 5399 

 

 

Vergunningnummer: 86.392 

Vergunninghouder:  A.W.M. Zuyderwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een waterleiding als zinker door de sloten in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs. 1857, 6291, 6292, 5399 en 7102 

 

 

Vergunningnummer: 86.393 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskaberl als zinker door de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de percelen, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie H, nrs. 1556 en 2537 

 

 

Vergunningnummer: 86.394 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het leggen en plaatsen van : a) 295 m kabel in Delflands eigendom; b) een 

verdeelkast op Delflands eigendom, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, 

nr. 1880 

 

 

Vergunningnummer: 86.395 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: a) verplaatsen van Delflands terreinafscheiding op de Delflandsedijk, van de 

bestaande situatie in de zuidoostelijke erfscheiding van de keersluis Boonerhaven naar de 

nieuwe situatie op de binnenberm van de Delflandsedijk tussen de binnenbermsloot en de 

stalen damwand bij het binnenhoofd van de sluis; b) het door (brom-)fietsers gebruik 

maken van de weg over de Boonersluis en de Delflandsedijk en het aanbrengen van de 

noodzakelijke waarschuwingsborden ten behoeve van dat gebruik als fietspad van 

Delflands onderhoudsweg ter plaatse van de Boonerhaven, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maassluis, sectie D, nr. 214 

 

 

Vergunningnummer: 86.396 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk bouwrijp maken van de bouwlocatie "Vrijenban" in de Hoge 

Broekpolder: a) dempen van 560 m2 boezemwater, alsmede polderwatergangen; 2) 

verbreden van de voorboezem van het gemaal (Broekmolensloot) met 560 m2, het 

verbreden van sloten en een hoofdwatergang; c) het omleggen van de boezemkade om 

het te verbreden gedeelte van de voorboezem; d) ophogen van de aan de boezemkade 



grenzende grond; e) maken van een brug over de Broekmolensloot, een brug over de 

hoofdwatergang nr 5, een brug over een gewone sloot, alsmede een duikersloot in de 

verbrede watergang; f) voor het bouwrijp maken, aanbrengen en tijdelijk hebben van een 

dam in hoofdwatergang nr 5; g) doen van gronroering in de boezemkade langs de 

Broekmolensloot; h) leggen en hebben van een verbindingsduiker tussen de verschillende 

peilgebieden en van een brandriool 

ingetrokken bij vergunning 306/1988 

 

Vergunningnummer: 86.397 

Vergunninghouder:  Fa J. Sonneveld en Zn 

Beschrijving: het plaatsen van keerschutten en het maken van een dam ten behoeve van 

het uitbreiden van haar onderbemalen gebied in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie D, nrs. 13, 14, 15, 18, 36 en 37 en sectie 

G, nrs. 603, 605, 606, 607, 620, 623, 624, 625,626 en 627 

onder intrekking van de bij besluit van het voormailge polderbestuur van 8 januari 1946 

 

Vergunningnummer: 86.398 

Vergunninghouder:  NV Kabelnet Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk aanleggen en hebben van een televisiekabel: a) in de 

boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder, plaatselijk bekend als Jaagpad, tussen 

de Tinbergenstraat en het zuideinde van de Van Hardenbroeklaan; b) via een buisleiding 

langs de bestaande brug over de voorboezem van het gemaal van de Plaspoel- en 

Schaapweipolder  

 

 

Vergunningnummer: 86.399 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Oud - en Nieuw Wateringsveldsche polder plaatsen en hebben van 

een compactstation minder dan 2 m uit de bovenkant van het talud van de 

hoofdwatergang aan de zuidoostzijde van de Middenweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie B, nr. 1491 

 

 

Vergunningnummer: 86.400 

Vergunninghouder:  J.W. van der Gaag 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder: a) maken en hebben van een 4 m brede brug 

over de Veenwatering (hoofdwatergang), tussen perceel nr. 2996 en de Kortelandseweg; 

b) doen van grondroering in de kaden langs de Veenwatering ten behoeve van de 

uitvoering van het sub a) genoemde werk; c) dempen van 20 m2 water ten behoeve van 

de sub a) bedoelde bouw; d) egaliseren van het op dat perceel liggend gedeelte 

polderkade, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr.2996 

 

 

Vergunningnummer: 86.401 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het maken en hebben van: a) een kabel als zinker door de bermsloot van het 

Sint Jorispad; b)een kabel als zinker door de bermsloot van de Galgeweg, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 883, 1586, 1761 en 1794 

 

 

Vergunningnummer: 86.402 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen (de Gemeentelijke Energie - en 

Watrleidingbedrijven) 

Beschrijving: het ter vervanging van bestaande leidingen leggen en hebben van een 

waterleiding in de Maasdijk (Hoogstraat), tussen de Vlaardinger Driesluizen en de Afrol te 

Vlaardingen 

 



 

Vergunningnummer: 86.403 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk  

Beschrijving: het in de Hoge Broekpolder te Rijswijk leggen en hebben van 

drukrioleringsbuizen: a) in de boezemkade langs de Delftsche Vliet; b) door 2 sloten; c) 

langs een bestaande brug over de Kansjesmolensloot  

 

 

Vergunningnummer: 86.404 

Vergunninghouder:  Fa de Jong en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjeplolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 3815 (oud 3645) en 2956 

 

 

Vergunningnummer: 86.405 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een stalen olietransportleiding vanaf het ROV De 

Lier tot de lokatie Gaag te Maasland, deel uitmakende van het tracé De Lier-Vlaardingen 

onder intrekking van vergunning 58/1958, laatstelijk gewijzigd onder 16/1975, sub I en 

sub II en te wijzigen vergunning 229/1958 

 

Vergunningnummer: 86.406 

Vergunninghouder:  vof L.J.M. van Paassen en N.J.S.M. van Adrichem  

Beschrijving: het vernieuwen van een gedeelte warenhuis in de Oude Lierpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4167 en 2016 

onder intrekking van vergunning 282/1982 

 

Vergunningnummer: 86.407 

Vergunninghouder:  J.J.G. van Dijk en vof J. van Dijk en Zn 

Beschrijving: het  dempen van water in de Oude Polder van Pijnacker, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 4339, 4340, 6319 en 4572 

onder intrekking van vergunning 20/1986 

 

Vergunningnummer: 86.408 

Vergunninghouder:  L.F. Herman  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild op de Delflandsedijk , tussen de toegangsweg 

naar de losplaats van de Nederlandse Spoorwegen en De Kulk, in de kadastrale percelen, 

deelgemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1158 (ged.) en sectie C nrs. 118 en 339 

 

 

Vergunningnummer: 86.409 

Vergunninghouder:  H.P. Scholtes  

Beschrijving: uitvoeren van wWerken in de Vlietpolder ten behoeve van de 

watervoorziening van enige bedrijven, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie C, nrs. 49, 735, 1611, 1612, 1644, 1654, 1906, 1933 (oud 1905), 1964, 2002 en 

2003 

onder intrekking van vergunning 371/1982 

 

Vergunningnummer: 86.410 

Vergunninghouder:  L. Koek 

Beschrijving: het: a) behouden van ca. 160 m beschoeiing waarbij 95 m2 boezemwater is 

aangedamd; b het maken van een vergraving van 95 m2  als verbreding van een sloot, in 

het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 2076  

 

 

Vergunningnummer: 86.411 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbosbeheer) 



Beschrijving: het uitvoeren van werkzaamheden betreffende recreatieve voorzieningen in 

de Helpolder, deel uitmakende van de Nieuwe- of Drooggemaakte polder van Pijnacker, 

ten behoeve van de aanleg van het Bieslandse Bos (4e fase)  

 

 

Vergunningnummer: 86.412 

Vergunninghouder:  ir. F.W. van Iddekinge  

Beschrijving: het in boezemland: a) verwijderen en opruimen van een houten voetbrug 

langs en over het boezemwater; b) aanleggen en hebben van een op boezempeil 6 m 

brede dam in de op dat peil gemiddeld 3 m brede boezemsloot, kadastraal bekend, 

gemeente Wassenaar, sectie E, nr. 1818, toegang gevende vanaf de oprijlaan van park 

Oosterbeek naar het kadastraal perceel gemeente Wassenaar, sectie E nr. 1689; c) 

verbreden van een boezemsloot, gelegen langs de Benoordenhoutseweg in genoemd 

perceel 1689 

onder intrekking van vergunning 128/1986 

Keurvergunningen 1987 

 

Vergunningnummer: 87.001 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het "Plan Kerketuinen", waaronder het dempen 

van 628 m2 (een lengte van ca. 108 m) water in de Eshofpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.002 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: uitvoering van werken voor het bouwplan Bakkershof in de Wippolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 1724, 1725, 4248, 4249, 5131, 

5348 en 5397 

de vergunning is gewijzigd bij bij besluit 2193/1987 

 

Vergunningnummer: 87.003 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: a) het in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker verwijderen van 

een gastransportleiding tussen de landscheiding met Schieland en de Berkelseweg, langs 

de Pissenkade; b) het leggen en hebben van een 12" en een 18" gastransportleiding door 

diverse polderwateren in de polder Berkel, de Droogmaking in de Oude Polder van 

Pijnacker en de Nieuwe- of Drooggemaaktde polder en door de polderkade van de 

Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker langs de Katwijkervaart, polderkade van de 

Nieuwe- of Drooggemaakte polder, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie 

B, nrs. 1126 en 2351 

 

 

Vergunningnummer: 87.004 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van een elektriciteitskabel: a) als zinker 

door de Sloot van Scheffers en door de langsliggende boezemkade van de Boschpolder; b) 

over ca. 500 m in de boezemkade van de Boschpolder, plaatselijk bekend als Dijkweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.005 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van rioolleidingen ter hoogte van de 

Laan van Binnendijk, in de Hoefpolder en in de boezemkade van die polder langs het 

Smids - of Lierwatertje 

 

 



Vergunningnummer: 87.006 

Vergunninghouder:  Dalsem Beheer  BV 

Beschrijving: het dempen en omleggen van een scheisloot in de Harnaschpolder 

(Hooipoldertje), in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie C, nr. 1011 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 189/1985 

 

Vergunningnummer: 87.007 

Vergunninghouder:  Bureau Beheer Landbouwgronden  

Beschrijving: wijziging van de aansluiting van een rijwielpad op de Maassluissedijk nabij 

hm 103,90, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie L, nrs. 458 en 540 

(Maasdijk c.a.) en 518 en 528  (Delflandsedijk c.a.) 

onder intrekking van vergunning 205/1974, gewijzigd bij besluit 2712/1976 

 

Vergunningnummer: 87.008 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het aanleggen van een voetbrug over een boezemsloot, ter verbinding van 

perceel 1258 met  perceel 1257, ten behoeve van ROV "De Lier", gemeente Naaldwijk, 

sectie C 

 

 

Vergunningnummer: 87.009 

Vergunninghouder:  A.L. Graveland  en J. van Woerden 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 632, 633, 3195 en 1093 

 

 

Vergunningnummer: 87.010 

Vergunninghouder:  W.J. en A.P. Berkhout 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een gewapend betonnen bassin op de 

binnenberm van de boezemkade van de Harnaschpolder langs de Lots - of 

Harnaschwatering aansluitend op een bestaand bassin, ten behoeve van het gebruik van 

gietwater op hun tuinbouwbedrijf, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie 

C, nr. 895 

onder intrekking van vergunning 339/1973 

 

Vergunningnummer: 87.011 

Vergunninghouder:  Raaf Westland BV en Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 699 en 700 resp. 

nr. 3360 

 

 

Vergunningnummer: 87.012 

Vergunninghouder:  Comité Gietwaterleiding De Lier  

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van gietwaterleidingen in de polderkade 

tussen de Kralingerpolder en de Dorppolder (Laan van Zeestraten) en door diverse 

poldersloten 

 

 

Vergunningnummer: 87.013 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland graven van polderwater door de 

Middenwatering, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 979 

 

 

Vergunningnummer: 87.014 

Vergunninghouder:  L.J. den Hollander     



Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder: a) vervangen en hebben van een vernieuwde 

brug over de Veenwatering (hoofdwatergang), tussen perceel nr. 1788 en de 

Kortelandseweg, door een 3 m brede rijbrug; b) doen van grondroering in de kaden langs 

de Veenwatering ten behoeve van de uitvoering van de sub a) bedoelde werken, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 1788 

onder intrekking van vergunning 149/1986 

 

Vergunningnummer: 87.015 

Vergunninghouder:  P.J. Koomen  en N.M.A. Zuijderwijk 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder dempen en graven van water, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1260 resp. 3332 en 3334 

 

 

Vergunningnummer: 87.016 

Vergunninghouder:  Aannemingsbedrijf G.A. van Dijk en Zn BV 

Beschrijving: het bouwen en hebben van twee steigers, 1,5 m uit en evenwijdig aan de 

zuidelijke oever van de Middelvliet te Maasland, boezemkade van de Sluispolder, ter 

hoogte van de bedrijfshal Oude Veiling 4 te Maasland  

 

 

Vergunningnummer: 87.017 

Vergunninghouder:  J. Sonneveld en A. Overkleeft-Sonneveld  

Beschrijving: instelling van een ondermaling op een bermsloot van De Hoogt in de 

Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 273 en 3829 

resp. 3831 

wijziging 1988 verg. 2310 TD - 1316 / 1988 

 

Vergunningnummer: 87.018 

Vergunninghouder:  G. v.d. Sar 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland hebben van 120 m beschoeiing, 

waartoe 12 m2 water is aangedamd, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie M, nr. 139 

 

 

Vergunningnummer: 87.019 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het  te Maasland aanleggen van een laad-lossteiger in de Vlaardingervaart, 

met daarop aansluitend een oprit van draglineschotten in ophoging over de boezemkade 

van de Duifpolder en over de daartoe ter plaatse gedempte binnenbermsloot 

 

 

Vergunningnummer: 87.020 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te Scheveningen, in de buitenduinen (zeewering), maken en hebben van 

een trailerhelling van de Zeesluisweg naar de Kom van de Voorhaven, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK nrs. 9501 en 9931   

 

 

Vergunningnummer: 87.021 

Vergunninghouder:  ing. H. de Vogel 

Beschrijving: het bouwen van een houten voetbrug over en een dubbel woonhuis langs de 

Noordeindsevaart, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 

2203 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.022 

Vergunninghouder:  L.J. Kester en L.J. Kester 



Beschrijving: het in de Groeneveldse polder aanleggen van een dam, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie A nr. 405 en 328 

 

 

Vergunningnummer: 87.023 

Vergunninghouder:  A. Hoekveen, H.B. Hofstede en B. Sonneveld  

Beschrijving: het dempen van twee gedeelten van de zuidoostelijke bermsloot van het 

Nollaantje in de Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 

2785 en 2650 

 

 

Vergunningnummer: 87.024 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het leggen van een laagspanningskabel in de boezemkade van de Sluispolder 

langs de Zuidvliet (Wipperskade), ten dienste van het perceel plaatselijk bekend 

Wipperskade 1 te Maasluis 

 

 

Vergunningnummer: 87.025 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster 

Beschrijving: het te Monster: a) ten behoeve van de reconstructie van de Zwartendijk 

dempen van 860 m boezemwater (de bermsloten van de Zwartendijk); b) het ten behoeve 

van de reconstructie van de Zwartendijk lozen van bronneringswater op oppervlaktewater 

onder intrekking van vergunning 581/1929; vergunning 152/1931, het gestelde onder I, 

sub 2 aangaande een dam; vergunning 291/1931, het gestelde onder I, sub 3 en 4, 

aangaande dammen in de bermsloten van de Zwartendijk; vergunning 683/1933; 

vergunning 267/1951; vergunning 99/1934; vergunning 825/1937; vergunning 166/1958; 

vergunning 1/1965 en vergunning 301/1979 

 

Vergunningnummer: 87.026 

Vergunninghouder:  Beheersmaatschappij Leen de Mos BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder van Nieuwland en Noordland, 

in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 1125 en 1246 

 

 

Vergunningnummer: 87.027 

Vergunninghouder:  A. van Eendenburg en J.C. van Eendenburg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 710 en 1438 

 

 

Vergunningnummer: 87.028 

Vergunninghouder:  R.J.A. van der Pluijm en C.J.Th. van Schie 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3094 en 1011 

 

 

Vergunningnummer: 87.029 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Honselersdijk leggen van een hoogspannings-, een signaal- en een 

laagspanningskabel, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3466, 

3465, 3528 en 3961 

 

 

Vergunningnummer: 87.030 

Vergunninghouder:  M. Boekestijn  



Beschrijving: het maken en hebben van een overkapping en een nieuwbouwconstructie, 

gefundeerd op een betonnen vloerplaat c.q.  funderingsstroken, op het buitentalud van de 

Maasdijk, plaatselijk bekend Noorddijk 55, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, 

sectie D, nr. 8498 

 

 

Vergunningnummer: 87.031 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Vlietpolder te Naaldwijk hebben van een hoogspanningskabel en 

een signaalkabel als zinker door de bergingsvijver van de bloemenveiling Westland 

(CCWS)  

 

 

Vergunningnummer: 87.032 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te De Lier leggen en hebben van twee gasleidingen in de boezemkade 

van de Kralingerpolder, langs de Leê- of Lierwatering, ter hoogte van de panden Lierweg 

nrs. 41 tot 81 

 

 

Vergunningnummer: 87.033 

Vergunninghouder:  Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het te Maasland leggen van een waterleiding onder het voet/rijwielpad op de 

kruin van de boezemkade van de Commandeurspolder langs de Oostgaag 

(Commandeurskade), ca. 320 m ten noordoosten van de Maaslandse dam, ten behoeve 

van het pand Oostgaag nr. 10 

 

 

Vergunningnummer: 87.034 

Vergunninghouder:  A.M.J. van Santen 

Beschrijving: het in de Wippolder, nabij de Kwaklaan, maken van een 3,20 m brede 

corridor op een bestaande brug over een hoofwatergang, in de kadastrale percelen, 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 4669 en 5547 

 

 

Vergunningnummer: 87.035 

Vergunninghouder:  Ph.W. van Duyn en anderen 

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Groeneveldse polder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 1436, 1582, 1583 en 1663 

 

 

Vergunningnummer: 87.036 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Oude en Nieuwe Broekpolder leggen en hebben van een gasleiding 

als zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nrs. 2100 en 1225 

 

 

Vergunningnummer: 87.037 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de gemeente Monster, ter hoogte van het pand Wateringseweg 112 te 

Poeldijk, leggen van een gasleiding door de bermsloot van de Wateringseweg als zinker en 

door de met het achterland verheelde boezemkade van de Dijkpolder (de Wateringseweg)  

 

 

Vergunningnummer: 87.038 

Vergunninghouder:  H.C. van der Knaap 



Beschrijving: het ten behoeve van een aandamming van 6 m2, plaatsen van 30 m 

beschoeiing in de boezemsloot die ligt aan de zuidwestzijde van perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie A, nr. 3852 

 

 

Vergunningnummer: 87.039 

Vergunninghouder:  Elekriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de gemeente Delft, ter hoogte van de Mandjeskade, verwijderen, 

leggen en hebben van kabels uit de boezemkaden van de Lage Abtwoudsche polder en de 

Noord - Kethelpolder langs de Schie 

 

 

Vergunningnummer: 87.040 

Vergunninghouder:  Technische Universiteit Delft  

Beschrijving: het maken en bebben van een 13 m brede dam in een 7 m brede sloot  in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie L, nr. 1227 

 

 

Vergunningnummer: 87.041 

Vergunninghouder:  L. de Gier  

Beschrijving: het aanbrengen van een noodonderkomen op de met het maaiveld verheelde 

boezemkade van de Eshofpolder, langs een vaarsloot, in het kadastrale perceel, gemeente 

Loosduinen, sectie L, nr. 553 

 

 

Vergunningnummer: 87.042 

Vergunninghouder:  Meesma BV en Gemeente Zoetermeer  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Nieuwe- of Drooggemaakte polder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1442 en 1267 

 

 

Vergunningnummer: 87.043 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam-Overschie: a) bouwen van een voetbrug over de 

Rotterdamsche Schie, ter hoogte van de nieuwbouw aan de Oudedijkse Schiekade; b) het 

ten behoeve van de onder a) genoemde brug doen van grondroering in de langsliggende 

boezemkade van de Kleinpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.044 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het vervangen van een gasleiding in de gemeente 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 87.045 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen van gasleiding: a) in Delflands eigendom, de Nieuwlandsedijk; b) 

als zinker door de sloot van de polder Nieuwland  en Noordland die ligt in en op de grens 

van de percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 993 en 816 

 

 

Vergunningnummer: 87.046 

Vergunninghouder:  Handelsonderneming en Opslagbedrijf Jan Thijsse 

Beschrijving: het op het strand te 's-Gravenhage, vanaf de grens met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland tot aan de gemeentegrens met Monster: a) rijden met 

vrachtauto's ter bevoorrading en op- en afbouw van strandpaviljoens en voor het aan- en 



afvoeren van materialen, die worden gebruikt ten behoeve van evenementen op het 

strand; b) schelpen winnen en afvoeren naar elders 

 

 

Vergunningnummer: 87.047 

Vergunninghouder:  Bohemen Bouwbureau BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water op het terrein van "Carolinenhof" aan de 

Voorburgseweg, in de kadastrale percelen, gemeente Leidschendam, sectie B, nrs. 4520 en 

8024 

 

 

Vergunningnummer: 87.048 

Vergunninghouder:  C. de Jong  

Beschrijving: het afgraven van een gedeelte van de Oranjedijk alsmede het dempen en 

graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie E, nrs. 

326 en 238 

 

 

Vergunningnummer: 87.049 

Vergunninghouder:  vof Gebrs Van Vliet  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis, deels op de boezemkade van de 

Dijkpolder, op 1,75 m afstand van de doorgaande oeverlijn van de aan de zuidoostzijde 

liggende Lange Sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4237 

(ged.)  

 

 

Vergunningnummer: 87.050 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het te Vlaardingen hebben van vier bomen op de Maasdijk ter hoogte van de 

panden plaatselijk bekend Kortdijk nr. 48 tot en met nr. 72a 

 

 

Vergunningnummer: 87.051 

Vergunninghouder:  BV Verkoopmij Aechmea, vof Gebrs T. en L.J. van Geest, L.J. van 

Geest, J.A.A. Vijverberg en H.P.J van de Laar 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoefpolder te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 87.052 

Vergunninghouder:  W.F. Poot 

Beschrijving: het in het Driemanspoldertje boezemland dempen en graven van water dat 

afwatert op de Dorppolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, nrs. 

1631 en 4634 

 

 

Vergunningnummer: 87.053 

Vergunninghouder:  G.G. Schalke 

Beschrijving: het dempen van water in de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maasland, sectie H, nr. 1276 

 

 

Vergunningnummer: 87.054 

Vergunninghouder:  S. Poot en gemeente Maasland 

Beschrijving: het dempen van de noordoostelijke bermsloot van de Burgerweg in de 

Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 1271 en 

1082 

 



 

Vergunningnummer: 87.055 

Vergunninghouder:  Recreatieschap Midden-Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen van drie steigers ten behoeve van een veerdienst tussen de 

Noordvliet en het Bommeer, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie B, nr. 

370 (Noordvliet) , nr. 508 (Middelvliet) en nr. 447 (Bommeer) 

 

 

Vergunningnummer: 87.056 

Vergunninghouder:  P.L. Berkhout 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 41, 1587 en 1590 

 

 

Vergunningnummer: 87.057 

Vergunninghouder:  vof Gebrs A. en J. van Mil  

Beschrijving: het in de Kralingerpolder bouwen en hebben van een ronde watertank met 

het meest noordelijke punt 2,50 m uit de insteek van hoofdwatergang nr. 7D, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie A, nr. 1051 

 

 

Vergunningnummer: 87.058 

Vergunninghouder:  W.A.M. van Vliet 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Klaas Engelbrechtspolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 62, 64, 203, 204, 206, 207 en 

208 

 

 

Vergunningnummer: 87.059 

Vergunninghouder:  P.A.J. Romijn  en L. Romijn 

Beschrijving: het berijden met een motorcarrier voor ijsverkoop van: a) een gedeelte van 

het voetpad achter strandhoofd nr. 22; b) het voetpad tussen de strandhoofden 22 en 23 

(stranduitgang van de camping Ockenburg); c) de Schelpweg vanaf de Haagweg te 

Monster  

 

 

Vergunningnummer: 87.060 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam in cq uit de boezemkade van de Noord Kethelpolder, langs 

de Schie, vervangen van laagspanningskabels en een laagspanningskast, in het kadastrale 

perceel, gemeente Overschie, sectie E, nr. 356 

 

 

Vergunningnummer: 87.061 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen van een telefoonkabel: a) in de boezemkade van de 

Boschpolder (Dijkweg); b) over de Boschsloot via een te maken brugbuis en door de langs 

liggende boezemkade van de Boschpolder, ter plaatse van de Dijkweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.062 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Noordpolder maken en hebben van een 1 m brede houten voetbrug 

over een sloot in en op de grens van de percelen, gemeente Rijswijk, sectie B, nr. 656 en 

sectie C, nr. 1147 

 

 



Vergunningnummer: 87.063 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in Naaldwijk, ten behoeve van het nieuwbouwplan "Tuinen Zuid" te 

Honselersdijk, leggen van een gasleiding door de Omgelegde Dijksloot als zinker en door 

de langsliggende boezemkade van de Oude - en Nieuwe Broekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.064 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Pijnacker in de Noordpolder van Delfgauw leggen van een 

telefoonkabel, gedeeltelijk in de zuidwestelijke berm van de Rijskade (polderkade) en door 

de bermsloot aldaar 

 

 

Vergunningnummer: 87.065 

Vergunninghouder:  C. Pannekoek en gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het maken van een dam in de noordelijke bermsloot van de Zuidersingel, in 

de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4376 en 3525 

 

 

Vergunningnummer: 87.066 

Vergunninghouder:  vof A. Hoogerbrugge, A. Hoogerbrugge en N. Lievaart 

Beschrijving: het dempen en graven van water, verbreden van een dam en het bouwen 

van een warenhuis in de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, 

sectie A, nrs. 147, 148, 149 en 150 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.067 

Vergunninghouder:  C.J.J. Middendorp en P.A. Goeyenbier 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1081 en 1866 resp. 1084 

onder intrekking van vergunning 263/1986 

 

Vergunningnummer: 87.068 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam leggen van een gasleiding in de boezemkade van de polder 

Zestienhoven, plaatselijk bekend Overschiese Dorpsstraat  

 

 

Vergunningnummer: 87.069 

Vergunninghouder:  Gemeente Energiebedrijf  Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam, door de Coolhaven, leggen en hebben van een zinker, ten 

behoeve van het stadsverwarmingsnet, tussen de toegangsweg naar het parkeerterrein 

enerzijds en de G.J. de Jonghweg anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 87.070 

Vergunninghouder:  Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV 

Beschrijving: het te Schiedam aanbrengen en hebben van een LPG-installatie en 

bijbehorende leidingen in c.q. langs de Vlaardingerdijk, ten behoeve van het 

benzinestation Vlaardingerdijk 4 

 

 

Vergunningnummer: 87.071 

Vergunninghouder:  A. Vreugdenhil en F. van Geest  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 160 en 888 



 

 

Vergunningnummer: 87.072 

Vergunninghouder:  vof L.J.M. en J.A.M. van Marrewijk 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 2790, 2923 en 3248 

 

 

Vergunningnummer: 87.073 

Vergunninghouder:  J.C.M. Zwinkels 

Beschrijving: het aandammen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie H, nr. 1865 en 2430 

 

 

Vergunningnummer: 87.074 

Vergunninghouder:  A. Herbert  

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Hoefpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1261 

 

 

Vergunningnummer: 87.075 

Vergunninghouder:  H. van Dijk  

Beschrijving: het in de binnenduinen van Delfland, bouwen en hebben van een woning met 

kelderruimte, plaatselijk bekend Zandvoortselaan 154 te 's-Gravenhage (Kijkduin), in het 

kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie H, nr. 5542 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.076 

Vergunninghouder:  P. van der Toorn Vrijthoff 

Beschrijving: het in de binnenduinen van Delfland, bouwen en hebben van een woning met 

kelderruimte, plaatselijk bekend Zandvoortselaan 152 te 's-Gravenhage (Kijkduin), in het 

kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie H, nr. 5542 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.077 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Beschrijving: de uitbreiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de 

Plesmanweg te 's-Gravenhage door het maken van een tweede overbouwing over de 

Kwekerijvaart, met onder die overbouwing  een overdekte loopbrug op de hoogte van de 

vloer van de begane grond van dat gebouw, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenhage, sectie V, nrs. 5846 en 5847 

 

 

Vergunningnummer: 87.078 

Vergunninghouder:  J. Veerhoek  

Beschrijving:  Bouwen en hebben van een warenhuis in de Oude Campspolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nr. 736 (ged.) en nr. 765 

 

 

Vergunningnummer: 87.079 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van telefoonkabels: a) door de boezemkaden van de 

Nieuwe - of Kleinpolder en de Polder Zestienhoven; b) over de Rotterdamsche Schie door 

middel van een stalen mantelbuis bevestigd onder de rijwiel- en voetgangersbrug nabij 

Rijksweg 20, ter aansluiting van de nieuwbouw op de hoek Zientienhovensekade-

Oudendijkse Schiekade 

 



 

Vergunningnummer: 87.080 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings-, een signaal- en een 

laagspanningskabel over een lengte van 7 m in de Lange Broekweg en als zinker door de 

bermsloot van deze weg ter hoogte van huisnr. 70 

 

 

Vergunningnummer: 87.081 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het reconstrueren van een gedeelte van de Westfrankelandsedijk, plaatselijk 

de weg op de Delflandsedijk, tussen de Havenstraat en de Willem de Zwijgerlaan, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie M, nr. 6354 

 

 

Vergunningnummer: 87.082 

Vergunninghouder:  E.A.M. van der Valk-Van Lier  

Beschrijving: het uitbreiden van een woning op de boezemkade van de Oude - en Nieuwe 

Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2543 

(voorheen nr. 1977) 

 

 

Vergunningnummer: 87.083 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het plaatsen en hebben, ten behoeve van strandexploitatie, van: a) 

strandpaviljoens, posthuizen, strandtenten, kramen, vlonders en andere getimmterten, 

alsmede douchepalen, palen voor afvalbakken enz. op het strand en langs de duinvoet van 

RS 97+400 tot RS 98+800 (Noorderstrand), van RS 99 tot het Noorderhavenhoofd vóór de 

boulevard te Scheveningen en van RS 101+900 tot Rs 108+350 (stille strand en Kijkduin); 

b) palen voor de afsluiting van een gedeelte strand te Kijkduin; c) kabels, leidingen en 

stalen septictanks ten behoeve van de sub a) genoemde opstallen; d) twee verrijdbare 

verkoopwagens aan het Deltaplein aan de zeezijde van de doorgaande buitenkruinlijn van 

de zeereep (buitenduinregel) 

 

 

Vergunningnummer: 87.084 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren) 

Beschrijving: het te Maassluis aanleggen en hebben van een uitrit langs de Delflandsedijk 

naar de Govert van Wijnkade, ten dienste van de baggerbergingslokatie "Sterreweide"  

 

 

Vergunningnummer: 87.085 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een 40 mm HPE-waterleiding en 

een elektriciteitsleiding door de boezemkade van de Dorppolder (Gaagweg) en door de 

binnenbermsloot daarvan, ten dienste van de jachthaven aldaar 

 

 

Vergunningnummer: 87.086 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het te Naaldwijk maken en hebben van een riooloverstort op de Naaldwijkse 

Vaart in het complex Galgeblok-fase III 

 

 

Vergunningnummer: 87.087 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: strandexploitatie te 's-Gravenzande 



 

 

Vergunningnummer: 87.088 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het plaatsen van een meethuisje op de landscheiding, tussen Schieland en 

Delfland nabij de Wildersekade te Berkel en Rodenrijs voor het nemen van watermonsters 

en het opstellen van meetapparatuur in verband met leverantie van drinkwater aan de 

Stchting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten"  

 

 

Vergunningnummer: 87.089 

Vergunninghouder:  Hoveniersbedrijf "Louis van der Meijden" 

Beschrijving:  Dempen van een sloot in de Noordpolder van Delfgauw, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 520 en 991 

 

 

Vergunningnummer: 87.090 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Hoge Broekpolder te Rijswijk leggen van hoogspanningskabels door 

hoofwatergang nr. 1, nabij het verkeersplein Ypenburg  

 

 

Vergunningnummer: 87.091 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel: a) als zinker door de 

hoofdwatergang van de Boschpolder; b) als zinker door de sloot die ligt in en op de grens 

van de percelen en door de langsliggende verheelde boezemkaden van de Boschpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7663 en 8308 

 

 

Vergunningnummer: 87.092 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie) 

Beschrijving: het te Kwintsheul leggen en hebben van een telefoonkabel: a) onder de kruin 

van de boezemkade van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder langs de Lange 

Watering; b) tweemaal als zinker door de Lange Watering, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1669 

 

 

Vergunningnummer: 87.093 

Vergunninghouder:  G.L. Weerheim 

Beschrijving: het in de Droogmaking Zuidpolder van Delfgauw dempen van een 

slootgedeelte en de aanleg van een waterbassin, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nrs. 3606, 4030, 5523, 5524 en 6060 

 

 

Vergunningnummer: 87.094 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk, gedurende 1987 en 1988, uitvoeren van onderhoudswerken 

aan of in, alsmede het aanleggen, hebben en onderhouden van dienstleidingen (waaronder 

worden verstaan leidingen voor gas, rioolwater en elektriciteit tussen hoofdleidingen en 

huisaansluitingen) in watergangen, boezemkaden en polderkaden  

 

 

Vergunningnummer: 87.095 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 



Beschrijving: het leggen en hebben van een 400 mm doosnede HPE-drinkwaterleiding ter 

plaatse van de Casembrootlaan te Monster: a) als zinker door de Boomawatering; b) door 

de boezemkade van de Dijkpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.096 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, dienst voor Recreatie en Wijkaccommodaties, 

sectie Hoek van Holland 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Nieuwland en Noordland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Rotterdam, sectie A, nrs. 1072, 1075 en 1323 

 

 

Vergunningnummer: 87.097 

Vergunninghouder:  F. Roos  

Beschrijving: het graven en hebben van een vijver in de Tedingerbroekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1337 

 

 

Vergunningnummer: 87.098 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker door: a) de 

Groote Gantel, ter plaatse van de verbinding tussen de Rijnsburgerweg te Naaldwijk en de 

Gantellaan te Monster; b) door de boezemsloot  langs de Zwartendijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 153, resp. nr. 3814 

 

 

Vergunningnummer: 87.099 

Vergunninghouder:  H.A.A. Ammerlaan  

Beschrijving: het in de Groeneveldsche polder dempen van een gedeelte afgesloten zijtak 

van de Groenveldsche- of Monsterwatering, in het kadastrale perceel,  gemeente 

Schipluiden, sectie F, nr. 130 

 

 

Vergunningnummer: 87.100 

Vergunninghouder:  J. Herbert  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Hoefpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1760 

 

 

Vergunningnummer: 87.101 

Vergunninghouder:  D.C. v.d. Gaag 

Beschrijving: het gedempt houden van een gemiddeld 1 m brede strook van de 

Dwarswetering, hoofdwatergang nr. 5 van de polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 2068 

 

 

Vergunningnummer: 87.102 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een pvc-drinkwaterleiding in de Oude 

Campsweg, polderkade tussen de Hoefpolder en de Oude Campspolder en in de 

Burgerweg, polderkade tussen de Kralingerpolder en de Oude Campspolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.103 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwater Maatschappij 



Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een drinkwaterleiding in de 

Burgerweg, polderkade tussen de Hoefpolder en de Oude Campspolder en in de 

Burgerweg, polderkade tussen de Kralingerpolder en de Oude Campspolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.104 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder  

 

 

Vergunningnummer: 87.105 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen (de Gemeentelijke Energie- en 

Waterleidingbedrijven) 

Beschrijving: het leggen en hebben van stalen gasleiding in de Maassluissedijk (bij hm. 

paal nr. 54) te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 87.106 

Vergunninghouder:  Shell Petroleum NV 

Beschrijving: het in de Plaspoel- en Schaapweipolder aanbrengen van puin en grondspecie 

op het onderwatertalud  aan de noordoostzijde van de zogenaamde Put "Te Werve", in het 

kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie D, nr. 2391 

 

 

Vergunningnummer: 87.107 

Vergunninghouder:  T.G.M. Kleijweg 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder: a) tot water vergraven van een gedeelte gelegen 

langs hoofdwatergang nr. 6, ter grootte van 420 m2, waarvan 125 m2 als verbreding van 

die hoofdwatewrgang en 295 m2 als vijver; b)  maken en hebben van een keerwand 

tussen de vijver en de hoofdwatergang, bedoeld onder a), in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1640 

 

 

Vergunningnummer: 87.108 

Vergunninghouder:  Gemeente s-Gravenhage  

Beschrijving: het te Naaldwijk (Maasdijk) hebben van lage drukgasleidingen met 

aansluitleidingen in de buitenberm van de Maasdijk, ten dienste van de panden plaatselijk 

bekend Maasdijk nrs. 18, 20 en 24 

 

 

Vergunningnummer: 87.109 

Vergunninghouder:  J.P. Verburg  

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw plaatsen van een 

onderbemalingsinstallatie en bijkomende werken, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie D, nrs. 11, 305 en 369 

 

 

Vergunningnummer: 87.110 

Vergunninghouder:  A. Varekamp, A. Dijkshoorn jr, de gemeente Maasland, de Ridderlijke 

Orde der Balije van Utrecht en E. Barendregt-Van de Wel 

Beschrijving: het plaatsen van een elektrische onderbemalingsinstallatie en vijf stuwen ten 

behoeve van het verlagen van het waterpeil in sloten  van de Oude Campspolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 886 

 

 

Vergunningnummer: 87.111 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, A. en P. Hoogerbrugge en G.J. Steenwijk 



Beschrijving: het in de polder Schieveen handhaven van een lagere waterstand dan het 

polderpeil, te weten ZP NAP -5,4 m en WP NAP -5,6 m, alsmede het daartoe stichten en 

hebben van een bemalingsinstallatie en het plaatsen van waterkeringen in sloten, in de 

kadastrale percelen, gemeente Overschie, sectie A, nrs. 1084 tot en met 1095  

 

 

Vergunningnummer: 87.112 

Vergunninghouder:  vof A.P. van Mil en C.M. Zwetsloot 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij te Den Hoorn dempen en graven van water, 

in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 942 en 1019 

 

 

Vergunningnummer: 87.113 

Vergunninghouder:  vof J. Volkering en Zn 

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder vernieuwen van een warenhuis met de 

zuidoostgevel op 1,50 m uit een bestaande beschoeiing, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie A, nr. 4630 

 

 

Vergunningnummer: 87.114 

Vergunninghouder:  C.M. Zwetsloot 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij vervangen van een bestaande brug door een 

dam in hoofdwatergang nr. 1, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, 

nrs.855, 858 en 1018 

 

 

Vergunningnummer: 87.115 

Vergunninghouder:  H. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 87.116 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 87.117 

Vergunninghouder:  G.M. Storm 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 87.118 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het te Maassluis hebben van een drukriolering c.a. in de Stadhuiskade 

(buitenberm van de Maasdijk), ten dienste van de percelen Hoogstraat 1 t/m 17 

 

 

Vergunningnummer: 87.119 

Vergunninghouder:  M.W.J. Batist 

Beschrijving: het vergroten van een woning op de buitenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2146 

 

 

Vergunningnummer: 87.120 



Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen 

Beschrijving: het op de Maasdijk te Vlaardingen aanbrengen en hebben van een 

zandaanvulling met tegelverharding op de binnenberm en het binnentalud, ter hoogte van 

het kruispunt Schiedamsedijk-Kortedijk en het kruispunt Schiedamsedijk-Julianasingel  

 

 

Vergunningnummer: 87.121 

Vergunninghouder:  Fides Beheer BV en de gemeente Maasland  

Beschrijving: het  in de Ode Campspolder maken van een dam in hoofdwatergang nr. 2 en 

het wijzigen van twee bestaande dammen in een sloot, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maasland, sectie G, nr. 621 

 

 

Vergunningnummer: 87.122 

Vergunninghouder:  Ph.P.M. van Ruyven en fa J.J. van Schie en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1561 en 2290 (ged.) resp. nr. 

2289 

 

 

Vergunningnummer: 87.123 

Vergunninghouder:  J. Struijk 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw vernieuwen en hebben van een warenhuis 

met de noordgevel minder dan 4 m  uit de insteek van de bermsloot langs de 

Schimmelpenninck van der Oyeweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie 

G, nr. 2354  

 

 

Vergunningnummer: 87.124 

Vergunninghouder:  vof S.A.J. van Winden en Zn 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland, minder dan 375 m uit de 

Nieuwlandse Molen, met de nokken minder dan 2,5 m boven de onderkant van de wieken 

van die molen in de laagste stand, bouwen en hebben van een warenhuis, een 

bedrijfsruimte en een woonhuis, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie N, nrs. 964, 965 en 286 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.125 

Vergunninghouder:  vof H.J.J. Volkering en Zn 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij: a) vernieuwen van een warenhuis, met de 

verspringende zuidgevel  op de binnenberm van de polderkade, grotendeels op de oude 

voet; b) tussen de teenlijn van de polderkade en de zuidgevel van het warenhuis 

aanleggen en hebben van een draineringsleiding voor de afvoer van hemelwater, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1202 

 

 

Vergunningnummer: 87.126 

Vergunninghouder:  Kwekerij 't Weideland BV en de Katwijkse Bouwmaatschappij KBM 

Beheer BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 2815, 2816 en 3416 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.127 

Vergunninghouder:  D.H. Schultz  en de gemeente Delft  

Beschrijving: het in de Lage Broekpolder: a) verwijderen van de voetbrug die over de 

noordelijke bermsloot van de Brasserskade ligt; b) aanbrengen en hebben van een 4 m 



brede brug over de sub a) genoemde sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, 

sectie N, nr. 2879 (Brasserskade) 

 

 

Vergunningnummer: 87.128 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder leggen en hebben van een 

elektriciteitskabel door twee hoofdwatergangen: a) de Middensloot langs de 

noordwestzijde van de Middenweg, bij HSR 4313; b) de zuidoostelijke bermsloot van de 

Middenweg, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr 399 

 

 

Vergunningnummer: 87.129 

Vergunninghouder:  Bloemenveiling Westland  

Beschrijving: het aanleggen van een vissteiger en moerasgebiedje in een waterpartij in de 

Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 948 en 258 

 

 

Vergunningnummer: 87.130 

Vergunninghouder:  de Verenigingen Afvoer Drainagewater Lange Stucken en Raaphorst 

Tiend 

Beschrijving: het ten behoeve van een centrale afvoer van drainwater uit de gebieden 

Lange Stucken te 's-Gravenzande en Raaphorst Tiend te Monster: aanleggen van een 

drainagewater-afvoersysteem, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 

1659, 1655 en 1689 en sectie G, nr. 1312 

 

 

Vergunningnummer: 87.131 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de buitenduinen te Kijkduin bouwen en hebben van een uitbreiding 

van 17 m2 aan de bestaande chauffeurs-wachtruimte annex toiletruimte ter grootte van 

circa 50 m2 op het Deltaplein, in het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie H, 

nr. 6024 

 

 

Vergunningnummer: 87.132 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-gravenhage 

Beschrijving: het in de buitenduinen van Delfland te Scheveningen: a) bouwen en hebben 

van een uitbreiding van het wachhuisje van de HTM. aan het Zwartepad; b) maken van 

een openbare toiletgelegenheid, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie 

V, nr. 5771 

 

 

Vergunningnummer: 87.133 

Vergunninghouder:  L.W. Vellekoop 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een schuur op de buitenberm van de Maasdijk, in 

het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2922 

 

 

Vergunningnummer: 87.134 

Vergunninghouder:  G. van der Lugt 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder bouwen van een warenhuis, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 1649 en 889 

 

 

Vergunningnummer: 87.135 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 



Beschrijving: het te De Lier leggen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker door: 

a) het omgelegde Lierwatertje, ca. 50 m ten noorden van Rijksweg 20; b) een 

boezemsloot, 48 m ten noordwesten van de sub a) genoemde zinker 

 

 

Vergunningnummer: 87.136 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van 700 m2 boezemwater, bermsloten van de Grote Achterweg 

te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 87.137 

Vergunninghouder:  vof A.H. en J.J. Stolze 

Beschrijving: het in de Oude Campspolder bouwen en hebben van een 4 m brede brug 

over hoofdwatergang nr. 2, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 

632 en 948 

 

 

Vergunningnummer: 87.138 

Vergunninghouder:  J. Herbert, J.A. Stolze, J.A. Stolze jr, A. v.d. Akker, vof V.d.Akker en 

de Exploitatievereniging "Laan van Binnendijk" 

Beschrijving: het in de Hoefpolder dempen en graven van de bermsloot van de Laan van 

Binnendijk en het leggen van zinkers door sloten, in de kadastrale percelen, gemeente De 

Lier, sectie B, nrs. 1131, 1132, 1357, 1700, 1701 en 1760,  

 

 

Vergunningnummer: 87.139 

Vergunninghouder:  vof J.F.J. Vollebregt en Zn 

Beschrijving: het hebben van een corridor over een boezemsloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 2799 en 2883 

 

 

Vergunningnummer: 87.140 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Hoefpolder  te Rijswijk uitvoeren van werken, verband houdende 

met de doorstrekking van de Mgr. Bekkerslaan  

 

 

Vergunningnummer: 87.141 

Vergunninghouder:  P. Vromans en Zn 

Beschrijving: het dempen van een greppel in het Hondertland te Naaldwijk nabij  het 

Zwethkanaal, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1946 en 795 

enerzijds en nrs. 1915 en 1916 anderzijds  

 

 

Vergunningnummer: 87.142 

Vergunninghouder:  N.P.M. Groenewegen BV 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland bouwen van een warenhuis, een 

bedrijfsruimte en twee woonhuizen, minder dan 375 m uit de Nieuwllandse Molen, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 1007 en 1008 (ged.)  

 

 

Vergunningnummer: 87.143 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, Dienst Groenvoorzieningen en 

Milieueducatie  

Beschrijving: het,  in verband met de uitbreiding van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, dempen  van boezemwater in de Kwekerijvaart en een zijsloot daarvan en 



graven van twee nieuwe zijsloten van de Kwekerijvaart , nabij de Pesmanweg, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nrs. 5842, 5843 en 5848  

 

 

Vergunningnummer: 87.144 

Vergunninghouder:  A.M. v.d. Harg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie D, nrs. 343, 341 en 182 

 

 

Vergunningnummer: 87.145 

Vergunninghouder:  Westside Investments BV 

Beschrijving: het vervangen van de bebouwing aan het Seinpostduin nrs. 29 t/m 29b aan 

de Zeekant nrs. 65 en  66 te Scheveningen, in de kadastrale percelen, gemeente  's-

Gravenhage, sectie AF, nrs. 3460, 30 en 31 

wijzigingen in de vergunning bij besluit 2220/1988 

 

Vergunningnummer: 87.146 

Vergunninghouder:  vof J. Boers en Zn 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een brug over de Rodenrijse vaart binnenboezem 

van de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijk, sectie B, 

nr. 2383 

 

 

Vergunningnummer: 87.147 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Plaspoel - Schaapweipolder aanleggen en hebben van een bundel 

zinkers door de hoofdwatergang langs de zuidoostzijde van de Tubasingel, ongeveer ter 

hoogte van de Klaroenstraat, voor de aansluiting op het telefoonnet, het electriciteitsnet, 

gasnet, het waterleidingnet en de gemeentelijke riolering van een te bouwen clubgebouw 

in het zogenaamde Wilhelminapark, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie H, 

nr. 844 

 

 

Vergunningnummer: 87.148 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het in het gebied Klapwijk in de Oude Polder van Pijnacker: a) dempen van 

water; b) graven van singels en waterpartijen, alsmede het verbreden van watergangen; 

c) onderbemalen van het gebied Klapwijk op het peil NAP -3,25 m; d) verleggen van het 

gedeelte Heulwatering  dat ligt in het plangebied, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie B, nr. 2131 

 

 

Vergunningnummer: 87.149 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het  Leggen en hebben van telefoonkabel als zinker door de sloot van de 

Westmadepolder die ligt in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1744 

 

 

Vergunningnummer: 87.150 

Vergunninghouder:  R. Eindhoven 

Beschrijving: het  in de polder  Berkel bouwen en hebben van een brug over de 

hoofdwatergang, nr. 17, langs de Meerweg, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel, 

sectie C, nr. 1371 

 

 

Vergunningnummer: 87.151 



Vergunninghouder:  A.P.M. Damen en gemeente Wateringen 

Beschrijving: het maken van een dam met duiker en het graven van vervangend 

polderwater c.a. langs de Middenweg, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, 

sectie B, nr. 1491 

 

 

Vergunningnummer: 87.152 

Vergunninghouder:  fa L. en T. Jansen  

Beschrijving: het  in de Oud- en Nieuw Wateringsveldsche polder: a) dempen van 580 m 

poldersloten, waaronder de bermsloot van de boezemkade langs de Lange Watering; b) 

maken en hebben van een 20 m lange dam in de 2,4 m brede sloot in de Van Luyklaan; c) 

graven van 1553 m2 water; d) deels op de boezemkade bouwen en hebben van een 

warenhuis en aanleggen en hebben van een waterbassin, tenminste 21 m uit de 

doorgaande oeverlijn van de lange watering; e) het plaatsen cq wijzigen en hebben van 

stuwen in de poldersloten; f) het leggen en hebben van een betonnen of HPE-leiding, ter 

verbinding en ter plaatse van de sub a) genoemde dempingen van de resterende delen 

polderwater, ten noorden en ten zuiden van de sub a) bedoelde dempingen, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1650, 2216, 3369 en 3370 en 

1794 

onder intrekking van vergunning 196/1986 

 

Vergunningnummer: 87.153 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen en hebben van een zinker door de Oostwatering en een zinker 

door een sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2345 

de vergunning is gewijzigd bij besluit 1812/1987 

 

Vergunningnummer: 87.154 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker door 

de bermsloot van de Geestweg, ter hoogte van huis nr. 73  

 

 

Vergunningnummer: 87.155 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van elektriciteitskabel in de boezemkade van de 

Kralingerpolder te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 87.156 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de polder Nootdorp leggen van een hoofdleiding in de Dwarskade 

(polderkade langs de binnenboezem) te Pijnacker/ Nootdorp  

 

 

Vergunningnummer: 87.157 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam, in cq uit de Oudendijkse Schiekade en de 

Zestienhovensekade: verwijderen van laagspanningskabels, leggen en hebben van 

laagspanningskabels en hoger plaatsen en aldaar hebben van een laagspanningskast 

 

 

Vergunningnummer: 87.158 

Vergunninghouder:  Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het te Maasland, onder het openbare voet-/rijwielpad op de kruin van de 

boezemkade van de Commandeurspolder langs de Oostgaag (Commandeurskade), ca. 83 



m ten zuidwesten van de Kwakelbrug, leggen en hebben van een waterleiding ten behoeve 

van het pand Oostgaag 16  

 

 

Vergunningnummer: 87.159 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Maasland  in de Kralingerpolder leggen en hebben van twee 

kabelzinkers door de zuidelijke bermsloot van de Burgerdijkseweg, ca 370 m en ca 435 m 

ten noordoostenen van provinciaal fietspad nr. 73 (de voormalige trambaan) 

 

 

Vergunningnummer: 87.160 

Vergunninghouder:  Bently Nevada Europa BV 

Beschrijving: het ten behoeve van de bereikbaarheid van een parkeerterrein in de Oude 

Polder van Pijnacker, ter hoogte van Wateringseweg nr 14 maken en hebben van een 2,5 

m brede dam in de 1,60 m brede sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, 

sectie B, nr. 2627 

 

 

Vergunningnummer: 87.161 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te 's-Gravenzande in de polder Noordland en Nieuwland leggen en 

hebben van een kabelzinker: a) door de noordwestelijke bermsloot van de Nieuwe Laan; 

b) door de zuidoostelijke bermsloot van de Nieuwe Laan 

 

 

Vergunningnummer: 87.162 

Vergunninghouder:  A. v.d. Berg 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder verbreden van een dam in de noordoostelijke 

bermsloot van de Kralingerweg, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 

540 

 

 

Vergunningnummer: 87.163 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Wippolder  te Wateringen aanleggen en hebben van een 

electriciteitskabel door de hoofwatergang langs de Willem III-straat ter hoogte van de 

Irenestraat  

 

 

Vergunningnummer: 87.164 

Vergunninghouder:  G.N.M. Grootscholten 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 8321 

 

 

Vergunningnummer: 87.165 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Maasland in de Oude Campspolder leggen en hebben van 

electriciteitskabels als zinkers door drie sloten   

 

 

Vergunningnummer: 87.166 

Vergunninghouder:  G. Voogt  

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een dam en het verbreden van een 

boezemsloot in het Hondertland, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, 

nrs. 1839 en 2918 



 

 

Vergunningnummer: 87.167 

Vergunninghouder:  P.N.J. van Mil en Zn 

Beschrijving: het in de Wippolder dempen van een circa 0,50 m brede ondiepe sloot over 

circa 100 m lengte, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5579 

 

 

Vergunningnummer: 87.168 

Vergunninghouder:  A.J.M. Hersbach 

Beschrijving: het in de Wippolder: a) bouwen van een loods op de met het achterland 

verheelde boezemkade langs een zijsloot van de Strijp; b) aanbrengen en hebben van een 

oeverbescherming ter hoogte van de sub a) bedoelde loods, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5271 

 

 

Vergunningnummer: 87.169 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het bouwrijp maken van het bedrijfsterrein "De Boezem" in de Droogmaking 

in de Oude Polder van Pijnacker te Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 87.170 

Vergunninghouder:  A.F.W.M. Bekkers en fa Gebrs T. en C. Sonneveld 

Beschrijving: het in de polder Berkel dempen van een gedeelte sloot, het verleggen van de 

Strikkade en het veranderen van het peil van een sloot, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs 3203, 2723, 3204 en 2516 respectievelijk 

gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2634 en 2368 

 

 

Vergunningnummer: 87.171 

Vergunninghouder:  Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: het in de Hoekpolder te Rijswijk verleggen van een 30" stalen 

hoofdgastransportleiding over circa 350 m lengte ter plaatse van de aan te leggen 

Rijksweg 4  

wijzigen vergunning nr. 144 van 1965: daarin vervalt hetgeen betrekking heeft op het 

gedeelte leiding dat wordt verlegd 

 

Vergunningnummer: 87.172 

Vergunninghouder:  F. Voskamp 

Beschrijving: op de opgehoogde buitenberm van de Maasdijk, het innemen van een 

standplaats met een mobiele ijsverkoopwagen op het terrein van de Oranjesluis, te 's-

Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 87.173 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het in Schipluiden: 1)  leggen van een openbare verlichtingskabel: a) in de 

binnenkruinlijn van de boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder, langs de Gaag, ter 

plaatse bekend als de Dorpsstraat, avanf de Paardenbrug in noordoostelijke richting; b) in 

mantelbuizen op drie punten in de binnenberm van de boezemkade van de Klaas 

Engelbrechtspolder ter hoogte van de Brugstraat, de Boomgaardlaan en een punt 75 m ten 

noordoosten hiervan; 2) plaatsen en hebben van 13 antieke lantaarnpalen in de 

binnenkruinlijn van de Klaas Engelbrechtspolder ter plaatse van het in sub 1.a) genoemde 

tracé van de openbare verlichtingskabel 

 

 



Vergunningnummer: 87.174 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een drukriolering in de boezemkade 

van de Dijkpolder langs de Noordvliet (Maassluisseweg) en via leidinggoten van bestaande 

brugconstructies over de Noordvliet en de Korte Buurt 

 

 

Vergunningnummer: 87.175 

Vergunninghouder:  Gemeentelijke Elektriciteitsbedrijf Naaldwijk 

Beschrijving: het in de gemeente Maassluis leggen en hebben van een electriciteitskabel 

over een lengte van 10 m in de buitenberm van de Maaasdijk en in de Steendijkpolder als 

zinker door hoofdwatergang nr 2, bermsloot van de Maasdijk, ter hoogte van hm 160.51  

 

 

Vergunningnummer: 87.176 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het  in de gemeente Schipluiden leggen en hebben van een telefoonkabel: a) 

in de binnenkruinlijn van de boezemkade van de Dorppolder, langs de Oostgaag, ter 

plaatse bekend als de Gaagweg, vanaf de Zijdekade in zuidelijke richting over een lengte 

van 1865 m, met over de eerste 1005 m een 2e telefoonkabel; b) door de wederzijdse 

boezemkaden langs de voorboezem van het gemaal van de Dorppolder; c) in een buis aan 

de bestaande brug over de onder b) genoemde voorloop; d) als zinker door 

hoofdwatergang nr. 7 van de Dorppolder, de Brouwerssloot, direct ten noorden van de sub 

b) genoemde voorloop; e) ter plaatse van de kruin en de binnenkruinlijn van de 

beozemkade van de Duifpolder, langs de Oostgaag, over een lengte van 375 m vanaf 

Gaagweg nr. 9 in zuidelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 87.177 

Vergunninghouder:  E.J. Kroes 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maasland, sectie A, nr. 531 en 1245 

 

 

Vergunningnummer: 87.178 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de Oranjepolder te Naaldwijk leggen en hebben van een 

hoogspannings- en een signaalkabel als zinkers door twee sloten, ca. 170 m resp. 330 m 

en zuidwesten van de Lange Kruisweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.179 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het  in de Tedingerbroekpolder te Nootdorp leggen en hebben van een 

waterleiding, vanaf de hoofdleiding in de westelijke berm van de Kortelandseweg, door de 

Veenwatering naar een perceel gelegen tussen Kortelandseweg nr. 36 en nr. 40 

 

 

Vergunningnummer: 87.180 

Vergunninghouder:  W.L.A. Beringen, namens de Vereniging van Strandexploitanten "'t 

Zuiderstrand" 

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de strandhoofden 32 en 

33 

 

 



Vergunningnummer: 87.181 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (GEB) 

Beschrijving: het vervangen en hebben van een gaszinker in de polder Noordland en 

Nieuwland, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs 1321 en 

160 

 

 

Vergunningnummer: 87.182 

Vergunninghouder:  H. Daanen  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een brug over de binnenboezem van de polder 

Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 3953 

ingetrokken bij vergunning 418/1987 

 

Vergunningnummer: 87.183 

Vergunninghouder:  Stichting Katholiek Verpleegtehuis Westland 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1843 en 1839 

 

 

Vergunningnummer: 87.184 

Vergunninghouder:  C. Toet  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 87.185 

Vergunninghouder:  J.W. Kuyvenhoven, R. Zwemstra en Kwekerij J.J. Zwemstra BV 

Beschrijving: het maken van een dam in een hoofdwatergang van de Vlietpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 194, 984, 1812, 1813 

 

 

Vergunningnummer: 87.186 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland                           

Beschrijving: het in de polder Berkel, in de Windaassloot en op de langsliggende 

polderkaden, aanbrengen en tijdelijk hebben van een voorbelastingsterp ten behoeve van 

een te leggen 8" gastransportleiding 

 

 

Vergunningnummer: 87.187 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel over een lengte circa 60m 

in de berm van de Vlietweg en één maal dwars door deze weg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1178 

 

 

Vergunningnummer: 87.188 

Vergunninghouder:  C.W. Weerheim en N. Weerheim 

Beschrijving: het verleggen van een sloot in de Akkerdijksche polder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie J, nr. 694 resp. nr. 766 

 

 

Vergunningnummer: 87.189 

Vergunninghouder:  BV "Samenwerking", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland aanbrengen en hebben van een 

rijbrug over het zuidelijk eind van de sloot gelegen in en op de grens van de kadastrale 

percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 1136 en 1322 

 



 

Vergunningnummer: 87.190 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings- en een signaalkabel, als 

zinker door de Breê-Lee in de langsliggende boezemkaden 

 

 

Vergunningnummer: 87.191 

Vergunninghouder:  L.J. van den Akker 

Beschrijving: het maken van een dam in de polder Berkel in de zuidwestelijke bermsloot 

van de Kleihoogt, die deel uitmaakt van de kadastrale percelen, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie C, nrs. 1227 en 2591 

 

 

Vergunningnummer: 87.192 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam  in de Delftweg boezemkdade van de polder Schieveen, 

aanbrengen en hebben van twee laagspanningskabels en het plaatsen van een 

laagspanningskast, ter hoogte van de Doenkade 

 

 

Vergunningnummer: 87.193 

Vergunninghouder:  Bloemenveiling Westland  

Beschrijving: het hebben van twee betonnen kokers met een diameter van 0,40 m door de 

boezemkade van de Vlietpolder voor de afvoer van hemelwater van een oppervlakte van 

15000 m2 van het veilingcomplex, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie 

H, nr. 1012 

 

 

Vergunningnummer: 87.194 

Vergunninghouder:  "Intercat", catamaran- en surfclub  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, van de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23, 

ten behoeve van materiaaltransport etc. naar een opstal op het strand 

 

 

Vergunningnummer: 87.195 

Vergunninghouder:  L. Brouwer 

Beschrijving: het berijden van het strand en Delflands strandweg in de Westduinen, van de 

Savornin Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot de toegangstrap naar het strand bij 

strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 87.196 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland    

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspanningskabel in de boezemkade van de 

Dorppolder te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 87.197 

Vergunninghouder:  vof H.A. Barendse en Zn 

Beschrijving: het dempen van 47 m boezemsloot, een oppervlakte van 188 m2, 

aansluitend op de demping krachtens vergunning nr. 547 van 1961, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 2945 en 2625 

onder intrekking van vergunning 131/1981 

 

Vergunningnummer: 87.198 



Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te 's-Gravenhage bouwen en hebben van twee houten voetbruggennrs. 

432 en 438, over de omgelegde Loosduinsevaart langs de Architect Wesstrakade en de 

Architect Oudkade 

 

 

Vergunningnummer: 87.199 

Vergunninghouder:  N. Vellekoop  

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Woudse Droogmakerij, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 976 en 977 

 

 

Vergunningnummer: 87.200  

Vergunninghouder:  vof M.M. de Zeeuw  

Beschrijving: het in de Woudse polder vernieuwen en hebben van een warenhuis met de 

ca. 72,50 m lange zuidwestgevel 1 m uit de insteek van een sloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 897 (ged) 

 

 

Vergunningnummer: 87.201 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Beschrijving: het maken van een dam met duiker in de Kwekerijvaart, ten behoeve van de 

bouw van een uitbreiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de 

Plesmanweg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie V, nrs. 5846 en 

5847 

 

 

Vergunningnummer: 87.202 

Vergunninghouder:  A. Olieman  

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte in de Tedingerbroekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1268 

 

 

Vergunningnummer: 87.203 

Vergunninghouder:  vof P.N. Olsthoorn en Zn, A.J.J. van Marrewijk en T.A. van der Ende 

Beschrijving: het dempen en graven van een gedeelte boezemsloot in het Hondertland, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2035, 3702  en 3624 

 

 

Vergunningnummer: 87.204  

Vergunninghouder:  M. Enthoven  

Beschrijving: het verbreden en hebben van een bestaande brug over de ten zuiden van de 

Zwethkade gelegen hoofdwatergang van de Woudse Droogmakerij tussen de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie G nrs. 878 en 1059 

 

 

Vergunningnummer: 87.205 

Vergunninghouder:  vof Boschwoning II 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Boschpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 1010 en 868, nr. 870 en 1021 

 

 

Vergunningnummer: 87.206 

Vergunninghouder:  vof P. Vromans en Zn 

Beschrijving: het leggen en hebben van een HPE zinker waarin op genomen twee pvc. 

regenwatertransportleidingen en twee electriciteitskabels, in het Zwethkanaal,ca. 135 m 



ten noordoosten van de brug bij het St. Jorispad, gemeente Naaldwijk, in de kadastrale 

percelen, sectie C, nrs. 1898 (Zwethkanaal), 1901 en 1916 

 

 

Vergunningnummer: 87.207 

Vergunninghouder:  A.J.M. Kester 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland, binnen een straal van 375 m uit de 

Nieuwlandse Molen, bouwen van een warenhuis, een bedrijfsruimte en een woonhuis, in de 

kadastrale percelen, gemeenten 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 658 en 963 en Hoek van 

Holland, sectie A, nrs. 224, 225 en 226 (alle gedeeltelijk) 

 

 

Vergunningnummer: 87.208 

Vergunninghouder:  vof J. v.d. Ende en Zn 

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maasland, sectie H, nr. 3353 

 

 

Vergunningnummer: 87.209 

Vergunninghouder:  C. Mostert  

Beschrijving: het hebben van een aanlegsteiger in het Zwethkanaal langs de 

noordwestelijke oever, ter hoogte van het pand Hoge Noordweg nr. 26, aan de landzijde 

opgelegd op de boezemkade van de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie C, nr. 1260 en 1261 

 

 

Vergunningnummer: 87.210 

Vergunninghouder:  G. Verkade  

Beschrijving: a) het maken van een 30 m lange aandamming, waarbij 12 m2 wordt 

gedempt; b) graven van 25,5 m2 boezemwater door de resterende lengte van de sloot te 

verbreden van 0 naar 1,7 m; c)  plaatsen en hebben van een beschoeiing langs de sub a) 

en b) bedoelde werken, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7768 

 

 

Vergunningnummer: 87.211 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het in de gemeente Naaldwijk leggen en hebben van een telefoonkabel door 

de Omgelegde Dijksloot, als zinker en door de langs liggende boezemkade van de Oude - 

en Nieuwe Broekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.212 

Vergunninghouder:  fa G.M. Helderman 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis, een bedrijfsruimte en twee woonhuizen, 

binnen een straal van 375 m uit de Nieuwlandse Molen, in de kadastrale percelen, 

gemeenten Hoek van Holland, sectie N nrs. 963, 964 en 286 (ged.) en 's-Gravenzande, 

sectie A, nr.  214 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.213 

Vergunninghouder:  mevr M.M. Burger-Van Noort 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 87.214 

Vergunninghouder:  J.T.M. v.d. Burg 



Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder van Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 4489 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.215 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder te De Lier leggen en hebben van een 

hoogspanningskabelzinker in: a) de zuidwestelijke parallelsloot van provinciaal fietspad nr 

73, ca 440 m ten noordwesten van de Burgerdijkseweg; b) de noordoostelijke parallelsloot 

van dat fietspad nabij de Burgerdijkseweg; c) hoofdwatergang nr 6; d) twee sloten, nabij 

de aansluitingen daarvan op de noordwestelijke bermsloot van de Burgerdijkseweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 1561 (hoofdwatergang nr 6) 

 

 

Vergunningnummer: 87.216 

Vergunninghouder:  J.C. van Uffelen, Bobu BV en T.A. van der Ende 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte boezemsloot in het Hondertland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 3418, 2036 en 3702 

 

 

Vergunningnummer: 87.217 

Vergunninghouder:  fa Boschwoning II 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis en het vergroten van een bedrijfsruimte, 

deels  op boezemkade van de Boschpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie H, nrs. 954, 1010 en 868 

onder intrekking van vergunning 68/1969, gewijzigd bij besluiten 1984/1973 en 337/1970 

en vergunningen 170/1976 en 605/1978 

 

Vergunningnummer: 87.218 

Vergunninghouder:  C.M.A. van Wijk en G.C. van Wijk 

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Dorppolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 275 en 58 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.219 

Vergunninghouder:  D. Dijkshoorn 

Beschrijving: het maken van een dam in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, 

in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1172 en 1173 

 

 

Vergunningnummer: 87.220 

Vergunninghouder:  A.M.J. van de Ende 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis, deels op de binnenberm van de 

boezemkade van de Harnaschpolder, ter hoogte van Harnaschkade nr. 27 te Den Hoorn, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1091 

 

 

Vergunningnummer: 87.221 

Vergunninghouder:  G. Steenwijk  

Beschrijving: het in de polder Schieveen: a) verwijderen van de dam uit hoofdwatergang 

nr. 2 welke dan toegang geeft tot perceel nr. 787; b) leggen en hebben van een 4 m brede 

dam in de 5 m brede hoofdwatergang nr. 3, in de kadastrale percelen, gemeente 

Overschie, sectie A, nrs. 828, 787 en 796  

 

 

Vergunningnummer: 87.222 

Vergunninghouder:  L. van der Heiden en J.H. Le Rûtte 



Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van de De Savornin 

Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag bij strandhoofd 32  

 

 

Vergunningnummer: 87.223 

Vergunninghouder:  P.J.A. Vijverberg 

Beschrijving: het dempen van de op NAP -0,40 (=DP) gemiddeld 2 m brede boezemsloot, 

die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 

7177 en 8360, gemeten vanaf het doodlopende einde 

 

 

Vergunningnummer: 87.224 

Vergunninghouder:  C.A. van der Hoeven 

Beschrijving: het in de Oude Campspolder plaatsen en hebben van een watertank met een 

doorsnede van 5,60 m, tenminste 1 m uit de insteek van de sloot die aan de zuidzijde ligt, 

in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 560 

 

 

Vergunningnummer: 87.225 

Vergunninghouder:  fa N. en C. van Os  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis op de boezemkade van de 

Oostmadepolder langs de Boomawatering, in het kadastrale perceel, gemeente  

Loosduinen, sectie K, nr. 1269 

 

 

Vergunningnummer: 87.226 

Vergunninghouder:  A. Guyt  

Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de Westduinen, van de De Savornin 

Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag bij strandhoofd 32  

 

 

Vergunningnummer: 87.227 

Vergunninghouder:  NV Westlandse Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: de uitvoering van werken in de 2e fase van de uitbreiding der infiltratie- en 

winningswerken op terrein Ockenrode-Solleveld, gedeeltelijk gelegen in de binnenduinen 

onder 's-Gravenhage, nabij de grens met Monster: a) graven en hebben van een sloot 

vanaf een bestaande vijver zeewaarts tot circa 410 m binnen de rijksstrandpalenlijn; b) 

aanbrengen en hebben van winningsmiddelen rondom de sub a) bedoelde sloot, in de 

kadastrale percelen, gemeente Loosduinen, sectie H, nr. 2468 en 4767  

 

 

Vergunningnummer: 87.228 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het hebben van een vissteiger in de Haagsche Vliet langs de Bontekoekade, 

tussen de Van Leeuwenhoekstraat en de Boerhavestraat 

 

 

Vergunningnummer: 87.229 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen en hebben van een gasleiding via een brugbuis over de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie E, nrs. 2509 en 3141 

 

 

Vergunningnummer: 87.230 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  



Beschrijving: het in de gemeente Naaldwijk leggen van een gasleiding: a) over een lengte 

van circa 12 m in de lengterichting in de boezemkade van de Vlietpolder, plaatselijk 

bekend Galgeweg; b) als zinker door de zuidwestelijke bermsloot van de Galgeweg, in het 

olieblok ter hoogte van huis nr. 60   

 

 

Vergunningnummer: 87.231 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het, in het kader van het bouwrijp maken van het wooncomplex "Pijle Tuinen 

III", over de boezemsloot (perceel nr. 618), maken en hebben van een 1,8 m brede brug 

in het verlengde van de Gerbrandystraat, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie D, nr. 8472 en sectie H, nrs. 618 en 1053 

 

 

Vergunningnummer: 87.232  

Vergunninghouder: Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen van hoogspannings-, signaal- en laagspanningskabels als zinkers 

door de zuidoostelijke bermsloot van de Korte Kruisweg in de Oranjepolder te Maasdijk  

 

 

Vergunningnummer: 87.233 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het te Naaldwijk, resp. Maasland, leggen en hebben van een hoogspannings-, 

een signaal- en een laagspanningskabel: a) in de Maasdijk, 1) in de buitenberm, het 

buitentalud en de buitenkruinlijn, ter hoogte van hm 169.30; 2) ter hoogte van hm 169.30 

via te leggen mantelbuizen onder de kruin den door het binnentalud en de binnenberm; b) 

als zinkers door het Nieuwe Water, direct ten oosten van de Nolwegbrug; c) in de 

binnenkruinlijn van de boezemkade van de Oude Campspolder, ter plaatse bekend als 

Nolweg  

 

 

Vergunningnummer: 87.234 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de gemeente Naaldwijk (Honselersdijk) leggen en hebben van een 

elektriciteitskabel door de Omgelegde Dijksloot als zinker en door de langsliggende 

boezemkade van Oude - en Nieuwe Broekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.235 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de gemeente Schipluiden leggen en hebben van een 

hoogspanningskabel: a) over een lengte van 230 m in de binnenkruinlijn van de 

boezemkade van de Woudse polder, plaatselijk bekend als Harnaschkade; b) over een 

lengte van 705 m in de binnenkruinlijn van de polderkade tussen de Woudse polder en de 

Woudse Droogmakerij; c) als zinker in hoofdwatergang nr. 1b, De Meer, ca. 50 m ten 

noordwesten van het gemaal van de Woudse polder  

 

 

Vergunningnummer: 87.236 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Monster: a) leggen en hebben van een elektriciteitskabel over een 

lengte van 360 m in de boezemkdade van de Westmadepolder; b) verwijderen van 300 m 

elektriciteitskabel uit die boezemkade 

 

 

Vergunningnummer: 87.237 

Vergunninghouder:  NV Westlansche Drinkwaterleiding Maatschappij 



Beschrijving: het leggen en hebben van een dienstleiding: a) als zinker door de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Monster, 

sectie H nrs. 2430 en 2716; b) over een afstand van circa 12 in de  lengterichting in de 

boezemkade van de Westmadepolder,   

onder intrekking van vergunning 222/1965 

 

Vergunningnummer: 87.238 

Vergunninghouder:  fa A.H.P. de Groot en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1884,112, 113 en 1938 

 

 

Vergunningnummer: 87.239 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het in de gemeente Naaldwijk leggen en hebben van een waterleiding door 

de Omgelegde Dijksloot als zinker en door de langsliggende boezemkade van de Oude en 

Nieuwe Broekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.240  

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie 

Beschrijving: het in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker cq in de polder 

Berkel: a) verwijderen van een 16" gastransportleiding die de Windaassloot en 

langsliggende kaden kruist; b) het leggen en hebben van een 16" gastransportleiding die 

de Ringdijk van de Droogmaking in de Oude Polder kruist, de Windaassloot en de 

daarlangs gelegen Strikkade 

 

 

Vergunningnummer: 87.241 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, Dienst der Gemeentewerken  

Beschrijving: het te 's-Gravenhage uitvoeren van werken in verband met een 

bodemsanering, en daartoe onder meer met behulp van twee gronddammen afdammen en 

uiterlijk tot 31 juli 1987 afgedamd houden van een gedeelte boezemwatering in de 

Houtwijk, tussen de omgelegde Loosduinsevaart en de Nieuwevaart, nabij de Jan 

Bosmanstraat  

 

 

Vergunningnummer: 87.242 

Vergunninghouder:  N.A.M. van Luijk 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woning en gedeelte warenhuis over een 

lengte an 32 m op de boezemkade van de Wippolder, langs een vaarsloot nabij de 

Tomatenlaan, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5529  

 

 

Vergunningnummer: 87.243 

Vergunninghouder:  Innova BV 

Beschrijving: het maken van een kantoorruimte boven boezemwater, plaatselijk bekend 

als de sloot van Scheffers, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 

3332 

 

 

Vergunningnummer: 87.244  

Vergunninghouder:  W. Poot  

Beschrijving: het dempen van een gedeelte sloot in de Oude Campspolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G,  nr. 453 

 

 



Vergunningnummer: 87.245 

Vergunninghouder:  H.H. Weesies 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder van Berkel, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel, sectie B, nrs. 3663 en 3900 

 

 

Vergunningnummer: 87.246 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp te Pijnacker leggen en hebben van een 

gasleiding via een brugbuis over de noordoostelijke bermsloot van de Middelweg, ter 

hoogte van pand nr. 10 

 

 

Vergunningnummer: 87.247 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te De Lier leggen en hebben van openbare verlichtingskabels over een 

lengte van totaal 10 m in de de met het achterland verheelde boezemkade van de Oude 

Lierpolder langs de Breê-Lee 

 

 

Vergunningnummer: 87.248 

Vergunninghouder:  fa J.G. van der Knaap 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 123, 461, 126, 121 en 1153 

 

 

Vergunningnummer: 87.249 

Vergunninghouder:  Gemeente schipluiden  

Beschrijving: het in de gemeente Schipluiden leggen en hebben van vier 

elektriciteitskabels: a) als zinkers door de Lots- of Harnaschwatering, ca 550 m ten 

noordwesten van de Woudseweg; b) in mantelbuizen door de boezemkaden van de 

Woudse polder en de Harnaschpolder beide ter plaatse bekend als Harnaschkade; c) over 

een lengte van ca 90 m in de opgehoogde binnenberm van de boezemkade van de 

Harnaschpolder, vanaf de in sub a) en b) bedoelde kruisingen in noordoostelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 87.250 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen (de Gemeentelijke Energie - en 

Waterleidingbedrijven) 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel en 

laagspanningskasten in cq op de Maasdijk (Kortedijk) te Vlaardingen 

 

 

Vergunningnummer: 87.251 

Vergunninghouder:  Th. Lejeune  

Beschrijving: het bouwen van een terras op het buitentalud van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 1783 

 

 

Vergunningnummer: 87.252 

Vergunninghouder:  P.F. Broos en P.Berg 

Beschrijving: het graven en dempen van water verleggen van een sloot in de Oude 

Lierpolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, nr. 2671 en 3642 

 

 

Vergunningnummer: 87.253 

Vergunninghouder:  Th. Zwinkels 



Beschrijving: het in de polder Nieuwland  en Noordland aanleggen en hebben van een 

visplaats, in de onderhoudstrook aan de noordzijde van hoofdwatergang 22, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr.1012 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.254 

Vergunninghouder:  E.F.A. ter Laak 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis langs sloten in de Woudse Droogmakerij, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 481 

 

 

Vergunningnummer: 87.255 

Vergunninghouder:  R.J.M. van Schie 

Beschrijving: het leggen van een drinkwaterleiding als zinker, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3090 en 2759 

 

 

Vergunningnummer: 87.256 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspanningskabel in de Maasdijk en als 

zinker door het Nieuwe Water, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 

3703 

 

 

Vergunningnummer: 87.257 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering, ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 87.258 

Vergunninghouder:  M. van der Kruk en A.G.A. Koot 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering, ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek an Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoof23 

 

 

Vergunningnummer: 87.259 

Vergunninghouder:  A. van Spronsen  

Beschrijving: het aanleggen van een rijbrug ter vervanging van een voetbrug, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 8304 (Zwartendijk) en sectie E, nr. 

3322 

 

 

Vergunningnummer: 87.260 

Vergunninghouder:  M.E.J. Kester 

Beschrijving: het leggen en hebben van drinkwaterleiding als zinker door de Gantel, ter 

hoogte van het kadastraal perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4482 

 

 

Vergunningnummer: 87.261 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het leggen en tijdelijk hebben van een telefoonkabel, vanaf de Oostgaag over 

een lengte van circa 330 m in de binnenkruinlijn van de boezemkade langs de 

zuidwestzijde van de voorboezem van het gemaal van de Kralingerpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 1128 (ged.) en 1006 

 

 



Vergunningnummer: 87.262 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Spoorwegen 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte spoorsloot  in de Lage Abtswoudsche polder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie G, nr. 245 

 

 

Vergunningnummer: 87.263 

Vergunninghouder:  Hovage Beheer BV 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente  Maasland, sectie H, nr. 3308 

ingetrokken bij vergunning 442/1987 

 

Vergunningnummer: 87.264 

Vergunninghouder:  vof C.L.M. van Paassen 

Beschrijving: het plaatsen van een elektrische onderbemalingsinstallatie en twee stuwen 

ten behoeve van het verlagen van het waterpeil in sloten van de Groeneveldsche polder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nrs. 199, 201,202 en 460 

 

 

Vergunningnummer: 87.265 

Vergunninghouder:  C.P.M. Kuijpers 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij hebben van een schapenstal op de 

binnenberm van de boezemkade langs de Zweth, in het kadastrale perceel, gemeente 

schipluiden, sectie G, nr. 1154 

 

 

Vergunningnummer: 87.266 

Vergunninghouder:  Tj. Prins en Chr. IJzellenberg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3818 , 3816, en 3642 

 

 

Vergunningnummer: 87.267 

Vergunninghouder:  T. Pace 

Beschrijving: het innemen van een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs op het 

kruispunt Molenslag/provinciaal rijwielpad nr. 1 te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 87.268 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder Berkel te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van een 

laagspanningskabel als zinker door een sloot nabij het sportpark 't Hoogeland 

 

 

Vergunningnummer: 87.269 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het in het strand te Scheveningen plaatsen en hebben van een semi-

permanente betonfundering (palen met poeren) voor het strandpaviljoen "De Fuut" ter 

hoogte van RS 103+700, tussen de strandhoofden 35 en 36 

 

 

Vergunningnummer: 87.270 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding  Maatschappij 

Beschrijving: het te De Lier leggen en hebben van een asbestcement drinkwaterleiding in 

de Noord Lierweg, polderkade tussen de Oude Lierpolder en de Groeneveldse polder 

 

 



Vergunningnummer: 87.271 

Vergunninghouder:  A. Moerman  

Beschrijving: het aanleggen van twee dammen in sloten in de Aalkeet-Binnenpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie L, nrs. 475, 477 en 478 

 

 

Vergunningnummer: 87.272 

Vergunninghouder:  Kwekerij 't Weideland BV en de Katwijkse Bouwmaatschappij KBM 

Beheer BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2815, 2816 en 3416 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.273 

Vergunninghouder:  R.A.J. v.d. Burg 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een stal in de Woudse polder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1105 

 

 

Vergunningnummer: 87.274 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) 

Beschrijving: het te Voorburg leggen en hebben van een telefoonkabel door een 

boezemsloot langs het Oosteinde, ter hoogte van huisnummer 104 

 

 

Vergunningnummer: 87.275 

Vergunninghouder:  vof Gebrs Van Vliet  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Holierhoekse en Zouteveensepolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie M, nrs. 503 en 512 

 

 

Vergunningnummer: 87.276 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het  te Nootdorp leggen van laagspanningskabels langs de Kortelandseweg, 

de Combinatieweg en de Tedingerbroekweg, waarbij de kabels, ter hoogte van de 

Combinatieweg, in de berm in twee bestaande dammen worden gelegd 

 

 

Vergunningnummer: 87.277 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT)  

Beschrijving: het  in de Lage Broekpolder, in Rijswijk, leggen en hebben van 170 m 

telefoonkabel in de westelijke berm van de Onderweg van de Brasserskade 

 

 

Vergunningnummer: 87.278 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, district Den Haag) 

Beschrijving: het te Nootdorp leggen en hebben van een telefoonkabel in de zuidoostelijke 

berm van de 's-Gravenweg, door de Nieuwkoopseweg, de Langelandseweg en in de 

noordoostelijke berm van de Roeleveenseweg, over 20 m lengte 

 

 

Vergunningnummer: 87.279 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in verband met de reconstructie van de Haakweg 

in de Gemeente Rotterdam en de Nieuwelaan in de gemeente 's-Gravenzande en tot het 

verlagen van de in het tracé aanwezige rioolpersleiding, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 340, 791, 978 en 995 



 

 

Vergunningnummer: 87.280 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in verband met de reconstructie van de Haakweg 

in de gemeente Rotterdam en de Nieuwelaan in de gemeente 's-Gravenzande en tot het 

verlagen van de in het tracé aanwezige rioolpersleiding, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 340, 791, 978 en 995 

 

 

Vergunningnummer: 87.281 

Vergunninghouder:  J.N.M. Löbker 

Beschrijving: het uitbreiden van een pand op de binnenberm van de Maasdijk,  plaatselijk 

bekend Maasdijk 185, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 

4634 

 

 

Vergunningnummer: 87.282 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een 240 m lange hoogspanningskabel 

in de binnentalud, de binnenberm en de binnenkruinlijn van de boezemkade van de 

Duifpolder, langs de Breê- of Lichtvoetswatering, vanaf het gemaal  van de Duifpolder in 

noordwestelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 87.283 

Vergunninghouder:  P. Verhagen  

Beschrijving: het hebben van een stoep op het buitentalud van de boezemkade van de 

Oude Lierpolder langs het Zwethkanaal, ter hoogte van Kanaalweg nr. 22, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3792 

 

 

Vergunningnummer: 87.284 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het leggen en hebben van stalen drinkwatertransportleidingen in de 

Kerkpolder, de Klaas Engelbrechtspolder, de Harnaschpolder en enige boezemwateren, in 

de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 1024, 1025 

(Harnaschwatering, boezemwater); nrs. 844, 843, 1.038 en 1036 (hoofdwatergangen 

Klaas Engelbrechtspolder); sectie H, nrs. 1641 en 1642 (Harnaschwatering, boezemwater                   

 

 

Vergunningnummer: 87.285 

Vergunninghouder:  Maqutos BV 

Beschrijving: het te 's-Gravenhage leggen en hebben van twee leidingen die uitmonden in 

de hoofdwatergang van de Eshofpolder om het industrieterrein "Kerketuinen", voor de 

afvoer van neerslagwater van daken en straten van een te bouwen bedrijfscomplex op de 

hoek van de Kerketuinenweg en de Mangaanstraat 

 

 

Vergunningnummer: 87.286 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het in de Vlietpolder leggen en hebben van een signaalkabel: a) tweemaal 

dwars door de Vlietweg; b) tweemaal als zinker door de bermsloten van de die weg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 1208 

 

 

Vergunningnummer: 87.287 



Vergunninghouder:  Scouting Karel Doormangroep  

Beschrijving: het hebben van een houten voetbrug over de langs de binnenteen van de 

Maasdijk (Vlaardingsedijk) gelegen hoofdwatergang nr. 3 van de Aalkeet-Binnenpolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie C, nr. 212 

 

 

Vergunningnummer: 87.288 

Vergunninghouder:  C.J. van der Stoep 

Beschrijving: het hebben van een hemelwaterbassin  in de Droogmaking in de Zuidpolder 

van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 5055 

 

 

Vergunningnummer: 87.289 

Vergunninghouder:  vof gebrs Van der Voort  

Beschrijving: het in de polder Berkel bouwen en hebben van een warenhuis op het 

binnentalud van de polderkade langs de Noordeindsevaart, met de oostelijke gevel 5 m uit 

de buitenkruinlijn (insteek), in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie C, nr. 2360 

 

 

Vergunningnummer: 87.290 

Vergunninghouder:  vof P.J.A. van Os en Zonen 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een gedeelte van een warenhuis in de 

Groeneveldse polder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 362 

 

 

Vergunningnummer: 87.291 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding De Vlietstreek  

Beschrijving: het nabij de Middendorpweg te Rijswijk aanleggen en hebben van een 

waterleiding door de Spieringswatering als zinker en door de ter weerszijden daarvan 

gelegen boezemkaden van de Plaspoel- en Schaapweipolder en de Hoekpolder  

 

 

Vergunningnummer: 87.292 

Vergunninghouder:  P.C. Ludovici 

Beschrijving: het berijden van het strand voor de boulevard te Scheveningen met een 

bedrijfsauto 

 

 

Vergunningnummer: 87.293 

Vergunninghouder:  Veilingvereniging "Westland Noord"  

Beschrijving: het in de Dijkpolder, onder Monster, dempen van vijf sloten tot een totale 

oppervlakte van 2542 m2, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 

4638 en 4987 

 

 

Vergunningnummer: 87.294 

Vergunninghouder:  N. Vermeer  

Beschrijving: het hebben van een brug over het boezemkanaal de Kortebuurt (eigendom 

van Delfland), ter hoogte van Huis ter Lucht nr. 2/3 te Maasland 

onder intrekking van vergunning 780/1948 

 

Vergunningnummer: 87.295 

Vergunninghouder:  A. van Nierop 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder verbreden van een 

bestaande dam, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie B, nrs. 919 en 

920 



 

 

Vergunningnummer: 87.296 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  

Beschrijving: het in de polder Nieuwland  en Noordland maken en hebben van een fiets-

/voetbrug over de Kolk, ca 130 m ten zuiden van de Nieuwlandse Molen, in de kadastrale 

percelen, gemeente  Hoek van Holland, sectie A, nrs. 224 en 225 

 

 

Vergunningnummer: 87.297 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D, nrs. 6483 en 7880, 7946 en 6869, 5992 en 7312, 7673 en 8226 

 

 

Vergunningnummer: 87.298 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het in de gemeenten De Lier en Maasland: a) hebben van televisiekabels in 

de polderkade tussen de Kralingerpolder en de Hoefpolder, ter plaats bekend als de 

Hoogweg; b) leggen en hebben van televisiekabels: 1) in de Hoefpolder: op tien punten als 

zinkers door sloten, waaronder de bermsloten van de Oude Campsweg, de Schefferweg en 

de Hoefweg; als zinker door hoofdwatergang nr 4, bermsloot van de Hoefweg; 2) in de 

Oude Campspolder: op tien punten als zinkers door sloten, waaronder de bermsloot van de 

Oude Campsweg; als zinker door hoofdwatergang nr 5B; in de Kralingerpolder op twee 

punten als zinkers door de bermsloot van de Burgerdijkseweg; op vijf punten door de 

polderkade tussen de Hoefpolder en de Oude Campspolder, ter plaatse bekend als de Oude 

Campsweg; in en door de boezemkade van de Hoefpolder, langs het Smits- of 

Lierwatertje, ter plaatse bekend als Oude Leeweg en Hoefweg, en als zinker door het 

Smits- of Lierwatertje; in, en op twee punten door de polderkade tussen de 

Kralingerpolder enerzijds en de Hoefpolder en Oude Campspolder anderzijds, ter plaatse 

bekend Burgerweg en Hoogweg; c) plaatsen en hebben van 10 kabeltelevisiekasten op 

voornoemde boezemkade en polderkaden, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie B nr. 1384 (hoofdwatergang nr.4 van de Hoefpolder) 

 

 

Vergunningnummer: 87.299 

Vergunninghouder:  M. de Bloois  

Beschrijving: het wijzigen en uitbreiden van het pand Maasdijk 18, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 1597 

onder intrekking van vergunning 62/1963 

 

Vergunningnummer: 87.300 

Vergunninghouder:  Weesarmen der Nederlands Hervormde Gemeente  

Beschrijving: het in de Dijkpolder, ca. 130 m ten noordoosten van het poldergemaal 

verbreden en hebben van een brug over hoofdwatergang nr. 2, de Molensloot, tevens 

bermsloot van de boezemkade langs de Zuidgaag, met landhoofden in de beide oevers, 

alsmede een oprit in ophoging tegen de kade ter verbinding van de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 64 en 2066 (de Molenweg) 

 

 

Vergunningnummer: 87.301 

Vergunninghouder:  Algemene Woningstichting Maassluis 

Beschrijving: het hebben van schuurtjes c.a. op de boezemkade van de Dijkpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D nr. 9142 (ged.) 

ingetrokken bij vergunning 439/1987 

 

Vergunningnummer: 87.302 



Vergunninghouder:  Lucas Vastgoed BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water c.a. in de Tedingerbroekpolder, ten 

behoeve van het Golftrainingscenter Leeuwenbergh te Leidschendam, in de kadastrale 

percelen, gemeente Stompwijk, sectie G, nrs. 667, 668 en 669 

 

 

Vergunningnummer: 87.303 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Wippolder te Wateringen aanleggen en hebben van een gasleiding 

in de hoofdwatergang langs de noordzijde van de Noordweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.304 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: uitvoering van kabelwerken in de gemeenten Monster en Wateringen, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nr. 2131 en sectie I, nr. 1469 

(Boomawatering) sectie K, nr. 647 (Nieuwe Vaart) 

 

 

Vergunningnummer: 87.305 

Vergunninghouder:  G. Schotte  

Beschrijving: het in de Droogmaking Zuidpolder van Delfgauw bouwen en hebben van een 

woning, gedeeltelijk op het binnentalud van de polderkade langs de vaart langs de 

Zuideindseweg, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 5011 

 

 

Vergunningnummer: 87.306 

Vergunninghouder:  A.C.H.M. Peeters en A.C.M. Kester 

Beschrijving: het dempen van boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie H, resp. nr. 2898, nrs. 1571, 1699, 1700 en 1572 

 

 

Vergunningnummer: 87.307 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het in de Kerkpolder te Schipluiden graven en dempen van water en de 

aanleg van riolering ten behoeve van woningbouwplan "Keenenburg fase 1" 

 

 

Vergunningnummer: 87.308 

Vergunninghouder:  H. Zeeman  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van Delflands 

eigendommen in de gemeenten  Monster, Loosduinen, 's-Gravenhage en Hoek van 

Holland, eventueel vergezeld door één drager en twee honden 

 

 

Vergunningnummer: 87.309 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het vervangen van een rioolwaterpersleiding die door de Zanddijk ligt, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 86 (coupure Zanddijk) 

onder intrekking van vergunning 429/1956, het wijzigigngbesluit 3021/1960, voorzover 

deze vergunning betrekking heeft op de eterniet persleiding, bedoeld in de aanhef onder I, 

sub a, eerste deel 

 

Vergunningnummer: 87.310 

Vergunninghouder:  J.A.M. Duyvesteijn 

Beschrijving: het dempen van water in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 2636 



 

 

Vergunningnummer: 87.311 

Vergunninghouder:  P.T.H. Bergenhenegouwen, G.J. Bergenhenegouwen, de vof A. 

Brabander, A.A. v.d. Bosch en J.C.J. Hendriks 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder van Berkel, in het 

polderonderdeel Noordpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie A, nrs. 3481, 3482, 4318, 3606, 3639 en 4488 

 

 

Vergunningnummer: 87.312 

Vergunninghouder:  vof A. en G. v.d. Bosch  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder van Berkel, in het 

polderonderdeel Noordpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie A, nrs. 4489 (ged.) en 3702 

 

 

Vergunningnummer: 87.313 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het ten behoeve van strandexploitatie,gedurende 1987, plaatsen van: a) 

strandstoelen, badhuisjes, strandposten, consumptietenten, tenten, plankieren en 

verbodsborden op het strand tussen de grens van de gemeenten Monster en 's-

Gravenzande en strandhoofd 13, alsmede het leggen van de daartoe benodigde leidingen 

voor electriciteit, water en telefoon; b) waarschuwingsborden voor verdrinkingsgevaar, in 

de aanhef onder a) bedoelde werken op het strand en in de rij- en voetslagen, in de 

gemeente Monster 

 

 

Vergunningnummer: 87.314 

Vergunninghouder:  H.A. Troost 

Beschrijving: het plaatsen van beschoeiingen, bestaande uit perkoenpalen met damwand 

en vulbeton, langs de betonnen landhoofden van de rijbrug, die ligt over de vaarsloot 

tussen de kadastrale percelen gemeente Monster, sectie F, nrs. 2056 en 1859, waarbij 

boezemwater tussen de landhoofden over een lengte van 10 m wordt versmald. 

 

 

Vergunningnummer: 87.315 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, 

sectie C, nrs. 1652, 2938, 2977, 3042, 2954 en 2056, ten behoeve van de realisatie van 

het bestemmingsplan " Achter het Raadhuis " II fase 1, dempen en graven van sloten, 

alsmede het in het buitentalud van de polderkade langs de binnenboezem plaatsen en 

hebben van een beschoeiing 

 

 

Vergunningnummer: 87.316 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker te Pijnacker leggen en hebben van een 

hoofdleiding door de Overgauwsevaart en de Overgauwseweg, polderkade van de 

Zuidpolder van Delfgauw   

 

 

Vergunningnummer: 87.317 

Vergunninghouder:  C.G.A. van Rijswijk 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp maken van een dam, in de kadastrale 

percelen, gemeente Stompwijk, sectie H, nrs. 2288 en 2362 (ged.) 

 



 

Vergunningnummer: 87.318 

Vergunninghouder:  C. van der Kooij, W. van der Kooij, Stichting Het Armenfonds der 

Familie Antheunis, A. van der Windt en J.A.M. Hofstede 

Beschrijving: het verwijderen en aanleggen van dammen en het dempen en graven van 

water in de Holierhoekse - en Zouteveensepolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.319 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Droogmakerij in de Oude - en Nieuwe 

Broekpolder te Wateringen ten behoeve van het Tuinbouwgebied  Hooghe Beer 2e fase 

 

 

Vergunningnummer: 87.320 

Vergunninghouder:  Juno Consulting BV 

Beschrijving: het verrichten van diverse werkzaamheden in de Vlietpolder in het kader van 

de bouw van een hotel, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 

1126, 1124, 2001 (ged.), 1841 (ged.) en 1920 (ged.) 

ingetrokken bij vergunning 367/1989 

 

Vergunningnummer: 87.321 

Vergunninghouder:  A. Vijverberg  

Beschrijving: het verplaatsen van een windwatermolen en het dempen en graven van 

water in de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 

462 tot en met 467, 938 en 941 

 

 

Vergunningnummer: 87.322 

Vergunninghouder:  H. van Dijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de polder Het Oudeland, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 2594 en 2475 

 

 

Vergunningnummer: 87.323 

Vergunninghouder:  Fa J. Sonneveld en Zn 

Beschrijving: het vervangen van een windmolen door een electrisch gemaaltje en het 

leggen van een electriciteitskabel door hoofdwatergang nr. 8 in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 607 en 622 en van 

620 en 622  

onder intrekking van het gestelde onder II, sub b van vergunning 397/1986 voor onder 

meer het hebben van een windmolentje 

 

Vergunningnummer: 87.324 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een container met daarin een 

warmtekrachtinstallatie binnen de afrastering van Zwembad Zuid, West - Frankelandsedijk 

3 en op circa 7 m afstand van de binnenkruinlijn van de Delflandsedijk 

 

 

Vergunningnummer: 87.325 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, Dienst van Gemeentewerken 

Beschrijving: het te Rotterdam (Overschie), in de Zestienhovensekade boezemkade van de 

Polder Zestienhoven, leggen en hebben van een riolering tussen het Hovensepad en de 

Zuiderlaan 

 

 



Vergunningnummer: 87.326 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst, directie Bouw) 

Beschrijving: het lozen van hemelwater op en het onttrekken van bluswater aan de 

Delfshavense Schie, in het kadastrale perceel, gemeente Rotterdam, sectie Z, nr. 3437 

 

 

Vergunningnummer: 87.327 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Delft, in de voormalige Noord-Kethelpolder, leggen en hebben van een 

gasleiding door een poldersloot nabij het pand Schieweg 186 ten behoeve van pand 

Schieweg 190 

 

 

Vergunningnummer: 87.328 

Vergunninghouder:  L.A. den Drijver 

Beschrijving: het dempen van water in de Boschpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 5872, 7663 en 8307 

 

 

Vergunningnummer: 87.329 

Vergunninghouder:  C.M.J. v.d. Burg 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van twee nieuwe bedrijfswoningen op een 

polderkade van de Oude Polder, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, 

nr. 1932 

 

 

Vergunningnummer: 87.330 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: de bouw van een voetbrug over de Wateringsevaart en een voetbrug over 

een sloot in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, voor een aan te leggen oversteek 

van de Heulweg, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie L, nrs. 2976 en 

3504 

 

 

Vergunningnummer: 87.331 

Vergunninghouder:  W. v.d. Wel  

Beschrijving: het hebben van een betonverharding op de polderkade tussen de Dorppolder 

en de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie A, nr. 264 

 

 

Vergunningnummer: 87.332 

Vergunninghouder:  Stichting Verwerken Tuinafval Westland 

Beschrijving: het in de zuidoostelijke berm van de weg langs het Oranjekaal te Hoek van 

Holland, plaatsen en hebben van een verwijzingsbord ter hoogte van de toegangsweg naar 

het composteringsterrein 

 

 

Vergunningnummer: 87.333 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel: a) als zinker door de 

poldersloot van de Dijkpolder die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal 

bekend, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4713 en 4687; b) als zinker door de poldersloot 

van de Dijkpolder die ligt in en op de gbrens van de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 4713 en 4580; c) als zinker door de boezemsloot, perceel 

kadastraal bekend gemeente monster, sectie K, nr. 4113 en door de aan weerszijden 

langsliggende boezemkaden van de Dijkpolder 

 



 

Vergunningnummer: 87.334 

Vergunninghouder:  J.C. Aarse 

Beschrijving: het ter onttrekking van water aan de Poelwatering voor tuinbouwbesproeiing, 

het hebben van: a) een filterbak in de boezemkade van de Poelpolder; b) een leiding via 

een mantelbuis vanaf de onder a) genoemde filterbak door de boezemkade van de 

Poelpolder naar de pompinstallatie, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie K, nrs. 922, 1711 en 2055 

 

 

Vergunningnummer: 87.335 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie B nrs. 597 (ged.), 1159, 1403, 1845 en 1931 

ingetrokken bij vergunning 446/1987 

 

Vergunningnummer: 87.336 

Vergunninghouder:  A.J.C. Ammerlaan 

Beschrijving: het maken van een ophoping op en langs de boezemkade van de 

Commandeurspolder ten behoeve van de bouw van een woonhuis, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 33 en 1409 

 

 

Vergunningnummer: 87.337 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: de aanleg van de aardebaan voor Rijksweg 4 in het gedeelte Prinses 

Beatrixlaan te Rijswijk en het Harnaschknooppunt, alsmede voor de bouw van een 

tijdelijke hulpbrug over de Dulder  op de grens van de gemeenten Rijswijk en Schipluiden, 

gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 406, 704, 717, 718 en 1357 (boezemkade 

Harnaschpolder) en gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 849 (Dulder) 

 

 

Vergunningnummer: 87.338 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het te Naaldwijk hebben van een pvc-drinkwaterleiding in het Nollaantje in 

de Oranjepolder, gedeeltelijk in de buitenberm van de Maasdijk 

 

 

Vergunningnummer: 87.339 

Vergunninghouder:  Fa J.C. Bol en Zn 

Beschrijving: het leggen van een afvoerleiding en een zuigleiding in de weg genaamd 

Nieuw Oranjekanaal te Hoek van Holland nabij gemaal "Westland" 

 

 

Vergunningnummer: 87.340 

Vergunninghouder:  J. de Jong en vof A. de Jong en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3815 

 

 

Vergunningnummer: 87.341 

Vergunninghouder:  A.A. Knijnenburg 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis  in de Kralingerpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 746 

 

 

Vergunningnummer: 87.342 



Vergunninghouder:  Gebrs. Westerman  

Beschrijving: het dempen en graven van water  in de Droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 1635, 1636, 2494 

en 3606 

 

 

Vergunningnummer: 87.343 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding De Vlietstreek  

Beschrijving: het leggen,  hebben en onderhouden van buizen c.q. zinkers ten behoeve 

van dienstleidingen (waaronder worden verstaan leidingen, die zonder aftakkingen het 

water van de hoofdbuizen naar de meters of de huisaansluitingen van de verbruikers 

voeren) in: a) de landscheiding tussen Delfland en Rijnland; b) wateren; c) boezemkaden 

en polderkaden van polders, het een en ander voor het voorzieningsgebied binnen 

Delfland, in de gemeenten Voorburg , Rijswijk en Leidischendam 

 

 

Vergunningnummer: 87.344 

Vergunninghouder:  Fa C. Zwinkels 

Beschrijving: het in de Wippolder plaatsen van een warmtetank uit de oeverlijn van de aan 

de oostzijde gelegen poldersloot, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie 

A, nr. 4192 

 

 

Vergunningnummer: 87.345 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater voor het plaatselijk verbreden van 

de Laakhaven en het plaatselijk versmallen van de Haagse Trekvliet bij de herinrichting 

van de Goudriaankade en de Bontekoekade, ter voorkoming van de door de 

scheepvaartbewegingen veroorzaakte kanaalbodemverdiepingen langs de oever van de 

Laakhaven na de aanleg van de Trekvlietbrug 

 

 

Vergunningnummer: 87.346 

Vergunninghouder:  H. Moerman-Stolze 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Oude Lierpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3795 

 

 

Vergunningnummer: 87.347 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het te Maasland: a) leggen en hebben van een stalen drinkwaterleiding door 

de Westgaag als zinker en door de langsliggende boezemkade nabij de Burgerweg; b) het 

in de Dijkpolder (Maasland) dempen van het kopeinde van hoofdwatergang nr. 4b met 5 

m2 

 

 

Vergunningnummer: 87.348 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland  

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een leiding door de Westgaag als 

zinker en door de langsliggende boezemkaden nabij de Burgerweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.349 

Vergunninghouder:  vof Gebr. J.R. van Winden  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 2500 

 



 

Vergunningnummer: 87.350 

Vergunninghouder:  J.H.J. van Os 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de noordelijke bermsloot van de Oude 

Campsweg in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie B, nr. 

1581 en gemeente Maasland, sectie G, nr. 479 

 

 

Vergunningnummer: 87.351 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie Directoraat Kabel- en 

Radioverbindingen) 

Beschrijving: het leggen en hebben van twee kabelzinkers: a) te Rotterdam door het 

Schie-Schiekanaal en langsliggende boezemkaden van de voormalige polder Blijdorp; b) te 

Delft door de Delftse Schie naast de Kruithuisbrug en door de boezemkaden van de 

Zuidpolder van Delfgauw en de Lage Abtswoudsche polder 

 

 

Vergunningnummer: 87.352 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk in de boezemkade van de Hoekpolder, langs de 

Reijnerwatering bij het volkstuincomplex "Ons Ideaal", maken en hebben van een 

waterinlaat voor de watervoorziening en -verversing van het polderwater ter plaatse   

 

 

Vergunningnummer: 87.353 

Vergunninghouder:  J. Bouwman  

Beschrijving: het deels op de boezemkade van de Oude - en Nieuwe Broekpolder: a) 

slopen van een warenhuis, gelegen op een afstand van 2,30 m uit de doorgaande oeverlijn 

van het aan de westzijde gelegen boezemwater, zijnde de Nieuwe Vaart; b) bouwen  van 

een warenhuis op een afstand van 2 m verlopend naar meer dan 7,50 m uit voornoemde 

oeverlijn, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 1533 

 

 

Vergunningnummer: 87.354 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het te Nootdorp: a) aanbrengen en hebben van verhardingen op tot de 

polderkade  langs de binnenboezem van de Tedingerbroekpolder (Veenwatering) 

behorende grond; b) ter vervanging van een brug in een sloot van de  Polder van Nootdorp 

maken en hebben van een dam met duiker 

 

 

Vergunningnummer: 87.355 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Maasland, in de Oude Campspolder, leggen en hebben van een 

signaal- en hoogspanningskabel als zinkers door: a) de zuidwestelijke bermsloot van het 

Gildeland, ca 220 m ten noordwesten van de Coldehovenlaan; b) de noordwestelijke 

bermsloot van de Coldenhovenlaan, hoofdwatergang nr. 2, de Grote Scheewatering, nabij 

de aansluiting van het Gildeland op de Coldenhovenlaan; c) de noordwestelijke bermsloot 

van de Coldenhovenlaan, ca 210 m ten oosten van Rijksweg 20; d) zeven zijsloten van 

hoofdwatergang nr. 2 

 

 

Vergunningnummer: 87.356 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van kabelzinkers door de Naaldwijksche Vaart, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 2434 

 



 

Vergunningnummer: 87.357 

Vergunninghouder:  A. Doelman 

Beschrijving: het door de boezemkade van de Foppenpolder maken en hebben van een 

stalen inlaatleiding, ter vervanging van een bestaande inlaatleiding ter plaatse van het 

perceel kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie B, nr. 1102 en het met behulp van 

die inlaatleiding onttrekken van water aan de boezem 

 

 

Vergunningnummer: 87.358 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam leggen en hebben van een electriciteitskabel met 

benodigde mantelbuis door de Delftweg, boezemkade van de polder Schieveen, ter hoogte 

van de Tempelweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.359 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het verleggen van een 10 kV - kabel in de Hoekpolder  in verband met resp, 

de te verplaatsen Schaapweimolen op de Dulderkade en voor de aanleg van Rijksweg 4, 

gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 848  

 

 

Vergunningnummer: 87.360 

Vergunninghouder:  de Verenigingen Afvoer Drainagewater Lange Stucken en Raaphorst 

Tiend 

Beschrijving: het, ten behoeve van een centrale afvoer van drainagewater uit de gebieden 

Lange Stucken te 's-Gravenzande en Raaphorst Tiend te Monster, maken en hebben van 

zes dammen in zes boezemsloten 

 

 

Vergunningnummer: 87.361 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het in de Dorpskade, polderkade in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, tussen het Gagelland en de Middenweg te Wateringen,  aanleggen en hebben van 

een gietijzeren waterleiding inwendig wijd 250 mm ter lengte van circa 310 m 

 

 

Vergunningnummer: 87.362 

Vergunninghouder:  Texaco Petroleum Maatschappij BV 

Beschrijving: het te Pijnacker, in de Nieuwkoopseweg, polderkade van de Nieuwe- of 

Drooggemaakte polder, vervangen en hebben van zuigleidingen nabij het Texaco- station 

op de hoek Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.363 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het leggen en hebben van een gasleiding als zinker door de sloot die ligt in 

het perceel in de kadastrale gemeente Monster, sectie H, nr. 2598 

 

 

Vergunningnummer: 87.364 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland, in sectie N van de kadastrale 

gemeente 's-Gravenzande, leggen en hebben van: a) een rioolzinker door de sloot die ligt 

in en op de grens van de percelen nrs. 946 en 779; b) 15 m rioolleiding in Delflands 

eigendom, perceel nr. 946, het een en ander ten behoeve van het pand Maasdijk 90 



 

 

Vergunningnummer: 87.365 

Vergunninghouder:  mevr. A.L. Schrama-van Dijk 

Beschrijving: het in de Holierhoekse- en Zouteveense polder, langs de Breê- of 

Lichtvoetswatering, op het binnentalud en de binnenberm van de boezemkade, verbouwen 

en uitbreiden van de woning plaatselijk bekend Vlaardingsekade 51, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie D, nr. 506 

 

 

Vergunningnummer: 87.366 

Vergunninghouder:  Noorlander Beheer BV 

Beschrijving: het hebben van werken ten behoeve van het op de Benoordenhoutsevaart te 

's-Gravenhage lozen van opgepompt drainagewater in verband met het drooghouden van 

een ondergrondse parkeergarage op het Malieveld langs de Koningskade, hoek Boorlaan 

 

 

Vergunningnummer: 87.367 

Vergunninghouder:  G.A.M. v.d.  Burg 

Beschrijving: het in de polder Berkel hebben van een brug over de hoofdwatergang (nr. 

17)  langs de Meerweg, ter hoogte van het kadastrale perceel Berkel en Rodenrijs, sectie 

C, nr. 2157 

 

 

Vergunningnummer: 87.368 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het in de buitenduinen  te Ter Heyde: a) leggen en hebben van een 

rioolleiding, over een lengte van 68 m in de Pietersonstraat en ca. 110 m in de Arie 

Tukstraat; b) verwijderen van een rioolleiding die door de sub a) bedoelde leiding wordt 

vervangen, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nrs. 2120 

 

 

Vergunningnummer: 87.369 

Vergunninghouder:  Publiciteitsonderneming P.J. van Puffelen BV 

Beschrijving: het te Rotterdam, in de Delftweg, boezemkade van de polder Zestienhoven,  

ter hoogte van pand nr. 100, plaatsen en hebben van een wijkplattegrondkubus op een 

paal met een stalen grondplaat 

 

 

Vergunningnummer: 87.370 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het te Rijswijk, in de boezemkade van de Plaspoel - en Schaapweipolder 

plaatselijk bekend 't Haantje, aanbrengen van: a) een detektielus onder de verharding van 

de rijbaan, ca 300 m ten noordoosten van de Prinses Beatrixlaan; b) een signaleringskabel 

onder het voetpad, vanaf de verkeerslichten bij de Prinses Beatrixlaan tot de sub a) 

bedoelde detektielus   

 

 

Vergunningnummer: 87.371 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (GEB) 

Beschrijving: het uit cq in de polderkade genaamd Nieuwlandsedijk, ter plaatse kadastraal 

bekend gemeente Hoek van Holland, sectie A nr. 1320: verwijderen en aanbrengen van 

kabels en lichtmasten 

onder intrekking van vergunning 271/1979 

 

Vergunningnummer: 87.372 

Vergunninghouder:  A. van Spronsen  



Beschrijving: het bouwen van een berging op de boezemkade van de Dijkpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1477 

 

 

Vergunningnummer: 87.373 

Vergunninghouder:  G.M. Hulst 

Beschrijving: het vernieuwen van een brug en het dempen en graven van water in de 

polder Berkel, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 

2654, 3139 en 3140 

 

 

Vergunningnummer: 87.374 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te Monster leggen en hebben van een gasleiding: a) over een lengte van 

120 m in de boezemkade van de polder Westmade, plaatselijk bekend als Oorberlaan; b) 

als zinker door de hoofwatergang van de Westmadepolder, bij de Oorberlaan   

 

 

Vergunningnummer: 87.375 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk  

Beschrijving: het te Rijswijk,  in de Plaspoel - Schaapweipolder, maken en hebben van een 

dam met doorstromingskoker in de hoofdwatergang aan de oostzijde van het sportpark 

Prinses Irene 

 

 

Vergunningnummer: 87.376 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het  leggen en hebben van een elektriciteitskabel: a) als zinker  door vijf 

sloten van de polder Nieuwland en Noordland; b) over een lengte van 40 m in de 

buitenberm van de Maasdijk ter plaatse van de aansluiting met de Zijdijk , in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 1034 

 

 

Vergunningnummer: 87.377 

Vergunninghouder:  J.M. van der Hoeven Beheer BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in het Olieblok, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4933 

onder intrekking van vergunning 355/1951 

 

Vergunningnummer: 87.378 

Vergunninghouder:  A.J. van Marrewijk 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Maasland, sectie A, nr. 412 

 

 

Vergunningnummer: 87.379 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel: a) over een lengte van 860 m 

in de buitenberm van de Zanddijk, Delflands eigendom; b) als zinker door de sloot van de 

polder Nieuwland en Noordland die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 139 en 1093 

 

 

Vergunningnummer: 87.380 

Vergunninghouder:  BV Maatschappij De Schotakker 



Beschrijving: het bouwen en hebben van een flatgebouw langs de Gevers Deynootweg, in 

Delflands buitenduinen te Scheveningen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AF, nrs. 3237 en 368 

 

 

Vergunningnummer: 87.381 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Plaspoel - en Schaapweipolder te Rijswijk maken en hebben van 

een voetbrug over de hoofdwatergang nr. 11, de Nieuwe Dwarssloot tussen de herberg 

Vlietzigt aan het Jaagpad nr. 7 en een bijbehorend kampeerveld 

 

 

Vergunningnummer: 87.382 

Vergunninghouder:  Fa Gebrs  Van Steekelenburg 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuwe Wateringsveldsche polder bouwen en hebben van 

een warenhuis, met de noordelijke gevel 1,50 m uit een in de doorgaande oeverlijn van 

een sloot te plaatsen oeverbescherming, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, 

sectie C, nrs. 1841 en 1842 

 

 

Vergunningnummer: 87.383 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Groente en Fruitveiling "de Kring" 

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg vanaf de A.H. 

Verweyweg, dempen van een sloot in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A,  nr. 3071 

ingetrokken bij vergunning 147/1988 

 

Vergunningnummer: 87.384 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande 

Beschrijving: het maken en hebben van een rioolaansluiting ten behoeve van het pand 

Nieuwlandse Molenpad nr. 6, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie 

N, nr. 857 

 

 

Vergunningnummer: 87.385 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het  in de Zuidpolder van Delfgauw, tussen de Karitaatmolensloot en de 

Ackerdijkseweg, te Pijnacker, dempen en graven van water langs rijksweg 13 in verband 

met de aanleg van een verzorgingsplaats 

 

 

Vergunningnummer: 87.386 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings-, een signaal- en een 

laagspanningskabel als zinker door de sloot van de Oude - en Nieuwe Broekpolder die ligt 

in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 2002 en 

2007 

 

 

Vergunningnummer: 87.387 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het, ter hoogte van de Oranjestraat, leggen en hebben van een 

laagspanningskabel, over de Noordeindsevaart, binnenboezem van de polder Berkel en in 

de langsliggende polderkaden, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie A, nr. 4326 

 

 



Vergunningnummer: 87.388 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs  

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs en reconstructie van 

de Noordeindseweg; a) plaatsen van een beschoeiing langs en in de Noordeindsevaart, 

binnenboezem van de polder Berkel, en wel het gedeelte tussen het Noordpoldergemaal en 

de Munnikenweg; b) doen van grondroeringen in de polderkade van de polder Berkel; c) 

dempen en graven van water behorende tot de binnenboezem van de polder Berkel 

 

 

Vergunningnummer: 87.389 

Vergunninghouder:  C.P.M. van Heijningen en J.M. Prins 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte doodlopende boezemsloot in en op de grens 

van de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs. 7100 5049 

 

 

Vergunningnummer: 87.390 

Vergunninghouder:  Rijswijkse Aannemings Maatschappij BV 

Beschrijving: het te Voorburg lozen van bronneringswater uit een bouwput op de Leidsche 

Vliet, nabij de Oude Haven 

 

 

Vergunningnummer: 87.391 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in een brugbuis aan de brug 

over hoofdwatergang nr. 2 in de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie B, nr. 1092 

 

 

Vergunningnummer: 87.392 

Vergunninghouder:  A.J. Mostert 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 3814 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.393 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen en hebben van een electriciteitskabel als zinker door de sloot die 

ligt in en op de grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Monster, sectie H, 

nrs.2488 en 226 

 

 

Vergunningnummer: 87.394 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, district Rotterdam, 

regio Vlaardingen) 

Beschrijving: het te Maasland, voor een betonnen rijwielbrug over de Boonervliet en de 

langsliggende boezemkaden van de Foppenpolder en de Aalkeet-Buitenpolder, leggen en 

hebben van een telefoonkabel via een brugbuis in de voorgenoemde fietsbrug 

 

 

Vergunningnummer: 87.395 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een HPE-leiding door de Westgaag als zinker en 

door de langsliggende boezemkaden nabij de Burgerweg, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nr. 3298 (de Westgaag) 

 

 

Vergunningnummer: 87.396 



Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het  te 's-Gravenhage aanleggen en hebben van een stalen 8 bar gasleiding 

vanaf de Monsterseweg over circa 550 m lengte in zuidelijke richting daarbij: a) over ca 60 

m lengte in de boezemkade van de Westmadepolder; b) via twee verbindingsduikers door 

boezemwateren onder de Oorberlaan 

 

 

Vergunningnummer: 87.397 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Rotterdam) 

Beschrijving: het leggen en hebben van 6 kabels door de Overschieseweg, boezemkade 

van de voormalige Spangensche polder, door de Schiedamsche Schie en door de 

boezemkade van de Oost-Abtspolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.398 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het maken en hebben van een elecitriciteitskabel als zinker door de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie I, nrs. 5049 en 4833 

 

 

Vergunningnummer: 87.399 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings- en een signaalkabel: a) door 

de boezemsloot, kadastraal bekend, gemeente Naaldwijk, sectie B nr. 1113 als zinker en 

door de langsliggende boezemkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder; b) door de 

polderkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder, de Middelbroekweg; c) over een lengte 

van 110 m in de boezemkade van de Oude- en Nieuwe Broekpolder  

 

 

Vergunningnummer: 87.400 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in het kader van de aanleg van riolering langs de 

Burgemeester Crezeelaan,  de Burgemeester van Doornlaan en de Oostbuurtseweg 

onder intrekking van vergunning 295/1986 

 

Vergunningnummer: 87.401 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland  

Beschrijving: het gecombineerd met de uitvoering van de aanleg van de riolering, leggen 

van CAI-kabels in de tracé van de riolering 

onder intrekking van vergunning 295/1986 

 

Vergunningnummer: 87.402 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: de uitvoering van de Ie fase van het bouwrijp maken van gronden in de 

Wippolder in het plan "Centrum Wonen" 

ingetrokken bij vergunning 281/1988 

 

Vergunningnummer: 87.403 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Veen- en Binkhorstpolder te 's-Gravenhage: a) dempen van sloten, 

alsmede het maken en hebben van een aandamming in de Schenk; b) aanleggen en 

hebben van een regenwaterriolering, in aansluiting op een aanwezig regenwaterriool in de 

Wilhelmina van Pruisenweg, dat afwatert op de Schenk, het een en ander ten behoeve van 

de bouw voor het Ministerie van Sociale Zaken aan de Schenkkade, ten westen van de 

Laan van Nieuw Oost-Indië 



 

 

Vergunningnummer: 87.404 

Vergunninghouder:  A.J.M. de Bruijn BV 

Beschrijving: het verbreden van twee dammen in de bermsloot van de Galgeweg en het 

graven van boezemwater door voornoemde bermsloot te verbreden, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 3722 en 4972 

ingetrokken bij vergunning 544/1987 

 

Vergunningnummer: 87.405 

Vergunninghouder:  vof Gebrs J. en P. Moerman 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder: a) over 245 m lengte verleggen en zo hebben van 

de 1,95 m brede grenssloot (de dempen ca 448 m2 en te graven ca 534 m2); b) leggen en 

hebben van een verbindingskoker tussen het zuidoostelijke deel van de oorspronkelijke 

grenssloot, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A nrs. 434 (ged.),423 

(ged.), 1207 (ged.), 1208, 1257 (ged.) en 1281 

 

 

Vergunningnummer: 87.406 

Vergunninghouder:  C.J.H. van der Maarel 

Beschrijving: het dempen en gedempt houden van een gedeelte van een sloot gelegen in 

en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie I, nrs. 1175 en 1516 

 

 

Vergunningnummer: 87.407 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in verband met de aan te  leggen school- en kindertuinen in de Veen- en 

Binkhorstpolder, nabij de IJsclubweg-Schenkkade te 's-Gravenhage: a) dempen van de op 

het polderpeil ter plaatse gemiddeld 3 m brede sloot ter lengte van 55 m (te dempen 165 

m2); b) graven en hebben van een vijver en twee slootgedeelten, onderling verbonden 

door een doorstromingskoker en het in verbinding brengen met de Schenk (te graven 

1600 m2); c) bouwen en hebben van een voetbrug over het sub a) bedleode water met 

aan die brug een buis waarin een telefoon- en een electriciteitskabel; d) aanleggen en 

hebben van een riool(pers)leiding en een waterleidingzinker door het sub a) genoemde 

water voor een te bouwen dienstgebouwtje voor de aan te leggen school- en kindertuinen 

ter plaatse   

 

 

Vergunningnummer: 87.408 

Vergunninghouder:  A. van Bommel en A.M. Stolk 

Beschrijving: het dempen van water in de Holierhoekse- en Zouteveense polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Zouteveen, sectie M, nr. 1212 en nrs. 416, 1183 en 1329 

 

 

Vergunningnummer: 87.409 

Vergunninghouder:  E.J. Boerefijn 

Beschrijving: het  in de polder van Berkel verbreden van een dam in de sloot langs de 

Onderweg, ter hoogte van het kadastale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 7953 

 

 

Vergunningnummer: 87.410 

Vergunninghouder:  Bouwmaatschappij Van Mierlo BV 

Beschrijving: het langs de Schie, ter hoogte van de Abtswoudsebrug, maken en hebben 

van een jachthaven waarin meerpalen en steigers, in de kadastrale percelen, gemeente 

Delft, sectie K, nrs. 2076 (ged.) en 2077 (ged.) 

ingetrokken bij vergunning 296/1989 

 



Vergunningnummer: 87.411 

Vergunninghouder:  J.M. van Velden en P.C. Visser 

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Oranjepolder, te Maasdijk, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 1736 en 3231 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.412 

Vergunninghouder:  A.A.N. van Dijk 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een hobbykas op de buitenberm van de Maasdijk, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 1044 

 

 

Vergunningnummer: 87.413 

Vergunninghouder:  G. v.d. Meer, Holding BV 

Beschrijving: het in de Oranjepolder aanleggen en hebben van een waterbassin met de ca 

40 m lange teen van de zuidoostelijke omwalling 1 m uit een bestaande beschoeiing in de 

doorgaande oeverlijn van hoofdwatergang nr. 1A, bermsloot van de Schenkeldijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3856 

 

 

Vergunningnummer: 87.414 

Vergunninghouder:  J.P. van Noordt 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Campspolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 957 

 

 

Vergunningnummer: 87.415 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Rijswijk: a) leggen en hebben van hoogspannings- en 

signaleringskabels: 1) in de Broekmolensloot, ca 30 m ten westen van het gemaal van de 

lage broekpolder; 2) de boezemkaden van de Hoge- en van de Lage Broekpolder, ter 

weerszijden van de sub 1) genoemde sloot; 3) het verlengde van de Lombokstraat, 

boezemkade van de Lage Broekpolder, over een lengte van ca 45 m; 4) de nabijgelegen 

hoofdwatergang van de Hoge Broekpolder; b) verwijderen van de kabels die door de sub 

a) bedoelde kabels worden vervangen 

onder intrekking van vergunning 67/1976, het gestelde in de aanhef onder I, sub A en sub 

B, aangaande de thans te verleggen kabels 

 

Vergunningnummer: 87.416 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Schipluiden, vanaf een punt ca 410 m ten noordoosten van de 

Kerkpolderweg in noordoostelijke richting opleggen, tijdelijk hebben en weer in bestaande 

toestand terug te leggen van 60 m telefoonkabel in en door de boezemkade van de 

Kerkpolder, langs de Gaag, waar de voormalige trambaan van de WSM verheeld is met de  

boezemkade  

 

 

Vergunningnummer: 87.417 

Vergunninghouder:  C.T.M. van Dijk en A.P.M. van Dijk 

Beschrijving: het dempen van water in de Oude Polder van Pijnacker, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, resp. nrs. 1814 en 2126 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.418 

Vergunninghouder:  H. Daanen 



Beschrijving: het bouwen en hebben van een brug over de binnenboezem van de polder 

Berkel, plaatselijk bekend als Bovenvaart, ter hoogte van het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 3953 

onder intrekking van vergunning 182/1987, aangaande een eerder plan voor een brug op 

de hierna te noemen plaats 

 

Vergunningnummer: 87.419 

Vergunninghouder:  C.L. van Geest en P. van Geest 

Beschrijving: het in de Lange Stucken dempen en graven van boezemwater en maken van 

een brug, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4115, 4947, 

4820  en 4981 

 

 

Vergunningnummer: 87.420 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Rijswijk leggen en hebben van een telefoonkabel in de Delftweg, 

boezemkade van de Hoge Broekpolder  

 

 

Vergunningnummer: 87.421 

Vergunninghouder:  D. Klapwijk 

Beschrijving: het op de buitenberm van de Maasdijk, plaatselijk bekend Maasdijk 140: a) 

het hebben van een woonhuis, een schuur tegen het woonhuis en een schuur; b) het 

bouwen en hebben van een garage aan de sub a) als 2e genoemde schuur, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F nr. 2576 

onder intrekking van vergunning 277/1969 

 

Vergunningnummer: 87.422 

Vergunninghouder:  A.A. de Gier 

Beschrijving: het op de buitenberm van de Maasdijk bouwen en hebben van een garage, 

nabij de zuidoostelijke perceelgrens, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie O, nr. 1317 

 

 

Vergunningnummer: 87.423 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de gemeente Schipluiden leggen van twee hoogspanningskabels: a) als 

zinkers door het Look, ca 15 m ten zuidoosten van de Willibrordusstraat; b) via een 

mantelbuis door de boezemkade van de Harnaschpolder, plaatselijk bekend als 

Lookwatering, aansluitend aan de westzijde van de onder a) bedoelde zinker; c) door de 

boezemkade van de Voordijkshoornse polder, ter plaatse van de beschoeiing via een 

mantelbuis, aansluitend aan de oostzijde van de sub a) bedoelde zinker  

 

 

Vergunningnummer: 87.424 

Vergunninghouder:  A.J. v.d. Burg 

Beschrijving: het maken en hebben van een inlaatleiding met filterbak in de polderkade 

langs de binnenboezem van de polder Berkel (Noordeidnsevaart) ten behoeve van het 

onttrekken van water van de Noordeindsevaart ter besproeiing van tuinbouwgewassen op 

de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nrs. 5858 en 5859 

 

 

Vergunningnummer: 87.425 

Vergunninghouder:  P.H.J. van der Most en de Ridderlijke Duitse Orde der Balije van 

Utrecht 



Beschrijving: het verleggen van een sloot en het vervangen van een warenhuis in de 

Dijkpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, nrs. 1591 (ged.), 

1590 en 1592 

 

 

Vergunningnummer: 87.426 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam 

Beschrijving: het in het gedeelte van het bestemmingsplan "Klein Plaspoelpolder", 

begrensd door de Dr. Van der Stamstraat , de Dr. Reyersstraat, de Scheepswerf en de 

Leidsche Vliet, aanleggen en hebben van  regenwaterrioleringen, die afwateren op (nog 

gedeeltelijk te graven) boezemwater 

 

 

Vergunningnummer: 87.427 

Vergunninghouder:  J.A. van Oudheusden 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder bouwen en hebben van een brug over de 

hoofdwatergang langs de Middenweg te Leidschendam, in het kadastrale perceel, 

gemeente Stompwijk, sectie H, nr. 2513  

 

 

Vergunningnummer: 87.428 

Vergunninghouder:  mevr. M. Tilburg-Vermeer 

Beschrijving: de bouw van een houten brug over en een dubbel woonhuis langs de 

Noordeindsevaart in de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie A, nr. 5092 

 

 

Vergunningnummer: 87.429 

Vergunninghouder:  Braat Konstructies/Delft 

Beschrijving: het gedeeltelijk in de Zuidpolder van Delfgauw: a) verleggen en aldus 

hebben van een gedeelte boezemkade van de Zuidpolder van Delfgauw, tussen de 

boezemkade plaatselijk bekend als Rotterdamseweg en de boezemkdade langs de Schie; 

b) verharden van het onder a) bedoelde gedeelte boezemkade; c) maken en hebben van 

een vuilwaterafvoerleiding door de boezemkade (Rotterdamseweg) en 

hemelwaterafvoerleidingen naar de Schie, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie 

L nr. 1225 

 

 

Vergunningnummer: 87.430 

Vergunninghouder:  A.H. Stolze 

Beschrijving: het plaatsen van beschoeiing in hoofdwatergang nr. 3 in de Hoefpolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1590 

 

 

Vergunningnummer: 87.431 

Vergunninghouder:  J.N. de Groot en J.C. Hanemaaijer 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Poelpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K nrs. 2123, 2127, 2495, en 2496 

 

 

Vergunningnummer: 87.432 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding  Maatschappij  

Beschrijving: het nabij Blaker te De Lier: a) leggen en hebben van: 1) een stalen 

drinkwatertransportleiding en een HPE-leiding door de Leê- of Lierwatering als 

gecombineerde zinker en door de langsliggende boezemkaden; 2) een stalen mantelbuis 

als doorpersing door de Burgemeester van der Goeslaan, in welke buis als de onder 1) 

genoemde leidingen; 3) een stalen drinkwatertransportleiding en een HPE-leiding als 



gecombineerde zinker door een sloot van de Oude Lierpolder; b) het verplaatsen van een 

inlaatconstructie, aanwezig met vergunning 381/1984 

zie ook vergunning 381/1984 betreffende een waterinlaat in de boezemkade van de Oude 

Lierpolder langs de Leê- of Lierwatering 

 

Vergunningnummer: 87.433 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag)  

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een telefoonkabel bij de 

binnenkruinlijn van de boezemkade van de Harnaschpolder langs het Look, circa 15 m tot 

83 m ten noorden van de Lookwatering 

 

 

Vergunningnummer: 87.434 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel te Poeldijk als zinker door de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Monster, 

sectie H, nrs. 1348 en 2663  sectie I, nrs. 1833 en 1739 

 

 

Vergunningnummer: 87.435 

Vergunninghouder:  P.C.M. Hofstede 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder vernieuwen en hebben van een warenhuis met de 

30 m lange noordoostelijke gevel 1 m uit de insteek van een sloot in de oude rooilijn, in 

het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 1043 

 

 

Vergunningnummer: 87.436 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk  

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een laagspanningskabel en lagedruk-gasleiding 

ten noorden van de toegangsbrug naar de Plaats te Nieuwburg (Rijswijkse Bos), aftakkend 

van leidingen in de boezemkade van de Noordpolder (Van Vredenburchweg) en elk in een 

mantelbuis door de Zandvaart, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie D, nr. 

5802 

 

 

Vergunningnummer: 87.437 

Vergunninghouder:  F.J.M. de Bakker 

Beschrijving: het  in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder, ter vervanging van een 

bestaand warenhuis, bouwen en hebben van een 72 m lang warenhuis langs een sloot, in 

het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3063 

 

 

Vergunningnummer: 87.438  

Vergunninghouder: Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken en hebben van een voetbrug over een vaarsloot, tegenover de 

hoofdingang van het Shell-kantoorgebouw aan de Wassenaarseweg 80, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie X, nr. 4110 

 

 

Vergunningnummer: 87.439 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het hebben van schuurtjes c.a. op de boezemkade van de Dijkpolder, langs 

het Nieuwe Water, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie D, nr. 9249 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 301/1987 

 



Vergunningnummer: 87.440 

Vergunninghouder:  Algemene Woningstichting Maassluis   

Beschrijving: het hebben van twee schuurtjes c.a. op de boezemkade van de Dijkpolder, 

langs het Nieuwe Water, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 2946 

onder intrekking van vergunning 301/1987 

 

Vergunningnummer: 87.441 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van telefoonkabel over een lengte van 

circa 275 m bij de buitenkruinlijn van de boezemkade van de Harnaschpolder, vanaf de 

brug over de Lots - of Harnaschwatering in de noordwestelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 87.442 

Vergunninghouder:  Hovage Beheer BV 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie H, nrs. 3308 en 3357 

onder intrekking van vergunning 263/1987 

 

Vergunningnummer: 87.443 

Vergunninghouder:  de Ridderlijke Duitsche Orde der Balije van Utrecht en J. Dijkshoorn 

Beschrijving: het omleggen van een gedeelte boezemkade van de Oude Campspolder langs 

het Nieuwe Water, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 816, 577 

en 934 en sectie H, nr. 3026 

 

 

Vergunningnummer: 87.444 

Vergunninghouder:  ir. G.D. van Oord 

Beschrijving: het in de Holierhoekse en Zouteveense polder langs de Breê - of 

Lichtvoetswatering uitbreiden en verbouwen van de woning Vlaardingsekade 54, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie D, nr. 498 

 

 

Vergunningnummer: 87.445 

Vergunninghouder:  mevr. J.M. Vink-Valk 

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing in de Korte Buurt, langs de boezemkade 

van de Foppenpolder, in het kadastrale perceel, gemeente  Maasland, sectie C, nr. 1773 

 

 

Vergunningnummer: 87.446 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie B nrs. 597 (ged.), 1159, 1403, 1845 en 1931 

onder intrekking van vergunning 335/1987 

 

Vergunningnummer: 87.447 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het leggen en hebben van: a) een stalen drinkwatertransportleiding door de 

Harnaschwatering als zinker en door de langsliggende boezemkaden van de Woudse Polder 

en de Harnaschpolder nabij Harnaschkade nr. 29; b)  een HPE-drinkwatertransportleiding 

in de boezemkade van de Harnaschpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Schipluiden, sectie H, nr. 192 (Lots - of Harnaschwatering) 

 

 

Vergunningnummer: 87.448 

Vergunninghouder:  mevr. C.M.C. van Adrichem-Dingemans 



Beschrijving: het in de Commandeurspolder, ter plaatse van hoofdwatergang nr. 3B, de 

Molensloot langs de Westkade, aanleggen van een dam waarin opgenomen een duiker ter 

vervanging van een brug, ca 135 m ten zuiden van het gemaal van de 

Commandeurspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie C nrs. 222 en 

1990 (hoofdwatergang nr. 3B, de Molensloot langs de Westkade) 

 

 

Vergunningnummer: 87.449 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het te Maasland leggen, hebben en onderhouden van rioolleidingen in de 

polderkade tussen de Oude Campspolder en de Kralingerpolder (Burgerweg), in de 

boezemkade van de Kralingerpolder (Westgaag-oostzijde) en door sloten van de Oude 

Campspolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.450 

Vergunninghouder:  Watersportvereniging "Buitenlust" 

Beschrijving: het leggen en hebben van drie MDPE-lagedruk-gasledingen in de 

boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder langs de Vlaardingervaart 

 

 

Vergunningnummer: 87.451 

Vergunninghouder:  A.E.M. Olsthoorn 

Beschrijving: het in de Holierhoekse- en Zouteveensepolder verplaatsen van een dam, in 

het kadastrale perceel, gemeente Zouteveen, sectie M, nr. 1239 

 

 

Vergunningnummer: 87.452 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam  

Beschrijving: het graven van waterpartijen in het bestemmingsplangebied  "Klein 

Plaspoelpolder" 

 

 

Vergunningnummer: 87.453 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 227, 228, 262, 464, 465, 657,946 en 947 

 

 

Vergunningnummer: 87.454 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het te Voorburg maken hebben en onderhouden van een voet-/fietsbrug over 

de hoofdwatergang van de Veen- en Binkhorstpolder, langs  de Holwerdalaan, nabij de 

Keltenlaan  

 

 

Vergunningnummer: 87.455 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het te Vlaardingen leggen en hebben van lagedruk-gasleiding: a) als zinker 

door de boezemsloot tussen het terrein van de Watersportvereniging Buitenlust en de 

Westlandseweg; b) over de boezemkade van het ontpolderde deel van de Aalkeet-

Buitenpolder langs de Vlaardingervaart, in de ophoging van de Westlandseweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.456  

Vergunninghouder: Elektriciteitsbedrijf Delfland  



Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder leggen en hebben van een 

electiriciteitskabel als zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de kadastrale 

percelen, gemeente Wateringen , sectie C, nrs. 2619 en 1898 

 

 

Vergunningnummer: 87.457 

Vergunninghouder:  Gebrs. Zwinkels 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis  deels op boezemkade van de Wippolder 

langs een insteek van de Strijp, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, 

nr.s 4235 

 

 

Vergunningnummer: 87.458 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Oude Campspolder te Maasland leggen en hebben van een stalen 

gasleiding als zinker door twee sloten nabij de Oude Campsweg en Kapelland 

 

 

Vergunningnummer: 87.459 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Pijnacker nabij de kruising van de Bovenmolenweg en de Oude 

Leedeweg, leggen en hebben van een hoogspanningskabel door de Oude Leede Vaart als 

zinker en door de langsliggende polderkaden van de polder Berkel en de Akkerdijksche 

polder 

 

 

Vergunningnummer: 87.460 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het te Maasland leggen, hebben en onderhouden van gasleidingen in de 

polderkade tussen de Oude Campspolder en de Kralingerpolder (Burgerweg), waarbij 4 m 

leiding door hoofdwatergang nr. 2, Delflands eigendom  

 

 

Vergunningnummer: 87.461 

Vergunninghouder:  N. van Velden en D. van Velden 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Poelpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 1846, 2127, 2583 en  2559  

 

 

Vergunningnummer: 87.462 

Vergunninghouder:  vof Meyer  

Beschrijving: het in de Harnaschpolder vernieuwen van een warenhuis, met de 112 m 

lange zuidoostgevel 1 m uit de insteek van de bermsloot van de Woudselaan, in de oude 

rooilijn en de circa 135 m lange noordwestgevel op de binnenberm van de boezemkade  

langs een zijsloot van het Look, 2,30 m uit de doorgaande oeverlijn, eveneens in de oude 

rooilijn, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 1540 en 1625 

onder intrekking van vergunning 37/1984 

 

Vergunningnummer: 87.463 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van: a) een pvc-

drinkwatertransportleiding in de boezemkaden van de Woudsepolder en de Woudse 

Droogmakerij langs het gedempte deel van de Harnaschwatering, welke kaden plaatselijk 

bekend zijn als Harnaschkade; b) enige HPE-zinkers door sloten in de Harnaschpolder en 

de Woudsepolder 

 

 



Vergunningnummer: 87.464 

Vergunninghouder:  J. Herbert  

Beschrijving: het leggen en hebben van een HPE-inlaatleiding door de boezemkade van de 

Hoefpolder, nabij de Burgemeester Elsenweg, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie B, nr. 1760 

 

 

Vergunningnummer: 87.465 

Vergunninghouder:  Fa T. v.d. Lugt en Zn 

Beschrijving:  Het leggen van een zuigleiding in de Kanaalweg en het in verband hiermee 

dempen en graven van polderwater, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A, 

nrs. 3773 en 3774 

 

 

Vergunningnummer: 87.466 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst, Directie 's-Gravenhage 

e.o.) 

Beschrijving: het in de Veen en Binkhorstpolder te 's-Gravenhage: a) aanleggen en hebben 

van een afvoerleiding met niveaudrempel voor de lozing van overtollig water van een te 

graven vijvercomplex aan de noordwestzijde van de nieuwbouw voor het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Schenkkade aldaar op de hoofdwatergang (de 

Schenk); b) aanleggen en hebben van afvoerleidingen voor de lozing van neerslagwater 

c.a. van de sub a) genoemde nieuwbouw op: 1) het sub a) genoemde vijvercomplex; 2) de 

Schenk; 3) de ter plaatse op de Schenk afwaterende gemeentelijke regenwaterrioleringen 

 

 

Vergunningnummer: 87.467 

Vergunninghouder:  J.F.M. Zeestraten en P.L. Berkhout 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis, het rechttrekken van een sloot en het 

verwijderen van een dichte dam in de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie C, nrs. 49 en 1590 

 

 

Vergunningnummer: 87.468 

Vergunninghouder:  T. Pace 

Beschrijving: het innemen van een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs 

(kruispunt Molenslag/provinciaal rijwielpad nr. 1) te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 87.469 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving:  Leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de boezemsloot 

langs het Monstersepad, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 1489 

 

 

Vergunningnummer: 87.470 

Vergunninghouder:  de Verenigde Bedrijven B. Meyer BV  

Beschrijving: het in Delflands  buitenduinen, binnen de bebouwde kom van Scheveningen 

op de hoek van de Havenkade en de Gevers Deynootweg: a) slopen van twee woningen; 

b) bouwen en hebben van een appartementengebouw met ondergrondse parkeergarage, in 

de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nrs. 2464, 2830 en 3095 

 

 

Vergunningnummer: 87.471 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  



Beschrijving: het bij de voormalige boerderij West Duyvestein aan de Veurselaan: a) 

dempen van boezemsloten, totaal 520 m2; b) tussen twee bestaande sloten graven van 

215 m2 boezemwater waardoor een vijver ontstaat als insteek langs de zuidelijke oever 

van de Broeksloot, in het kadastrale perceel, gemeente Voorburg, sectie D nr. 4276 

 

 

Vergunningnummer: 87.473 

Vergunninghouder:  vof Gebrs. J. en H. Steeneveld 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp dempen van water, in de kadastrale percelen, 

gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 883 en 2964 

 

 

Vergunningnummer: 87.474 

Vergunninghouder:  Asuro BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Lierpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4632 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.475 

Vergunninghouder:  mevr. J.M. Vink-Valk 

Beschrijving:  Dempen van water in en op de grens van perceel  in de Foppenpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie C, nr. 1749 en 1567 

 

 

Vergunningnummer: 87.476 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage (Gemeentelijke Energiebedrijf) 

Beschrijving: het te Monster leggen en hebben van een stalen gasleiding: a) over het 

Heemraadswater als brugbuis en door de langsliggende boezemkade van de polder 

Westmade, de Madeweg; b) over ca 30 m in lengterichting in die boezemkade; c) door die 

boezemkade via een mantelbuis   

 

 

Vergunningnummer: 87.477 

Vergunninghouder:  B. Rip en Zonen BV en L.C. Hofman 

Beschrijving:  Dempen en graven van water in de Nieuwe- of Drooggemaakte polder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie A, nr. 1279 

 

 

Vergunningnummer: 87.478 

Vergunninghouder:  vof J.N. Kester  

Beschrijving: het dempen van de gemiddeld 1 m brede, 17 m lange sloot, die ligt op de 

grens van de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs. 3589 en 6941 

 

 

Vergunningnummer: 87.479 

Vergunninghouder:  J.W. v.d. Gaag 

Beschrijving: het bouwen  van een wonining en een warenhuis en het dempen van een 

stukje sloot in de Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie A, nr. 2996 

 

 

Vergunningnummer: 87.480 

Vergunninghouder:  A. Vos  

Beschrijving: het verbreden van een dam en het graven van water in de Hoefpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1608 

 

 



Vergunningnummer: 87.481 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het  inrichten van een terrein in de Veen- en Binkhorstpolder te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 87.482 

Vergunninghouder:  R. de Wolff 

Beschrijving: het aanbrengen, hebben en onderhouden van een aanduidingsbord op de 

Slaperdijk (kruispunt Strandweg-Slaperdijk), in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie F, nr. 1417 

 

 

Vergunningnummer: 87.483 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een HPE inlaatleiding door de polderkade tussen 

de Lage Abtswoudsche polder en de Kerkpolder (Tandhofkade), ca 200 m ten noorden van 

de Zuidkade 

 

 

Vergunningnummer: 87.484 

Vergunninghouder:  Fa. J. de Jong en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oranjepolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie E, nrs. 21 en 306 (te dempen) en sectie E, 

nr. 23 en 344 (te graven) 

 

 

Vergunningnummer: 87.485 

Vergunninghouder:  vof P. v.d. Windt 

Beschrijving: het maken en hebben van een brug over hoofdwatergang nr. 28  van de 

Holierhoekse en Zouteveensepolder (wegsloot Zouteveenseweg), in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie B, nr.1640 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.486 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage (GEB) 

Beschrijving: het te Maasland leggen, hebben en onderhouden van gasleidingen in de 

boezemkade van de Kralingerpolder (Westgaag-oostzijde) en als zinker door een sloot van 

de Kralingerpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.487 

Vergunninghouder:  Handelsonderneming J.G. van der Hout BV en Kuwait Petroleum 

Nederland BV 

Beschrijving: het omleggen van een gedeelte van de Sloot van Scheffers en daartoe: a) 

dempen van voornoemde sloot over een lengte van 113,50 m; b) graven van een 

vervangend gedeelte vaarsloot met een lengte van 110,50 m, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, nrs. 3965, 3966, 3590 en 3590 

 

 

Vergunningnummer: 87.488 

Vergunninghouder:  A.M.M. Olsthoorn 

Beschrijving: het dempen van een sloot in de Kralingerpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie C, nr. 1711 

 

 

Vergunningnummer: 87.489 

Vergunninghouder:  Fa Gebr. Van Erven 



Beschrijving: het in de Plaspoel- en Schaapweipolder dempen en graven van polderwater 

nabij ' t Haantje, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie H, nrs. 222 en 692 

 

 

Vergunningnummer: 87.490 

Vergunninghouder:  Oosterflank Vastgoed BV 

Beschrijving: het te Vlaardingen plaatsen van een houten noodwinkel op de kruin van de 

Maasdijk, ter plaatse bekend Schiedamseweg, tegenover huisnummers 258 en 260  

 

 

Vergunningnummer: 87.491 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Delft leggen en hebben van een kabelzinker door de gracht aan het 

Oosteinde, ter hoogte van de Zuiderstraat 

 

 

Vergunningnummer: 87.492 

Vergunninghouder:  Fa J. en M. Zuyderwijk 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland binnen een straal van 375 m uit de 

Nieuwlandse Molen, bouwen en hebben van een warenhuis, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 1007, 1008, 1009, 1010 en 296 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.493 

Vergunninghouder:  vof B. Spreen en Zonen  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Lierpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente De LIer, sectie A, nr. 2902 

 

 

Vergunningnummer: 87.494 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster 

Beschrijving: het vervangen van de riolering in de Evertsenstraat  in de buitenduinen  te 

Ter Heyde, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nrs 2007 

 

 

Vergunningnummer: 87.495 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het  te Pijnacker in de polder van Berkel en de Droogmaking in de Oude 

Polder van Pijnacker verleggen van een 8" gasleiding ter plaatse van de Windaassloot 

onder intrekking van vergunningen 352/1972 en 186/1987 

 

Vergunningnummer: 87.496 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het binnen de buitenduinen nabij de Hellingweg en langs de noordwestzijde 

van de 2e Binnenhaven te Scheveningen: a) aanleggen en hebben van 

hoofdwaterleidingen; b) plaatsen en hebben van de benodigde tappunten, alsmede een 

meterput, aangesloten op de sub a) genoemde hoofdwaterleiding; c) verwijderen van 

gedeelten van aanwezige hoofdwaterleidingen,  dienstleidingen en een tappunt 

 

 

Vergunningnummer: 87.497  

Vergunninghouder: Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder van Berkel te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van een 

middendrukgasleiding langs een brug over een sloot ten behoeve van de aansluiting van 

het pand Molenweg 63 

 



 

Vergunningnummer: 87.498 

Vergunninghouder:  Fa Gebr. G. en A. van de Wel 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1059, 1708, en 1790 

 

 

Vergunningnummer: 87.499 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen 

Beschrijving: het in de Wippolder te Wateringen maken van hulpwerken voor het bouwrijp 

maken van gronden in het uitbreidingsplan "Centrum Wonen 1e deel" 

 

 

Vergunningnummer: 87.500 

Vergunninghouder:  A.J.C.M. van Vliet 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3106 en 3111 

 

 

Vergunningnummer: 87.501 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het  in de gemeente Naaldwijk, in de Oranjepolder, leggen en hebben van 

een laagspanninskabel in de buitenberm van de Maasdijk ter hoogte van hm 176,05 en als 

zinker door hoofdwatergang nr. 1A, de bermsloot van de Maasdijk 

 

 

Vergunningnummer: 87.502 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het  te Poeldijk in de Dijkpolder leggen en hebben van een 

laagspanningskabel als zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4986 en 5052 

 

 

Vergunningnummer: 87.503 

Vergunninghouder:  F.P.R. Hogervorst 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 6414 en 6413 

 

 

Vergunningnummer: 87.504 

Vergunninghouder:  G.J.J. Zwinkels 

Beschrijving: het te Monster verleggen van een boezemsloot en het verbreden van een 

toegangsdam 

 

 

Vergunningnummer: 87.505 

Vergunninghouder:  K. Vos  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Heen- en Geestvaartpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 5369 en 5371 

 

 

Vergunningnummer: 87.506 

Vergunninghouder:  Sam Sprei BV 

Beschrijving: het te 's-Gravenhage  leggen en hebben van twee leidingen die uitmonden in 

de hoofdwatergang van de Eshofpolder om het industrieterrein "Kerketuinen" voor de 

afvoer van neerslagwater van daken en straten van een te bouwen bedrijfscomplex op de 

hoek van de Kerketuinen en de Dedemsvaartweg 



 

 

Vergunningnummer: 87.507 

Vergunninghouder:  Sam Sprei  BV 

Beschrijving: het te 's-Gravenhage leggen en hebben van twee leidingen die uitmonden in 

de hoofdwatergang van de Eshofpolder om het industrieterrein "Kerketuinen", voor de 

afvoer van neerslagwater van de daken en straten van een te bouwen bedrijfscomplex op 

de hoek van de Kerketuinen en de Dedemsvaartweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.508 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het maken en hebben van een brug over hoofdwatergang nr. 43 van de 

Kerkpolder ten dienste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Schipluiden, sectie E, 

nr. 498 

 

 

Vergunningnummer: 87.509 

Vergunninghouder:  mevr. W.M. Ammerlaan-Van Winden 

Beschrijving: het plaatsen van een onderbemalingsmolen en een stuw ten behoeve van het 

verlagen van het waterpeil in sloten van de Woudse polder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 234, 237 en 240 

 

 

Vergunningnummer: 87.510 

Vergunninghouder:  P. van der Lee Pzn. en J.P.A. Valentin 

Beschrijving: het maken en hebben van een brug over de boezemsloot langs de Blauwhek, 

kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie F nr. 3532, eigendom van de gemeente 

Naaldwijk, ca 100 m ten noordoosten van het Nieuwe Water, met het midden van d ebrug 

in het verlengde van de grens tussen de percelen nrs. 2715 en 3491 

onder intrekking van vergunning 467/1927, voor zover deze betrekking heeft op de brug 

over de in de vergunning boezemsloot 

 

Vergunningnummer: 87.511 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten 

Beschrijving: het leggen en hebben van een dienstleiding drinkwaterleiding door de 

Zuideindsevaart, hoofdwatergang nr. 18 van de Zuidpolder van Delfgauw en door de 

langsliggende polderkade van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, ten 

behoeve van de aan de Zuideindseweg tegenover nr. 122 te bouwen woning, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C nr. 2084 

 

 

Vergunningnummer: 87.512 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder Berkel  te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van 

laagspanningskabels over de Rodenrijsevaart, binnenboezem via een brugbuis en in de 

langsliggende polderkaden, ter hoogte van de kruising met de Anjerdreef, nabij pand 

Rodenrijseweg nr. 163  

 

 

Vergunningnummer: 87.513 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het te Pijnacker leggen en hebben van drukriolering langs de Zuideindseweg, 

door de sloten en hoofdwatergangen van de Zuidpolder van Delfgauw en door polderkaden 

van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 

 

 



Vergunningnummer: 87.514 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen van een stalen gasleiding als zinker door de boezemsloot die ligt 

in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend, gemeente Monster, sectie F, nrs. 

1841 en 1842 

 

 

Vergunningnummer: 87.515 

Vergunninghouder:  D.J. Oudijk en A.G. v.d. Sande 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw vervangen van een windmolen door een 

elders te plaatsen electrisch gemaaltje, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, 

sectie D, nrs. 59, 60, 62, 63, 84, 66, 67 en 68 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.516 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (GEB Rotterdam) 

Beschrijving: het te Rotterdam-Overschie hebben van CAI-kabels over de Rotterdamsche 

Schie via brugbuizen ter hoogte van de Schansweg, in de boezemkade van de voormalige 

polder Zestienhoven, plaatselijk bekend Oudendijkse Schiekade en in de boezemkade van 

de voormalige Kleinpolder, plaatselijk bekend Schansweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.517 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de gemeente Monster leggen en hebben van een stalen gasleiding over 

een lengte van 55 m in de binnenberm van de Slaperdijk te Ter Heijde 

 

 

Vergunningnummer: 87.518 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in sectie M van de kadastrale gemeente  's-Gravenzande leggen en 

hebben van een stalen gasleiding: a) over een lengte van 93 m in de Zijdijk; b) in de 

polder Nieuwland en Noordland als zinker door: 1) de buitenbermsloot van de Zijdijk in en 

op de grens van de percelen nrs. 254 en 1207; 2) se sloot in het perceel nr. 1239, 

waarvan 95 m in Delflands eigendom, de Zijdijk en de halve breedte van de 

buitenbermsloot ervan 

 

 

Vergunningnummer: 87.519 

Vergunninghouder:  D. Koornneef  

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder door de boezemkade langs de Zweth, plaatselijk 

bekend als Kanaalweg, leggen van een inlaatleiding en het plaatsen van een filterput met 

afsluiter in het buitentalud en een afsluiterput aan de binnenzijde van de kade, een en 

ander in Delflands eigendom, alsmede het aanbrengen van een buisleiding vanaf deze 

afsluiterput naar het pomphuis, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 

3791 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.520 

Vergunninghouder:  vof C .van Boxel en Zn 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een verbindingsleiding tussen twee 

hemelwaterbassins, in de Zuidpolder van Delfgauw, door de westelijke bermsloot en door 

hoofdwatergang nr. 18, langs de Zuideindseweg en in de Droogmaking in die polder door 

de polderkade langs genoemde hoofdwatergang, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 7139 en sectie H, nr. 1101 

 

 



Vergunningnummer: 87.521 

Vergunninghouder:  J.A.Th. Vollebregt 

Beschrijving: het verwijderen van een dam en het verbreden van een bestaande dam  in 

de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel, sectie A, nr. 3075 

 

 

Vergunningnummer: 87.522 

Vergunninghouder:  J. Zegwaard  

Beschrijving: het in de Commandeurspolder: 1) omleggen van een ca 35 m lange 

hoofdwatergang, tussen de percelen, nrs. 2102 en 2102; 2) bouwen van een 

landbouwschuur, minder dan 3,5 m uit de omgelegde watergang en minder dan 5 m uit de 

teen van de boezemkade; 3) het aanleggen van een doorstromingskoker, grotendeels in 

het vroeger gedempte gedeelte van de hoofdwatergang, tussen de percelen gemeente 

Maasland, sectie C, nrs. 1646 en 2102, in Delflands eigendom; 4) het hebben van een 

stenen schuur op het onder 3) genoemde gedempte gedeelte hoofdwatergang, Delflands 

eigendom 

 

 

Vergunningnummer: 87.523 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding 

Beschrijving: het in de Dijkpolder leggen, hebben en onderhouden van een 

drinkwatertransportleiding door diverse poldersloten waaronder hoofwatergang nr. 7, 

Delflands eigendom, welke leiding deel uitmaakt van het tracé Westgaag-Koningin 

Julianaweg,in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie D, nr. 3296 

 

 

Vergunningnummer: 87.524 

Vergunninghouder:  mevr. W.M. Ammerlaan-Van Winden 

Beschrijving: het plaatsen van een stuw en het leggen van een verbindingskoker, ten 

behoeve van het verlagen van het waterpeil in sloten in de Woudsepolder te Schipluiden 

onder intrekking van vergunning 298/1986, voorzover betreft het gestelde in de aanhef 

onder II, sub d "plaatsen van een regelbare stuw in de onder b bedoelde sloot 

 

Vergunningnummer: 87.525 

Vergunninghouder:  L. Noordam  

Beschrijving: het graven en dempen van water in de Oude Campspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 55,56, 59, 623 (ged.) en 624 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 87.526 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel: a) door de Dulder, 

boezemkanaal op de grens van de Gemeenten Rijswijk en Schipluiden; b) door de ter 

weerszijden van de Dulder gelegen boezemkaden van de Hoekpolder en de 

Harnaschpolder; c) door hoofdwatergang nr. 7 en een sloot van de Hoekpolder; d) in een 

keerdam in hoofdwatergang nr. 3 tussen het hoge- en lage deel van de Hoekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 87.527 

Vergunninghouder:  P. Bol  

Beschrijving: het maken en hebben van een aanlegsteiger op de boezemkade van de Oude 

- en Nieuwe Broekpolder langs de Zweth ter plaatse kadastraal bekend gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nr. 1953 

 

 

Vergunningnummer: 87.528 



Vergunninghouder:  G. Smits sr 

Beschrijving: het te De Lier bouwen en hebben van een aanlegsteiger, evenwijdig aan de 

zuidelijke oeverlijn van de Breê - Lee, circa 20 m ten westen van de Bruine Heul 

 

 

Vergunningnummer: 87.529 

Vergunninghouder:  A.W. Duyvestijn 

Beschrijving: het hebben van een aanlegsteiger op de boezemkade van de Oude - en 

Nieuwe Broekpolder langs de Zweth, ter plaatse kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nr. 1953 

 

 

Vergunningnummer: 87.530 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: strandexploitatie tussen de gemeentegrenzen 's-Gravenzande-Hoek van 

Holland  en 's-Gravenzande-Monster voor de periode 1988 

 

 

Vergunningnummer: 87.531 

Vergunninghouder:  W. Overkleeft  

Beschrijving: het opruimen- en bouwen en hebben van een schuur op de buitenberm van 

de Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 911 

 

 

Vergunningnummer: 87.532 

Vergunninghouder:  Q.P.G. van Niel 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie H, nrs. 1310, 2681 en 1784 

 

 

Vergunningnummer: 87.533 

Vergunninghouder:  Vereniging Afvoer Drainagewater "Lange Stukken" 

Beschrijving: het dempen van de boezemsloot die ligt in en op de grens van de percelen 

kadastraal bekend gemeente Monster, sectie F, nrs. 1680, 1681,  1684 en 2066 enerzijds 

en nrs. 2056, 1677, 2090 en 2091 anderzijds  

 

 

Vergunningnummer: 87.535 

Vergunninghouder:  J.C. Aarse 

Beschrijving: het dempen en graven in de Poelpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

's-Gravenzande, sectie K, nrs. 922, 1711 en 2055 

 

 

Vergunningnummer: 87.536 

Vergunninghouder:  J. de Hoog 

Beschrijving: het  in de Zuidpolder van Delfgauw maken en hebben van een betonnen 

rijbrug over de zuidwestelijke bermsloot van de Zuideindseweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 1029 

 

 

Vergunningnummer: 87.537 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door 

een sloot in de Holierhoekse en Zouteveense polder, tussen de Oostveenseweg en De 

Zweth, ca 650 m ten noordoosten van de Zouteveenseweg 

 



 

Vergunningnummer: 87.538 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het in de Kralingerpolder te De Lier leggen van een 

drinkwatertransportleiding als zinker door de zuidelijke bermsloot van de Burgemeester 

Crezeelaan nabij de Zijlweg 

 

 

Vergunningnummer: 87.539 

Vergunninghouder:  vof Ph.W. en M. van Duijn  

Beschrijving: het dempen en graven water in de Hoefpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier, sectie B, nr. 1726 en 1363 

 

 

Vergunningnummer: 87.540 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommumnicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een telefoonkabel via een 

mantelbuis door de boezemkade van de Dorppolder, bekend als Gaagweg en via een buis 

langs een brug over de zijsloot  van de Oostgaag nabij de Korpershoeksemolen 

 

 

Vergunningnummer: 87.541 

Vergunninghouder:  vof L. Schenkeveld en Zonen 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder aanleggen van een waterbassin, ten noordoosten 

van hoofdwatergang nr. 3, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 

1556 

 

 

Vergunningnummer: 87.542 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het dempen van een boezemsloot nabij de Zwartendijk, in de kadastrale 

percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 2883 en 2799 

 

 

Vergunningnummer: 87.543 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te 's-Gravenzande leggen en hebben van een elektriciteitskabel: a) als 

zinker door de vaarsloot kadastraal bekend sectie K, nr. 3143; b) via een mantelbuis door 

de boezemkade van de Poelpolder plaatselijk bekend de Maesemundeweg; c) over 30 m in 

lengterichting in de sub b) genoemde boezemkade 

 

 

Vergunningnummer: 87.544 

Vergunninghouder:  A.J.M. de Bruijn BV 

Beschrijving: het verbreden van twee dammen in de bermsloot van de Galgeweg en het 

dempen en graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 

3279 en sectie L, nr. 3722 en 4972 

onder intrekking van vergunning 404/1987 

 

Vergunningnummer: 87.545 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: het te Schipluiden hebben van een Warmte-krachtinstallatie c.a. op cq in het 

binnentalud van de boezemkade van de Harnaschpolder langs de Harnaschwatering, ter 

hoogte van het pand Harnaschkade nr. 10 

 

 



Vergunningnummer: 87.546 

Vergunninghouder:  P.A. van Adrichem 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis langs de hoofdwatergang in de Oude 

Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 6514 

 

 

Vergunningnummer: 87.547 

Vergunninghouder:  A. ' t Hart  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis  in de polder Het Oude Land, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 4319 

 

 

Vergunningnummer: 87.548 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  

Beschrijving: het uitvoering van werken in de polder Westmade ten behoeve van het aan 

te leggen tuinbouwproject Madepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, 

sectie I, nrs. 1714, 1715, 1716, 1719, 1742, 1743 en 1744 

onder intrekking van vergunning 252/1984 

 

Vergunningnummer: 87.549 

Vergunninghouder:  Fa Van den Bos Beheer BV 

Beschrijving: het verlengen van een bestaande koker en het bouwen van een 

bedrijfsruimte deels op de boezemkade van de Boschpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 951, 873 en 874 

 

 

Vergunningnummer: 87.550 

Vergunninghouder:  Stichting Verbeterng Tuinbouwstructuur  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de polder Nieuwland en Noordland ten behoeve 

van het aan te leggen tuinbouwproject Noord - en Nieuwland IIb 2e fase, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande sectie N, nr. 658 en  gemeente Hoek van Holland, 

sectie A nr.  226 (Domineesloot) 

 

 

Vergunningnummer: 87.551 

Vergunninghouder:  P.Th.M. van Winden, A.J. Tas, C.L. Vollebrecht en C.P. Vollebrecht 

Beschrijving: het in de  polder Berkel  onderhouden van de polderkade langs de 

Ruivensewatering op een mindere kruinhoogte ten opzichte van het schouwpeil dan 

voorgeschreven in Delflands Algemene Keur 

 

 

Vergunningnummer: 87.552 

Vergunninghouder:  W.A.A. van der Kooij 

Beschrijving: het dempen van een doodlopende boezemsloot langs de Waaldorperlaan voor 

de bouw van twee woningen, in het kadastrale perceel, gemeente Wassenaar, sectie E, nr. 

1932 

 

 

Vergunningnummer: 87.553 

Vergunninghouder:  P.N.M. van Geest, J.N.M. Enthoven en L.B.G. van Dijk 

Beschrijving: het dempen van water in de Groeneveldse polder, in de kadastrale percelen, 

gemeente De Lier,  sectie A, nr. 3946, 3947 en 4245 

De vergunning niet aanwezig in het dossier!! 

 

Vergunningnummer: 87.554 

Vergunninghouder:  W.J. van Dijk 



Beschrijving: het maken en hebben van een 2 m brede voetbrug, rustend op 2 jukken van 

elk 2 palen, over de 8 m brede vaarsloot die ligt tussen de percelen, kadastraal bekend 

gemeente Monster, sectie  H, nrs. 2092 en 2638 

 

 

Vergunningnummer: 87.556 

Vergunninghouder:  P.A. van der Marel 

Beschrijving: het in boezemland, in sectie L van de kadastrale gemeente  's-Gravenzande: 

a) dempen van de sloot die ligt in en op de grens van de percelen nrs 4514 en 4651; b) in 

de percelen nrs 4514 en 4909 graven van boezemwater door het boezemkanaal "Nieuwe 

Water"; c) bouwen van glasopstanden op perceel nr 4909 

 

Keurvergunningen 1988 

 

Vergunningnummer: 88.001 

Vergunninghouder:  A.S. de Jong en Zn BV 

Beschrijving: het bouwen van een bedrijfsgebouw in het gebied van de deltadijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie B, nr. 7181 

 

 

Vergunningnummer: 88.002 

Vergunninghouder:  A.G.M. van Wijk 

Beschrijving: het verleggen van een sloot in de Dorppolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schipluiden, sectie A, nrs. 176 en 57 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.003 

Vergunninghouder:  Stichting Exotische Tuinbouw  

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder dempen van een slootgedeelte en het maken 

van een dam in de bermsloot langs de Spoorlaan, in de kadastrale percelen, gemeente 

Leidschendam, sectie F, nrs. 477, 481, 2780 en 2857 

 

 

Vergunningnummer: 88.004 

Vergunninghouder:  A.J. Weerheim 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de droogmaking in de Zuidpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C nrs. 1629 en 1630 

 

 

Vergunningnummer: 88.005 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te De Lier leggen en hebben van twee telefoonkabels bij de 

binnenkruinlijn van de boezemkade van de Hoefpolder langs de Breê-Lee en als zinker (1 

kabel) door een sloot in de Hoefpolder ten zuiden van de Kijckerweg 

 

 

Vergunningnummer: 88.006 

Vergunninghouder:  L.F. Herman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild op de Delflandsedijk te Hoek van Holland, tussen 

de toegangsweg naar de losplaats van de Nederlandse Spoorwegen en De Kulk  

 

 

Vergunningnummer: 88.007 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  



Beschrijving: het in de Langeweg en in de tot de polderkade langs de katwijkervaart van 

de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker behorende grond leggen en hebben van 

een drukriolering ten behoeve van de aansluiting van 2 woningen op de bestaande 

drukriolering, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1932 

 

 

Vergunningnummer: 88.008 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de Eshofpolder  te 's-Gravenhage opruimen van twee dammen met 

duikers in de randsloot van het schaatscentrum "De Uithof" aan de Jaap Edenweg   

 

 

Vergunningnummer: 88.009 

Vergunninghouder:  P.H.M. van Luyk 

Beschrijving: het in sectie K van de kadastrale gemeente Monster in cq langs de 

Dijkpolder: a) dempen van de doodlopende sloot die ligt in en op de grens van de percelen 

nrs. 3420 en 4020; b) in perceel nr. 4080, aan de noordzijde, graven van boezemwater 

door de Boomawatering te verbreden 

 

 

Vergunningnummer: 88.010 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de gemeente Wateringen leggen en hebben van een elektriciteitskabel 

als zinker door de bermsloot van de ontsluitingsweg voor de kavels nrs. 4 en 7 van het 

tuinbouwproject Hooghe Beer 2e fase 

 

 

Vergunningnummer: 88.011 

Vergunninghouder:  B.J. Knijnenburg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Holierhoekse en Zouteveense polder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie M, nr. 1295 

 

 

Vergunningnummer: 88.012 

Vergunninghouder:  W.M.M. Groenewegen en T. van Geest 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8081 en 6190 

 

 

Vergunningnummer: 88.013 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder van Berkel leggen en hebben van een gasleiding als zinker 

door een sloot nabij de Kleihoogt en langs een brug over de hoofdwatergang nr. 17 langs 

de Meerweg ten behoeve van de gasvoorziening van de panden Meerweg nrs. 32, 57 en 

59, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 3258 

 

 

Vergunningnummer: 88.014 

Vergunninghouder:  L. Noordam  

Beschrijving:  Het rechttrekken van een sloot in de Oude Campspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie G nrs 58, 61 en 854 

 

 

Vergunningnummer: 88.016 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het in de polder van Berkel maken en hebben van een dam met duiker in de 

noordwestelijke bermsloot van de Meerweg, tussen de kadastrale percelen gemeente 



Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3256 en 1987 en het daarbij dempen van 26 m2 

wateroppervlak 

 

 

Vergunningnummer: 88.017 

Vergunninghouder:  A.F. van Antwerpen 

Beschrijving: een aandamming langs de Vlotwatering, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie F, nr. 1674 

 

 

Vergunningnummer: 88.018 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag ) 

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een telefoonkabel bij de 

binnenkruinlijn in de boezemkade van de Kerkpolder langs de Gaag, ter plaatse bekend als 

Singel resp. Tramkade, vanaf de Zouteveensebrug over een lengte van 180 m in 

noordoostelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 88.019 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het in de gemeente Maassluis hebben van een openbare verlichtingskabel 

over een lengte van 30 m bij de binnenkruinlijn en in het binnentalud van de boezemkade 

van de Sluispolder langs de Zuidvliet,  ter plaatse bekend als Wipperskade, ter hoogte van 

huis nr 1 en 6, lantaarnpalen in deze binnenkruinlijn 

 

 

Vergunningnummer: 88.020 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken aan gasleidingen die liggen in en langs 

polder - en boezemwateren en in kaden in de gemeenten  Delft, Pijnacker, Nootdorp, 

Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer 

 

 

Vergunningnummer: 88.021 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het maken en hebben van een laagspanningskabel in de Lange Broekweg en 

als zinker door de bermsloot daarvan, ter hoogte van huis nr. 35, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 921 en 1442 

 

 

Vergunningnummer: 88.022 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder te Wateringen aanleggen 

en hebben van een elektriciteitskabel door hoofdwatergang nr. 4, langs de noordzijde van 

de Bovendijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.023 

Vergunninghouder:  J. van der Marel  

Beschrijving: het jagen op konijnen op de kadastrale percelen, gemeente Hoek van 

Holland, sectie B, nrs. 3101 en 3103 

 

 

Vergunningnummer: 88.024 

Vergunninghouder:  C.J. Janse 



Beschrijving: het in de Lage Broekpolder handhaven van een lagere waterstand dan het 

polderpeil en het daartoe: a) stichten en hebben van een onderbemalingsinstallatie in de 

bermsloot van de Communicatieweg die deel uitmaakt van de percelen nrs. 980 en 1082; 

b) leggen van een verbindingsduiker tussen de sub a) genoemde bermsloot en de sloot die 

deel uitmaakt van de percelen nrs 1080 en 1082 en een verbindingsduiker van deze sloot 

naar de sloot die ligt in het perceel nr 1080; c) verwijderen van twee bruggen over de 

lsoten die del uitmaken van de percelen nrs 1083 en 1084 en van de percelen 1080 en 

1082 en het ter plaatse daarvan maken en hebben van twee dammen; d) verwijderen van 

twee dammen uit de sloten die deel uitmaken van de percelen nrs 1080 en 1081, alsmede 

1082 en 1083; e) afsluiten van de duikers die liggen in de dammen aan het 

noordwestelijke einde van de sloten die deel uitmaken van de percelen nrs 10820 en 1081, 

1081 en 1082, 1082 en 1083 en 1083 en 1084 en van de duiker door de 

Communicatieweg, in het verlengde van de sloot die deel uitmaakt van de percelen nrs 

1083 en 1084 

 

 

Vergunningnummer: 88.025 

Vergunninghouder:  R.G. van Dongen, H.P.M. van Helden, R. Meijer en A.H. Wiersema 

Beschrijving: a) het maken en hebben van een rijbrug over de Rodenrijsevaart, 

binnenboezem van de polder Berkel; b) aanbrengen van een verharding op de waterkering 

langs de percelen Berkel, sectie B, nrs. 5203 en 5204, op het perceel kadastraal bekend 

zelfde gemeente en sectie nr 5206 

 

 

Vergunningnummer: 88.026 

Vergunninghouder:  A.L. de Boo 

Beschrijving: het te Pijnacker: a) maken en hebben van een houten loopbrug over de 

Overslagmolensloot, hoofdwatergang nr. 16 van de Zuidpolder van Delfgauw, ter 

ontsluiting van de percelen sectie H, nrs. 267 en 674; b)  het doen van grondroering in de 

waterkering langs de zuidzijde van de hoofdwatergang ten behoeve van de uitvoering van 

het onder a) bedoelde werk,   

 

 

Vergunningnummer: 88.027 

Vergunninghouder:  Stichting Waterbeheer Hooghe Beer  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Droogmakerij in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder te Wateringen, ten behoeve van het Tuinbouwgebied Hooghe Beer 2e fase                

 

 

Vergunningnummer: 88.028 

Vergunninghouder:  Belangenvereniging Bagijneland  

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland maken en hebben van een fiets-

/voetbrug over de Kolk,  langs het Noordlandse Molenpad, ca 130 m ten zuiden van de 

Nieuwlandse Molen, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A nrs. 

222 en 221 

onder intrekking van vergunning 296/1987 

 

Vergunningnummer: 88.029 

Vergunninghouder:  A.C.M. Bosman 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woonhuis op de buitenberm van de 

boezemkade van de polder Schieveen langs de Schie, plaatselijk bekend Delftweg 365, in 

het kadastrale perceel, gemeente Overschie, sectie A, nr. 1959 

 

 

Vergunningnummer: 88.030 

Vergunninghouder:  J. Moerman    



Beschrijving: het dempen van twee sloten in de Holierhoekse- en Zouteveensepolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie B, nr.s 275, 276 en 277 

 

 

Vergunningnummer: 88.031 

Vergunninghouder:  A.J. van der Knaap 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte van een doodlopende poldersloot  in de 

Eshofpolder nabij de Uithofslaan, in de kadastrale percelen, gemeente Loosduinen, sectie 

L, nrs. 486 en 563 

 

 

Vergunningnummer: 88.032 

Vergunninghouder:  Dienst Stadsontwikkeling Delft  

Beschrijving: het te Delft tijdelijk afdammen van het boezemwater ter weerszijden van de 

Roosbrug, Oude Delft - hoek Kolk, ten behoeve van het vervangen van de brug en het 

onderzoeken c.a. van de onderwaterconstructie van de beide landhoofden 

 

 

Vergunningnummer: 88.033 

Vergunninghouder:  J. de Zeeuw  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 539 en 4898 

 

 

Vergunningnummer: 88.034 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van televisiekabels: a) via een mantelbuis 

door de boezemkade  van de Dijkpolder langs de Noordvliet, ter pplaatse bekend als 

Maassluisseweg, ca 60 m ten zuidwesten van de aansluiting op de Koningin Julianaweg; b) 

over een lengte van 120 m bij de buitenkruinlijn van de boezemkade, vanaf de sub a) 

bedoelde kruising in noordoostelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 88.035 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding De Vlietstreek  

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van buizen c.q. zinkers ten behoeve van 

dienstleidingen (waaronder worden verstaan leidingen die zonder aftakkingen het water 

van de hoofdbuizen naar de meters of de huisaansluitingen van de verbruikers voeren) in 

wateren in de gemeenten Voorburg, Rijswijk en Leidschendam 

 

 

Vergunningnummer: 88.036 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken en het leggen van huisaansluitingen in 

en langs wateren en in boezemkaden en in polderkaden ten behoeve van de 

elektriciteitsvoorziening in de gemeenten Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, 

Nootdorp, Delft, Wateringen, 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk en 

Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 88.037 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterleidingen die liggen in en 

langs wateren en in kaden in de gemeente Delft  

 

 

Vergunningnummer: 88.038 



Vergunninghouder:  Camperbouw Holland BV 

Beschrijving: het langs de Delflandsedijk, nabij de Zekkenstraat te Hoek van Holland, doen 

van enige ontgraving ten behoeve van de bouw van een bedrijfsruimte 

 

 

Vergunningnummer: 88.039 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: het in de gemeente Maassluis hebben van een openbare verlichtingskabel, 

gerekend vanaf de Weddebrug in noordwestelijke richting, bij de kruin van de boezemkade 

van de Dijkpolder langs het Nieuwe Water, ter plaatse bekend als Wagenstraat met in dit 

tracé 5 lantaarnpalen 

 

 

Vergunningnummer: 88.040 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het te  Schipluiden, in verband met de aanleg van een gedeelte fietspad 73: 

a)  maken en hebben van een fietsbrug over de Gaag; b) aanbrengen en hebben van 

ophogingen op de boezemkaden van de Klaas Engelbrechtspolder en de Kerkpolder; c) 

maken en hebben van een gewapend betonnen trapgedeelte op het binnentalud van de 

boezemkade van de Kerkpolder 

 

 

Vergunningnummer: 88.041 

Vergunninghouder:  L. Noordam 

Beschrijving: het verplaatsen van een stuw in de Oude Campspolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 57 en 854 

 

 

Vergunningnummer: 88.042 

Vergunninghouder:  R. Budde  

Beschrijving: het in de Commandeurspolder maken en hebben van: a) een brug over de 

bermsloot van de boezemkade langs de Zuidgaag, ca 20 m ten noordwesten van het 

doodlopende eind van de sloot, met de landhoofden in de beide doorgaande oeverlijnen; b) 

een oprit in ophoging tegen de kade, in aaansluiting op de sub a) bedoelde brug, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 2382 

 

 

Vergunningnummer: 88.043 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de gemeente Maasland: a) leggen en hebben van elektriciteitskabels: 

1) bij de kruinlijn van de polderkade, tussen de Oude Campspolder en de Kralingerpolder, 

ter plaatse bekend als de Burgerweg, aan de kant van de Kralingerpolder, tussen de 

Westgaag en een punt ca 360 m ten noordwesten van de Coldehovenlaan; 2) in het onder 

1) genoemde tracé op 17 plaatsen via mantelbuizen door de polderkade; 3) in het onder 

1) genoemde tracé op 5 plaatsen als zinkers door de bermsloten van de kade, in de Oude 

Campspolder en in de Kralingerpolder; b) verplaatsen van een laagspanningskast nabij het 

noordwestelijke eind van het onder a1) genoemde tracé  

 

 

Vergunningnummer: 88.044 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden 

Beschrijving: de aanleg van leidingen in de Hoekpolder, de Harnaschpolder en door de 

Dulder, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, sectie I, nrs. 848, 850 en 1179 

(ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.045 



Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, district Rotterdam, 

Kabelnetten regio Vlaardingen) 

Beschrijving: het leggen en hebben van telefoonkabels over een lengte van 80 m bij de 

buitenkruinlijn-, in het buitentalud- en de buitenberm van de  Maasdijk te Vlaardingen, ter 

plaatse bekend als Marathonweg, nabij het Schakelhuis-West aan de Industrieweg 

 

 

Vergunningnummer: 88.046 

Vergunninghouder:  Tj. Prins 

Beschrijving: het dempen van water in Hondertland, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie F, nr. 3725 

onder intrekking van vergunning 236/1976 

 

Vergunningnummer: 88.047 

Vergunninghouder:  A.H. Wiersema 

Beschrijving: het in de polder Berkel: a) bouwen en hebben van een woning op de grond 

die behoort tot de polderkade langs de binnenboezem (Rodenrijsevaart);b) ophogen van 

de polderkade rondom de woning tot aan de oeverlijn van de binnenboezem, in het 

kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 5204 

 

 

Vergunningnummer: 88.048 

Vergunninghouder:  vof Van der Meijs 

Beschrijving: het in de Aalkeet Binnenpolder, in sectie B van de kadastrale gemeente 

Maassluis: a) in perceel nr 1271 over een lengte van ca 350 m dempen van een gedeelte 

binnensloot en het in en op de grens van de percelen nrs 1271 enerzijds en 1262 en 1263 

anderzijds over een lengte van 145 m dempen van de sloot; b) in perceel nr 1271 met 3 m 

verbreden tot 4 m van de 33 m lange sloot die aan de zuidwestzijde ligt (te graven ca 99 

m2); c) op voornoemd perceel nr 1271 en op de percelen nrs 1290 (hoofdwatergang nr 2) 

en 1292 (Zuidbuurt c.a.), nabij de grens tussen de percelen nrs 1271 en 951, hebben van 

een 10 m brede oprit met verhard rijslag op de binnenberm en het binnentalud van de 

boezemkade langs de Zuidbuurt 

 

onder intrekking van vergunningen 524/1979 en 311/1985 

 

Vergunningnummer: 88.049 

Vergunninghouder:  G. van der Meer Plantenkwekerij BV 

Beschrijving: het in het buitentalud van de Maasdijk te Maasdijk plaatsen van een bord 

met spiegels, gefundeerd op een betonnenvoet, tegenover de uitrit van woning nr. 182a 

 

 

Vergunningnummer: 88.050 

Vergunninghouder:  Kwekerij A.J.M. van Winden BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het vernieuwen van een warenhuis in de 

Woudse polder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 761 

 

 

Vergunningnummer: 88.051 

Vergunninghouder:  A. Noordam  

Beschrijving: het in de Kralingerpolder maken en hebben van een brug over 

hoofdwatergang nr. 6, ca 40 m ten oosten van het fietspad op de voormalige trambaan 

van de WSM, ter vervanging van een 20 m  ten westen hiervan liggende brug, in de 

kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie C, nr. 274 en sectie A, nr. 1283 

(Burgerdijkseweg) 

 

 

Vergunningnummer: 88.052 



Vergunninghouder:  J.G.A. Zwinkels en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs 3556 en 3205 resp. nr. 3320 

 

 

Vergunningnummer: 88.053 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het : a) dempen van de op boezempeil gemiddeld 12 m brede zij-arm van de 

Haagsche Vliet, vanaf het doodlopende noordoostelijke einde over een lengte van 107 m 

(te dempen 1.284 m2); b) het aanleggen en hebben van een regenwaterriool lang 230 m, 

voorzien van toegangskokers in een te maken ontsluitingsweg naar het gemeentelijk 

opslagterrein aan de Binkhorstlaan, welk riool via een uitstroomput uitmondt op de Haagse 

Vliet, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, nr. 1503 

 

 

Vergunningnummer: 88.054 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

Beschrijving: het leggen en hebben van zeven leidingen, die uitmonden in de 

Kwekerijvaart voor de afvoer van neerslagwater van daken, van wandelpaden langs de 

gevel en van parkeerterreinen van de nieuwbouw voor het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, aan de Plesmanweg  

 

 

Vergunningnummer: 88.055 

Vergunninghouder:  F.C.P. van Winden 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Oude Polder van Pijnacker, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C nrs. 6440 en 8121 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.056 

Vergunninghouder:  A.N.E.M. Hofstede 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Woudse Droogmakerij, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1095 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.057 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de gemeente 's-Gravenzande leggen van elektriciteitskabel als zinker 

door zeven sloten van de polder Nieuwland en Noordland 

 

 

Vergunningnummer: 88.059 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het  in de gemeente Schipluiden leggen en hebben van televisiekabels: a) via 

een buis langs de fietsbrug over de Groeneveldsche- of Monsterwatering, ca 40 m ten 

westen van de Woudseweg en in en door de langsliggende boezemkaden van de 

Groeneveldse polder en de Woudse polder; b) in de Groeneveldsche polder als zinker door 

een sloot en in de Woudse polder op drie punten als zinkers door sloten; c) in de Woudse 

polder via buizen langs drie bruggen over watergangen, waaronder twee over 

hoofdwatergang nr. 1A, De Meer 

 

 

Vergunningnummer: 88.060 

Vergunninghouder:  F.P. Hendriks 

Beschrijving: het dempen  en graven van water in de polder Berkel, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3308, 3223 (ged.) en 1954 (ged.) 

 



 

Vergunningnummer: 88.061 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het in cq op de Maasdijk te Vlaardingen (Hoogstraat) vervangen van 5 

lichtmasten door 6 lichtmasten, met de aansluitkabels naar de bestaande openbare 

verlichtingskabel bij de buitenkruinlijn, gemeente Vlaardingen, sectie M nr. 557 

(Hoogstraat) 

 

 

Vergunningnummer: 88.062 

Vergunninghouder:  J.N.M. Enthoven 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van coniferen op de boezemkade van de 

Groeneveldsche polder langs de Zijde, 2,50 m of meer uit de doorgaande oeverlijn, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3947 

 

 

Vergunningnummer: 88.063 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het in de doorgaande oeverlijn van de met het achterland verheelde 

boezemkade van de Dijkpolder, langs de noordoostzijde van het Nieuwe Water plaatsen en 

hebben van: een beschoeiing, over een lengte van ca 193 m vanaf de vleugel van de 

dijkerbrug onder de Westlandseweg; b) een damwand, aansluitend op de bovenkant van 

de in sub a) bedoelde beschoeiing, over een lengte van 10 m tussen deze beschoeiing en 

het noordwestelijke landhoofd van de Weddebrug, in het kadastrale perceel, gemeente 

Maassluis, sectie D, nr. 9249 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.064 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: de aanleg van een rioolwaterzinker e.d. te Rijswijk door de Delftsche Vliet en 

in de ter weerszijden daarvan gelegen boezemkaden van de Hoge Broekpolder en de 

Plaspoel- en Schaapweipolder, ter verbinding van de gemeentelijke riolering in de Delftweg 

en het vrij-vervalriool in het Jaagpad van Delft naar 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 88.065 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het te Rijswijk, ter hoogte van Pasgeldlaan-Broekmolenweg in de Delftse 

Vliet en in de ter weesrzijden darvan gelegen boezemkaden van de Hoge Broekpolder 

(Delfweg) en de Plaspoel- en Schaapweipolder (Jaagpad) aanbrengen en hebben van vier 

HPE-reserve kabelkokerzinkers, gekoppeld aan een door de gemeente Rijswijk te leggen 

rioolwaterzinker 

 

 

Vergunningnummer: 88.066 

Vergunninghouder:  NV Kabelnet Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk, ter hoogte van Pasgeldlaan-Broekmolenweg in de Delftse 

Vliet en in de ter weerszijden daarvan gelegen boezemkaden van de Hoge Broekpolder 

(Delfland) en de Plaspoel- en Schaapweipolder (Jaagpad) aanbrengen van twee HPE-

reserve kabelkokerzinkers, gekoppeld aan een door de gemeente Rijswijk te leggen 

rioolwaterzinker 

 

 

Vergunningnummer: 88.067 

Vergunninghouder:  G.C. van Riessen 



Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte in de Tedingerbroekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1255 

 

 

Vergunningnummer: 88.068 

Vergunninghouder:  H.J. Mulder 

Beschrijving: het dempen van een slootgedeelte in de Tedingerbroekpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1207 

 

 

Vergunningnummer: 88.069 

Vergunninghouder:  P. Markus  

Beschrijving: het in de polder Berkel dempen van een sloot en het maken van een dam, in 

het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 5137 

 

 

Vergunningnummer: 88.070 

Vergunninghouder:  vof Th. Zwinkels 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nr. 4236 en 5279 

 

 

Vergunningnummer: 88.071 

Vergunninghouder:  Lely Industries NV 

Beschrijving: het in de Dijkpolder graven van sloten en het verplaatsen van een stuw, in 

de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, nrs. 3071, 3333 en 3073 

 

 

Vergunningnummer: 88.072 

Vergunninghouder:  A. Roeleveld  

Beschrijving: het binnen de omgelegde zeewering te Schevingen bouwen en hebben van 

een bedrijfsruimte voor visverwerking, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie AK, nr. 10036 

 

 

Vergunningnummer: 88.073 

Vergunninghouder:  C. van Staalduijnen  

Beschrijving: het hebben van beplanting op de boezemkade van de Dijkpolder, langs de 

Westgaag, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, nr. 1711 

 

 

Vergunningnummer: 88.074 

Vergunninghouder:  G.M. Storm 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 88.075 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 88.076  

Vergunninghouder:  H. Zeeman  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster, 's-Gravenzande en Hoek van Holland 



 

 

Vergunningnummer: 88.077 

Vergunninghouder:  J.G. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het betreden van de zeeduinen te 

Loosduinen, Monster,  's-Gravenzande en Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 88.078 

Vergunninghouder:  Enthoven Geranium BV 

Beschrijving: het: a) vanaf de grens met perceel nr 8313 over een lengte van 54 m 

dempen van de gemiddeld 6,20 m brede vaarsloot; b) verwijderen van de boezemkaden 

ter weerszijden van de sub a) bedoelde demping; c) maken en hebben van boezemkaden 

aan beide zijden van de sub a) bedoelde demping, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie D, nr. 8667 

 

 

Vergunningnummer: 88.079 

Vergunninghouder:  P.N. Hoogerbrugge 

Beschrijving: het dempen en graven  van water in de Vlietpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 2063 

 

 

Vergunningnummer: 88.080 

Vergunninghouder:  Van der Valk BV 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 5168, 8318, 8077 en 8652 

 

 

Vergunningnummer: 88.081 

Vergunninghouder:  Kwekerij M.C.M. Enthoven 

Beschrijving:  Het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 2613, 3377 en 3378 

 

 

Vergunningnummer: 88.082 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage (p/a Gemeentewerken) 

Beschrijving: reconstructie van de voorhaven/Adriaan Maasplein en het vernieuwen van de 

kaden van de 1e haven te Scheveningen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AK, nrs. 9501 en 10191 

 

 

Vergunningnummer: 88.083 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: renovatie van slag Vlugtenburg, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie M, nrs.462 en 1021 

onder intrekking van vergunning 193/1978 

 

Vergunningnummer: 88.084 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het leggen en hebben van watertransportleiding door en in de lengterichting 

in de landscheiding tussen de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland, tussen de 

Boterdorpseweg te Berkel en Rodenrijs en de Anthuriumweg te Bergschenhoek 

 

 

Vergunningnummer: 88.085 

Vergunninghouder:  A.C. v.d. Drift 



Beschrijving: het verbreden van een greppel en het onderbemalen hiervan in de Oude 

Campspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 881 

 

 

Vergunningnummer: 88.086 

Vergunninghouder:  L.P. Weerdenburg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Harnaschpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1486 

 

 

Vergunningnummer: 88.087 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag ) 

Beschrijving: het  in de polder Nieuwland en Noordland leggen en hebben van een 

telefoonkabel als zinker door de sloot die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal 

bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 801 en 832 

 

 

Vergunningnummer: 88.088 

Vergunninghouder:  J.H.M. Vijverberg 

Beschrijving: het in de Wippolder maken en hebben van een beschoeide aandamming en 

het graven van water, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5355 

 

 

Vergunningnummer: 88.089 

Vergunninghouder:  P.A.J. Romijn  en L. Romijn 

Beschrijving: het berijden van enkele paden in de zeewering ten behoeve van de verkoop 

van consumptie-ijs 

 

 

Vergunningnummer: 88.090 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het  in de Oude Polder van Pijnacker te Pijnacker leggen en hebben van een 

gasleiding door een sloot langs de Molenlaan, ter hoogte van pand nr. 13 

 

 

Vergunningnummer: 88.091 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2341 

 

 

Vergunningnummer: 88.092 

Vergunninghouder:  Dr. Coenraad BV 

Beschrijving: het langs de Delflandsedijk, nabij de Zekkenstraat  te Hoek van Holland, 

doen van enige ontgraving ten behoeve van de bouw van een bedrijfsruimte 

 

 

Vergunningnummer: 88.093 

Vergunninghouder:  Middelmeer BV 

Beschrijving: het bouwen van een balkon boven een sloot in de Kralingerpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, perceel nr. 1035 

 

 

Vergunningnummer: 88.094 



Vergunninghouder:  vof J.W.C. v.d. Berg & Zn, G.W. Koop en vof G.W. Koop en Zn 

Beschrijving: het  in de Woudse Droogmakerij in sectie G van de de gemeente Schipluiden: 

a) in en op de grens van de percelen nrs 840 en 841 enerzijds en nrs 1164 en 1165 

anderzijds vanaf de hoofdwatergang nr 1 over een lengte van 250 m dempen van een 

sloot; b) in de ter plaatse 2,5 m brede hoofdwatergang nr 1, de Molensloot, in de percelen 

nrs 877 en 1191, aansluitend op de in sub a) bedoelde demping maken en hebben  van 

een 8 m brede dam; c) in perceel nr 1191 maken en hebben van een oprit in ophoging op 

de binnenberm en tegen het binnentalud van de boezemkade langs de Zweth, in 

aansluiting op de sub b) bedoelde dam; d) in de percelen nrs 847 en 848 graven van water 

 

 

Vergunningnummer: 88.095 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het aanleggen c.q. verbreden van 

dammen in de Oude Campspolder, (boorlocatie Gaag 1 en 22), in de kadastrale percelen, 

gemeente Maasland, sectie G, nrs. 829, 864, 865, 866 en 883 

 

 

Vergunningnummer: 88.096 

Vergunninghouder:  G.J. van den Bos 

Beschrijving: het vervangen van een warenhuis deels op de boezemkade van de 

Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4607 

onder intrekking van vergunning 70/1981 

 

Vergunningnummer: 88.097 

Vergunninghouder:  F.J. van Kester Tuindersbedrijf BV 

Beschrijving: het dempen en graven van water gedeelte bermsloot van de Madeweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2666 

 

 

Vergunningnummer: 88.098  

Vergunninghouder: Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het in de polder Schieveen maken en hebben van een dam met duiker in de 

sloot tussen de percelen, gemeente Overschie, sectie A, nrs. 2084 en 2279 

 

 

Vergunningnummer: 88.099 

Vergunninghouder:  R. Meijer  

Beschrijving: het in de polder van Berkel bouwen van een woonhuis op grond die behoort 

tot de polderkade langs de binnenboezem (Rodenrijsevaart), in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 5203 

 

 

Vergunningnummer: 88.100 

Vergunninghouder:  L.A. Duyvestijn en J.N.A. van der Arend 

Beschrijving: het verleggen van een boezemsloot, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D, nrs. 4917 en 2784 

 

 

Vergunningnummer: 88.101 

Vergunninghouder:  C.N.M. Duynisveld 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis deels op de boezemkade van de 

Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 3387 

onder intrekking van vergunning 417/1984 

 

Vergunningnummer: 88.102 

Vergunninghouder:  L. Beekenkamp Azn 



Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland (polderdeel buiten-Nieuwland) 

dempen en graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, 

sectie A, nrs. 865 en 846 

 

 

Vergunningnummer: 88.103 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de buitenduinen te Scheveningen plaatsen en hebben van een stalen 

reclamemast, ondergronds gefundeerd op een betonnen voetplaat aan de zeezijde naast 

het gebouwtje van de kaarsenmakerij aan de Strandweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nr. 3779   

zie ook vergunning 249/1985 

 

Vergunningnummer: 88.104 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland    

Beschrijving: het in de polder Berkel te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van een 

gasleiding in een mantelbuis aan een brug ter hoogte van het pand Meerweg 36 over 

hoofdwastergang nr. 17, de tocht langs de Meerweg    

 

 

Vergunningnummer: 88.105 

Vergunninghouder:  V. Latini 

Beschrijving: het innemen van een standplaats op Delflands eigendom voor de verkoop 

van consumptie-ijs de (kruispunt Strandweg/Bankdijk-Noordlandsedijk) 

 

 

Vergunningnummer: 88.106 

Vergunninghouder:  A.C.H.M. Peeters en C.J. van der Ende en Zn 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie H, nrs. 2898, 2897 en 1562 

 

 

Vergunningnummer: 88.107 

Vergunninghouder:  J.C.P. v.d. Burg 

Beschrijving: het: a) maken en hebben van een 5 m brede brug over de Ruivense 

Watering, hoofdwatergang nr. 15 van de polder Berkel, tussen percelen, kadastrale 

gemeente  Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3327 en 2896; b) doen van grondroering in 

de kaden langs de Ruivense Watering ten behoeve van de uitvoering van het onder a) 

genoemde werk 

 

 

Vergunningnummer: 88.108 

Vergunninghouder:  mevr. J.C.P.M. Kneppers-Van Winden 

Beschrijving: het maken en hebben van een betonnen rijbrug over hoofdwatergang nr. 2 in 

de Tedingerbroekpolder, de Veenwatering, ter vervanging van een aldaar aanwezige brug, 

in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 2735 

 

 

Vergunningnummer: 88.109 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: strandexploitatie in de gemeente 's-Gravenhage gedurende het badseizoen 

1988 

 

 

Vergunningnummer: 88.110 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 



Beschrijving: het te Maasland leggen, hebben en onderhouden van rioolleidingen in en bij 

de boezemkade van de Dijkpolder (Weverskade) en door sloten van die polder 

 

 

Vergunningnummer: 88.111 

Vergunninghouder:  K. Vreugdenhil 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de 

Oranjepolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3682 

 

 

Vergunningnummer: 88.112 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland, dienst Verkeer en Vervoer 

Beschrijving: het in het kader van een reconstructie van de weg op de boezemkade van de 

Dijkpolder langs de Noordvliet, onder Maasland en Maassluis (Maassluisseweg) 

 

 

Vergunningnummer: 88.113 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland    

Beschrijving: het vernieuwen van een inlaatleiding door de boezemkade van de 

Commandeurspolder langs de Zuidgaag, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, 

sectie C, nr. 2463 (Kluiskade) 

 

 

Vergunningnummer: 88.114 

Vergunninghouder:  A. Troost, F.R. Troost en vof Van de Bos en Van de Hout 

Beschrijving: het dempen van boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie E, nrs. 4151, 4152  en 4442 

 

 

Vergunningnummer: 88.115 

Vergunninghouder:  A.M. Keijzer 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder: a) verwijderen van een brug over hoofdwatergang 

nr. 6 (de noordelijke bermsloot van de Burgerdijkseweg); b) ter plaatse aanleggen van een 

9 m brede kokerdam, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 1657 

 

 

Vergunningnummer: 88.116 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel te Wateringen en Rijswijk: a) over de 

bestaande duiker in hoofdwatergang nr 1, de Molensloot, bij de Kwaklaan in de Wippolder; 

b) in de boezemkaden van de Wippolder (Oosteinde) tussen de Kwaklaan en de Strijp over 

een lengte van 1120 m; c) in de boezemkade van de Wippolder vanaf het Oosteinde langs 

de Strijp in noordelijke richting, over een lengte van 850 m; d) in de boezemkade van de 

Plaspoel- en Schaapweipolder (Strijpkade) langs de Strijp over een lengte van 425 m; e) 

via een zinker door een vaarsloot (zijsloot van de Strijp) als onderdeel van de onder c) 

genoemde kabel 

 

 

Vergunningnummer: 88.117 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage (p/a Duinwaterleiding van 's-Gravenhage) 

Beschrijving: het  in de buitenduinen in de Oostduinen slopen en wegwerken van een uit 

metselwerk en beton samengestelde bunker, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenhage, sectie V, nr. 4758 

 

 

Vergunningnummer: 88.118 



Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het dempen en graven van sloten in de polder Zwartenhoek, ten behoeve 

van het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Zwartenhoek II, fase B, deelgebieden 

12 en 13 

 

 

Vergunningnummer: 88.119  

Vergunninghouder: Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het leggen en hebben van een stalen drinkwatertransportleiding onder de 

buitenboezem van gemaal  "Westland", in de kadastrale percelen, gemeente  Hoek van 

Holland, sectie A, nr. 1371 (Spuikam) en sectie E, nr. 340 (Delflandsedijk) 

 

 

Vergunningnummer: 88.120 

Vergunninghouder:  E.F.A. ter Laak en A.F. van Zwet 

Beschrijving: het uitvoeren van werken voor het stichten van twee nieuwe 

tuinbouwbedrijven aan de Middenweg in de Oud- en Nieuw wateringveldsche polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1098 (ged.), 1099 (ged.), 1100 

(ged.) 1101, 1102, 1103 en 3201 

onder intrekking van vergunning 372/1965, het gestelde onder I, sub E, aangaande een 

onderbemalingssysteem 

 

Vergunningnummer: 88.121 

Vergunninghouder:  Van Zon de Veste BV 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam uitvoeren van werken, in de 

kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, sectie H, nrs. 2437, 2438 , 2397 en 2106 

 

 

Vergunningnummer: 88.122 

Vergunninghouder:  A. Moerman  

Beschrijving: het maken van een dam en het vervangend graven van water in de Aalkeet- 

Binnenpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie L, nrs. 477, 524 en 

478 

 

 

Vergunningnummer: 88.123 

Vergunninghouder:  A.P.M. Kleijweg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Harnaschpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 305 , 885 , 976 en 977 

 

 

Vergunningnummer: 88.124 

Vergunninghouder:  vof J.J. van der Wel en Zn 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis gedeeltelijk op de binnenberm van de 

boezemkade van de Dorppolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 

1598 

 

 

Vergunningnummer: 88.125 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de 

Middenwatering, hoofdwatergang van de polder Nieuwland en Noordland, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 653 

 

 

Vergunningnummer: 88.126 



Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het in cq uit de boezemkade van de Dijkpolder (Maassluisseweg) te 

Maasland: a) leggen en hebben van een HPE-drinkwaterleiding; b) verwijderen van de 

gietijzeren leiding die door de sub a) bedoelde leiding wordt vervangen  

 

 

Vergunningnummer: 88.127 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel via een te maken brugbuis over 

de sloot die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 

5363 en 3513 

 

 

Vergunningnummer: 88.128 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de boezemsloot 

die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nr.141 en sectie 

D, nr. 3387 

 

 

Vergunningnummer: 88.129 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: toestemming  gebruik parkeerterrein Molenwei te Monster voor een 

circusvoorstelling  op 7, 8 en 9 oktober 1989  

 

 

Vergunningnummer: 88.130 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: strandexploitatie gedurende 1988 

 

 

Vergunningnummer: 88.131 

Vergunninghouder:  Drinkwateleiding "De Vlietstreek"  

Beschrijving: het te Rijswijk, in de boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder, 

langs de Kerstanjewetering, plaatselijk bekend als Haantje en Sionsweg, tussen de 

spoorbaan Den Haag-Delft en de Spieringsweteringweg: a) aanleggen en hebben van 940 

m hoofdleiding, die tevens de rioolwaterpersleiding en de koelwaterleiding van Delft naar 

's-Gravenhage nabij de Prinses Beatrixlaan kruist; b) gedeeltelijk opruimen van buiten 

bedrijf te stellen hoofdleiding ter hoogte van de sub a) bedoelde aan te leggen 

hoofdleiding; c) maken en hebben van huis- en bedrijfsaansluitingen, alsmede 

aansluitende hoofdleidingen op de sub a) genoemde hoofdleiding 

 

 

Vergunningnummer: 88.132  

Vergunninghouder: A.W.G. van Leeuwen 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder: a)  opruimen van een 

voetbrugje over de poldersloot; b) maken van een 15 m brede dam in de sub a) bedoelde 

sloot; c) maken en hebben van een houten stuw in de sub a) genoemde sloot, onder 

verwijdering van een bestaande stuw in deze sloot, in de kadastrale percelen, gemeente 

Wateringen, sectie C nrs. 2710 en 2516 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.133 

Vergunninghouder:  vof L.J.M. en J.A.M. van Marrewijk en G. Kobus 



Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 2923 en 3247 

 

 

Vergunningnummer: 88.134 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het in de Plaspoel - en Schaapweipolder te Rijswijk leggen en hebben van 

een kabelzinker door de zuidwestelijke bermsloot van de Prinses Beatrixlaan nabij de 

Mytylschool 

 

 

Vergunningnummer: 88.135 

Vergunninghouder:  L.G. v.d. Burg 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de Oude Polder van Pijnacker, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1721 

 

 

Vergunningnummer: 88.136 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het maken en hebben van een voetbrug over de 1,30 brede poldersloot 

(bermsloot) die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie 

N, nr. 135 en sectie M, nr. 277 

 

 

Vergunningnummer: 88.137 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het in de Veen - en Binkhorstpolder te Voorburg: a) over een lengte van 97 

m dempen van hoofdwatergang nr 4; graven en hebben van een vervangend gedeelte 

hoofdwatergang nr 4 met een lengte van 137 m en eenbreedte variërend van 3 m tot 7 m, 

alsmede het daarin hebben van een 11 m brede dam 

 

 

Vergunningnummer: 88.138 

Vergunninghouder:  J.J.M. Kleijweg 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Harnaschpolder in verband met het 

stichten van een glastuinbouwbedrijf 

 

 

Vergunningnummer: 88.139 

Vergunninghouder:  P. Noordam  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis  in de Woudse polder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 19 

 

 

Vergunningnummer: 88.140 

Vergunninghouder:  J.C. Damen 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis  in de Woudse Droogmakerij, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1182 

ingetrokken bij vergunning 294/1989 

 

Vergunningnummer: 88.141 

Vergunninghouder:  C.J.J. Middendorp 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1081 en 1866 

 

 



Vergunningnummer: 88.142 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het in de polder Berkel te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van een 

waterleidingzinker door polderwater tussen de Veilingweg en de Industrieweg, ter hoogte 

van Veilingweg nr. 74 

 

 

Vergunningnummer: 88.143 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Maasland leggen, hebben en onderhouden van een lagedrukgasleiding 

in en bij de boezemkade van de Dijkpolder (Weverskade) en door sloten van die polder 

 

 

Vergunningnummer: 88.144 

Vergunninghouder:  G. Boekestijn 

Beschrijving: het verbreden van een dam en het vervangend graven van water in de 

Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1849 en 1442 

 

 

Vergunningnummer: 88.145 

Vergunninghouder:  C. van Rees  

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder dempen van een stukje bermsloot  langs de 

Westvlietweg en het maken van een dam, in de kadastrale percelen, gemeente Stompwijk, 

sectie G, nrs. 570 en 900 

 

 

Vergunningnummer: 88.146 

Vergunninghouder:  G.J. Bergwerff en vof gebrs De Kiewit 

Beschrijving: het in de Oranjepolder te Maasdijk verbreden van een dam en het graven 

van vervangend water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs 3655 

en 3870 

 

 

Vergunningnummer: 88.147 

Vergunninghouder:  Coöperatieve Groenten- en Fruitveiling "De Kring", fa A.G. v.d. Bosch 

en J.C.J. v.d. Baard 

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van een ontsluitingsweg vanaf de A.H. 

Verweyweg in de polder Berkel, in sectie A van de kadastrale gemeente Berkel en 

Rodenrijs: a) dempen van een sloot die deel uitmaakt van de percelen nr 3071 enerzijds 

en nrs 5593 en 3702 anderzijds; b) met 4 m verbreden en aldus hebben van de dam in de 

noordelijke bermsloot langs de A.H. Verweyweg ter hoogte van het perceel nr 3071; c) 

verwijderen van een stuw uit de sloot die deel uitmaakt van de percelen nrs 3071 en 

3072; d) het leggen van een inlaat met automatisch werkende afsluiter van de sub b) 

genoemde sloot naar de sub c) genoemde sloot 

onder intrekking van vergunning 383/1987 

 

Vergunningnummer: 88.148 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: wijziging van de waterhuishouding in de Harnaschpolder ten behoeve van de 

aanleg van Rijksweg 4 

onder intrekking van de vergunningen, verllend voor waterinlaten door de boezemkade 

van de harnaschpolder langs de Dulder: 38/1926, 167/1926, 368/1928 en 324/1929 

 

Vergunningnummer: 88.149 

Vergunninghouder:  M.A. de Jong 

Beschrijving: het uitbreiden van een onderbemalen gebied in de Woudsepolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 77 (ged.) en 78 (ged.) 



 

 

Vergunningnummer: 88.150 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het leggen en hebben van een distributieleiding door de Delflandsedijk, 

hoofdwaterkering van Delfland, ter plaatse van de Haakweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1158 

 

 

Vergunningnummer: 88.151 

Vergunninghouder:  C.J.M. van Dijk 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4443, 3149 en 4359 

onder intrekking van vergunning 7/1966, het gestelde onder I, sub A.2 aangaande het 

maken van een rijbrug 

 

Vergunningnummer: 88.152 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het plaatsen van een kunstwerk (Uileboom) in de Oostsingelsgracht te 's-

Gravenhage, in de bocht bij de Maasstraat  

 

 

Vergunningnummer: 88.153 

Vergunninghouder:  J.L.M. van Winden 

Beschrijving: het onderbemalen van sloten en het verwijderen van een brug over 

hoofdwatergang nr. 3 (de Voddijksloot) in de Klaas Engelbrechtspolder 

 

 

Vergunningnummer: 88.155 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het in de oude Polder van Pijnacker dempen en graven van water ten 

behoeve van aanleg en reconstuctie van wegen in het tuinbouwgebied Monnikenweg, in 

het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 2636 

 

 

Vergunningnummer: 88.156 

Vergunninghouder:  Th. Enthoven  

Beschrijving: het: a) deels op de boezemkade van de Westmadepolder, bouwen van een 

warenhuis, op 5,85 m van de doorgaande oeverlijn van het Heemraadswater, ofwel 1,50 m 

uit de binnenteenlijn van de kade; b) maken en hebben van twee hemelwaterafvoeren 

door de boezemkade van de Westmadepolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie I, nr. 1743 

 

 

Vergunningnummer: 88.157 

Vergunninghouder:  C.H. van Dijk 

Beschrijving: het in de Westmadepolder maken en hebben van een warenhuis deels op de 

boezemkade langs het Heemraadswater en een hemelwaterafvoerleiding door die 

boezemkade, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie I, nr. 1743 

 

 

Vergunningnummer: 88.158 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland p/a District "De Landen" 

Beschrijving: het: a) vervangen van de oevervoorziening van het kanaal Rijn-Schie, langs 

de Oostsingel te Delft, tussen km 20.380 en km. 20.640; b) het doen van grondroering in 

de boezemkade van de voormalige polder Klein Vrijenban, ten behoeve van het sub a) 



genoemde werk; c) dempen van het boezemwater tussen de oude en de nieuwe 

beschoeiing (290 m2) 

 

 

Vergunningnummer: 88.159 

Vergunninghouder:  J.J.M. Kleijweg 

Beschrijving: het in de Harnaschpolderten behoeve van de gietwatervoorziening van een te 

stichten  glastuinbouwbedrijf aanbrengen en hebben van: a) een HPE-inlaatleiding door de 

boezemkade langs de zijsloot van het Look, plaatselijk bekend als Lookwatering, nabij het 

doodlopende eind, een filterput met afsluiter in de doorgaande oeverlijn van het 

boezemwater en een afsluiterput aan de binnenzijde van de kade; b) een buisleiding vanaf 

de afsluiterput in het binnentalud naar het pomphuis, welke leiding een sloot als zinker 

kruist, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 181 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.160 

Vergunninghouder:  fa gebr. J.H. en J.S. Wubben 

Beschrijving: het dempen van water in de Oude Polder van Pijnacker, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2225 en 2006 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.161 

Vergunninghouder:  Inogem BV 

Beschrijving: het ten behoeve van een tuinbouwgebied in het verlengde van de Pieter 

Bregmanlaan in de gemeente Pijnacker: a) dempen van water dat deel uitmaakt van de 

Oude Polder van Pijnacker, in totaal ca 4500 m2; b) graven van water dat met een duiker 

in open verbinding wordt gebracht met het polderonderdeel Voorafsche Polder van de 

Polder Berkel en van water in open verbinding met de door Delfland te verbreden 

verbindingssloot tussen de Polder Berkel en de Oude Polder van Pijnacker, alsmede het 

verbreden en verlengen van een sloot die via een stuw en een duiker afwatert naar de 

Droogmaking in de Oujde Polder van Pijnacker, tesamen 7500 m2; c) leggen en hebben 

van vijf dammen met duikers in de te graven bermsloot; d) maken en hebben van twee 

bruggen over de door Delfland te verbreden eerder genoemde verbindingssloot; e) 

plaatsen c.q. verplaatsen en hebben van stuwen en het leggen van verbindings- en 

inlaatduikers 

 

 

Vergunningnummer: 88.162 

Vergunninghouder:  mevr. S. van der Wel-Van der Wel 

Beschrijving: het dempen van water en graven van vervangend water in de Oranjepolder, 

te Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk , sectie F, nrs. 1369, 1466 en 

3785 

 

 

Vergunningnummer: 88.163 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden, p/a Dienst gemeentewerken  

Beschrijving: het te Schiedam leggen en hebben van een persleiding in de 

Westfrankelandsedijk, ter plaatse een gedeelte van de Delflandsedijk, tussen de 

Havenstraat en de Havendijk, ten behoeve van het aansluiten van het buitendijkse gebied 

Havendijk, via de centrale riolering van de gemeente Schiedam op de rioolwaterzuivering 

"De Groote Lucht" 

 

 

Vergunningnummer: 88.164 

Vergunninghouder:  Bureau Beheer Landbouwgronden  



Beschrijving: het  in de Lage Abtswoudsche polder, langs de Abtwoudseweg maken van 

een dam in hoofdwatergang nr. 13A, in het kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie S, 

nr. 77 

 

 

Vergunningnummer: 88.165 

Vergunninghouder:  A. Varekamp  

Beschrijving: het dempen van water en graven van vervangend water  in de Oude 

Campspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 829 en 864 

 

 

Vergunningnummer: 88.166 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het langs de Wennetjessloot, alsmede in een aantal boezemwateren in 

Madestein, Nieuw-Waldeck en Houtwijk, alsmede in een aanta;l polderwateren in de polder 

Oostmade (Madestein) en de Eshofpolder (de Uithof en Houtwijk) maken en hebben van 

onderwaterbermen, waarop rietkragen, gesteund door onderwaterbeschoeiingen langs de 

watergangen 

 

 

Vergunningnummer: 88.167 

Vergunninghouder:  fa H.B. van Wingerden en Zn, W.A.J.M. Barendse en M.P.M. van 

Wingerden 

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K nrs. 3673, 5010, 5374 en 5376 

 

 

Vergunningnummer: 88.168 

Vergunninghouder:  A. v.d. Meer  

Beschrijving: het plaatsen van een stuw in de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie R, nr. 897 

 

 

Vergunningnummer: 88.169 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen   

Beschrijving: het op cq in de Maasdijk, plaatselijk bekend als de Hoogstraat, het gedeelte 

tussen Afrol en Delftseveerweg: a) aanbrengen van sierbestrating en het plaatsen van 

straatmeubilair, bestaande uit parkeermeters, drie eenvoudige fietsenstallingen en 

boombakken; b) aanbrengen van beplanting  in het opgehoogde binnentalud planten van 3 

bomen, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 557 

 

 

Vergunningnummer: 88.170 

Vergunninghouder:  J.A. van der Sande 

Beschrijving:  Het uitbreiden van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, in de 

kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie B, nrs. 916 en 1037 

 

 

Vergunningnummer: 88.171 

Vergunninghouder:  H.J.M. van Os 

Beschrijving: het dempen en het vervangend graven van water in boezemland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 4410 en 5311 

ingetrokken bij vergunning 536/1988 

 

Vergunningnummer: 88.172 

Vergunninghouder:  fa C.  Wessteijn 



Beschrijving: het berijden van Delflands strandweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 22 en 23, alsmede de 

strandweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen bij de strandhoofden 32 en 

33 

 

 

Vergunningnummer: 88.173 

Vergunninghouder:  R.A.M. Duijnisveld 

Beschrijving: het vervangen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Dijkpolder  

en het verbreden van een dam in die polder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie K, nr. 3594 

onder intrekking van vergunning 265/1969 

 

Vergunningnummer: 88.174 

Vergunninghouder:  J.C. van Paassen 

Beschrijving: het in de Voordijkshoornse polder bouwen en hebben van een bedrijfsruimte, 

met de noordwestelijke gevel (30 m) minder dan 4 m uit de insteek van een sloot, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie I, nr. 3527 

 

 

Vergunningnummer: 88.175 

Vergunninghouder:  Openbare Nutsbedrijven Schipluiden 

Beschrijving: het hebben van een laagspanningskabel over een lengte van ca 80 m onder 

de kruin, waarop een  openbaar voet-/fietspad, en in het binnentalud van de boezemkade 

van de Woudsepolder langs de Harnaschwatering, ter plaatse bekend als Harnaschkade 

nabij huis nr. 29, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G nr. 1211 

 

 

Vergunningnummer: 88.176 

Vergunninghouder:  P.H.M. van Luijk 

Beschrijving: het in de Dijkpolder dempen van water en het graven van boezemwater, in 

de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 3420 en 4080 

 

 

Vergunningnummer: 88.177 

Vergunninghouder:  fa L. en T. Jansen 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringsveldsche polder te Kwintsheul maken en 

hebben van een waterinlaat in de boezemkade langs de Lange Watering, in het kadastrale 

perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2216 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.178 

Vergunninghouder:  vof P.C.A. Duijvesteijn en Zonen  

Beschrijving:  Vernieuwen van een warenhuis  in de Woudse Droogmakerij, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1052 

 

 

Vergunningnummer: 88.179 

Vergunninghouder:  L.W.M. Groenwegen en vof G. de Elsenberg 

Beschrijving: het in de Vlietpolder, in sectie C van de kadastrale gemeente Naaldwijk: a) 

dempen van de 212 m lange sloot die ligt in en op de grens van de percelen nrs 1652 en 

1962 (te dempen 494 m2); b) in perceel nr 1652 graven van 494 m2 water door de 

bestaande sloot die aan de noordzijde ligt over een lengte van 51,4 m te verbreden met 

5,20 m verlopend naar 14,0 m; c) verwijderen van een gronddam tussen de percelen nrs 

1652 en 1506; d) het aanbrengen en hebben van een azobé keerschut met verstelbare 

overloophoogte in de sloot tussen de percelen nrs 1962 en 1506, nabij perceel nr 1935 

 



 

Vergunningnummer: 88.180 

Vergunninghouder:  vof G. v.d. Lee en Zn 

Beschrijving: het plaatsen van een beschoeiing in verband met de bouw van een 

warenhuis in het Hondertland, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 

969 

 

 

Vergunningnummer: 88.181 

Vergunninghouder:  Stichting voor Vogel-Olieslachtoffers, afdeling "Eendenkooi" 

Beschrijving: het in de Aalkeet- Binnenpolder, de Aalkeet-Buitenpolder en de Foppenpolder 

plaatsen van 6 afpalingsborden in sloten, om het afpalingsrecht, dat tot 1.130 m uit het 

midden van de eendenkooi strekt, aan te duiden 

 

 

Vergunningnummer: 88.183 

Vergunninghouder:  J. van Es  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstwegen en het strand in de zeewering, ten 

zuiden van Kijkduin, alsmede vanaf de De Savornin Lohmanlaan naar het rijslag bij 

standhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 88.185 

Vergunninghouder:  J.W. Kuyvenhoven 

Beschrijving: het in de Vlietpolder aandammen en het vervangend graven van water, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 2068 en 1713 

 

 

Vergunningnummer: 88.186 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het dempen van circa 2,5 m2 water door middel van het versmallen over een 

lengte van 2 m van de Nieuwe Vaart en het daartoe maken van een 2 m lange 

beschoeiing, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 1742 

 

 

Vergunningnummer: 88.187 

Vergunninghouder:  A.H. van de Akker 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder plaatsen en hebben van een 

bemalingsinstallatie, ter vervanging van een windmolentje, nabij het noordelijke einde van 

de sloot, welke deel uitmaakt van de percelen, gemeente Stompwijk, sectie H, nrs. 1317 

en 1899 

 

 

Vergunningnummer: 88.189 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: de aanleg van drinkwatertransportleidingen langs het Gaagpad te Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 88.190 

Vergunninghouder:  C.G.M. Kouwenhoven 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de polder Oostmade, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie K nr. 1412 

 

 

Vergunningnummer: 88.191 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  



Beschrijving: het uit het buitentalud van de Maasdijk verwijderen van funderingsresten van 

de panden Noorddijk nrs. 3 en 5, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, 

nr. 5159 

 

 

Vergunningnummer: 88.192 

Vergunninghouder:  Vereniging "Scouting De Lier" 

Beschrijving: het in De Lier maken en hebben van een aanlegsteiger, lang 13 m, tot 1 m 

uit en evenwijdig aan de oostelijke oeverlijn van een zijsloot van de Breê-Lee, circa 105 m 

ten zuidwesten van de Heulstraat 

 

 

Vergunningnummer: 88.193 

Vergunninghouder:  Plaspoelpolder Industrieschap 

Beschrijving: het in de Hoge Broekpolder leggen en hebben van vier leidingen die 

uitmonden in polderwater voor het afvoeren van het hemelwater van daken en de 

bijbehorende parkeerplaatsen van een nieuw te bouwen kantoor en bedrijfshal, nabij de 

hoek Rotterdamseweg-rijksweg 13, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie E, 

nr. 1003 

 

 

Vergunningnummer: 88.194 

Vergunninghouder:  J. Looije  

Beschrijving: het uitvoeren van werken ten behoeve van een tuinbouwproject in de 

Oranjepolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3336 

 

 

Vergunningnummer: 88.195 

Vergunninghouder:  F.P.J. Barendse 

Beschrijving: het uitbreiden van een woning deels op de boezemkade van de Boschpolder, 

in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 7214 

 

 

Vergunningnummer: 88.196 

Vergunninghouder:  Hollandse Beton  Maatschappij BV, regio West-Nederland 

Beschrijving: het in de Veen- en Binkhorstpolder te 'sGravenhage met behulp van een 

bemalingsinstallatie lozen op de Schenk van  bronneringswater uit de bouwput voor de 

nieuwbouw van Siemens Nederland NV aan de Wilhelmina van Pruisenweg 

 

 

Vergunningnummer: 88.197 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, p/a  Grondbedrijf Rotterdam 

Beschrijving: het afgraven van een gronddepot gelegen op de Delflandsedijk en de 

Zekkerstraat, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1328 

 

 

Vergunningnummer: 88.198 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het hebben van een drukriolering door de Berkelsche Zweth en in de 

langsligggende boezemkaden van de Akkerdijksche polder en de polder Schieveen, 

alsmede een spoelwaterinlaat vanuit de Berkelsche Zweth 

onder intrekking van vergunning 289/1985 

 

Vergunningnummer: 88.199 

Vergunninghouder:  G.T.H. Vijverberg 



Beschrijving: het bouwen en hebbben van een warenhuis en het plaatsen van een 

beschoeiing in de Oude Campspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, 

sectie G nrs. 588 en 705 

 

 

Vergunningnummer: 88.200 

Vergunninghouder:  NV Nederlandsche Drinkwateleiding Maatschappij 

Beschrijving: het: a) leggen van buizen cq zinkers ten behoeve van dienstleidingen 

(waaronder worden verstaan leidingen die zonder vertakkingen het water van de 

hoofdbuizen naar de meters of de huisaansluitingen van verbruikers voeren) in wateren en 

wanneer daarbij geen zeewering, dijk of kade in het geding is, in wegen die in beheer zijn 

bij Delfland; b) hebben en onderhouden van dienstleidingen in: 1) de Slaperdijk te Ter 

Heijde en  in de zeewering aldaar, alsmede in de Zanddijk, de Zijdijk en de Maasdijk, 

tussen de Zijdijk en de Schenkeldijk in de gemeente Naaldwijk, tot waterlevering aan de 

naast deze dijken gelegen panden; 2) wateren; 3) boezemkaden van diverse polders; 4) 

polderkaden van diverse polders; 5) diverse wegen die in beheer zijn bij Delfland, met dien 

verstande dat deze vergunning niet geldt voor leidingen die de sub a1) genoemde dijken 

kruisen en voorts niet geldt voor grondroering in de zeewering en de Maasdijk gedurende 

het winterseizoen van 1 oktober tot 1 pril. Voor elk zodanig werk zal een afzonderlijke 

vergunning van Delfland moeten zijn verkregen  

 

 

Vergunningnummer: 88.201 

Vergunninghouder:  S.M.T. Bouwbedrijf BV 

Beschrijving: de bouw van 9 woningen  op de kade langs de binnenboezem van de polder 

Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nrs. 2189 en 

3632 

 

 

Vergunningnummer: 88.202 

Vergunninghouder:  A.M.F. van der Zalm 

Beschrijving: het berijden van het strand vanaf RS 102 (Houtrustweg) tot aan RS 104 

(Fuutlaan) 

 

 

Vergunningnummer: 88.203  

Vergunninghouder: Gemeente Nootdorp  

Beschrijving: het ten behoeve van de reconstructie van een gedeelte van de Oudeweg te 

Nootdorp: a) dempen van ca 1600 m2 water van de binnenboezem van de polder 

Nootdorp; b) plaatsen van een beschoeiing langs de binnenboezem aan de zijde van de 

Oudeweg en plaatselijk langs de overzijde van de binnenboezem; c) het doen van 

grondroeringen in de polderkade van de Polder van Nootdorp; d) verlengen van een 

verbindingsduiker nabij de Geerweg; e) aanpassen van een aantal voor de 

waterhuishouding ter plaatse van belang zijnde duikers 

 

 

Vergunningnummer: 88.204 

Vergunninghouder:  NV Nederlandsche Drinkwater Maatschappij 

Beschrijving: vernieuwing te De Lier en Schipluiden van een drinkwaterleiding langs de 

Oostbuurtseweg 

onder intrekking van vergunning 50/1974, gewijzigd bij besluit 1300/1846 van 12 

september 1974 

 

Vergunningnummer: 88.205 

Vergunninghouder:  E. van Geest, mevr. M.S. Dekker-Veenman en J.M. Voskamp 



Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nrs. 6949, 4192 en 4193 resp. 

perceel nr. 5992 en nr. 6242 

onder intrekking van vergunning 197/1972 

 

Vergunningnummer: 88.206 

Vergunninghouder:  M. van der Kruk en A.G.A. Koot 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, vanaf de Hoek van Hollandlaan tot het rijslag achter strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 88.207 

Vergunninghouder:  NV Nederlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het: a) verwijderen van gietijzeren leiding met een mantelbuis over het 

Smids- of Lierwatertje ter hoogte van de Burgemeester van Doornlaan en de Kijckerweg, 

alsmede van het leidinggedeelte uit de langs dit water gelegen boezemkade van de 

Hoefpolder; b) leggen en hebben van een drinkwatertransportleiding in een stalen 

mantelbuis  over genoemde watergang ter hoogte van de sub a) vermelde wegen; c) 

leggen en hebben van een drinkwatertransportleiding in de sub a) genoemde boezemkade 

 

 

Vergunningnummer: 88.208 

Vergunninghouder:  R. Zwinkels  

Beschrijving: het  in de Oude - en Nieuwe Broekpolder bouwen en hebben van een 

warenhuis met de 102,66 m lange noordoostgevel 1,32 m uit de beschoeiing die staat in 

de doorgaande oeverlijn van een sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nr 2086 

 

 

Vergunningnummer: 88.209 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam 

Beschrijving: het te Schiedam reconstrueren van een gedeelte Havenstraat minder dan 25 

m uit de begrenzing van de Delflandsedijk, ter hoogte van de aansluiting met de 

Westfrankelandsedijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.211 

Vergunninghouder:  L.A.J. Hoogweg 

Beschrijving: de uitvoering van werken in verband met de bouw van een warenhuis in de 

Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 3081 

 

 

Vergunningnummer: 88.212  

Vergunninghouder: T. Boekestein Tzn.  

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Oude 

Campspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 808 

 

 

Vergunningnummer: 88.213 

Vergunninghouder:  H.J. 't Hoen 

Beschrijving: het maken en hebben van een rijbrug over een boezemsloot ter vervanging 

van een aldaar aanwezige brug, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 

4829 

onder intrekking van vergunning 253/1965 

 

Vergunningnummer: 88.214 

Vergunninghouder:  Gebrs. J. en H. Steeneveld 



Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp te Leidschendam (sectie H van de kadastrale 

gemeente Stompwijk): a) maken van een 5,8 m brede dam in een watergang, die ligt in 

de percelen nrs 1887, 1886 en 2559 (te dempen 10 m2); b) graven van vervangend water 

door het verwijderen van een dam die in hoofdwatergang nr 8 ligt tussen de percelen nrs 

1884 en 883; c) door middel van de ondr a) bedoelde dam uitwegen naar de Houtlkade 

alsmede op die weg werken, dienende tot uitweg, te maken en te hebben 

 

 

Vergunningnummer: 88.215 

Vergunninghouder:  H. Nutbeij  

Beschrijving: het maken en hebben van  een 3 m brede brug over het Nieuwe Water ter 

verbinding met de parallelweg op de binnenberm van de Maasdijk te Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr.  933 

 

 

Vergunningnummer: 88.216 

Vergunninghouder:  P. van Geest  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater in boezemland, aansluitend aan de 

koker onder de Perzikenlaan, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie 

I, nrs. 4820 en 4974 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.217 

Vergunninghouder:  vof F. Hofland en Zn.  

Beschrijving: het in de Vlietpolder te Naaldwijk: a) met 2 m verbreden en aldus hebben 

van een dam in de watergang die ligt in de percelen sectie C, nrs. 1553 en 1532 enerzijds 

en nr. 1442 anderzijds (te dempen 3 m2); b) verbreden van een watergang in het 

voornoemde perceel nr. 1332, bij de noordoosthoek (te graven 3 m2) 

 

 

Vergunningnummer: 88.218 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland, p/a vaarwegendistrict "De Landen" 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam, ten behoeve van de aanleg 

van een fietspad langs de Westvlietweg, dempen van de 4 doodlopende einden watergang 

die liggen in de percelen gemeente Stompwijk, sectie F, nrs. 1876, 929, 930, 1055 en 

3203      

 

 

Vergunningnummer: 88.219 

Vergunninghouder:  BV Zuid-Hollandsche Pletterijen v/h Hamburger  

Beschrijving: het in de Hoge Broekpolder: a) dempen van een watergang die ligt in de 

percelen gemeente Rijswijk, sectie F, nrs. 1638 en 1639; b) het graven en hebben van een 

watergang in het perceel nr. 1639 

 

 

Vergunningnummer: 88.220 

Vergunninghouder:  Delta-Stek BV 

Beschrijving: het in de Oude Campspolder dempen van een watergang die ligt in en op de 

grens van de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 911 en 598 

 

 

Vergunningnummer: 88.221 

Vergunninghouder:  A.J.M. Kortekaas 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de boezem, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nr. 1275 

 

 



Vergunningnummer: 88.222 

Vergunninghouder:  A.E. Poot 

Beschrijving: het in de Oude Campspolder maken van een dam en het vervangend graven 

van water, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 850 

 

 

Vergunningnummer: 88.223 

Vergunninghouder:  fa Gebr Batist 

Beschrijving: het in de Vlietpolder dempen van water en graven van vervangend water, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1801 en 1210 

 

 

Vergunningnummer: 88.224 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 88.225  

Vergunninghouder: H.C. van der Wal 

Beschrijving: het  in het Hondertland dempen van een watergang die ligt in perceel 

gemeente Maasland, sectie F,nr. 3791, aansluitend aan een bestaande demping 

 

 

Vergunningnummer: 88.226 

Vergunninghouder:  A.M. Hoekstra 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp verbreden van een dam ter hoogte van 

Dwarskade 32, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie E, nrs. 808, 809 en 

1465 

 

 

Vergunningnummer: 88.227 

Vergunninghouder:  F.A. van der Kaay 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland dempen van water, in het 

kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 1278 

 

 

Vergunningnummer: 88.228 

Vergunninghouder:  N.L. van Geest 

Beschrijving: het maken van een dam in een watergang die ligt in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 4712 en 4864 en het graven van vervangend water 

 

 

Vergunningnummer: 88.229 

Vergunninghouder:  Hoka-Snacks Den Haag BV 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg door de Westduinen van de De 

Savornin Lohmanlaan tot de rijslagen naar het strand bij de strandhoofden 32 en 33 

 

 

Vergunningnummer: 88.230 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het te De Lier (Kralingerpolder) uitvoeren van werken ten behoeve van de 

aanleg van een fietstunnel door de Burgemeester Crezeelaan als onderdeel van het 

provinciale fietspad nr. 73 

 

 

Vergunningnummer: 88.231 



Vergunninghouder:  J. van Reeven 

Beschrijving: het in sectie L van de gemeente 's-Gravenzande: a) maken en hebben van 

een dam in de watergang die ligt in de percelen nrs. 4947, 4946 en 3498 enerzijds en 

perceel nr. 4374  anderzijds; b) graven en hebben van vervangend water aan het Nieuwe 

Water 

 

 

Vergunningnummer: 88.232 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk uitvoeren van werkzaamheden in het Stadslandschap-

Deelplan Hoekpolder  ten behoeve van waterhuishouding 

 

 

Vergunningnummer: 88.233 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Kabelnetten, regio 

Vlaardingen) 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel door de Delflandsedijk ter 

hoogte van hm 122.40, langs de omgelegde Govert van Wijnkade 

 

 

Vergunningnummer: 88.234 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een transformatorstation op de buitenberm van 

de Maasdijk, ter hoogte van het pand nr. 52, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie F, nr. 2105 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.235 

Vergunninghouder:  J.P.H.M. van Kester 

Beschrijving: het  in de Oude Lierpolder bouwen van een paardenstal met de oosthoek uit 

de doorgaande oeverlijn van hoofdwatergang nr. 6b, de Westwatering, in het kadastrale 

perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 2622 

 

 

Vergunningnummer: 88.236 

Vergunninghouder:  fa Groen en Bregman 

Beschrijving: het in het plan Brinkhoek te Hoek van Holland, deels op de Delflandsedijk , 

doen van enige ontgravingen en het bouwen van een ruimte voor handel en nijverheid en 

58 woningen 

 

 

Vergunningnummer: 88.237 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, de Drinkwaterleiding 

Beschrijving: het te Rotterdam (Overschie), in de Delftweg, ter hoogte van pand nr. 326, 

boezemkade van de polder Schieveen, maken en hebben van een huisaansluiting op het 

waterleidingnet 

 

 

Vergunningnummer: 88.239 

Vergunninghouder:  G.J.M. Kester 

Beschrijving: het in de Dijkpolder dempen van polderwater  en het graven van 

boezemwater, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4059 en 2082 

resp. nr. 2836 

 

 

Vergunningnummer: 88.240 

Vergunninghouder:  M.P. Zuidgeest 



Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie K, nrs. 4272 en 4815 

 

 

Vergunningnummer: 88.241 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel over een lengte van 60 m in 

Delflands zeewering, ter plaatse van het Louwtje, in het kadastrale perceel, gemeente  's-

Gravenzande, sectie M, nr. 1021 

 

 

Vergunningnummer: 88.242 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het  ter hoogte van het pand Maasdijk 27 aanbrengen en hebben van een 

rioolleiding: a) via een mantelbuis, bevestigd aan een betonnen damwand van  een 

bestaande dam  over de bermsloot van de Maasdijk; b) in de binnenberm van de Maasdijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.243 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Honselersdijk, in de Oude - en Nieuwe Broekpolder, leggen en hebben 

van een hoogspanningskabel  en een signaalkabel als zinker door de sloot die ligt in en op 

de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1961 en 2002 

 

 

Vergunningnummer: 88.245 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwater Maatschappij 

Beschrijving: het te 's-Gravenzande leggen van een drinkwaterleiding door de Maasdijk, 

ter hoogte van het pand Maasdijk 80 

 

 

Vergunningnummer: 88.246 

Vergunninghouder:  J.A. Helderman 

Beschrijving: het graven van water in de Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie K, nr. 4236 

onder intrekking van vergunning 70/1988, voor wat betreft het gestelde sub I, punt b 

 

Vergunningnummer: 88.247 

Vergunninghouder:  C.F. van Koppen 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw bouwen en hebben van een warenhuis, 

met de zuidoostgevel minder dan 4 m uit de insteek van een sloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie D nr. 315 

 

 

Vergunningnummer: 88.248 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te De Lier, in de Dorppolder, leggen en hebben van een kabelzinker door 

de zuidelijke bermsloot van de Oostbuurtseweg, ter hoogte van huisnr. 13 

 

 

Vergunningnummer: 88.249 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker door de sloot die 

ligt in en op de grens van de percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4927 en 

4820 

 

 



Vergunningnummer: 88.250 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs leggen en hebben van hoogspanningskabels door 

de bermsloot van de Zuidersingel tegenover huisnr. 77 A 

 

 

Vergunningnummer: 88.251 

Vergunninghouder:  J. Zegwaard  

Beschrijving: het in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker maken van een dam 

in een watergang die ligt in de percelen, gemeente Pijnacker, sectie B nrs. 1078 en 1080 

 

 

Vergunningnummer: 88.252 

Vergunninghouder:  H.P. van Ruyven 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nr. 2031, 2094 en 2466 

 

 

Vergunningnummer: 88.253 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de gemeente 's-Gravenzande: a)  leggen en hebben van een 

elektriciteitskabel: 1) als zinker door de bermsloot van de Maasdijk ter plaatse van huisnr 

65; 2) in de binnenberm van de Maasdijk ter plaatse van de huisnrs 65 en 81a; b) 

plaatsen en hebben van een verdeelkast op de binnenberm van de Maasdijk ter plaatse 

van huisnr 81a 

 

 

Vergunningnummer: 88.254 

Vergunninghouder:  G.W. Koop, D. Schouten, G. G. Jansen en J.G.M. Koop 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij dempen van water en het vervangend 

graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 845 en 

1146, 847, 848,852 en 816 

 

 

Vergunningnummer: 88.257 

Vergunninghouder:  M. Verkade en C. Zeelenberg 

Beschrijving: het verbreden van een dam in een boezemsloot, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 3781 en 5263 

 

 

Vergunningnummer: 88.258 

Vergunninghouder:  N.G.M. v.d. Arend 

Beschrijving: het in het Hondertland dempen van water, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3263 en 3265 

 

 

Vergunningnummer: 88.259 

Vergunninghouder:  Bram Marrewijk Tuincentrum, Produkt Bram Marrewijk BV en A.N.T. 

van Marrewijk 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder dempen van water en het vervangend graven van 

water, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1722, 1678 en  1721 

 

 

Vergunningnummer: 88.260 

Vergunninghouder:  fa Boschwoning 



Beschrijving: het maken en hebben van een rijbrug over boezemwater, ter vervanging van 

een aldaar aanwezige brug, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 

954 en 1000 

 

 

Vergunningnummer: 88.261 

Vergunninghouder:  J.W. van Staalduinen 

Beschrijving: het  in boezemland: a) maken van een dam in de watergang; b) verbreden 

van een watergang, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 

4435 en 4579 

 

 

Vergunningnummer: 88.262 

Vergunninghouder:  P.A.M. Barendse 

Beschrijving: het in boezemland dempen en vervangend graven van water, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 1791 en 1792 

 

 

Vergunningnummer: 88.263 

Vergunninghouder:  J.M.J. van Baalen 

Beschrijving: het in boezemland verbreden van een dam en graven van vervangend water, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4892 

 

 

Vergunningnummer: 88.264 

Vergunninghouder:  P. Noordam 

Beschrijving: het in de Commandeurspolder: a) instellen van een lager peil in sloten in de 

percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 285 tot en met 294; b) instandhouden van 

het lagere peil door het aanbrengen en hebben van een onderbemalingspomp, twee 

stuwen en kokers in twee dammen  

onder intrekking van het door het voormalige bestuur van de Commandeurspolder bij 

besluit van 11 maart 1926 aan Dirk van Vliet Pauluszoon te Maasland verleende 

vergunning voor een wind-watermolentje 

 

Vergunningnummer: 88.265 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande 

Beschrijving: het planten en hebben van knotwilgen en sierperen op de boezemkade van 

de Poelpolder, plaatselijk bekend Maesemundeweg en Nieuwe Vaart, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande,  sectie K, nrs. 3144, 3248, en 3248 

 

 

Vergunningnummer: 88.266 

Vergunninghouder:  H. van Leeuwen 

Beschrijving: het in de Holierhoekse- en Zouteveensepolder op cq n het binnentalud en de 

binnenberm van de boezemkade langs de Breê - of Lichtvoetswatering, bouwen en 

uitbreiden van de woning Vlaardingsekade 50, in het kadastrale perceel, gemeente 

Schipluiden, sectie B, nr. 420 

 

 

Vergunningnummer: 88.267 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een onderbemalingsinstallatie ten behoeve van 

het handhaven van een peil van NAP -3,25 m in het gebied van het geldende 

bestemmingsplan Klapwijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.268 



Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag)  

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de noordelijke berm van de 

Laakweg en 14 m door de Laakweg, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie 

B, nr. 1015 

 

 

Vergunningnummer: 88.269 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de gemeente Berkel en Rodenrijs leggen van een gasleiding door een 

sloot ter hoogte van het pand Klapwijkseweg nr. 72 

 

 

Vergunningnummer: 88.270 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, directoraat Kabel- en 

Radioverbindingen) 

Beschrijving: het te Delft leggen en hebben van een kabelzinker door Delflands 

boezemwater, het Rijn-Schiekanaal, ter hoogte van de Tweemolentjesvaart 

 

 

Vergunningnummer: 88.271 

Vergunninghouder:  NV Energiebedrijf Rijswijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van een elektriciteitskabel in de binnenteen van de 

boezemkade van de Hoekpolder langs de Dulder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Rijswijk, sectie I nr. 848 

ingetrokken bij vergunning 506/1988 

 

Vergunningnummer: 88.272 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in de gemeente Naaldiwjk aanbrengen van 2 vissteigers langs de 

Naaldwijkse vaart: a) in het perceel, kadastraal bekend sectie H nr. 619, nabij de 

Gerbrandystraat; b)  in het perceel, kadastraal bekend sectie D nr. 7235 nabij de 

Klompéstraat 

 

 

Vergunningnummer: 88.274 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de polder Berkel te gemeente Berkel en Rodenrijs leggen van een 

gasleiding: a) als zinker door de noordelijke bermsloot van de Meerweg, ter hoogte van 

pand nr 27; b) door de toegangsdam in de noordelijke bermsloot langs de Meerweg, ter 

hoogte van pand nr 29; c) via een brugbuis over de Meertocht, hoofdwatergang nr 17, 

langs de Meerweg, ter hoogte van pand nr 42 

 

 

Vergunningnummer: 88.275 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Pijnacker in de Oude Polder van Pijnacker leggen en hebben een 

gasleiding door een sloot nabij de Vlielandseweg en de spoorbaan Den Haag-Rotterdam ter 

hoogte van het Wilgenhof 

 

 

Vergunningnummer: 88.276 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: de uitvoering van werken ten behoeve van de aan te leggen 

woonwagenlokatie in de Wippolder langs de Strijpkade nabij de Sammersbrug, in de 

kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 2297 en 5370 

 



 

Vergunningnummer: 88.277 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het inrichten van een loskade aan de Schie, ter hoogte van de Oost-

Abtspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Overschie, sectie E nr. 359 

 

 

Vergunningnummer: 88.278 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk leggen en hebben 

van een laagspanningskabel tweemaal als zinker door de bermsloot van de Molenlaan ter 

hoogte van de percelen gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1058 en 887 

 

 

Vergunningnummer: 88.279 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in de buitenduinen, binnen de bebouwde kom te Scheveningen, 

reconstrueren van de Gevers Deynootweg, vanaf hetScheveningseslag en van een 

aansluitend gedeelte van de Badhuiskade met een totale lengte van 500 m, met 

bijkomende werken, ondermeer omvattende het aanleggen van nieuwe rioleringen, het 

maken van nieuwe huisaansluitingen daarop, het volspuiten met beton van de bestaande 

riolen, het vernieuwen van de wegverhardingen en de tramrails en het daaronder 

aanbrengen van funderingen 

onder intrekking van vergunning 402/1987 

 

Vergunningnummer: 88.281 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Wippolder ten behoeve van de plannen 

"Centrum Wonen" en "Vliethof" te Wateringen 

onder intrekking van vergunning 402/1987 

 

Vergunningnummer: 88.282 

Vergunninghouder:  Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam 

Beschrijving: het verplaatsen van 2 lichtmasten en het verleggen van openbare 

verlichtingskabel in het gebied van de Delflandsedijk ter hoogte van de Stationsweg en de 

Pastoor Onderwaterstraat te  Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) 

 

 

Vergunningnummer: 88.283 

Vergunninghouder:  A. Minnaard en F. van de Valk 

Beschrijving: het in de polder Het Oudeland dempen van polderwater, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 4283 en 4285 

 

 

Vergunningnummer: 88.284 

Vergunninghouder:  J.A.F.M. Vis 

Beschrijving: het aanbouwen van een bijkeuken aan de noordwestzijde van de woning op 

een afstand van 330 m uit de Rijksstrandpalenlijn, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie F, nr. 1992 

 

 

Vergunningnummer: 88.285 

Vergunninghouder:  W.G. Knijnenburg 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder bouwen c.q. vernieuwen van een warenhuis, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr.1031 

 

 



Vergunningnummer: 88.287 

Vergunninghouder:  ing. W . Lagerweij 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een tuin, voorzien van plantenbakken, een 

houten plateau en diverse houtconstructies, op de met het achterland verheelde 

boezemkade van de Oude Lierpolder langs de Leê of Lierwatering, in het kadastrale 

perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3637 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.288 

Vergunninghouder:  G. Schoenmaker  

Beschrijving: het in de Groeneveldsche polder vernieuwen en hebben van een warenhuis, 

in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 373 

 

 

Vergunningnummer: 88.289 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het leggen van een hoogspanningskabel in een brugbuis langs een brug over 

het Zwethkanaal, ter hoogte van de Burgemeester Elsenweg en als zinker door een 

boezemsloot, zijsloot van het Zwethkanaal aan de noordwestzijde van het NAM-terrein aan 

de Hoge Noordweg in de gemeente Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.290 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Wesland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings - en signaalkabel als zinker 

door drie sloten in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, 

nrs. 1159 en 1126, 1811 en 1801 en 1801 en 1108 

 

 

Vergunningnummer: 88.291 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings- en signaalkabel in de 

Vlietplolder, als zinker door een sloot in en op de grens van de percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie C, nrs. 1643 en 1644 

 

 

Vergunningnummer: 88.292 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de bermsloot van de Galgeweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 3279 

 

 

Vergunningnummer: 88.293 

Vergunninghouder:  J. Wesstein en Zn 

Beschrijving: het  in de Boschpolder dempen en graven van water, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8233 en 8234 

 

 

Vergunningnummer: 88.294 

Vergunninghouder:  J.C. van der Hoeven 

Beschrijving: het maken van een aandamming en het vervangend graven van water in 

boezemland te Poeldijk, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nr. 1393 en 

1737 

 

 

Vergunningnummer: 88.295 

Vergunninghouder:  L. van der Kruk 



Beschrijving: het in de Oude en Nieuwe Broekpolder maken van een dam en het 

vervangend graven van water, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B nr. 

887 

 

 

Vergunningnummer: 88.296 

Vergunninghouder:  H. Schellevis en fa Gebr. Schellevis 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland dempen van water en het 

vervangend graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, 

sectie A, nrs. 1321 en 883 

 

 

Vergunningnummer: 88.297 

Vergunninghouder:  C. Toet  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering van de strandweg ten 

zuiden te Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 88.298 

Vergunninghouder:  R. Verkade en W. Boekestein 

Beschrijving: het in Delflands boezem, in sectie C van de kadastrale gemeente 's-

Gravenzande: 1) dempen van de watergang die ligt in en op de grens van de percelen nrs. 

4507 en 4508; 2a) verbreden van een watergang, die ligt aan de oostzijde van de percelen 

nrs. 1751 en 1746; 2b) verbreden van een watergang, die ligt aan de westzijde van 

perceel nr 4507 

 

 

Vergunningnummer: 88.299 

Vergunninghouder:  J. L. van Dijk 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul dempen van water en 

het vervangend graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie 

C, nr. 2294 en nrs. 2370 en 3416 

 

 

Vergunningnummer: 88.300 

Vergunninghouder:  Gemeentewerken Rotterdam  

Beschrijving: a) het stichten en hebben van een bemalingsinstallatie in elk van de 

ontpolderde gebieden in de gemeente Rotterdam, genaamd Blijdorp, Spaansepolder, 

Overshcie en Oud - Mathenesse, ten behoeve van de afvoer van oppervlaktewater uit deze 

gebieden op Delflands boezem; b) het door de Overschieseweg, boezemkade van de 

voormalige Spaanse Polder, naar de Schiedamse Schie leggen van een persleiding van het 

gemaal van die polder in de bestaande persleiding van het voormalige poldergemaal; c) 

aansluiten van de persleiding van het gemaal Oud-Mathenesse op een bestaande 

inlaatduiker vanuit de Delfhavense Schie 

 

 

Vergunningnummer: 88.301 

Vergunninghouder:  P.A. de Vette 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder dempen van water en het vervangend graven van 

water, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 300, 301 en 304 

 

 

Vergunningnummer: 88.302 

Vergunninghouder:  F.H.M. Duyndam 

Beschrijving: het  in de noordelijke bermsloot langs de Ackerdijkseweg in de Zuidpolder 

van Delfgauw verbreden van een dam in de watergang, in de kadastrale percelen, 

gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 1117 en 1015 



 

 

Vergunningnummer: 88.303 

Vergunninghouder:  M.C. van Geest 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 4865 

 

 

Vergunningnummer: 88.304 

Vergunninghouder:  Patrimonium's Woningen 

Beschrijving: het te Vlaardingen bouwen en hebben van  bejaardenwoningen op de 

terreinen "De Put" en "Dijkzicht", gefundeerd op betonpalen, op het binnentalud en de 

binnenberm van de Maasdijk (Schiedamsedijk), voor zover gelegen tussen Emaus en de 

Asterstraat aldaar 

 

 

Vergunningnummer: 88.305 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, district Den Haag 

Beschrijving: het leggen, hebben en herstellen van kabelwerken in de versterkte 

zeewering, ter hoogte van de volgende strandovergangen: de slag Doormanweg en de slag 

Strandweg, beide in de gemeente Monster,alsmede de slag Beukel en de slag Vlugtenburg 

in de Gemeente 's-Gravenzande 

onder intrekking van vergunning 218/1966, sub I, punt a, aan de gemeente 's-

Gravenzande 

 

Vergunningnummer: 88.306 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Hoge Broekpolder te Rijswijk bouwrijp maken van de bouwlocatie  

"Vrijenban" 

onder intrekking van vergunning 396/1986 

 

Vergunningnummer: 88.307 

Vergunninghouder:  M. Molenaar  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis deels op de boezemkade van de Oude - en 

Nieuwe Broekpolder en  het dempen en graven van water in deze polder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Naaldiwjk, sectie B, nrs. 411 en 1943 

 

 

Vergunningnummer: 88.308 

Vergunninghouder:  Protestants Christelijke Woningbouwvereniging "De Goede Woning"  

Beschrijving: het in de Delflandse zeewering bouwen en hebben van 59 woninen met 

bijkomende werken aan de Vissershavenstraat te Scheveningen, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 7469 

 

 

Vergunningnummer: 88.309 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van electriciteitskabel als zinker door de sloot in en op 

de grens van de percelen, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, 

nrs. 5030 en 5251 

 

 

Vergunningnummer: 88.310 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie 

Beschrijving: het verleggen van twee stalen aardgastransportleidingen in de Hoekpolder te 

Rijswijk 

 



 

Vergunningnummer: 88.311 

Vergunninghouder:  H.P.M. van Helden 

Beschrijving: het bouwen van een woning met bijkomende werken op de polderkade langs 

de binnenboezem van de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel, sectie 

B, nr. 5205 

 

 

Vergunningnummer: 88.313 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: de aanleg van een stalen 8 bar gasleiding in de boezemkade van de 

Wippolder, langs de Strijp te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 88.314 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Pijnacker, in de Oude Polder van Pijnacker, leggen en hebben van een 

hogedrukgasleiding als zinker door twee poldersloten, ter hoogte van het pand 

Vlielandseweg nr. 6 

 

 

Vergunningnummer: 88.315 

Vergunninghouder:  Drukkerij/Uitgeverij Lakerveld BV 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een bedrijfsruimte  langs hoofdwatergang nr 5 in 

de Eshofplolder in het gebied Kerketuinen, in het kadastrale perceel, gemeente 

Loosduinen, nr. 4108 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.316  

Vergunninghouder:  F.P.J. Smits 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een schuur op de buitenberm van de Maasdijk, in 

het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 1018 

 

 

Vergunningnummer: 88.317 

Vergunninghouder:  P.S.J. Scheffers 

Beschrijving: het aandammen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie A, perceel nrs. 3715 en 3849 

 

 

Vergunningnummer: 88.318 

Vergunninghouder:  C. Wille  

Beschrijving:  Het bouwen van een vlonder boven boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Monster, sectie I, nrs 1770 en 1773 

 

 

Vergunningnummer: 88.319 

Vergunninghouder:  Rijkswaterstaat, Directie Noordzee 

Beschrijving: het uitbreiden van het Controle Informatie Centrum, in de kadastrale 

percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 965 en sectie B, nr, 2703 

onder intrekking van vergunning 461/1979 

 

Vergunningnummer: 88.320 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 



Beschrijving: het te Rijswijk leggen en hebben van een zinkerbundel  door Delflands 

boezem, de Delftsche Vliet en de langsliggende boezemkade van de Hoge Broekpolder, 

plaatselijk bekend als Delftweg, ter hoogte van pand 34 

 

 

Vergunningnummer: 88.321 

Vergunninghouder:  Gemeente Energie Bedrijf Voorburg  

Beschrijving: het te Rijswijk leggen en hebben van een zinkerbundel door Delflands 

boezem, de Delftsche Vliet en de langsliggende boezemkade van de Hoge Broekpolder, 

plaatselijk  bekend als Delftweg, ter hoogte van pand 34 

 

 

Vergunningnummer: 88.322 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland BV 

Beschrijving: het leggen, hebben, plaatsen en herstellen van kabels en verdeelkasten ter 

hoogte van de volgende strandovergangen: de slag Strandweg, de slag Doormanweg en 

de Molenslag in de gemeente Monster 

onder intrekking van vergunningen 266/1962 en 60/1981 

 

Vergunningnummer: 88.323 

Vergunninghouder:  W. Lucas Pensioen BV 

Beschrijving: het in de Eshofpolder te 's-Gravenhage aanleggen en hebben van een 

afvoerleiding voor het lozen van hemelwater, afkomstig van het bedrijfsverzamelgebouw II 

en de daarbij behorende parkeerplaatsen aan de Mangaanstraat op de hoofdwatergang 

rond het gebied Kerketuinen 

 

 

Vergunningnummer: 88.324 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Wateringen nabij de Kwintlaan aanleggen en hebben van een 

hoogspanningskabel als zinker in de omgelegde Wateringsevaart en in de Raaphorstsloot 

(beide boezemwateren) 

 

 

Vergunningnummer: 88.325 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland BV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings- en  laagspanningskabel: a) 

als zinker door het boezemkanaal en over een lengte van 75 m in de boezemkade in de 

percelen, kadfastraal bekend, gemeente Naaldwijk, sectie H nrs. 955 en 954; b) als zinker 

door de boezemsloot met verheelde boezemkaden in het perceel, kadastraal bekend 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 954 

 

 

Vergunningnummer: 88.326 

Vergunninghouder:  J.C.H. Volkering 

Beschrijving: het  in de Dorppolder bouwen en hebben van een warenhuis, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie D,  nr. 580 

 

 

Vergunningnummer: 88.327 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs in de polderBerkel leggen en hebben van een 

gasleiding in de Kleihoogt, via een dam over de langsliggende hoofdwatergang ter hoogte 

van het pand  nr 12 en over de bermsloot ter hoogte van pand nr 11, via een brugbuis 

over de bermsloot bij pand nr 9 en tweemaal als zinker door de bermsloot, 55 m noordelijk 

van de Middelweg 

 



 

Vergunningnummer: 88.328 

Vergunninghouder:  fa M.A.G. Zwinkels 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Oude - en 

Nieuwe Broekpolder ten behoeve van het bouwen van een warenhuis, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2073 

 

 

Vergunningnummer: 88.329 

Vergunninghouder:  H.J.M. van der Knaap 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder dempen van water en het 

vervangend graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, 

nr. 1014 en 3408 

 

 

Vergunningnummer: 88.330  

Vergunninghouder:  C.M. Eijgenraam 

Beschrijving: het in de zuidwestelijke bermsloot van de Molenweg,  in de Westpolder van 

de polder Berkel, maken van een dam in een watergang die ligt in de percelen, gemeente 

Berkel en Rodenrijs, sectie B nrs. 4545 en 4115 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.331 

Vergunninghouder:  ir. G.C.H. Kolk  en F.A.J. van der Burg 

Beschrijving: het in de polder Berkel dempen van water en het vervangend graven van 

water, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3331 resp. 

3271 en 3266 

 

 

Vergunningnummer: 88.332 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het in het boezemland te Voorburg dempen van een 85 m lange watergang, 

zijnde een insteeksloot van de Broeksloot (te dempen 340 m2), in het kader van het  

bouwrijp maken van een terrein aan het Soomerlustplein 

 

 

Vergunningnummer: 88.333 

Vergunninghouder:  T.W. Adrichem 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij bouwen van een warenhuis met de 

noordwestelijke gevel over een lengte van 53 m op een afstand van 1,90 m verlopend naar 

2,20 m uit het hart van de daarnaast in het kadastrale perceel gemeente Schipluiden, 

sectie G, nr 1019 gelegen sloot binnen de minimum bouwafstand naast een sloot sectie G 

nr.  1019, gemeente Schipluiden, sectie G nr. 899 

 

 

Vergunningnummer: 88.334 

Vergunninghouder:  fa Verboom Maasland BV 

Beschrijving: het maken en hebben van een bedrijfsruimte op het binnentalud van de 

boezemkade van de Dijkpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie H, 

nrs. 3134 en 3236 

 

 

Vergunningnummer: 88.335 

Vergunninghouder:  C. Dijkshoorn 

Beschrijving: het in de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker vervangen van een 

bestaande inlaatleiding in de polderkade langs de Katwijkervaart en door de Keulseweg, in 

de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1443, 1296  en 1068 



 

 

Vergunningnummer: 88.336 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een PE-rioolwaterleiding met een diameter van 

90 mm in een PE-mantelpijp met een diameter van 160 mm door de omgelegde Broeksloot 

te Voorburg, vanaf de kinderboerderij Essesteijn naar het bestaande rioleringssysteem in 

de Ultramarijnhof 

 

 

Vergunningnummer: 88.337 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs, in de polder Berkel, leggen van een 

hoogspanningskabel als zinker door de bermsloot van de A. H. Verweijweg tegenover nr. 

13, ten behoeve van het aansluiten van HSR. 13120 

 

 

Vergunningnummer: 88.338 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een kabelzinker in de (omgelegde) Zandsloot 

nabij het Rijn-Schiekanaal, nabij de Scheepswerf aldaar 

 

 

Vergunningnummer: 88.339 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de gemeente Naaldwijk, in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, leggen 

en hebben van een hoogspannings - en laagspanningskabel als zinkers door de 

poldersloten in en op de grenzen van de percelen kadastraal bekend, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nrs. 2232 en 1067 (zinker A) en de nrs. 1067 en 936 (zinker B) 

 

 

Vergunningnummer: 88.340  

Vergunninghouder:  ir. M. van der Spek 

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.341 

Vergunninghouder:  C.J.M. Heemskerk 

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.342 

Vergunninghouder:  P.J.M. van de Sande 

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.343 

Vergunninghouder:  A.A. van der Helm 

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de  polderkade langs de 

binnenboezem van de  



Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.344 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder Berkel te Berkel en Rodenrijs leggen van een gasleiding 

langs en door de Middelweg en door de noordelijke bermsloot daarvan, ten behoeve van 

de panden Middelweg 14, 16 en 21 

 

 

Vergunningnummer: 88.345 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Pijnacker leggen en hebben van gasleiding in het nieuw aan  te leggen 

tuinbouwgebied Strikkade/Pieter Bregmanlaan: a) tweemaal als zinker door de nieuw 

gegraven hoofdwatergang nabij de Pieter Bregmanlaan; b) in en door de zuidelijk gelegen 

Strikkade, polderkade van de polder Berkel  

 

 

Vergunningnummer: 88.346 

Vergunninghouder:  A. de Vos  

Beschrijving: het verbouwen en uitbreiden van het pand Maasdijk 56 te Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2204 

 

 

Vergunningnummer: 88.347 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder Berkel te Pijnacker leggen en hebben van een gasleiding in 

de tot de polderkade behorende grond tussen de panden Oude Leedeweg 73 en 111, 

waarbij de binnenboezem driemaal wordt gekruist als zinker   

 

 

Vergunningnummer: 88.348 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het vervangen van de riolering in de Kortenaerstraat, Van Speykstraat en in 

een gedeelte van de Pietersonstraat te Ter Heijde, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie F, nrs. 1956, 1957, 2007, 2120 en 2122 

 

 

Vergunningnummer: 88.349 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in Honselersdijk leggen en hebben van een hoogspannings- en 

signaalkabel als zinker door de sloot in en op de grens van de percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie A, nrs. 3454 en 3465 

 

 

Vergunningnummer: 88.350 

Vergunninghouder:  P.C.J. de Bruyn 

Beschrijving: het bouwen van een woning op de polderkade langs de binnenboezem van de 

Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.351 

Vergunninghouder:  T. Gastelaars  



Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.352 

Vergunninghouder:  M.J. van der Tas 

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnen boezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 

 

 

Vergunningnummer: 88.353 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Nootdorp, in de Polder van Nootdorp leggen van een gasleiding door 

de Hogeveenseweg en de langsliggende bermsloten ten behoeve van de aansluiting van 

pand 3A 

 

 

Vergunningnummer: 88.354 

Vergunninghouder:  fa J. van Nieuwkerk  

Beschrijving: het dempen en graven van boezemwater, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 3143, 3144 en 3294 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.355 

Vergunninghouder:  H.J.J. Wubben 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Tedingerbroekpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 3056 (ged.) en 3057 

 

 

Vergunningnummer: 88.356 

Vergunninghouder:  fa 't Hart 

Beschrijving: het dempen en vervangend graven van water in de Heen- en Geestvaart 

(boezemwater), in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 3791 en 

4774 

 

 

Vergunningnummer: 88.358 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het dempen van een sloot in de polder Het Oudeland, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 4286 en 1878 

 

 

Vergunningnummer: 88.359 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Hoge Broekpolder te Rijswijk ten 

behoeve van de aanleg van een golfterrein en het plaatsen en hebben van stuwen en het 

leggen van verbindingsduikers 

 

 

Vergunningnummer: 88.360 

Vergunninghouder:  C.E.A. Janse 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een siertuin op de met het achterland 

verheelde boezemkade van de Oude Lierpolder, langs de Leê- of Lierwatering en het 

maken en hebben van een aanlegsteiger, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie C, nr. 1608 



 

 

Vergunningnummer: 88.361 

Vergunninghouder:  H. van der Louw  

Beschrijving: het aanleggen van een siertuin op de boezemkade van de Oude Lierpolder 

langs de Leê- of Lierwatering en het plaatsen van twee meerpalen in het boezemwater, in 

het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 1608 

 

 

Vergunningnummer: 88.362 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het in de Plaspoel- en Schaapweipolder maken en hebben van een 

voetgangersbrug over de Jaaginmolensloot, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk, 

sectie G nrs. 595 (ged.) en 2485 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.363 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier 

Beschrijving: het dempen en graven van sloten in de Kralingerpolder en het omleggen van 

de rioolwaterpersleiding De Lier-Maasland ten behoeve van uitbreiding van de 

begraafplaats aldaar 

 

 

Vergunningnummer: 88.364 

Vergunninghouder:  J.N. van Adrichem 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Polder van 

Nootdorp, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 1228, 1229 en 

1230 

 

 

Vergunningnummer: 88.365 

Vergunninghouder:  C. Weerheim 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de 

Akkerdijksche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie I, nrs. 746 en 

780 

 

 

Vergunningnummer: 88.366 

Vergunninghouder:  J.N.A. van der Arend 

Beschrijving: het maken van een brede dam in een watergang en het vervangend graven 

van water in boezemland, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 

2783 

ingetrokken bij vergunning 31/1989 

 

Vergunningnummer: 88.367 

Vergunninghouder:  R.P.M. Adrichem 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van 

Kijkduin, tot  het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 88.368 

Vergunninghouder:  P.J. van Dijk, J.M. de Haas en W. van Duyn 

Beschrijving: het ten behoeve van het tuinbouwprojekt Laan van Poot dempen en graven 

van water en het uitvoeren van diverse werken in de Hoefpolder, in de kadastrale 

percelen, gemeente De Lier, sectie B nrs. 97,511, 956, 1069, 1070, 1071, 1072 en 1936 

 

 



Vergunningnummer: 88.369 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van kabels als zinker dor de boezemsloot in en op de 

grens van de percelen, kadastraal bekend, gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 3111 en 

3798 / 3112 

 

 

Vergunningnummer: 88.370 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspannings-, signaal- en 

laagspanningkabel als zinker door de boezemsloot, kadastraal bekend, gemeente 

Naaldwijk, sectie E, nr. 4453 

 

 

Vergunningnummer: 88.371 

Vergunninghouder:  vof A. Persoon 

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis in de Oude Campspolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 598 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.372 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Nootdorp, in de polder van Nootdorp, leggen van een 

middendrukgasleiding in de Langelandseweg en door de langsliggende bermsloten, ter 

hoogte van  de percelen nrs. 31, 43 en 55   

 

 

Vergunningnummer: 88.373 

Vergunninghouder:  J. Bloemberg  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp bouwen en hebben van een loods  met de 

zuidwestelijke gevel minder dan 2 m van de insteek van een sloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 2282 

 

 

Vergunningnummer: 88.374 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen (de Gemeentelijke Energie- en 

Waterleidingbedrijven) 

Beschrijving: het ter vervanging van bestaande leidingen leggen van gas- en 

waterleidingen in de Maasdijk (Hoogstraat), tussen de Blokmakerstraat en de markt te 

Vlaardingen  

 

 

Vergunningnummer: 88.375 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabel- en 

Radioverbindingen) 

Beschrijving: het te Delft leggen en hebben van een HDPE- buis ten behoeve van een 

glasvezelkabel door de polderkade van de Polder van Nootdorp, ter hoogte van de kruising 

van de Tweemolentjesvaart met RW 13 en aansluitend in de boezemkade van de Polder 

van Nootdorp langs de Tweemolentjesvaart 

 

 

Vergunningnummer: 88.376 

Vergunninghouder:  H.W.M. v.d. Burg en mevr. M. v.d. Burg-Jongmans 

Beschrijving: het dempen en vervangend graven van water in de Nieuwe Droogmaking van 

de polder Berkel, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 

1457 (ged.), 1458 (ged.) en 3089 en nrs. 1458 (ged.), 1459 en 2133 

 



 

Vergunningnummer: 88.377 

Vergunninghouder:  A.G.J. Groenewegen 

Beschrijving:  Het verbreden van een dam en het vervangend graven van water in 

boezemwater, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 4185 

 

 

Vergunningnummer: 88.378 

Vergunninghouder:  W.L. Duyvestijn  en J.A. Helderman 

Beschrijving: het dempen en vervangend graven van water in de Dijkpolder te Poeldijk, in 

de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 3372 en 4236 

 

 

Vergunningnummer: 88.379 

Vergunninghouder:  N.L.M. Lansbergen 

Beschrijving: het in de polder Vockestaert te Rotterdam dempen van een watergang die 

ligt in op de grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie E, nr. 

129 

 

 

Vergunningnummer: 88.380 

Vergunninghouder:  J. Verkade en A.F. van Antwerpen 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie F, nrs. 2091 en 1674 

 

 

Vergunningnummer: 88.381 

Vergunninghouder:  Gebr. Van Ruyven 

Beschrijving: het te Kwintsheul aandammen en dempen van water en het vervangend 

graven van water in boezemland, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie 

A, nr. 3516 

 

 

Vergunningnummer: 88.382 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: het leggen en hebben van leidingen en kabels ten behoeve van het 

industrieterrein Kapelpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D nr. 

9157 

 

 

Vergunningnummer: 88.383 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van: a)  een HDPE drinkwatertransportleiding in de 

langs de Monsterwatering gelegen boezemkade van de Groeneveldsche polder; b) 

gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels als zinkers door de diverse sloten en 

hoofdwatergangen in de Groeneveldse Polder 

 

 

Vergunningnummer: 88.384 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het bouwrijp maken van een weiland ten behoeve van het inrichten van een 

vervoerderscentrum in de Hogebroekpolder te Rijswijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.385 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, Directoraat kabel- en 

radioverbindingen) 



Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel door de Zanddijk (Delflands 

eigendom) te 's-Gravenzande  

 

 

Vergunningnummer: 88.386 

Vergunninghouder:  Gemeente Energiebedrijf Rotterdam  

Beschrijving: het te Vlaardingen nabij de spoorweg overgang Westhavenkade leggen en 

hebben van een signaalkabel door de Delflandsedijk ter hoogte van hm 43,55, waarvan 64 

m inclusief mantelbuis in (toekomstig) Delflands eigendom 

 

 

Vergunningnummer: 88.387 

Vergunninghouder:  C.B. van Leeuwen 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1366 

ingetrokken bij vergunning 93/1989 

 

Vergunningnummer: 88.388 

Vergunninghouder:  Ing. G.J. Rozema 

Beschrijving: het bouwen van een woonhuis aan het Fonteinkruid op grond behorende tot 

de polderkade langs de binnenboezem van de polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 

 

 

Vergunningnummer: 88.389 

Vergunninghouder:  J.L. v.d. Vegte 

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292  (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.390 

Vergunninghouder:  Westside  Investments BV 

Beschrijving: het  in Delflands zeewering te Scheveningen bouwen van 48 appartementen 

met kelderruimten op de Hoek van de Scheveningseslag en de Harteveltstraat, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nrs. 2848, 2850, 3243 AI en 

3243 A2 

onder intrekking van vergunning 131/1984 voor het bouwen van een hotel met 

appartementen ter plaatse 

 

Vergunningnummer: 88.391 

Vergunninghouder:  fa L. Beekenkamp en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Heen- en 

Geestvaartpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 3948 

en 4242 

 

 

Vergunningnummer: 88.392 

Vergunninghouder:  T.M. Noordam & Zn. BV 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de polder Nieuwland en Noordland ten behoeve 

van het aan te leggen tuinbouwproject "L. Noordam",  in de kadastrale percelen, gemeente 

's-Gravenzande, sectie N, nrs. 331, 332, 438, 439, 1014,1015,1063 en 1064 

 

 

Vergunningnummer: 88.393 

Vergunninghouder:  Gemeente Nootdorp 



Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp bouwen en hebben van een uitbreiding van het 

huidige gemeentehuis met daaraan gekoppeld een loopbordes, met de zuidoostelijke gevel 

op een afstand van minder dan 4 m van een in de doorgaande oeverlijn van de 

binnenboezem aan te brengen damwand, in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie C, nr. 2952 

 

 

Vergunningnummer: 88.394 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw te Pijnacker leggen en hebben van een 

middendrukgasleiding door een poldersloot, ter hoogte van het pand Overgauwseweg 30 

 

 

Vergunningnummer: 88.395 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Rotterdam, afd. Kabelnetten regio Rotterdam Centrum) 

Beschrijving: het te Berkel en Rodenrijs in de polder Berkel leggen en hebben van een 

kabel door de Noordeindseweg over de Noordeindsevaart, door de langsliggende 

binnenboezemdijk en als diverse zinkers door de hoofdwatergang langs de Noordersingel 

 

 

Vergunningnummer: 88.397 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het bouwrijp maken van een terrrein in de Veen- en Binkhorstpolder 

 

 

Vergunningnummer: 88.398 

Vergunninghouder:  Gemeente  Vlaardingen  

Beschrijving: het te Vlaardingen, nabij de spoorwegovergang Westhavenkade, hebben en 

onderhouden van een stalen waterleiding door de Delflandsedijk ter hoogte van hm 43,55 

over een lengte van 65 m in Delflands eigendom, in het kadastrale perceel, gemeente 

Vlaardingen, sectie D nr. 5643 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.399 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een stalen gasleiding door de Delflandsedijk 

ter hoogte van hm 43,55, nabij de spoorwegovergang Westhavenkade, in het kadastrale 

perceel, gemeente Vlaardingen, sectie D, nr. 5643 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.400 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het in het gebied van de Delflandsedijk, nabij de omgelegde Westhavenkade 

te Vlaardingen, hebben van: a) hoog- en laagspanningskabels, inclusief de daartoe 

benodigde signaalkabel, in totaal vormend een bundel van drie kabels door de 

Delflandsedijk, nabij hm 43,55, waarvan 65 m (inclusief mantelbuizen) in Delflands 

eigendom; b) een bundel van twee CAI-kabels door de Delflandsedijk nabij hm 43,55, 

waarvan 65 m in Delflands toekomstig eigendom; c) openbare verlichtingskabels met 

lichtmasten in de Delflandsedijk ter plaatse van de Verlegde Westhavankade, waarvan 150 

m kabels, inclusief mantelbuizen, en 5 armaturen in Delflands toekomstig eigendom, in het 

kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen,  sectie D, nr. 5643 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.401 

Vergunninghouder:  C.W.J. van der Knaap 



Beschrijving: het hebben van een watermeterput in het kadastraal perceel nr. 1277, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie O 

 

 

Vergunningnummer: 88.402 

Vergunninghouder:  A.A.M. van Dijk 

Beschrijving: het op perceel nr. 373 bouwen en hebben van een berging en het plaatsen 

en hebben van een 7 m lange erfafscheiding  op de buitenberm van de Maasdijk, in de 

kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 373 en 374 

 

 

Vergunningnummer: 88.403 

Vergunninghouder:  Van Wilsum IV BV 

Beschrijving: de bouw van het Pandata Office Park Rijswijk op een bouwplaats, begrensd 

door de Burgemeester Elsenlaan, Veraartlaan, De Bruijn Kopsstraat en de Verrijn 

Stuartlaan in de Plaspoel en Schaapweipolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Rijswijk, sectie G, nrs. 1891 en 2024 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.404 

Vergunninghouder:  C.A.M. van Paassen 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Woudse polder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 713 

 

 

Vergunningnummer: 88.405 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken te Honselersdijk, in de gemeente Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.406 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen van een kabelzinker door de hoofdwatergang langs de Oudeweg 

ter hoogte van pand nr. 48, ten behoeve van het aansluiten van HSR. 5157, in het 

kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3054 

 

 

Vergunningnummer: 88.407 

Vergunninghouder:  vof Gebr. G.J. en J.J.J. Arkesteijn 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1572 

 

 

Vergunningnummer: 88.408 

Vergunninghouder:  J.F.A. van Paassen 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Voordijkshoornse polder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr 1503 

 

 

Vergunningnummer: 88.409 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabel als zinker door de boezemsloot in en op 

de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 4149 en 2918 

 

 

Vergunningnummer: 88.410 

Vergunninghouder:  P.J. Weeda 



Beschrijving: het leggen en hebben van een hemelwaterafvoerleiding door de boezemkade 

naar de Schiedamse Schie, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie I, nr. 

4983 

 

 

Vergunningnummer: 88.411 

Vergunninghouder:  M.J.J. Zwinkels 

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder dempen van een watergang die ligt 

in en op de grens van het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B nrs. 2092 en 

2354 

 

 

Vergunningnummer: 88.412 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen van een laagspannings-, hoogspannings- en een 

signaalkabel als zinker door de boezemsloot die ligt in de Boschpolder in en op de grens 

van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7663 en 8308 

 

 

Vergunningnummer: 88.413 

Vergunninghouder:  Lucas Bouw BV 

Beschrijving: het dempen van een insteek haven van de Rijswijkse haven, in het 

kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie C, nr. 1458 

 

 

Vergunningnummer: 88.414 

Vergunninghouder:  fa Artebako en J.B. Looye 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het vervangend graven van water in de 

Poelpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nrs. 2069 en 

2071 

 

 

Vergunningnummer: 88.415 

Vergunninghouder:  Gemeente 'sGravenhage 

Beschrijving: het versmallen van de Haagse Trekvliet ter plaatse van de Trekweg in de 

Gemeente 's-Gravenhage en het daartoe maken van een 220 m lange beschoeiing alsmede 

het aanbrengen van een verharding op de langsgelegen waterkering en het doen van 

grondroering ten behoeve van de uitvoering van deze werken 

 

 

Vergunningnummer: 88.416 

Vergunninghouder:  Reinco Vastgoed BV 

Beschrijving: het  in de Kralingerpolder dempen van water en  het ter plaatse leggen van 

drie duikers, dit in verband met de aanleg van een parkeerstrook langs de Zijlweg, ter 

plaatse van het desbetreffende gedeelte bermsloot, in de kadastrale percelen, gemeente 

De Lier, sectie C, nr. 1581 en 1794  

 

 

Vergunningnummer: 88.417 

Vergunninghouder:  H.J. van Ogtrop 

Beschrijving: wijzigingsbesluit aandammen en graven in Delflands boezem, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nrs. 1772 en 2099 

 

 

Vergunningnummer: 88.419 

Vergunninghouder:  fa A. Prins en Zn 



Beschrijving: het verbreden van een betonnen rijbrug over een boezemsloot, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 4290 

 

 

Vergunningnummer: 88.420 

Vergunninghouder:  mevr. G. van de Engel-de Vries 

Beschrijving: het in de Holierhoekse en Zouteveense Polder maken van een dam in een 

watergang die ligt in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie D, nr. 642 

 

 

Vergunningnummer: 88.421 

Vergunninghouder:  L. van Berkel 

Beschrijving: het in de Dijkpolder: a) als vervanging van een bestaande voetbrug maken 

en hebben van een dam in de bermsloot van de boezemkade tegenover de woning 

Weverskade 21a, ter verbetering van het uitpad naar de Weverskade; b) in aansluiting op 

de sub a) genoemde dam, aanbrengen en hebben van een tegelverharding op de 

binnenberm en talud van de boezemkade, alsmede doen van grondroering ten behoeve 

van de uitvoering van dit werk, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie H, 

nr. 3332 

onder intrekking van vergunning 267/1982 

 

Vergunningnummer: 88.422 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het ten behoeve van het maken van een tijdelijke omleidingsroute voor het 

vernieuwen van het viaduct in de Landscheidingsweg (RW. 14) dempen en tot uiterlijk 1 

juni 1989 gedempt houden van een 150 m lange watergang, die ligt in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AR, nr. 215 

 

 

Vergunningnummer: 88.423 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de polder van Berkel leggen en hebben van gasleidingen: a) als  

brugbuis  over de Bovenvaart en door de langsliggende binnenboezemdijken in de 

Molenweg; b) als brugbuis over de hoofdwatergang langs de Molenweg (vaart naar de 

Oude Leede); c) door de tot het hoofdgemaal van de polder behorende grond; d) als 

brugbuis aan de kroosbrug over de achterwaterloop van het hoofdgemaal, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nrs. 4686 en 4715 

 

 

Vergunningnummer: 88.424 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen hebben en onderhouden van lagedrukgasleiding in en bij de 

Burgerdijkseweg en door sloten van de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeenten Maasland, sectie A nr. 121 en De Lier, sectie C, nr. 274 

 

 

Vergunningnummer: 88.425 

Vergunninghouder:  C.M.J. de Bruin 

Beschrijving: het bouwen van een woonhuis op grond behorend tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de polder van Nootdorp  aan het Fonteinkruid, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.426 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp leggen en hebben van een hogedrukleiding 

door de Hogeveenseweg en de wederzijdse bermsloten en het leggen en hebben van een 



middendrukgasleiding langs en door de Laakweg en de Geerweg ten behoeve van de 

aansluiting van enkele percelen, gemeente Nootdorp, sectie B, nr. 1015 

 

 

Vergunningnummer: 88.427 

Vergunninghouder:  H.W.J.G. Rolvink 

Beschrijving: het bouwen van een woning behorende op grond aan het Fonteinkruid langs 

de binnenboezem van de polder van Nootdorp, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.428 

Vergunninghouder:  J. v.d. Heuvel 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Zuidpolder van Delfgauw, te 

Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 336 

 

 

Vergunningnummer: 88.429 

Vergunninghouder:  J.P.G. Kneppers 

Beschrijving: het in de polder Berkel: a) bouwen en hebben van een woning op de tot de 

polderkade langs de binnenboezem behorende grond (Rodenrijsevaart); b) tot NAP - 2,07 

aanvullen van de polderkade tussen de woning en oeverlijn van de binnenboezem; c) 

gedeeltelijk ontgraven van het binnentalud ten behoeve van het  maken van de fundering 

van de woning, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4475 

 

 

Vergunningnummer: 88.430 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Droogmaking in de Oude polder van Pijnacker te Pijnacker leggen 

en hebben van een middendrukgasleiding door de Reesloot en de noordelijke bermsloot, 

ten behoeve van de aansluiting van het perceel Reesloot nr. 5 

 

 

Vergunningnummer: 88.431 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (PTT Telecommunicatie, district Den Haag)  

Beschrijving: het leggen van een telefoonkabel in de  Roeleveenseweg te Zoetermeer, 

welke weg in beheer en onderhoud is bij Delfland 

 

 

Vergunningnummer: 88.432 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Pijnacker in de Zuidpolder van Delfgauw en de Droogmaking in de 

Zuidpolder leggen en hebben van drie gasleidingen ten behoeve van de aansluiting van de 

percelen Zuideindseweg nrs. 63, 65 en 69, als zinkers door de bermsloot aan de westzijde 

en als brugbuizen over de aan de andere zijde van de weg gelegen hoofdwatergang en 

gedeeltelijk in de tot de polderkade van de Droogmaking behorende grond 

 

 

Vergunningnummer: 88.433 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel door een bermsloot 

langs de Madeweg in de Westmadepolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie I, nr. 1744 

 

 

Vergunningnummer: 88.434 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 



Beschrijving: het te Pijnacker leggen en hebben van een hoofdwaterleiding door de Oude 

Leedeweg, polderkade van de Zuidpolder van Delfgauw, ter plaatse van pand nr. 9 en als 

zinker door een poldersloot ter hoogte van pand nr. 13 

 

 

Vergunningnummer: 88.435 

Vergunninghouder:  R. Zonneveld  

Beschrijving: het bouwen van een woning op grond behorende tot de polderkade langs de 

binnenboezem van de Polder van Nootdorp aan het Fonteinkruid, in het kadastrale perceel, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3292 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.436 

Vergunninghouder:  Th. Lejeune  

Beschrijving: het te Maassluis aanleggen van een terras op het buitentalud van de 

Maasdijk, ter grootte van 100 m2 

 

 

Vergunningnummer: 88.439 

Vergunninghouder:  G.A.M. van Ruijven 

Beschrijving: het in de Wippolder dempen van water, het maken van twee dammen en het 

vervangend graven van water, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, 

nr. 5171 

 

 

Vergunningnummer: 88.440 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het in het opgemalen gebied "Zandevelt", fase 2, dempen van de 

doodlopende watergang die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie L, nrs. 4419 en 4420  

 

 

Vergunningnummer: 88.441 

Vergunninghouder:  T.C.H. Damen 

Beschrijving: het te Den Hoorn dempen van de boezemsloot die ligt in het perceel tussen 

de Zweth en Zwethade-Zuid in vlietland, gemeente Schipluiden, sectie G, nr 972 

 

 

Vergunningnummer: 88.442 

Vergunninghouder:  P. de Jong  

Beschrijving: het in de Dorppolder: a) maken en hebben van een voetbrug over de 

bermsloot van de Gaagweg (hoofdwatergang nr. 5); b) aanbrengen van een oprit op de 

waterkering in aansluiting op de sub a) bedoelde brug, alsmede doen van een 

grondroering ten behoeve van de uitvoering van dit werk, in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 344 

 

 

Vergunningnummer: 88.443 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie, 

district Den Haag) 

Beschrijving: het leggen van telefoonkabels in de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande en 

Naaldwijk  

 

 

Vergunningnummer: 88.445 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, district Den Haag 



Beschrijving: het in de gemeente Monster te Poeldijk, aanbrengen en hebben van een 

telefoonkabel: a) via een brugbuis over de boezemsloot ter plaatse van het pand 

Vredebestlaan nr 30; b) haaks door en over een lengte van 230 m in de verheelde 

boezemkade  van de Dijkpolder (de Vredebestlaan) in het perceel, gemeente Monster, 

sectie I, nr. 1368   

 

 

Vergunningnummer: 88.448 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp, te Pijnacker, leggen en hebben van een 

middendrukgasleiding  in de zuidwestelijke berm van de Dwarskade ten behoeve van de 

aansluiting van pand nr. 32  

 

 

Vergunningnummer: 88.449 

Vergunninghouder:  J.C. Bijl 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Oranjepolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 1836 

 

 

Vergunningnummer: 88.450 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het op de buitenberm van de Maasdijk, ter hoogte van het pand Maasdijk nr 

52 te Maasdijk, aansluitend op een trafostation, leggen en hebben van een hoogspannings-

, signaal- en laagspannningskabel, in de kadastrale percelen, gemeente Maasdijk, sectie F, 

nrs. 2105 en 3713 

 

 

Vergunningnummer: 88.451 

Vergunninghouder:  J.M. van der Meijden 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw bouwen en hebben van een loods, in het 

kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 1108 

 

 

Vergunningnummer: 88.452 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van elektriciteitskabels en het vervangen van 

lichtmasten op de boezemkade van de Dijkpolder, langs de Noordvliet, ter plaatse bekend 

als de Maassluiseweg, tussen de Kerkweg en de Rozenlaan 

 

 

Vergunningnummer: 88.453 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel die een poldersloot 

in de Boschpolder tweemaal als zinker kruist, in het kadastrale perceel, gemeente 

Naaldwijk, sectie H, nr. 859 

 

 

Vergunningnummer: 88.454 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de boezemsloot 

gelegen in het perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2504 

 

 

Vergunningnummer: 88.455 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van twee dienstleidingen als zinker in een 

boezemkanaal (de Nieuwe Vaart), in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, 

nr. 7863 

 

 

Vergunningnummer: 88.456 

Vergunninghouder:  H. v.d. Kaay  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis  in het Hondertland, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B nr. 1182 

 

 

Vergunningnummer: 88.457 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het te Monster, uit de Vredebestlaan (boezemkade van de Dijkpolder) 

verwijderen van een drinkwaterleiding en het leggen en onderhouden van een PVC-

drinkwaterleiding over een lengte van 250 m in de Vredebestlaan, alsmede het maken van 

een waterleidingzinker door twee sloten en langsliggende verheelde boezemkaden van de 

Dijkpolder 

 

 

Vergunningnummer: 88.458 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, district Den Haag 

Beschrijving: het in de gemeente Naaldwijk: a) aanbrengen en hebben van een 

telefoonkabel via een bestaande buis in het brugdek over de Naaldwijkse Vaart in het 

perceel, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie D, nr 7235 (Delflands eigendom), 

alsmede in de aan Vlietpolderzijde gelegen boezemkade; b) aanbrengen en hebben van 

een telefoonkabel via een aan de brug bevestigde buis over de Strijp, in het perceel, 

kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie B, nr 1750 (Delflands eigendom), alsmede 

in de aan weerszijden van de Strijp gelegen boezemkaden 

 

 

Vergunningnummer: 88.459 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Naaldwijk leggen en hebben van een HDPE-zinker in het Zwethkanaal 

met daarin opgenomen een hoogspanningskabel 

 

 

Vergunningnummer: 88.460 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in het Hondertland te Maasdijk leggen en hebben van een kabelzinker 

door een boezemsloot langs de Oude Dijk (laagspaning), tegenover perceel nr. 8 

 

 

Vergunningnummer: 88.461 

Vergunninghouder:  W.A.M. van der Knaap 

Beschrijving: het in de Vlietpolder: 1) maken van een 15 m brede dam in een watergang, 

die ligt in en op de grens van de percelen nrs 1442 (Lange Broekweg) den 118; 2) graven 

van 17 m2 water door verwijdering van een 6 m brede dam in de watergang, die ligt in en 

op de grens van de percelen nrs 118 en 1442 

Wijzigingsbesluit 3020/1989: de oppervlakten te dempen en te graven water 

 

Vergunningnummer: 88.462 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de Lange Kruisweg 

te Maasdijk, ter hoogte van pand nr. 68 

 

 



Vergunningnummer: 88.463 

Vergunninghouder:  fa Gebr. L. en J. Voskamp 

Beschrijving: het dempen en graven van wateroppervlak en het wijzigen van een 

onderbemaling in de Oude Campspolder, ten behoeve van de inrichting van een 

tuinbouwproject, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 623 (ged.), 

624 (ged.), 625 , 626, 789 en 66 

 

 

Vergunningnummer: 88.464 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het binnen de omgelegde zeewering te Scheveningen verplaatsen van een 

kantoorcontainer en bouwen c.q. hebben van twee opslagloodsen, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, nr. 8908 

 

 

Vergunningnummer: 88.465 

Vergunninghouder:  H.J.J. Wubben en J.W. van der Gaag 

Beschrijving: het maken en hebben van een inlaatleiding voorzien van een filterbak in de 

polderkade (langs de Veenwatering) van de Tedingerbroekpolder, alsmede door de 

bermsloot van de Tedingerbroekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, 

sectie A, nrs. 2996 en 3056 

 

 

Vergunningnummer: 88.466 

Vergunninghouder:  fa Blijvenburg 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van twee warmte-opslagtanks op de met het 

achterland verheelde boezemkade van de Oude Lierpolder langs de Leê- of Lierwatering, in 

het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 3698 

 

 

Vergunningnummer: 88.467 

Vergunninghouder:  Campman, Tennekes en de Jong 

Beschrijving: het te Schiedam bouwen van een gedeelte van het kantoorgebouw met 

magazijn van ITHO binnen 25 m uit de tot de Delflandsedijk behorende grond op de 

kruising met de Admiraal de Ruyvenstraat 

 

 

Vergunningnummer: 88.468 

Vergunninghouder:  vof P.G.W. van de Knaap 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Harnaschpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1733 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 88.469 

Vergunninghouder:  NV Energiebedrijf Rijswijk 

Beschrijving: het binnen de gemeente Rijswijk gedurende 1989 en 1990 leggen en 

onderhouden van dienstleidingen (huisaansluitingen in watergangen), alsmede het 

onderhouden van dienstleidingen in boezem- en polderkaden  

 

 

Vergunningnummer: 88.470 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp graven van 11.500 m2 water ten behoeve van 

de vereiste compensatie van de onttrokken oppervlakte polderwaterberging bij de aanleg 

van het recreatiegebied De Dobbeplas 

onder intrekking van vergunning 139/1986 

 



Vergunningnummer: 88.471 

Vergunninghouder:  vof P. de Jong en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Duifpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie B nrs. 199 (ged.), 200 (ged.) en 776 

 

 

Vergunningnummer: 88.472 

Vergunninghouder:  N. Poot 

Beschrijving: het inrichten van een tuinbouwprojekt in de Groeneveldse polder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie A, nrs. 2 en 3 en sectie F, nrs. 266, 273 

en 274 

 

 

Vergunningnummer: 88.473 

Vergunninghouder:  C. Wiltschut 

Beschrijving: het in de Akkerdijksche polder aanbrengen van wijzigingen aan de 

boezemkade langs de Rotterdamseweg en de Delftse Schie en het maken en hebben van 

een keermuur tevens terrasafscheiding op de tot de boezemkade behorende grond, in het 

kadastrale perceel, gemeente Delft, sectie M, nr. 465 

 

 

Vergunningnummer: 88.474 

Vergunninghouder:  H.J. Janknegt 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder verbreden van een dam en 

het graven van vervangend water, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie 

C, nr. 3373 

 

 

Vergunningnummer: 88.475 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Vlietpolder aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in 

een poldersloot, ter plaatse van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1178 en 

2014 

 

 

Vergunningnummer: 88.476 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het in de Polder Nootdorp dempen van water en vervangend graven van 

water, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie E, nrs. 955 en 958 

 

 

Vergunningnummer: 88.477 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, district Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel in de waterkering, zijnde 

de boezemkade van de Harnaschpolder, langs het  Look plaatselijk bekend als 

Lookwateringkade te Den Hoorn, ter plaatse van de binnenkruinlijn over een lengte van 70 

m  

 

 

Vergunningnummer: 88.478 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het: a) leggen en hebben van drukriolering door hoofdwatergang nr. 28 en 

diverse sloten in de Oude Polder van Pijnacker; b) vanaf het doodlopende eind over een 

lengte van 3 m dempen van de sloot die deel uitmaakt van de percelen, kadastraal 

bekend, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1856 en 2610 

 

 



Vergunningnummer: 88.479 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een laagspanningskabel in de 

Noordlierweg, polderkade tussen de Groeneveldse polder en de Oude Lierpolder en als 

kabelzinkers door diverse sloten in beide polders 

 

 

Vergunningnummer: 88.480 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspannings-, signaal- en 

laagspanningskabel vanaf station Noordweg V in het binnentalud en berm van de 

boezemkade van de Vlietpolder, langs het Zwethkanaal te Naaldwijk, ter plaatse bekend 

als de Hoge Noordweg, over een lengte van 858 m in noordwestelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 88.481 

Vergunninghouder:  mevr. M. v.d. Burg-Jongmans 

Beschrijving: het hebben en onderhouden van een houten beschoeiing, in de doorgaande 

oeverlijn van de Noordeindsevaart, binnenboezem van de polder Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 2079 

 

 

Vergunningnummer: 88.483 

Vergunninghouder:  J.B.M. ten Berge 

Beschrijving: het bouwen van een woning op een afstand van 130 m uit de 

Rijksstrandpalenlijn, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie B, nr. 

3001 

 

 

Vergunningnummer: 88.484 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Maasland aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker 

in de noordwestelijke bermsloot van Kappelland (woning nr. 1) gelegen in de Oude 

Campspolder  

 

 

Vergunningnummer: 88.485 

Vergunninghouder:  fa M.C. Zwinkels en Zn 

Beschrijving: het dempen van water, het verplaatsen van een dam en het vervangend 

graven van water in de Dijkpolder te Poeldijk, in de kadastrale percelen, gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 5020, 4237 en 5018 

 

 

Vergunningnummer: 88.486 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabelzinker door een boezemsloot in het 

Hondertland, langs de Kleine Hei, tegenover perceel nr. 6 

 

 

Vergunningnummer: 88.487 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te De Lier aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel als zinker 

door de Breê-Lee, ca 260 ,m ten westen van de Bruine Heul, en via mantelbuizen door 

langsliggende boezemkaden, te weten de boezemkade van de Oude Lierpolder, plaatselijk 

bekend als de Nieuwe Tuinen en de boezemkade van de Hoefpolder, plaatselijk bekend als 

de Kijckerweg, alsmede in de binnenkruinlijn hiervan 

 



 

Vergunningnummer: 88.488 

Vergunninghouder:  J.F.M. Zwinkels, J.G.P. Verbeek 

Beschrijving: het te Honselersdijk maken en hebben van een rijbrug over een boezemsloot 

tot het in boezemland, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A nrs. 3721 

en 3542 

 

 

Vergunningnummer: 88.489 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het te Wateringen aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de 

watergang die ligt in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, nabij de Van Paassenlaan  

 

 

Vergunningnummer: 88.490 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het in boezemland maken en hebben van een houten voetbrug over een 

boezemsloot, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E, nr. 4499 

 

 

Vergunningnummer: 88.491 

Vergunninghouder:  D. Swaneveld  

Beschrijving: het maken en hebben van een 9 m lange eenvoudige aanlegsteiger 2 m uit 

en evenwijdig aan de noordwestelijke oever van de Noordvliet ter hoogte van het perceel, 

gemeente Maasland, sectie B, nr. 366  voor het afmeren van zijn vaartuig 

 

 

Vergunningnummer: 88.492 

Vergunninghouder:  A.M. van Riemsdijk 

Beschrijving: het plaatsen van twee meerpalen 1 m uit de noordwestelijke oever van de 

Noordvliet ter hoogte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasland, sectie B nr. 

366 in verband met het afmeren van een vaartuig 

 

 

Vergunningnummer: 88.493 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het op grond van Delfland behorend bij het Noordpoldergemaal van de polder 

Berkel, hebben van een trafostation met bijbehorende kabels, in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel Rodenrijs, sectie A, nr. 4153 

 

 

Vergunningnummer: 88.494 

Vergunninghouder:  Gebr. L. en T. Jansen 

Beschrijving: het plaatsen van een warmte-opslagtank op het binnenbeloop van de 

boezemkade van de Oud- en Nieuw Wateringvelsche polder langs de Lange Watering, in 

het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2216 

 

 

Vergunningnummer: 88.495 

Vergunninghouder:  J. Boerefijn 

Beschrijving: het in de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw bouwen en hebben 

van een warenhuis op tot de polderkade behorende grond langs de Oude Leedevaart, in 

het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 7136 

 

 

Vergunningnummer: 88.496 

Vergunninghouder:  Katholieke Woningbouwvereniging "Verbetering zij ons streven" 



Beschrijving: het te 's-Gravenhage lozen van drainagewater ten behoeve van het verlagen 

van de grondwaterstand van de tussenliggende tuinen bij drie complexen flatwoningen op: 

a) het boezemwater de Korte Laak langs de Moerweg; b) het polderwater langs de 

Geysterenweg in het ontpolderde gedeelte van de Noordpolder 

 

 

Vergunningnummer: 88.497 

Vergunninghouder:  fa J.J. van Velden en Zonen 

Beschrijving: het dempen van water in de Dijkpolder te Poeldijk over een lengte van 131 

m, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1504 en 1868 

 

 

Vergunningnummer: 88.498 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam (Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam) 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland aanbrengen en hebben van een 

laagspanningskabel als zinker in de watergang die ligt in perceel nr. 222 en in de weg in 

perceel nr. 221 met een totale lengte van 38 m in Delflands eigendom, gemeente 's-

Gravenzande, sectie A 

 

 

Vergunningnummer: 88.499 

Vergunninghouder:  fa B. en M. van Ruyven  en fa Schouw en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en vervangend graven van water in boezemland te 

Poeldijk, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1827 en 1850 

 

 

Vergunningnummer: 88.502 

Vergunninghouder:  Van Mierlo Bouwmaatschappij  

Beschrijving: het door het plaatsen van een damwand versmallen van de Nieuwe Vaart 

(boezemwater te Honselersdijk) tot een breedte van 12,50 m verlopend naar 14 m (te 

dempen 48 m2), in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 1742 

 

 

Vergunningnummer: 88.503 

Vergunninghouder:  Gemeentelijke Energie- en Waterleidingbedrijven Vlaardingen 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel over een lengte van 

22 m door de Delflandsedijk te Vlaardingen ter hoogte van hmp. 59,61 circa 139 m ten 

oosten van de spoorwegovergang van de Maassluissedijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.504 

Vergunninghouder:  P.J. Vollering e.a. 

Beschrijving: het  in de Noord-Kethelpolder maken van een 15 m brede dam in de 

hoofdwatergang langs de Groeneweg, beide kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie 

Q, nr. 3468, ter hoogte van perceel nr 3471 

 

 

Vergunningnummer: 88.505 

Vergunninghouder:  A.J. v.d. Drift 

Beschrijving: het in de Oude  Campspolder te Maasland, in sectie G: 1) verbreden tot 6,5 

m van een dam in de watergang, die ligt in en op de grens van het perceel nr 728 en het 

perceel nr. 616 (Westgaag c.a.); 2) aanbrengen van een oprit op de waterkering in 

aansluiting op de sub 1) bedoelde damverbreding, alsmede doen van een grondroering ten 

behoeve van de uitvoering van dit werk 

 

 

Vergunningnummer: 88.506 



Vergunninghouder:  Energiebedrijf Rijswijk 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel in de boezemkade van 

de Hoekpolder langs de Dulder, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 

848 

onder intrekking van vergunning 271/1988 tot het in de binnenteen van de boezemkade 

van de Hoekpolder langs de Dulder hebben van een electriciteitskabel 

 

Vergunningnummer: 88.507 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het in de Commandeurspolder te Maasland hebben van een scheisloot ter 

voorkoming van lagere waterstanden in de singels van Maasland-Oost 

onder intrekking van vergunning 184/1983 

 

Vergunningnummer: 88.508 

Vergunninghouder:  A.R.M. Woutersen 

Beschrijving: het maken en hebben van twee hemelwatersilo's op het perceel, deels 

behorend tot de polderkade langs de binnenboezem van de polder Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 2537 

 

 

Vergunningnummer: 88.509 

Vergunninghouder:  J.C.M. Bentvelsen 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij vernieuwen en hebben van een warenhuis, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 917 

 

 

Vergunningnummer: 88.510 

Vergunninghouder:  J.A. Gerritse 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een hobbykas op het binnentalud van de 

boezemkade van de Woudse Droogmakerij langs de Zweth (Zwethkade), in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1189 

 

 

Vergunningnummer: 88.512 

Vergunninghouder:  B. Bazuin  

Beschrijving: het verbreden van een dam in de bermsloot van de Reesloot in de 

Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie B, nr. 964 

 

 

Vergunningnummer: 88.513 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, district Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen van een telefoonkabel in de watergangen die liggen in de 

gemeente Leidschendam, ter plaatse van de (omgelegde) Zandsloot nabij het Rijn-

Schiekanaal 

 

 

Vergunningnummer: 88.514 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie telefoondistrict 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel over een lengte van 390 m 

in de buitenduinen te Hoek van Holland 

 

 

Vergunningnummer: 88.515 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: wijziging van de waterhuishouding in een gedeelte van de Noordpolder van 

Delfgauw te Delft ten behoeve van de aanleg van het bedrijventerrein "Delftse Poort" 



 

 

Vergunningnummer: 88.516 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het op het boezemwater langs de Bezuidenhoutseweg lozen van 

drainagewater ten behoeve van het verlagen van de grondwaterstand in het gebied 

gelegen tussen de Laan van Nieuw Oost Indië, Bezuidenhoutseweg, de Joan 

Maetsuyckerstraat en de Theresiastraat 

 

 

Vergunningnummer: 88.517 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het voor de bouw van het rioolgemaal Schiedam-Zuid: a) in het perceel nr 

2530 (Westerhaven), boezemwater van Delfland) aanleggen en hebben van een 

persleiding HDPE, doorsnee 250 mm; b) plaatsen van een stalen damwand in de 

Westerhaven direct voor de bestaande keerwand-constructie, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schiedam, sectie L, nrs. 2529 en 2530 sectie M, nr. 3197 

 

 

Vergunningnummer: 88.518 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschapij 

Beschrijving: het te Maasland maken van een huisaansluiting door de Zuidgaag als zinker 

en door de langsliggende boezemkaden van de Dijkpolder en de Commandeurspolder  

 

 

Vergunningnummer: 88.519 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding door Abtswoude (polderkade 

van de Lage Abtswoudsche polder en de Noord-Kethelpolder) en door langsgelegen 

polderwatergang te Delft 

 

 

Vergunningnummer: 88.520 

Vergunninghouder:  J.J.C. v.d. Hoeven 

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder vernieuwen en hebben van een warenhuis, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4772 

 

 

Vergunningnummer: 88.522 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabelzinker in de boezemsloot die ligt in 

het Honderland te Naaldwijk, ca 165 m ten noorden van de Oude Dijk en ca 17 m ten 

westen van de Burgemeester Elsenweg 

 

 

Vergunningnummer: 88.523 

Vergunninghouder:  A. v.d. Berg 

Beschrijving: het dempen van water, het verbreden van een dam en het vervangend 

graven van water in de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente  De Lier, 

sectie C, nrs. 1308 en 1642 

 

 

Vergunningnummer: 88.524 

Vergunninghouder:  V.J.M. Verstraaten, en J.C. de Graag 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw aansluitend aan de bestaande dam over 

een lengte van 12 m dempen van een watergang, die ligt in en op de grens van de 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 1939 en 1416 



 

 

Vergunningnummer: 88.525 

Vergunninghouder:  vof Zandvliet en V.d. Kleij 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker in sectie B van de kadastrale gemeente 

Pijnacker: a) maken van een beschoeiing in perceel nr 1746 over een lengte van 50 m; b) 

recht tegenover de onder a) bedoelde beschoeiing aan de zuidwestelijke zijde van de 

Oostwatering, over een lengte van 50 m, gerekend vanaf de Molenlaan graven van 37,5 

m2 water in perceel nr 1927 

 

 

Vergunningnummer: 88.526 

Vergunninghouder:  C.J.A. Ammerlaan 

Beschrijving: het in de polder Berkel verbreden van een dam in de bermsloot van de 

Kleihoogt, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 3372 

 

 

Vergunningnummer: 88.527 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Vlietpolder aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in 

de Vlietpolder als zinker in de watergang, die ligt in en op de grens van de percelen, 

kadastraal bekend, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs.834 en 1497  

 

 

Vergunningnummer: 88.528 

Vergunninghouder:  vof J. en A. Vreugdenhil, A. Paauwe, A.P. de Vette, H.G.M. Bruinen, 

M.J. Voordenhout, J. Veerhoek, vof N. van der Wel en D.A. Keijzer 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Oude 

Campspolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 67, 68 en 473 

 

 

Vergunningnummer: 88.529 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het vervangen van een transformatorstation op de buitenberm van de 

Maasdijk en  het leggen en hebben van een kabelzinker te Maasdijk, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2185 

 

 

Vergunningnummer: 88.530 

Vergunninghouder:  H.A.A. Ammerlaan 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de 

Groeneveldse polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie F, nrs. 411 

en 128 en nrs. 123, 124 en 125 

 

 

Vergunningnummer: 88.531 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, Directoraat Kabel - en Radioverbindingen 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van  telefoonkabel: a) via een brugbuis over een 

boezemsloot gelegen in het perceel, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie 

K, nr 3150; b) via een bestaande brugbuis over de Nieuwe Vaart in het perceel, kadastraal 

bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr 3179; c) via een bestaande brugbuis over 

de Poelwatering in het perceel, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr 

4410; d) met een lengte van 8 m over Delflands eigendom in het perceel, kadastraal 

bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr 2285; e) in de boezemkade van de 

Poelpolder, ter hoogte van de Rijnvaartweg en de Baakwoning 

 

 



Vergunningnummer: 88.532 

Vergunninghouder:  C.P. Lansbergen en N. Boekestijn 

Beschrijving:  Dempen van water en het vervangend  graven van water in de 

Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 1018 (ged.)  

en 1227 

 

 

Vergunningnummer: 88.533 

Vergunninghouder:  Kwekerij A.H. van Staalduinen en Zn BV 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 5090 

 

 

Vergunningnummer: 88.534 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het graven en hebben van een watergang in de Plaspoel - en 

Schaapweipolder, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie C, nr. 401 

 

 

Vergunningnummer: 88.535 

Vergunninghouder:  fa H.P.A. Lansbergen en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Zuidpolder 

van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 527 (ged.) en 

528 

 

 

Vergunningnummer: 88.536 

Vergunninghouder:  H.J.M. van Os 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 4410 en 5311 

onder intrekking van vergunning 171/1988 

 

Vergunningnummer: 88.537 

Vergunninghouder:  M.L.P. van Heyningen 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 8299 

 

 

Vergunningnummer: 88.538 

Vergunninghouder:   R.B.C. van Eijk 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de 

Tedingerbroekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 3022 

en 2247 

 

 

Vergunningnummer: 88.840 

Vergunninghouder:  W. van der Wel 

Beschrijving: a) het bouwen en hebben van een melkput op het binnentalud van de 

boezemkade van de Oud- en Nieuwe Wateringveldsche polder, langs de Korte- of 

Reynerwatering; b) het doen van grondroering ten behoeve van de uitvoering van deze 

werken, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 1503 

 

 

Vergunningnummer: 88.541 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  



Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Oude- en Nieuwe Broekpolder ten behoeve 

van het Tuinbouwgebied "Molenlaan", in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie D, nrs. 2347, 2366 en 2367 

 

 

Vergunningnummer: 88.542 

Vergunninghouder:  L.G. Bruinen 

Beschrijving: het tijdelijk graven van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te 

Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 88.543 

Vergunninghouder:  A.W. Fransen 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam, 

in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie G, nr. 1339 

 

 

Vergunningnummer: 88.544 

Vergunninghouder:  J. v.d. Harg 

Beschrijving: de vestiging van een tuinbouwbedrijf aan de Meloenstraat  te Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs.  526 (ged.), 537 (ged.) en 2409 

 

Keurvergunningen 1989 

 

Vergunningnummer: 89.002 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen  

Beschrijving: het verwijderen van de fundering uit het buitentalud en de buitenberm van 

de Maasdijk, ter plaatse bekend als Kortedijk te Vlaardingen van het gesloopte pand 

Kortedijk 3a, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie M, nr. 193 

 

 

Vergunningnummer: 89.003 

Vergunninghouder:  Staatsbedrijf der PTT Telecommunicatie 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel in de 

Heulweg,hgedeeltelijk boezemkade van de Wippolder te Wateringen en over een drietal 

watergangen 

 

 

Vergunningnummer: 89.004 

Vergunninghouder:  fa F. van Heyningen en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de 

Vlietpolder, te Honselersdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 

1108 en 1811 

 

 

Vergunningnummer: 89.005 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het over een lengte van 141 m aanbrengen en hebben van een kabel in een 

waterkering, zijnde de binnenberm van de boezemkade van de polder Berkel en over de 

voorwaterloop van het hoofdgemaal van de polder Berkel, alsmede het plaatsen en hebben 

van lantaarnpalen in die binnenberm 

 

 

Vergunningnummer: 89.006 

Vergunninghouder:  C.A. Olieman 



Beschrijving: het uitbreiden van de woning op de polderkade van de droogmaking in de 

Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 

1820 

 

 

Vergunningnummer: 89.007 

Vergunninghouder:  A. Baatje BV 

Beschrijving: het dempen van water, het vervangend graven van water en het overdragen 

van extra gegraven water in boezemland, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, 

sectie  I, nr. 1797 

 

 

Vergunningnummer: 89.008 

Vergunninghouder:  Bruinsma Selectiebedrijven BV 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nrs. 1535 en 1058 

 

 

Vergunningnummer: 89.009 

Vergunninghouder:  Gemeente Energiebedrijf Rotterdam  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van hoog- en laagspanningskabels in een 

hoofdwatergang van de polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale percelen, 

gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 240 en sectie B, nr. 3595 

 

 

Vergunningnummer: 89.010 

Vergunninghouder:  L. Schalkoort  

Beschrijving: het verbeteren van een woning op een afstand van 150 meter uit de 

rijksstrandpalenlijn, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nrs. 

2061 en 2062 

 

 

Vergunningnummer: 89.011 

Vergunninghouder:  Th.J.M. Volkering 

Beschrijving: het in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder plaatsen van een warmte-

opslagtank, op een afgstand van 0,8 m uit de huidige insteek van de aan de oostzijde van 

de poldersloot, gelegen in het perceel, gemeente Wateringen, sectie B, nr. 1402 

 

 

Vergunningnummer: 89.012 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst, directie 's-Gravenhage 

e.a.) 

Beschrijving: het: a) op de boezemkade van de Veen- en Binckhorstpolder, nabij de 

Bezuidenhoutseweg uitvoeren van werken aan de bestaande beplanting, waaronder het 

rooien van 91 bomen en het doen van nieuwe aanplant; b) hebben van een tijdelijke brug 

ten behoeve van de onder a) genoemde werken, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AR, nr. 81  

 

 

Vergunningnummer: 89.013 

Vergunninghouder:  A. Bassie  

Beschrijving: het dempen van een poldersloot en het bouwen van en warenhuis in de 

Poelpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 2600 

 

 

Vergunningnummer: 89.015 



Vergunninghouder:  Gebr. Arkesteijn  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Kralingerpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 745 

 

 

Vergunningnummer: 89.016 

Vergunninghouder:  fa Gebr. V.d. Knaap 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in en langs de 

Gantel, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2474  

 

 

Vergunningnummer: 89.017 

Vergunninghouder:  Gebr. Van den Bos Transporten BV 

Beschrijving: het in het perceel, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 955 

(deels boezemkade van de Boschpolder) graven van 58 m2 water door de aanwezige Sloot 

van Scheffers over een lengte van 64 m verbreden tot 3,5 m uit de voet van het warenhuis 

op het perceel, zelfde kadastrale gemeente en sectie, nr 954 en in verband daarmee 

verleggen vsan het betreffende gedeelte boezemkade 

 

 

Vergunningnummer: 89.018 

Vergunninghouder:  Nic. Sosef BV en Handelsonderneming J.G. van der Hout BV 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 958 en 3590 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.019 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een beschoeiing in en langs het binnentalud 

van de boezemkade van de Dorppolder, voorzover gelegen tussen de gemeenten Maasland 

en Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 89.020 

Vergunninghouder:  E.A.W. Steenks, M.A.M. Vermeulen en J.M. Vrij 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van stelconplaten op de boezemkade langs de 

oeverbescherming van de Kerstanje ten behoeve van het parkeren van personenauto's te 

Den Hoorn 

 

 

Vergunningnummer: 89.021 

Vergunninghouder:  P. v.d. Wel  

Beschrijving: het vernieuwen van een gedeelte van een warenhuis in de Hoefpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1433 

 

 

Vergunningnummer: 89.022 

Vergunninghouder:  P.R.M. van Winden 

Beschrijving: het stichten van een bemalingsinstallatie en bijkomende werken in de Nieuwe 

Droogmaking in de polder Berkel, ten behoeve van het handhaven van een lagere 

waterstand, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 1498, 

2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 1506 en 1507   

 

 

Vergunningnummer: 89.023 

Vergunninghouder:  Nic. Sosef BV en Handelsonderneming J.G. van der Hout BV 



Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 958 en 3590 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.024 

Vergunninghouder:  Gebr. Van den Bos Transporten BV 

Beschrijving: vervallen, vergunning is al verleend onder nr 17/1989 

 

 

Vergunningnummer: 89.025 

Vergunninghouder:  H.J.J. Wubben 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder bouwen van een warenhuis langs 

hoofdwatergang nr. 4A, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 3056 

(ged.) en 3057 

 

 

Vergunningnummer: 89.026 

Vergunninghouder:  A. Varekamp  

Beschrijving: het in de Oude Campspolder maken van twee dammen en het vervangend 

graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie G, nrs. 829, 864 

en 867 

 

 

Vergunningnummer: 89.027 

Vergunninghouder:  fa A. en W. de Zeeuw 

Beschrijving: het maken en hebben van een beweegbare stalen rijbrug over de Boschsloot 

en het doen van grondroering in verband met de uitvoering van de werken, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs.  5872 en 8663 

 

 

Vergunningnummer: 89.028 

Vergunninghouder:  fa G.C. v.d. Berg en P.H.M. Groenewegen 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de polder 

Nieuwland en Noordland, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, 

nrs. 462 en 1019 

 

 

Vergunningnummer: 89.029 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam 

Beschrijving: het ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein aan de Wierstraat te 

Hoek van Holland  in het perceel, gemeente  Hoek van Holland, sectie A, nr. 1149, 

afgraven van een deel van de zogenaamde slaperdijk op een afstand van 150 m uit de 

rijksstrandpalenlijn 

 

 

Vergunningnummer: 89.030 

Vergunninghouder:  Middelburg Ontwikkeling BV 

Beschrijving: het dempen van wateroppervlak en het uitvoeren van diverse werken in de 

Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 316, 318 

(ged.), 3774 (ged.), 1156, 1158 en 3981 (oud nr. 1157, ged.) 

onder intrekking van vergunning 112/1982 

 

Vergunningnummer: 89.031 

Vergunninghouder:  J.N.A. van der Arend 

Beschrijving: het dempen en vervangend graven van water in boezemland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8020, 2783 en 2784 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 366/1988 



 

Vergunningnummer: 89.032 

Vergunninghouder:  O. Blom  

Beschrijving: het: a)  hebben van 61 meerpalen, over een lengte van 155 m, in de 

Vlaardingervaart, kadastraal bekend gemeente Maasland, sectie B, nr 765, voor de 

percelen, zelfde kadastrale gemeente en sectie, nrs 398, 399, 427, 428, 429 en 446 en 

daarachter, op het vlietland, 61 meerpalen langs de oever van laatstgenoemde percelen; 

b) hebben van een aanlegsteiger, lang 100 m en breed 1 m, in de Vlaardingervaart, 

kadastraal bekend gemeente Zouteveen, sectie M, nr 675, voor de percelen, kadastraal 

bekend gemeente Zouteveen, sectgie M, nrs 1349 en 1371 

onder intrekking van vergunningen 189/1965 en 123/1978 

 

Vergunningnummer: 89.033 

Vergunninghouder:  C.A.G. van Adrichem 

Beschrijving: het  in de Oude Polder van Pijnacker te Pijnacker: a) hebben van een 

bemalingsinstallatie in de bermsloot van de Zuidweg; b) hebben van een keerschut in de 

sub a) genoemde bermsloot; c)  hebben van een dam aan het westelijke eind van een 2,1 

m brede sloot; d) hebben van een dam in de sub a) genoemde bermsloot, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 363, 370, 369, 368, 2358, 2356, 2357, 1016 

en 107 

 

 

Vergunningnummer: 89.034 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, Dienst der Gemeentewerken 

Beschrijving: het in de zeewering te Scheveningen bij het Scheveningseslag verwijderen 

van een gedeelte keermuur met fundering en van wegverharding  

 

 

Vergunningnummer: 89.035 

Vergunninghouder:  A. van Mannekes 

Beschrijving: het in de polder Berkel vervangen van de bestaande windmolen door een 

electrisch aangedreven bemalingsinstallatie nabij het noordelijk einde van de sloot die deel 

uitmaakt van de percelen,  in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie 

B, nrs. 4745 en 4746 

 

 

Vergunningnummer: 89.036 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Vlietpolder aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel in de 

Lange Broekweg en als zinker door de bermsloot van deze weg ter hoogte van 

huisnummer 49, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie Z, nr. 1930 

 

 

Vergunningnummer: 89.037 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, Kabelnetten Regio Haag 1 

Beschrijving: het te Rijswijk aanbrengen en hebben van een kabel in een polderwatergang 

die ligt in de Plaspoel- en Schaapweipolder ter plaatse van de John F. Kennedylaan 

 

 

Vergunningnummer: 89.038 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie, district Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel in de Dijkpolder te 

Poeldijk,in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1311 en 1523 

 

 

Vergunningnummer: 89.039  

Vergunninghouder: A. Scheffers  en R. Scheffers  



Beschrijving: het aanbrengen van drie leidingzinkers in één sleuf in de watergang van de 

Oude- en Nieuwe Broekpolder die ligt in en tussen de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nrs. 2370 en 90 

 

 

Vergunningnummer: 89.040 

Vergunninghouder:  mevr. M.C.A. van Vliet-Stijger 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 1055 

 

 

Vergunningnummer: 89.041 

Vergunninghouder:  Ammerlaan Beheer BV 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Groote 

Gantel, boezemwater, op de gemeentegrens van de gemeenten Monster en Naaldwijk, in 

de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 8295 en gemeente Monster, 

sectie H, nr. 3036 

 

 

Vergunningnummer: 89.042 

Vergunninghouder:  Handelskwekerij Hendriks  

Beschrijving: het dempen en  het vervangend graven van boezemwater, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nrs. 1333 en 1226 

 

 

Vergunningnummer: 89.043 

Vergunninghouder:  P.J.A. Vijverberg 

Beschrijving: het dempen en vervangend graven van water in boezemland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7177 en 8364 

 

 

Vergunningnummer: 89.044 

Vergunninghouder:  Debets Shalke BV 

Beschrijving: het dempen en het vervangend graven van water in boezemland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie G, nr. 7147 (ged.) en gemeente 's-

Gravenzande, sectie I, nr. 4822 

 

 

Vergunningnummer: 89.045 

Vergunninghouder:  H. v.d. Pol  

Beschrijving: het maken van een dam en het vervangend graven van water in de 

Wippolder nabij de Poeldijkseweg, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie 

A, nrs. 4580 en 5124 

 

 

Vergunningnummer: 89.046 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwater Maatschappij 

Beschrijving: het  Aanbrengen en hebben van twee dienstleidingen: a) als zinker in de 

watergang ('s-Gravenzandse Vaart), gelegen in het perceel, kadastraal bekend gemeente 

's-Gravenzande, sectie I, nr. 4891 (Delflands eigendom) met een gezamelijke lengte van 

26 m; b) in de boezemkade van de Poelpolder, gelegen in het perceel, kadastraal bekend 

gemeente 's-Gravenzande, sectie K, nr. 3160 

 

 

Vergunningnummer: 89.047 

Vergunninghouder:  J.A.C. Kouwenhoven 



Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp, in aan sluiting op een bestaand warenhuis, 

bouwen en hebben van een gedeelte warenhuis over een lengte van ca 20 m met de 

noordwestelijke gevel minder dan 2 m uit de insteek van een sloot, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie C, nr. 3281 

 

 

Vergunningnummer: 89.048 

Vergunninghouder:  P. de Jong 

Beschrijving: het dempen en het vervangend graven van water in boezemland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Monster sectie I nrs. 1714, 1715 en 1828 

 

 

Vergunningnummer: 89.049 

Vergunninghouder:  P.J.M. Bol 

Beschrijving: het in de polder van Nieuwland en Noordland dempen en vervangend graven 

van water en het bouwen van een warenhuis langs een hoofdwatergang, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 388, 568 en 850 

 

 

Vergunningnummer: 89.050 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder te Schipluiden verleggen en hebben van een 

hoofdgastransportleiding   

 

 

Vergunningnummer: 89.051 

Vergunninghouder:  C. Boekestijn  

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nr. 5004 

 

 

Vergunningnummer: 89.052 

Vergunninghouder:  M.M.W. van Meijgaarden 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de watergang boezemwater nabij de 

Klatteweg - Van Alkemadelaan, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie 

V, nr. 6871 

 

 

Vergunningnummer: 89.053 

Vergunninghouder:  Energiebedrjf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding in een weg zijnde de Kleihoogt 

en de naastgelegen bermsloot en hoofdwatergang nr. 14, in de kadastrale percelen, 

gemeente  Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2590 en 2591 

 

 

Vergunningnummer: 89.054 

Vergunninghouder:  NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland 

Beschrijving: het te Schiedam aanbrengen en hebben van een zinkerbundel door de 

Schiedamse Schie, nabij rijksweg 20 

 

 

Vergunningnummer: 89.055 

Vergunninghouder:  S.P.A. van Holsteyn, fa C.H.J. van Koppen en A.J.M. van Holsteyn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 3513 en 3514 

 

 



Vergunningnummer: 89.056 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het te Schipluiden planten en hebben van bomen en struiken in de langs de 

Gaag gelegen boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.057 

Vergunninghouder:  NV Energiebedrijf Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk aanbrengen en hebben van een zinker in de watergang die ligt 

in de Hoge Broekpolder, ter plaatse van de Einsteinlaan 

 

 

Vergunningnummer: 89.058 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam 

Beschrijving: het in de polder  Nieuwland en Noordland aanbrengen en hebben van een 

waterleiding als zinker in een watergang, in de kadastrale percelen, gemeente Hoek van 

Holland, sectie B, nr. 3593 en sectie A, nr. 221 

 

 

Vergunningnummer: 89.059 

Vergunninghouder:   P.J. Greeve 

Beschrijving: het in de polder Berkel maken en hebben van een brug over de 

Noordeindsevaart, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 

5277 

 

 

Vergunningnummer: 89.060 

Vergunninghouder:  vof M.A.G. Zwinkels en Zn 

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder dempen van water en het 

vervangend graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, 

nrs. 2073 en 2002 

 

 

Vergunningnummer: 89.061 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en  hebben van twee stalen  drinkwaterleidingen als zinkers 

in hoofdwatergang nr. 2 (de Grote Scheewatering) van de Oude Campspolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 632 

 

 

Vergunningnummer: 89.062 

Vergunninghouder:  H.J. Pietersen 

Beschrijving: het hebben van een steiger in de Vlaardinger Vaart, in het kadastrale 

perceel, gemeente Vlaardingen, sectie F, nr. 524 

 

 

Vergunningnummer: 89.063 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeente"  

Beschrijving: het leggen en hebben van een waterleidingzinker door de Rodenrijsevaart 

binnenboezem van de polder Berkel en de langsliggende polderkaden ten behoeve van het 

aansluiten van de panden Rodenrijseweg nrs. 56  a t/m d, in het kadastrale perceel, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr 4948 

 

 

Vergunningnummer: 89.064 

Vergunninghouder:  Gemeente Leidschendam  



Beschrijving: het plaatsen en tijdelijk hebben van vijf noodwoningen op de boezemkade 

van de Tedingerbroekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Stompwijk, sectie F, nr. 

2123 

 

 

Vergunningnummer: 89.065 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, Dienst Groenvooorzieningen en Milieu-

educatie    

Beschrijving: het in de Noordpolder te 's-Gravenhage, aan de Schimmelweg, Hoek Sinjeur 

Semeynsweg, graven en hebben van een waterpartij groot 360 m2 met een diepte van 

0,50 m beneden plaatselijk polderpeil, deels beplant met oeverplanten 

 

 

Vergunningnummer: 89.066 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het in de Oude  Polder van Pijncker maken en hebben van een brug over de 

hoofdwatergang bij het NS-station ter vervanging van de bestaande brug tussen de 

Stationsstraat en de Parallelweg,  in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, 

nrs. 3957 en 7289 

 

 

Vergunningnummer: 89.067 

Vergunninghouder:  J.G.W. Cebel en H. Greeve 

Beschrijving: het  in de polder van Berkel dempen van water, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3073 en 2456 

 

 

Vergunningnummer: 89.068 

Vergunninghouder:  J.J.M. Schulte, fa Gebr. Wubben en  A.S. Bol 

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk dempen van water 

en het vervangend graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie A, nrs 3127, 2977, 3049 en 2832 

 

 

Vergunningnummer: 89.069 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een transformatorstation gedeeltelijk op de 

binnenberm van de boezemkade van de Vlietpolder, langs het Zwethkanaal, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 2030 

 

 

Vergunningnummer: 89.070 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft, p/a Gemeentebedrijven Delft 

Beschrijving: het in de gemeente Delft uitvoeren van werken in en langs wateren ten 

behoeve van het vervangen en leggen van hoofd- en dienstleidingen  

 

 

Vergunningnummer: 89.071 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in en langs wateren ten behoeve van het 

vervangen en leggen van hoofd- en dienstleidingen (huisaansluitingen) voor gas in de 

gemeenten  Delft, Pijnacker, Nootdorp, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer 

 

 

Vergunningnummer: 89.072 

Vergunninghouder:  D. v.d. Sluis 



Beschrijving: het bouwen en hebben van een duivenhok op de buitenberm van de 

Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 784 

 

 

Vergunningnummer: 89.073 

Vergunninghouder:  P.A.J. Romijn en L. Romijn 

Beschrijving: het berijden in de zeewering van de Schelpweg te Monster en het voetpad bij 

strandhoofd 22 en 23 

 

 

Vergunningnummer: 89.074 

Vergunninghouder:  PTT Telecom 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker in de watergang 

die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 208 

en sectie B, nr. 3593 

 

 

Vergunningnummer: 89.075 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker maken en hebben van een brug over de 

hoofdwatergang bij het NS station, in het velengde van de Veilingstraat, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 8088 

 

 

Vergunningnummer: 89.076 

Vergunninghouder:  G.W. Koop en fa G.W. Koop en Zonen 

Beschrijving: het in de Woudse Droogmakerij dempen van water en het vervangend 

graven van water, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 840 

 

 

Vergunningnummer: 89.077 

Vergunninghouder:  A. Zwinkels  

Beschrijving: het in de Oude en Nieuwe Broekpolder bouwen en hebben van een 

warenhuis, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 175 (ged.),176 

(ged.), 2034,(ged.) en 2035  

 

 

Vergunningnummer: 89.078 

Vergunninghouder:  A. Zwinkels  

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder bouwen en hebben van een 

warenhuis langs een hoofdwatergang, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nrs. 175 (ged.), 176 (ged.), 2034 (ged.) en 2035 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.079 

Vergunninghouder:  A.T.W. Scheffers 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder bouwen en hebben van een 

warenhuis langs de hoofdwatergang, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie 

B, nrs. 90 (ged.), 91 (ged.), 92 (ged.) en 93 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.080 

Vergunninghouder:  R.H.M. Scheffers 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder bouwen en hebben van een 

warenhuis langs een hoofdwatergang, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nrs. 2369 (ged.) en 2370 (ged.) 

 



 

Vergunningnummer: 89.081 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving:  strandexploitatie 

 

 

Vergunningnummer: 89.082 

Vergunninghouder:  G.M. Spaans 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering van de Hoek van 

Hollandlaan te Kijkduin tot het  rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 89.083 

Vergunninghouder:  M.L.J. Zwinkels 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woning met garage op de boezemkade van 

de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder en het doen van grondroering ten behoeve van 

de uitvoering van de werken, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, 

nr. 2517 

 

 

Vergunningnummer: 89.084 

Vergunninghouder:  Middelburg Ontwikkeling BV 

Beschrijving: het dempen en graven van wateroppervlak en het uitvoeren van diverse 

werken in de Oranjepolder, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 

316 en 3774 

 

 

Vergunningnummer: 89.085 

Vergunninghouder:  fa. Bekkers en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in het 

polderonderdeel Voorafsche Polder van de polder Berkel, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 3083 en 3185 

 

 

Vergunningnummer: 89.086 

Vergunninghouder:  CAI-Westland Kabeltelevisie 

Beschrijving: het leggen en hebben van een CAI-kabel: a) in de boezemkade van de Oude 

Campspolder tussen Westgaag nrs 102a en 104; b) in de boezemkade van de Dijkpolder, 

ter hoogte van Weverskade nrs 1 en 2; c) in de binnenberm van de Maasdijk vanaf de 

Westgaag tot Maasdijk nr 21; d) in een HDPE brugbuis in lengterichting over de Westgaag, 

ter plaatse van Rijksweg 20; e) in een HDPE brugbuis over het Nieuwe Water, ter plaatse 

van Weverskade nr 1, in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie A, nr. 1404 

(binnenberm Maasdijk) 

 

 

Vergunningnummer: 89.087 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp en de Lage Broekpolder aanbrengen en 

hebben van een kabel door de waterkering zijnde de Brasserskade en door de wederzijdse 

bermsloten 

 

 

Vergunningnummer: 89.088 

Vergunninghouder:  PTT Telecom. BV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een zinker in de Berkelsche Zweth, ter 

plaatse van de Rotterdamseweg alsmede in een waterkering zijnde de Delftweg te 

Rotterdam en de Rotterdamseweg te Delft  



 

 

Vergunningnummer: 89.089 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: strandexploitatie gedurende het badseizoen 1989 in de gemeente 's-

Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 89.090 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de binnenboezem 

van de Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 1072 

(Maasdijk) en sectie L, nr. 713 (dam in bermsloot) 

 

 

Vergunningnummer: 89.091 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland 

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van rioolleidingen in en nabij de 

Burgerdijkseweg, de Heerenlaan, de Westgaag-west, de Oostgaag en de Kwakelweg 

(rioleringsplan Buitengebieden Maasland): a) als zinkers door diverse boezem- en 

polderwatergangen; b) in en langs boezemkaden van de Dijkpolder, de Oude Campspolder, 

de Kralingerpolder, de Dorppolder en de Duifpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.092 

Vergunninghouder:  Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 

Beschrijving: het maken en het hebben van een hemelwaterriolering en het daardoor lozen 

van water afkomstig van een gedeelte van RW 20 op oppervlaktewater in de gemeente 

Schiedam, ter hoogte van Schiedam/Bijdorp 

 

 

Vergunningnummer: 89.093 

Vergunninghouder:  C.B. van Leeuwen 

Beschrijving: het in de Harnaschpolder bouwen en hebben van een warenhuis met de circa 

54 m lange zuidoostgevel 1,5 m uit de insteek van een sloot, in het kadastrale perceel, 

gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1366 

onder intrekking van vergunning 387/1988 

 

Vergunningnummer: 89.094 

Vergunninghouder:  V. Latini  

Beschrijving: het in de gemeente 's-Gravenzande innemen van een standplaats op het 

kruispunt Strandweg/Bankdijk-Noordlandsedijk (Delflands eigendom) voor de verkoop van 

comsumptie-ijs 

 

 

Vergunningnummer: 89.095 

Vergunninghouder:  T. Pace  

Beschrijving: het in de gemeente Monster innemen van een strandplaats op het kruispunt 

Molenslag/Provinciaal rijwielpad (Delflands eigendom) voor de verkoop van consumptie-ijs 

 

 

Vergunningnummer: 89.096 

Vergunninghouder:  A.A. v.d. Bosch 

Beschrijving: het in de polder van Berkel maken van een dam in een watergang langs de 

A.H. Verweyweg, in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nrs. 

3606 en 5348  

 



 

Vergunningnummer: 89.097 

Vergunninghouder:  E.P.A. Veerkamp 

Beschrijving: het bouwen van een woning op de buitenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente s-Gravenzande, sectie N, nr. 580 

 

 

Vergunningnummer: 89.098 

Vergunninghouder:  A.R. Puister 

Beschrijving: het maken en hebben van een voetbrug over de Klapwijksevaart en het doen 

van grondroering in de waterkering ten behoeve van de uitvoering van de werken, in de 

kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nrs. 2556 - 2557 

 

 

Vergunningnummer: 89.100 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, kabel- en radioverbindingen 

Beschrijving: het vervangen en hebben van een telefoonkabelzinker in de watergang die 

ligt in de Polder van Nootdorp, ter plaatse van RW 13 

 

 

Vergunningnummer: 89.101 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel als zinker in de 

watergang gelegen in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nr. 136 en sectie H, nr. 277 

 

 

Vergunningnummer: 89.102 

Vergunninghouder:  C.B.J. Zwinkels 

Beschrijving: het maken en hebben van een tijdelijke rijbrug over boezemwater, zijnde de 

Holle Watering, teneinde de afbraak en nieuwbouw van een woning mogelijk te maken, in 

de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nr 5139 en gemeente Monster, 

sectie K, nr 3570 

 

 

Vergunningnummer: 89.103 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in de 

watergang die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente 's-

Gravenzande sectie N nrs. 968 en 1080 

 

 

Vergunningnummer: 89.104 

Vergunninghouder:  L. Ammerlaan  

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker maken van een 18 m brede dam in een 

watergang, die ligt in en op de grens van het perceel gemeente Pijnacker, sectie C, nr 

6674 en het perceel, zelfde kadastrale gemeente en sectie nr. 7379 

 

 

Vergunningnummer: 89.105 

Vergunninghouder:  Scouting Karel Doormansgroep    

Beschrijving: het: a) plaatsen en hebben van een afrastering in de binnenberm van de 

Maasdijk ter hoogte van de  afrit naar de Scouthoeve te Maassluis; b) maken en hebben 

van een houtopslag op de boezemkade van de Aalkeet-Binnenpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.106 



Vergunninghouder:  M.J. Kouwenhoven 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker dempen van water en het vervangend 

graven van water, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2497 en 

2498 

 

 

Vergunningnummer: 89.107 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een landbouwweg  c.q  fietspad op de 

boezemkade van de Harnaschpolder en het doen van grondroering in de waterkering ten 

behoeve van de uitvoering van de werken 

 

 

Vergunningnummer: 89.108 

Vergunninghouder:  NV Energiebedrijf Rijswijk 

Beschrijving: het leggen en hebben van 4 kabelkokers en een gasleiding, gedeeltelijk door 

de Delftweg en door een watergang van de Hoge Broekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.109 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie District Rotterdam 

Beschrijving: het in het gebied van de Delflandsedijk, nabij de omgelegde Westhavenkade, 

hebben van telefoonkabels: a) door de Delflandsedijk nabij hm 43,55 (inclusief 

mantelbuizen); b) langs de Delflandsedijk aan de noord- en zuidzijde van de Galgkade ter 

hoogte van het Riagg-gebouw, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie D, 

nr. 5643 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 103/1981, gewijzigd bij besluit 3408/81 van 4 februari 

1982 

 

Vergunningnummer: 89.110 

Vergunninghouder:  Lucas Bouw BV 

Beschrijving: het: a) dempen en gedempt houden van twee zijhaventjes van de Haagsche 

Vliet, zijnde boezemwater, met een totaal oppervlak van 237 m2; b) graven en hebben 

van 27 m2 boezemwater ter plaate; c) bouwen en hebben van een kantoorpand over een 

lengte van 5 m binnen de vereiste bouwafstand van 1 m uit de sinteek van het 

boezemwater ter plaatse, in de kadastrale percelen, gemeente Rijswijk,  sectie D, nrs. 

5413 en 4635 

 

 

Vergunningnummer: 89.111 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het te De Lier dempen van water en het vervangend graven van water nabij 

de Heulstraat (langs de Breê- Lee)  

 

 

Vergunningnummer: 89.112 

Vergunninghouder:  Gemeente De Lier  

Beschrijving: het leggen, hebben en onderhouden van riooleidingen langs de 

Burgerdijkseweg als zinkers door diverse polderwatergangen van de Kralingerpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie C, nrs. 272 en 274 

 

 

Vergunningnummer: 89.113 

Vergunninghouder:  fa Droppert 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Harnaschpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 1579 en 1674  

 



 

Vergunningnummer: 89.114 

Vergunninghouder:  D.A. Keijzer 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Oude Campspolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 473  

 

 

Vergunningnummer: 89.115 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland 

Beschrijving: het leggen van een lagedruk- gasleiding ten behoeve van de aansluiting van 

percelen bij het "Kruithuis"- complex in de Lage Abtswoudsche polder te Delft in de 

Schieweg (boezemwater) 

 

 

Vergunningnummer: 89.116 

Vergunninghouder:  fa L. en T. Jansen, W.J. Heemskerk , H.J.M. van Luyk en A. van Nierop  

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Oud- en 

Nieuw Wateringveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, 

nrs. 337 en 2278 en sectie B nr.919 

 

 

Vergunningnummer: 89.117 

Vergunninghouder:  P. van Geest en D. van Geest 

Beschrijving:  Het maken en hebben van een rijbrug over een boezemsloot in  en op de 

grens van de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4719 en 4711 

 

 

Vergunningnummer: 89.118 

Vergunninghouder:  A.C.M. van Knaap 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in boezemland 

te Honselersdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 2759 

 

 

Vergunningnummer: 89.119 

Vergunninghouder:  fa J. Ammerlaan en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Oude 

Polder van Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 2622 en 

2708 

 

 

Vergunningnummer: 89.120 

Vergunninghouder:  PTT Telecom bv, district 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel over een watergang die ligt in de 

Oude  Polder van Pijnacker te Pijnacker ter plaatse van de Vlielandseweg  

 

 

Vergunningnummer: 89.121 

Vergunninghouder:  A.J. van Leeuwen  en A.G. v.d. Sande 

Beschrijving: het dempen van water in de Polder van Nootdorp nabij de 's-Gravenweg, in 

de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie A, nrs. 2932 en 2933 

 

 

Vergunningnummer: 89.122 

Vergunninghouder:  Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel over een watergang die ligt in de 

polder Schieveen langs de Delftweg, alsmede in een waterkering, zijnde de Delftweg, het 

aanbrengen van 2 mantelbuizen door de Delftweg 



 

 

Vergunningnummer: 89.123 

Vergunninghouder:  J.A.M. Schalke en P. Dijkshoorn 

Beschrijving: het verbreden van een dam in de polder Het Waalblok en het vervangend 

graven van water in boezemland, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie I, nr. 2531 en 4822 

 

 

Vergunningnummer: 89.124 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door een 

watergang in de Oude - en Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul 

 

 

Vergunningnummer: 89.125 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding door vijf watergangen als 

zinkers in de Vlietpolder  in percelen, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 

2026 

ingetrokken bij vergunning 451/1989 

 

Vergunningnummer: 89.126 

Vergunninghouder:  fa Bruinsma 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis op de verheelde boezemkade van 

de Oude - en Nieuwe Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, 

nr., 1535 

 

 

Vergunningnummer: 89.128 

Vergunninghouder:  N.A. v.d. Drift 

Beschrijving: het maken van een dam en het vervangend graven van water in de 

Commandeurspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 221 

 

 

Vergunningnummer: 89.129 

Vergunninghouder:  Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland  

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de polder Noordland en Nieuwland ten behoeve 

van het aan te leggen tuinbouwproject Noord - en Nieuwland III fase B, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 145, 1004, 1082 tot en met 1085 en 

gemeente  Hoek van Holland, sectie A, nrs. 192 (ged.), 193, 194, 195 (ged.), 196, 197, 

198 (ged.), 200 tot en met 215, 1316 (ged.) en 1317 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.130 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland   

Beschrijving: het aanleggen en hebben van parkeerplaatsen op de Kluiskade gemeente  

Maasland (boezemkade van de Commandeurspolder) één en ander ter hoogte van de 

woningen Kluiskade nr. 2 tot nr. 15 en het in verband hiermee verzwaren van het 

binnentalud van genoemde boezemkade 

 

 

Vergunningnummer: 89.131 

Vergunninghouder:  Westside Investments BV 

Beschrijving: het dempen van boezemwater het maken van een dam en het vervangend 

graven van boezemwater ten behoeve van de bouw van 16 appartementen aan de Van 



Alkemadelaan , Hoek Van Ouwenlaan (project "Bosjes van Zanen"), in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie X, nr. 1225 

 

 

Vergunningnummer: 89.132 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door een 

boezemsloot nabij de Waellandweg, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie 

H, nrs. 2888 en 2998 

 

 

Vergunningnummer: 89.133 

Vergunninghouder:  J.C.M. van Os 

Beschrijving: het vernieuwen en uitbreiden van een warenhuis op de boezemkade van de 

Eshofpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Loosduinen, sectie L, nr. 403 

onder intrekking van vergunning 122/1984 

 

Vergunningnummer: 89.134 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw aanbrengen en hebben van een gasleiding 

aan een brug in de watergang, die ligt langs de Zuideindseweg ter plaatse van 

huisnummer 47 ten behoeve van een gasaansluiting 

 

 

Vergunningnummer: 89.135 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland  en Noordland aanbrengen en hebben van een 

electriciteitskabel  als zinker in een watergang, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie  N, nr. 1081 

 

 

Vergunningnummer: 89.136 

Vergunninghouder:  R. Vercouteren 

Beschrijving: het berijden van het strand vanaf het noorden van de bouwlevard 

(strandhoofd nr. 46) tot aan de grens met Rijnland (strandhoofd nr. 50) met een auto 

 

 

Vergunningnummer: 89.137 

Vergunninghouder:  PTT Telecommunicatie (Directoraat Kabel- en Radioverbindingen) 

Beschrijving: het leggen en hebben van telefoonkabels in de  boezemkade van de Oude 

Lierpolder en door en over boezemwatergangen, in de kadastrale percelen, gemeente  

Naaldwijk, sectie C, nr. 510 en gemeente De Lier, sectie A, nr. 4697 (berm Zwethkanaal) 

 

 

Vergunningnummer: 89.138 

Vergunninghouder:  fa W.J. en C.J. van Vliet 

Beschrijving: het maken van een dam en het vervangend graven van water in de 

Voordijkshoornsepolder te Den Hoorn,in het kadastrale perceel,  gemeente Schipluiden, 

sectie I, nr. 4433 

 

 

Vergunningnummer: 89.139 

Vergunninghouder:  T.A. de Munck 

Beschrijving: het verbouwen en hebben van een garage op de buitenberm van de 

Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 894 

 

 



Vergunningnummer: 89.140 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving:  strandexploitatie 

 

 

Vergunningnummer: 89.142 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een gasleiding door de bermsloot en via een brug 

over de hoofdwatergang langs de Zuideindseweg, alsmede door de polderkade van de 

Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, in het kadastrale perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie C, nr. 2084 

 

 

Vergunningnummer: 89.143 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het in de Dijkpolder ten behoeve van drukriolering leggen, hebben en 

onderhouden van een leiding als zinker door de Nieuwe Vaart en door de vaarsloot , 

waarbij de aan weerszijden van de vaarsloot aanwezige verheelde boezemkaden van de 

Dijkpolder worden gekruist 

 

 

Vergunningnummer: 89.144 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Den Haag, Kabelnetten Regio Delfland 

Beschrijving: het te Monster leggen hebben en onderhouden van twee pvc leidingen als 

zinker door de vaarsloot 

 

 

Vergunningnummer: 89.145 

Vergunninghouder:  A.G.L. van der Voort 

Beschrijving: het aandammen van water en het vervangend graven van water in 

boezemland te Honselersdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 

3740 en 3742 

 

 

Vergunningnummer: 89.146 

Vergunninghouder:  P.J. Schoemaker 

Beschrijving: de uitoefening van het genot van de jacht in de Woudse Polder en het 

daartoe betreden van de percelen, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie 

G, nr. 141 en 147 

 

 

Vergunningnummer: 89.147 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het uitvoeren van onderhoudswerken in en langs wateren, in de duinen, op 

en in het strand van Delfland in het kadervan de strandexploitatie  gedurende de jaren 

1988 en 1989 

 

 

Vergunningnummer: 89.148 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het verplaatsen en hebben van een semi- permanente fundering, bestaande 

uit tien betonpalen, in het strand nabij de duinvoet ter hoogte van RS 103 + 350 tussen 

strandhoofden 36 en 37 ten behoeve van het daarop plaatsen van een posthuis vande 

Haagse Vrijwillige Reddings Brigade gedurende de badseizoenen  

 

 

Vergunningnummer: 89.149 



Vergunninghouder:  Tj. Prins Hzn 

Beschrijving: het dempen van water in het Honderdland, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 3727 en 3725 

 

 

Vergunningnummer: 89.150 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV (district 's-Gravenhage) 

Beschrijving: het in de gemeente Delft aanbrengen en hebben van een telefoonkabelzinker 

in een watergang die ligt in de Noordpolder van Delfgauw, nabij RW 13 

 

 

Vergunningnummer: 89.151 

Vergunninghouder:  L. Bouwer 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de Westduinen vanaf de De Savornin 

Lohmanlaan te Den Haag tot het rijslag naar het strand bij strandhoofden 32 en 33  

 

 

Vergunningnummer: 89.152 

Vergunninghouder:  strandpaviljoen La Mer 

Beschrijving: het berijden van het strand vanaf de grens met Rijnland tot aan de 

gemeentegrens van Monster  

 

 

Vergunningnummer: 89.153 

Vergunninghouder:  Scholtes-S-Snacks 

Beschrijving: het berijden van het strand vanaf de grens met Rijnland tot aan de 

gemeentegrens met Monster 

 

 

Vergunningnummer: 89.154 

Vergunninghouder:  G.M. Storm 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen, 

eventueel vergezeld door één drager en twee honden  

 

 

Vergunningnummer: 89.155 

Vergunninghouder:  W. de Jong  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen, 

eventueel vergezeld door één drager en twee honden 

 

 

Vergunningnummer: 89.156 

Vergunninghouder:  H. Zeeman  

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen, 

eventueel vergezeld door één drager en twee honden 

 

 

Vergunningnummer: 89.157 

Vergunninghouder:  J.G. Zeeman 

Beschrijving: het jagen op schadelijk wild en het daartoe betreden van de zeeduinen, 

eventueel vergezeld door één drager en twee honden  

 

 

Vergunningnummer: 89.158  

Vergunninghouder:  Nutsbedrijven Westland NV 



Beschrijving: het leggen en hebben van laagspannings-, hoogspannings- en signaalkabels 

door de Maasdijk en door boezemwater ter plaatse van de Oranjesluisweg en de Galgeweg, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 3708 , 3710 en 3712 

 

 

Vergunningnummer: 89.159 

Vergunninghouder:  mevr. J. v. Embden- Van Leeuwen 

Beschrijving: het hebben van een steiger in de Vlaardingervaart, in het kadastrale perceel, 

gemeente Vlaardingen, sectie E, nr. 2541 

 

 

Vergunningnummer: 89.160 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het maken en hebben van een fietsbrug over de Kwekerijvaart 

(boezemwater), nabij de Plesmanweg, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, 

sectie V, nr. 5843 

 

 

Vergunningnummer: 89.161 

Vergunninghouder:  P. van Geest 

Beschrijving: het maken en hebben van een corridor op een bestaande rijbrug over een 

boezemsloot in boezemland, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, 

nrs. 4711 en 4719 

 

 

Vergunningnummer: 89.163 

Vergunninghouder:  P. Hofland BV 

Beschrijving: het wijzigen van de taluds van de langs het te vernieuwen warenhuis gelegen 

boezemsloten in het Honderdland, in die zin, dat in de doorgaande oeverlijn beschoeiing 

worden geplaatst en dat de taluds tot maaiveldshoogte worden opgehoogd en 

onderhouden , zodat er een vlakke berm ontstaat met een breedte van 1 meter, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk sectie F nr. 3947 

 

 

Vergunningnummer: 89.164 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk 

Beschrijving: het uitvoeren van werken in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te Naaldwijk 

ten behoeve van de aanleg van de Verlengde Molenlaan te Naaldwijk 

 

 

Vergunningnummer: 89.165 

Vergunninghouder:  fa E.H. de Vreede 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Dijkpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie I, nrs. 1522 (ged.) en 1709 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.166 

Vergunninghouder:  J.M. de Wijs 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis op de verheelde boezemkade van 

de Wippolder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5200 

 

 

Vergunningnummer: 89.167 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel via een brugbuis over een 

watergang die ligt bij het NS-station ter plaatse van de Stationstraat te Pijnacker 

 



 

Vergunningnummer: 89.168 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel in de waterkering, zijnde de kade 

tussen de Oude Polder van Pijnacker en de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 

en via een brugbuis over de voorwaterloop van het gemaal Molenlaan 10 te Pijncker  

 

 

Vergunningnummer: 89.169 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel in de buitenberm van de 

Deltadijk te Vlaardingen, ter hoogte van Hmp.45.20 en Hmp.44.10 in de berm van de 

Galgkade 

 

 

Vergunningnummer: 89.170 

Vergunninghouder:  Gemeente Delft  

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de 

Voordijkshoornse polder te Den Hoorn, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, 

sectie I, nrs. 55 (ged.), 56 (ged.), 64 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.171 

Vergunninghouder:  Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, 

Directie Zuid-Holland 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Oude 

Campspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 955 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.172 

Vergunninghouder:  J. Rodenburg  

Beschrijving: het stichten en hebben van een bemalingsinstallatie in de Droogmaking in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie C, nrs. 

1603, 1604, 1605, 1613 en 1614 

 

 

Vergunningnummer: 89.173 

Vergunninghouder:  W. v.d. Ende  

Beschrijving: het plaatsen van een onderbemalingsinstallatie in de Noordpolder van 

Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 1411, 1412 en 567 

 

 

Vergunningnummer: 89.174 

Vergunninghouder:  C.J. Janse en  G.J. Arkesteijn 

Beschrijving: het plaatsen van een onderbemalingsinstallatie in de Lage Broekpolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie E, nrs. 541 

 

 

Vergunningnummer: 89.175 

Vergunninghouder:  C.J.J. Meijer 

Beschrijving: het plaatsen van twee windmolens in de Zuidpolder van Delfgauw, in de 

kadastrale percelen, gemeente Pijnackert, sectie G, nrs 560, 561, 562, 563, 586, 569, 

570, 571 en 572 

 

 

Vergunningnummer: 89.176 

Vergunninghouder:  fa Joh. en A.S. Sonneveld 



Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw vervangen van een windmolen door een 

electrisch gemaaltje, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie D, nrs. 116 en 

119, 280, 283, 80, 83, 88 en 89 

 

 

Vergunningnummer: 89.177 

Vergunninghouder:  A.K. de Munck 

Beschrijving: het graven en hebben van een insteekhaven van 24 m2 in aansluiting aan 

het Nieuwe Water (boezemwater), in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie L, nr. 4885 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.178 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het dempen en graven van water in de Veen- en Binkhorstpolder, tussen de 

Niolaas Beetslaan en de Prinses Irenelaan, achter het CBS gebouw te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 89.179 

Vergunninghouder:  Gemeente Montster  

Beschrijving: het vervangen en hebben van een rioolleiding en putten ter hoogte van de 

Strandweg te Ter Heijde, gemeente Monster, sectie F, nr. 1568 

 

 

Vergunningnummer: 89.180 

Vergunninghouder:  P.J. van der Zande 

Beschrijving: het vervangen van een bestaande steiger in de Lange Wateringkade en het 

doen van grondroering ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1669 

 

 

Vergunningnummer: 89.181 

Vergunninghouder:  N.P. Hoogerbrugge 

Beschrijving: het dempen van water, maken van een dam en het vervangend graven van 

water in de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 

1292 (ged.), 1293 (ged.) en 1294 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.182 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel in de polderkade tussen de 

Aalkeet-Binnenpolder en de Aalkeet-Buitenpolder (Zuidbuurt) te Vlaardingen, voor zover 

gelegen nabij en tussen de woningen nrs. 71 en 77 aldaar 

 

 

Vergunningnummer: 89.183 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabelzinker die ligt in de hoofdwatergang 

langs de noordzijde van de Noordweg in de Wippolder ter plaatse van Noordweg nr. 74 te 

Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 89.184 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel door de watergang die ligt langs de 

Abtswoude ter plaatse van de Meerkoetlaan te Delft 

 



 

Vergunningnummer: 89.185 

Vergunninghouder:  mevr. M.M. Burger-Van Noort 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering van de Hoek van 

Hollandlaan te Kijkduin tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23  

 

 

Vergunningnummer: 89.186 

Vergunninghouder:  R.P.N. Adrichem 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 89.187 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV, district Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel tussen Vlaardingen en 

Maassluis langs en door de Delflandsedijk, in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, 

sectie D, nrs. 8048, 7663 en 828, sectie C, nrs. 214, 211 en  212 en gemeente 

Vlaardingen, sectie L, nrs. 458, 540 en 541 en sectie D, nrs. 4473, 4993 en 5787 

 

 

Vergunningnummer: 89.188 

Vergunninghouder:  J.W.L. Helderman 

Beschrijving: het in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder dempen van water en het 

vervangend graven van water, maken van een dam nabij de Middenweg, in de kadastrale 

percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1732, 2032 en  3714  

 

 

Vergunningnummer: 89.189 

Vergunninghouder:  J. Kuyvenhoven  

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Dijkpolder 

te Poeldijk, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4450, 4662, 3590 

en 4664 

 

 

Vergunningnummer: 89.190 

Vergunninghouder:  A.N. Kouwenhoven 

Beschrijving: het maken van een dam in een polderwatergang , graven van vervangend 

water in de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder, nabij de Middenweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3714 

 

 

Vergunningnummer: 89.191 

Vergunninghouder:  M. van der Loos  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering van de De Savornin 

Lohmanlaan te 's-Gravenhage tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 33 

 

 

Vergunningnummer: 89.192 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van elektriciteitskabels in de waterkering tussen 

de Polder Nieuwland en Noordland en  de Heen- en Geestvaartpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie H, nr. 254 

 

 

Vergunningnummer: 89.193 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district 's-Gravenhage 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van twee telefoonkabels en een HDPE mantelbuis 

over een bestaande duiker van hoofdwatergang nr. 1 (de Lange Molensloot) in de Oude 

Campspolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie C, nr. 637 

 

 

Vergunningnummer: 89.194 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabel als zinker door de boezemwatergang in 

en op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie E, nrs. 4529 , 1262 en 2550 

 

 

Vergunningnummer: 89.195  

Vergunninghouder:  R. van Halem  

Beschrijving: het uitbreiden van een parkeerterein aan het Stuifkenszand binnen 100 m 

landwaarts gemeten uit de Rijksstrandpalenlijn, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek 

van Holland, sectie A, nr. 1103 

 

 

Vergunningnummer: 89.196 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het exploiteren van het parkeerterrein "De Bank" gedurende de jaren 1990 

tot en met 1995 en het hebben van een houten verblijf ten behoeve van de exploitatie, in 

de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nrs. 287 en 1021 en sectie I, 

nr. 4 

 

 

Vergunningnummer: 89.197 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabelzinker in de bermsloot van de 

Noordweg (polderwatergang van de Wippolder) ter plaatse van het perceel Noordweg 87 te 

Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 89.198 

Vergunninghouder:  P. Karsdorp  

Beschrijving: het maken van een dam in een watergang gelegen in de Heen- en 

Geestvaartpolder, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 3809 

 

 

Vergunningnummer: 89.200 

Vergunninghouder:  P. van der Spek  en M.A. van der Spek 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water, alsmede het 

bouwen en hebben van een warenhuis op de boezemkade van de Oostmadepolder, langs 

de Boomwatering, in de kadastrale percelen, gemeente Loosduinen, sectie K, nrs. 932 en 

1409 

 

 

Vergunningnummer: 89.201 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben  van een telefoonkabel in de buitenberm van de 

Deltadijk te Vlaardingen en de Deltaweg ter hoogte van hmp 50,65, circa 85 m ten westen 

van de spoorwegovergang Wagnerstraat 

 

 

Vergunningnummer: 89.202 

Vergunninghouder:  J.H.A. Wubben 



Beschrijving: het maken van een dam in de bermsloot van de Langelandseweg en het 

daaruit verwijderen van de bestaande 5 m brede dam, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie B, nr. 521 

 

 

Vergunningnummer: 89.203 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het dempen van water, het graven van vervangend water, het maken en 

hebben van een voetbrug over de polderhoofdwatergang langs de Volmerlaan, in de 

Plaspoel - en Schaapweipolder, in het industriegebied "de Plaspoelpolder" voor de 

bouwlocatie hotel Plaspoelpolder en het aanleggen van duikers, in de kadastrale percelen, 

gemeente Rijswijk, sectie G, nrs. 2034 , 2486 en 2492 

 

 

Vergunningnummer: 89.204 

Vergunninghouder:  J.T. Hogervorst ,  C.A. van Dam en J.C. de Hoog 

Beschrijving: het dempen van water, het maken van twee dammen en het graven van 

vervangend water in de Akkerdijksche polder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie I, nrs. 690, 728  en 736 

 

 

Vergunningnummer: 89.205 

Vergunninghouder:  C.G.J. van Steekelenburg en A.W.M. van Koppen 

Beschrijving: het dempen van water in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1277 en 1527 

 

 

Vergunningnummer: 89.206 

Vergunninghouder:  S.Wijnhorst en de Nederlands Hervormde Gemeente Maasdijk 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van containers, in het kadastrale perceel, gemeente 

Hoek van Holland, sectie E, nr. 251 

 

 

Vergunningnummer: 89.207 

Vergunninghouder:  NV Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Holland West 

Beschrijving: het in de zeewering te Scheveningen aanbrengen en hebben van een 7 m 

laagspanningskabel naar de nieuwbouw hoek Keizerstraat/Strandweg 

 

 

Vergunningnummer: 89.208 

Vergunninghouder:  A.W. Elderhorst & Zn 

Beschrijving: het in de polder van Nootdorp maken en hebben van een 4 m brede brug 

over de zuidelijke bermsloot van de 's-Gravenweg, in het kadastrale perceel, gemeente 

Nootdorp, sectie B, nr. 997 

 

 

Vergunningnummer: 89.209 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding als zinker in de watergang die 

ligt langs de Meerweg, ter plaatse van perceel nr. 17, in het kadastrale perceel, gemeente 

Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 3259 

 

 

Vergunningnummer: 89.210 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker in de watergang 

die ligt in en op de grens van de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 

2021 (Middelbroekweg) en 2082 

 

 

Vergunningnummer: 89.211 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage , p/a de Dienst Groenvoorzieningen en 

Milieueducatie 

Beschrijving: uitvoering van de zogenaamde 5e fase in het recreatie gebied "Uithof" in de 

Eshofpolder te 's-Gravenhage  

 

 

Vergunningnummer: 89.212 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het aanlegggen en hebben van een fietspad langs de Oude Veiling te 

Maasland 

 

 

Vergunningnummer: 89.213 

Vergunninghouder:  J.M.M. van de Hoeven 

Beschrijving: het dempen van 10 m2 water door middel van het versmallen over een 

lengte van 51,20 m van de aan de noordoostzijde gelegen watergang tot een nieuwe 

breedte van 2,00 m en het daartoe maken van een 51,20 m lange beschoeiing, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 1528 

 

 

Vergunningnummer: 89.214 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een electriciteitskabel als zinker in de 

zuidelijke bermsloot van de Burgemeester van Doornlaan in de Hoefpolder te De Lier, ter 

hoogte van de woning nr. 7 

 

 

Vergunningnummer: 89.215 

Vergunninghouder:  mevr. M.A. van Oostroom-Barstein 

Beschrijving: het hebben van een 1,70 m  lange steiger in de Vlaardingervaart, 1,60 m uit- 

en evenwijdig aan de noordoostelijke oever, ter hoogte van hmp 48,60, in het kadastrale 

perceel, gemeente Vlaardingen, sectie F, nr. 524 

 

 

Vergunningnummer: 89.216  

Vergunninghouder:  J.P.C. Duyndam 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woonhuis op de boezemkade van de Oude- 

en Nieuwe Broekpolder, genaamd Lange Wateringkade, ter hoogte van Gasthuisweide te 

Kwintsheul, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 1056 

 

 

Vergunningnummer: 89.217 

Vergunninghouder:  Gemeente Energie- en Waterleidingbedrijven 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel en 110 mm pvc-

mantelbuizen in de buitenberm van de Delflandsedijk te Vlaardingen (Deltaweg), tussen  

hmp 58,00 en hmp 51,14 

 

 

Vergunningnummer: 89.218 

Vergunninghouder:  G.J.A. van Adrichem , J.W.E. ' t Hoen en T. Lievaart 



Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in het 

boezemgebied, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4802, 

5073 en 4948 

 

 

Vergunningnummer: 89.219 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de 

noordelijke bermsloot van de Burgemeester van Doornlaan in de Hoefpolder te De Lier, 

circa 150 m ten westen van het gemaal van de Hoefpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.220 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, Kabel- en Radioverbindingen 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een glasvezelkabel in de Kerkpolder en de 

Holierhoekse- en Zouteveense polder te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 89.221 

Vergunninghouder:  J. Vermeer  

Beschrijving: het dempen van boezemwater en het graven van vervangend water in de 

Heen- en Geestvaartpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, 

nrs. 4356 en 5081 

 

 

Vergunningnummer: 89.222 

Vergunninghouder:  G. Vermeer  

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een watercypres en een goudenregen in de 

Langs de Verlengde Strijp gelegen binnenberm van de boezemkade van de Oude 

Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4212 

 

 

Vergunningnummer: 89.223 

Vergunninghouder:  Scouting  De Lier  

Beschrijving: het plaatsen en hebben van drie palen in de buitenberm van de langs de 

Middelwatering gelegen boezemkade van de Duifpolder te  Maasland  ter hoogte van hmp 

0,80 

 

 

Vergunningnummer: 89.224 

Vergunninghouder:  Bouw- en Renovatieteam Vlaardingen BV 

Beschrijving: het slopen en herbouwen van de panden Hoogstraat nrs. 48 en 25 , 

renoveren van de panden Hoogstraat nrs. 54 en 56 en het maken van twee aanbouwen 

achter de panden Hoogstraat, nrs. 54 en 56 

 

 

Vergunningnummer: 89.225 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Rotterdam 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel en twee HDPE-

mantelbuizen: a) als zinker in de Vlaardingervaart te Vlaardingen ter plaatse van de 

voet/fietsbrug; b) door de ter weerszijden van de Vlaardingervaart gelegen waterkeringen  

 

 

Vergunningnummer: 89.226 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Rotterdam 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel door de Rodenrijsevaart en 

langsliggende waterkeringen ter plaatse van de Oude Bovendijk nabij pand nr. 249, langs 

de Oude Bovendijk en langs en door de Hofweg 

 

 

Vergunningnummer: 89.227 

Vergunninghouder:  G.W.N. Sunder 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de 

Dorppolder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie A, nrs. 226, 262, 264 

en 125 

 

 

Vergunningnummer: 89.228 

Vergunninghouder:  NV Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Holland West 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van twee stalen leidingen in de watergang de 

Schenk in de gemeente 's-Gravenhage ter plaatse van het Prinses Margrietplantsoen, 

alsmede over een lengte van 15 m in een waterkering zijnde de waterscheiding van de 

Veen- en Binkhorstpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.229 

Vergunninghouder:  T.H.M. Kester 

Beschrijving: het vervangen van een brug, het maken van een dam en het graven van 

vervangend water in een boezemwatering in de Boschpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Naaldwijk, sectie H, nr. 856 

onder intrekking van vergunning 117/1930 

 

Vergunningnummer: 89.230 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, Directoraat Kabel - en Radioverbindingen  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van telefoonkabel en twee HDPE-mantelbuizen als 

zinker in de Breê-Lee ter plaatse van de Heulstraat te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 89.231 

Vergunninghouder:  J. van den Bos & Zn BV 

Beschrijving: het in de Boschpolder te Honselersdijk maken en hebben van een 

opneembare voetbrug over de boezemsloot, die ligt in en tussen de percelen, kadastraal 

bekend gemeente Naaldwijk, sectie H, nrs. 1094 en 872 

 

 

Vergunningnummer: 89.232 

Vergunninghouder:  W.J.M. Grootscholten 

Beschrijving: het dempen van water , het graven van vervangend water en het maken van 

een brug in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie B nrs. 2015 en 80 (ged.) 

ingetrokken bij vergunning 400/1989 

 

Vergunningnummer: 89.233 

Vergunninghouder:  A.P. van der  Meer 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de 

Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie B, nrs. 1635 en 1842  

 

 

Vergunningnummer: 89.234 

Vergunninghouder: J. Kuyvenhoven 



Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in de Dijkpolder 

te Poeldijk, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 4450, 4662, 3590 

en 4664 

 

 

Vergunningnummer: 89.235 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de Lange Kruisweg 

te Maasdijk (Oranjepolder) te Naaldwijk, ter hoogte van woning nr. 27 

 

 

Vergunningnummer: 89.236 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

watergang die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 4609 en 4613 

 

 

Vergunningnummer: 89.237 

Vergunninghouder:  Nederlandse Bouw Unie BV 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een winkel en woningen op de buitenberm van de 

Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Vlaardingen, sectie M, nrs. 599 (ged.), 600 

(ged.) en 601 

 

 

Vergunningnummer: 89.238 

Vergunninghouder:  J.G.M. v.d. Burg 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw maken van een 5 m brede dam in de 

zuidelijke bermsloot van de S. v.d. Oyeweg, ter plaatse van het perceel, gemeente 

Pijnacker, sectie G, nr. 2384 (te dempen 10 m2)  

 

 

Vergunningnummer: 89.239 

Vergunninghouder:  Dienst CAI-Westland 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een CAI-kabel in boezemkaden van de 

Dijkpolder, de Commandeurspolder, de Oude Campspolder, de Kralingerpolder, de 

Dorppolder en de Duifpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 

A nrs. 1005, sectie C, nr. 2124 en sectie H, nr. 3299 en gemeente De Lier, sectie C, nrs. 

272 en 274 

 

 

Vergunningnummer: 89.240 

Vergunninghouder:  A. v.d. Kruik 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering van de De Savornin 

Lohmanlaan tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 89.241 

Vergunninghouder:  fa. Gebr. Luyendijk 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Oud - en 

Nieuw Wateringveldsche polder, nabij de Bovendijk nr. 72, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie C, nr 3196 

 

 

Vergunningnummer: 89.242 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 



Beschrijving: het vervangen van een laagspanningskabel als zinker door de vaarsloot 

(Hoofdsloot) in en op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A nrs. 3542 en 

3721 

 

 

Vergunningnummer: 89.243 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het vervangen en hebben van een laagspanningskabel in de waterkering 

(Maasdijk) en het doen van grondroering in de waterkering, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 160 en 1071 

 

 

Vergunningnummer: 89.244 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

zuidelijke bermsloot van de Noordlierweg in de Groeneveldse polder te  De Lier, circa 45 m 

ten westen van het pand nr. 15 

 

 

Vergunningnummer: 89.245 

Vergunninghouder:  Electriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel in en langs de Molenweg 

(waterkering) te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 89.246 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

watergang die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 

3818 en 4682 

 

 

Vergunningnummer: 89.247 

Vergunninghouder:  A.N. van Winden en H.P.A. v.d. Maarel 

Beschrijving: het dempen van water en het maken van een dam, alsmede het graven van 

vervangend water in de Noordpolder van Delfgauw aan de Rijskade, in de kadastrale 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie F, nrs. 1210 en 422 ( ged. ) , 421 en 426 

 

 

Vergunningnummer: 89.248 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de Oude 

Campsweg, polderkade tussen de Hoefpolder en de Oude Campspolder en als zinker door 

de noordelijke bermsloot van de Oude Campsweg te De Lier, een en ander ter plaatse van 

het pand nr 18 

 

 

Vergunningnummer: 89.249 

Vergunninghouder:  L. vander Kruk  

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, 

sectie B, nrs. 887 en 1534 

 

 

Vergunningnummer: 89.250 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam  



Beschrijving: het te Rotterdam in de polder Schieveen gedeeltelijk vervangen, leggen en 

hebben van  een waterleiding in de boezemkade (Delftweg) en als zinker door de 

langsliggende watergang 

 

 

Vergunningnummer: 89.251 

Vergunninghouder:  J. van Leeuwen  

Beschrijving: het innemen van een standplaats langs de Schelpweg nabij de duinovergang 

voor de verkoop van vis en snacks 

 

 

Vergunningnummer: 89.252 

Vergunninghouder:  fa. A. en A.W. Kouwenhoven 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 

3716 en 2033 

 

 

Vergunningnummer: 89.253 

Vergunninghouder:  fa 't Hoen-Baremans 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in Delflands 

boezem en de Boschpolder te Honselersdijk, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D, nrs. 8159 en 6161 

 

 

Vergunningnummer: 89.254 

Vergunninghouder:  E. van der Zande-Van der Linde 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis op de  boezemkade van de 

Poelpolder ter vervanging van een bestaande warenhuis 

 

 

Vergunningnummer: 89.255 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel en twee 

landtaarnpalen in en op de Stadhuiskade, in de buitenberm van de Maasdijk, in het 

kadastrale perceel, gemeente Maassluis, sectie D, nr. 7277 

 

 

Vergunningnummer: 89.256  

Vergunninghouder: Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanleggen van een laad- en losaccommodatie in de 3e haven binnen de 

omgelegde zeewering te Scheveningen 

onder intrekking van vergunning 67/1975 

 

Vergunningnummer: 89.257 

Vergunninghouder:  Rijswijkse Aannemings Maatschappij RAM BV 

Beschrijving: het aanbrengen en gedurende 8 maanden hebben en gebruiken van 

middelen voor de lozing op de Oostsingelsgracht van bronneringswater uit de bouwput 

voor de nieuwbouw van het Ministerie van VROM  aan de Oranjebuitensingel te 's-

Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 89.258 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, p.a. de Dienst der Gemeentewerken van 's-

Gravenhage  

Beschrijving: het maken van een wateraansluiting op het strand te Scheveningen, nabij de 

vuurtoren 



 

 

Vergunningnummer: 89.259 

Vergunninghouder:  W. G. Heilker  

Beschrijving: het hebben van: a) een 1,1 m lange steiger in de Vlaardingervaart te 

Vlaardingen, 1,5 m uit- en  evenwijdig aan de noordoostelijke oever (boezemkade van de 

Holierhoekse en Zouteveense polder) ter hoogte van hmp 48,86; b) twee meerpalen op 

een afstand van resp 3 m en 5 m in zuidoostelijke richting vanaf de onder a) genoemde 

steiger, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen, sectie F, nr. 524 

 

 

Vergunningnummer: 89.260 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV, district 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel als zinker in de watergang die 

ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nrs. 3818 en 4682 

 

 

Vergunningnummer: 89.261 

Vergunninghouder:  fa. Gebrs. Klapwijk 

Beschrijving: het dempen van water en het vervangend graven van water in Delflands 

boezem, in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie F, nr. 2130 resp. 2133 en 

2134 

 

 

Vergunningnummer: 89.262 

Vergunninghouder:  Th.J.A. Nederpel 

Beschrijving: het dempen van water, het vervangend graven van water in een vaarsloot 

(zijsloot van de Strijp) en het bouwen en hebben van een warenhuis op de met het 

maaiveld verheelde boezemkade van de Wippolder, in het kadastrale perceel, gemeente 

Wateringen, sectie A, nr. 5265 

 

 

Vergunningnummer: 89.263 

Vergunninghouder:  Rijk Zwaan, Zaadteelt en Zaadhandel bv 

Beschrijving: het maken van een 2,5 m brede dam in een watergang en het graven van 

vervangend water in de Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, 

sectie C, nr. 1392 en  1354 

 

 

Vergunningnummer: 89.264 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf  Westland  

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel: a) als zinker door de 

Gantel (Delflands eigendom) ter plaatse van de Vogelaer; b) in lengterichting, over een 

afstand van 60 m, in de verheelde boezemkade van de Dijkpolder (Wateringseweg), 

gemeten vanaf de Zuidwijckweg in noordoostelijke richting; c) haaks door de 

Wateringseweg via een bestaande mantelbuis ter hoogte van Wateringseweg nr 79, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr 3995 en gemeente Monster, sectie 

K, nr 1047 (de Gantel) 

 

 

Vergunningnummer: 89.265 

Vergunninghouder:  fa P. van der Wel en Zn 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nr. 5070 

 

 

Vergunningnummer: 89.266 



Vergunninghouder:  J.C.M. Grootscholten BV 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem te Kwintsheul, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3855 

 

 

Vergunningnummer: 89.267 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel: 1a)  als zinker in de 

watergang, die ligt in het perceel, kadastraal bekend, gemeente 's-Gravenzande, sectie O, 

nr. 1262; 1b) over een lengte van 45 m in de waterkering, de Maasdijk, in het perceel nr. 

190 ter hoogte van Maasdijk nr. 198; c) het doen van grondroering in de waterkering 

 

 

Vergunningnummer: 89.268 

Vergunninghouder:  Kwekerij de Palmtuin bv 

Beschrijving: het in boezemland te Honselersdijk dempen van 15 m2 water door middel 

van het versmallen over een lengte van 75 m van de aan de zuidwestzijde gelegen 

watewrgang tot een nieuwe breedte van 1,4 m en het daartoe maken en hebben van een 

beschoeiing, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 3751 

 

 

Vergunningnummer: 89.269 

Vergunninghouder:  J.P. Melieste 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 22 

 

 

Vergunningnummer: 89.270 

Vergunninghouder:  Gasbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding als zinker in de watergang die 

ligt langs de Kleihoogt ter hoogte van het perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, 

nr. 2592 

 

 

Vergunningnummer: 89.271 

Vergunninghouder:  A. Looye 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3198 en 3372 

 

 

Vergunningnummer: 89.272 

Vergunninghouder:  P.J.I. van der Drift en het Bureau Beheer Landbouwgronden 

(toekomstig eigenaar) 

Beschrijving: het in de Dijkpolder te Poeldijk dempen van een 165,5 m lsange watergang, 

die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Monster, sectie K, nrs. 5387 en 5386 

 

 

Vergunningnummer: 89.273 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in de Maasdijk, 

plaatselijk genoemd Zanddijk, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie 

M, nr. 970 

 

 

Vergunningnummer: 89.274 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel door een buis in de brug 

over de watergang in het perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 3026 

 

 

Vergunningnummer: 89.275 

Vergunninghouder:  P.C. van der Knaap 

Beschrijving: het maken van een dam in een poldersloot in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder te Kwintsheul, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie A, nr. 

4099 en 2440 

 

 

Vergunningnummer: 89.276 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel als zinker door de Oude Leedevaart 

en door de langsliggende polderkade van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, 

alsmede door en in de Oude Leedeweg, polderkade van de polder Berkel, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 2508 

 

 

Vergunningnummer: 89.277 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in Delflands 

boezem, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 8685 

 

 

Vergunningnummer: 89.278 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een kabel als zinker door de boezemsloot, in het 

kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 2131 (Het Geestje) 

 

 

Vergunningnummer: 89.279 

Vergunninghouder:  fa Corzo 

Beschrijving: het verbreden van een dam - vergund bij besluit nr 63/1978- en het graven 

van vervangend water in Delflands boezem, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie D, nrs 5062, 5862 en 5865 

 

 

Vergunningnummer: 89.280 

Vergunninghouder:  K.C. Hulisz 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis en het plaatsen van een 

beschoeiing in de Woudse Polder, in de kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie 

G, nrs. 254 (ged.) en 572 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.281 

Vergunninghouder:  J.L.A. Huizing 

Beschrijving: het bouwen van een garage in de zeewering, in de kadastrale percelen, 

gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nrs. 2921 en 3738 

 

 

Vergunningnummer: 89.282 

Vergunninghouder:  H.J.M. van Luyk 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2278 

 



 

Vergunningnummer: 89.283 

Vergunninghouder:  J. Zegwaard 

Beschrijving: het in de Commandeurspolder dempen van water en verbreden van een dam 

met 21 m tot 35 m van de dam in de watergang, die ligt in het perceel, gemeente 

Maasland, sectie C, nr. 2124 

 

 

Vergunningnummer: 89.284 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoog- en laagspanningskabels door de 

watergang in de Zuidpolder van Delfgauw te Pijnacker die ligt langs de Meloenstraat, ten 

behoeve van aansluiting HSR-1298 

 

 

Vergunningnummer: 89.285 

Vergunninghouder:  H.M. v.d. Drift 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in boezemland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Hoek van Holland, sectie E, nr. 360 en sectie A, nr. 958 

 

 

Vergunningnummer: 89.286 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een kabelzinker in de watergang die ligt in de 

Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder bij de Middenweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie C, nr. 627 

 

 

Vergunningnummer: 89.287 

Vergunninghouder:  P. van Staalduinen  

Beschrijving: het maken en hebben van een brug over hoofdwatergang 3c van de 

Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 934 en 935 

 

 

Vergunningnummer: 89.288 

Vergunninghouder:  Kustzeilvereniging 's-Gravenzande 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de buitenduinen (rijslag 

Vluchtenburg) en het strand van vorengenoemd rijslag tot het clubgebouw van de 

vereniging te 's-Gravenzande met voertuigen  voor het aan- en afvoeren van boten 

 

 

Vergunningnummer: 89.289  

Vergunninghouder:  A.P. van der Knaap 

Beschrijving: het aandammen en het graven van vervangend water in Delflands boezem, 

in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie H, nr. 2723 

 

 

Vergunningnummer: 89.290 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel: a) over een lengte van 9 

m via een brugbuis over het boezemwater, zijnde de uitstroomopening van het gemaal 

Oude- en Nieuwe Broekpolder, in het perceel, kadastraal bekend, gemeente Wateringen, 

sectie C, nr 3659; b) over een lengte van 65 m in de boezemkade van de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder (Zwethkade) vanaf het gemaal in noordoostelijke richting 

 

 

Vergunningnummer: 89.291 



Vergunninghouder:  fa P. v.d. Gaag en Zn en P. van Staalduinen 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Kralingerpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie A, nrs. 433 en 424 

 

 

Vergunningnummer: 89.292 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij  

Beschrijving: het leggen en hebben van een HDPE-drinkwaterleiding in de langs de 

Middelwatering gelegen boezemkade van de Commandeurspolder en zinkers door sloten 

van deze polder  

 

 

Vergunningnummer: 89.293 

Vergunninghouder:  J.W. Vreugdenhil 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Hoefpolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1832 

 

 

Vergunningnummer: 89.294  

Vergunninghouder:  J.C. Damen 

Beschrijving: het hebben van een warenhuis in de Woudse Droogmakerij, in het kadastrale 

perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1182 

onder intrekking van vergunning 140/1988 

 

Vergunningnummer: 89.295 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, p/a de Dienst der Gemeentewerken  

Beschrijving: het maken en hebben van een betonfundering op het strand ten behoeve van 

het jaarlijks daarop bouwen van staalconstructies tussen de strandhoofden 23 en 24 

 

 

Vergunningnummer: 89.296 

Vergunninghouder:  Verenigde Bedrijven B. Meijer BV 

Beschrijving: het slopen van een tweetal woningen en het bouwen en hebben van een 

hotel-restaurant met kelder in Delflands buitenduinen op de hoek van de Havenkade en de 

Gevers Deynootweg,  in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nrs. 

2464, 2830 en 3095 

onder intrekking van vergunning 410/1987 

 

Vergunningnummer: 89.297 

Vergunninghouder:  A.J.C.M. van Vliet 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie 

C, nrs. 1063 (ged.), 3330 en 3741 

 

 

Vergunningnummer: 89.298 

Vergunninghouder:  J. Koornneef en Zn 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in het Hondertland, in de 

kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie F, nrs. 3726, 3063 en 3740 

 

 

Vergunningnummer: 89.299 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het uitbreiden van een rijwielstalling nabij het verlengde van de Bankdijk, in 

de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 287 en sectie I, nrs. 2, 3, 

4 en 4294 

onder intrekking van vergunning 241/1985 



 

Vergunningnummer: 89.300 

Vergunninghouder:  IJmuiden Stores BV 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een bedrijfsgebouw aan de Vissershavenweg nrs. 

33 en 34 te Schevingen binnen Delflands zeewering, in het kadastrale perceel, gemeente 

's-Gravenhage, sectie AK, nr 4992 

 

 

Vergunningnummer: 89.301 

Vergunninghouder:  E.L. Oosterbeek 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Oranjepolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 3167 

 

 

Vergunningnummer: 89.302 

Vergunninghouder:  C.C.J. Fransen 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Woudse polder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1163 

 

 

Vergunningnummer: 89.303 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten"  

Beschrijving: het vervangen van drinkwatertransportleidingen, in de kadastrale percelen, 

gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2396 (Pastoor Verburghweg), 2436 en 3291 

(Noordeindsevaart) 

 

 

Vergunningnummer: 89.304 

Vergunninghouder:  F.C.M. van Os 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Groeneveldse polder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 362 

 

 

Vergunningnummer: 89.305 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een HPE-drinkwaterleiding in de binnenberm 

van de Zijdijk, ter hoogte van Zijdijk nr. 2, ten behoeve van de langs de Zanddijk en 

Zijdijk gelegen woningen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie M, 

nr. 254 

 

 

Vergunningnummer: 89.307 

Vergunninghouder:  A.P.M. van Adrichem 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water en het daarbij slopen van 

een brug in de Dorppolder, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 

219 (hoofdwatergang nr. 6) 

 

 

Vergunningnummer: 89.308 

Vergunninghouder:  Gemeente Maasland  

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de 

Commandeurspolder te Maasland (bestemmingsplan Commandeurspolder II m deelgebied 

UW VB) 

 

 

Vergunningnummer: 89.309 

Vergunninghouder:  J.A. van de Valk & Zn 



Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Oud- en 

Nieuw Wateringsveldsche polder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie 

C, nrs. 2108 , 3728 en 2584 

 

 

Vergunningnummer: 89.310 

Vergunninghouder:  Gemeente Wateringen  

Beschrijving: het dempen van water, het graven van vervangend water en het maken en 

hebben van een houten voetbrug over een hoofdwatergang in Suydervelt tussen Randveen 

en het fietspad op de Munnikenkade (polderkade) in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3563 

 

 

Vergunningnummer: 89.311 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding als zinker door drie 

watergangen en in de polderkade van de polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N,  nrs. 705 , 995 , 1063 , 1014 ,  1147 , 883 , 

884 , 9893 , 1075 en 1076 

 

 

Vergunningnummer: 89.312 

Vergunninghouder:  fa M.C. Zwinkels en Zn 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis deels op de boezemkade van de 

Dijkpolder en het slopen van twee warenhuizen, in het kadastrale perceel, gemeente 

Monster, sectie K, nrs. 5020 

onder intrekking van vergunning 324/1969, gewijzigd bij besluit nr 2535/1973 

 

Vergunningnummer: 89.313 

Vergunninghouder:  N. van Adrichem 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis op de boezemkade langs de 

Leê- of Lierwatering van de Oude Lierpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie A, nr. 2016 

 

 

Vergunningnummer: 89.314 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel in een HDPE-brugbuis aan 

de brug over hoofdwatergang nr. 6, ter hoogte van het Kralingerpad, in de Kralingerpolder, 

in de kadastrale percelen, gemeenten De Lier, sectie C, nr. 272 en Maasland, sectie A, nr. 

957 

 

 

Vergunningnummer: 89.315 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de 

noordelijke bermsloot van de Burgerdijkseweg (hoofdwatergang nr 6) , circa 75 m ten 

zuidoosten van woning nr 3 in de Kralingerpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.316 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker door de 

noordelijke bermsloot van de Burgerdijkseweg ( hoofdwatergang nr. 6) circa 75 m ten 

zuidoosten van woning nr. 3 in de Kralingerpolder, gemeenten Maasland, sectie A, nr. 957 

en De Lier sectie C, nr. 272 

 



 

Vergunningnummer: 89.317 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van en gasleiding als zinker in de hoofdwatergang 

die ligt in het perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 145 

 

 

Vergunningnummer: 89.318 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door de 

poldersloot in en op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 2289 en 

2290 

 

 

Vergunningnummer: 89.319 

Vergunninghouder:  Intervries Groothandel Vercammen BV 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering ten zuiden van Kijkduin 

tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 23 

 

 

Vergunningnummer: 89.320 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel die de poldersloot, zijnde 

bermsloot van de Jan Frankenlaan, die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal 

bekend gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1032  en 2127, twee keer als zinker kruist ter 

hoogte van huisnummer 7 

 

 

Vergunningnummer: 89.321 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, p/a Dienst der Gemeentewerken 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een rioolzinker in de watergang die ligt in het 

boezemwater ter plaatse van de Binckhorsthaven, 25 m ten westen van de Binckhorstbrug 

in de gemeente 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 89.322 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van elektriciteitskabels in HDPE-mantelbuizen als 

zinker door diverse watergangen nabij de Burgerdijkseweg en het Kralingerpad in de 

Kralingerpolder, in de kadastrale percelen, gemeenten Maasland, sectie A, nr. 957 

(hoofdwatergang nr. 6)  en De Lier, sectie C, nr. 272 (hoofdwatergang nr. 6) 

 

 

Vergunningnummer: 89.323 

Vergunninghouder:  S.M.T. Bouw BV 

Beschrijving: het maken en hebben van een rijbrug over de Rodenrijsevaart 

(binnenboezem van de polder Berkel), ter vervanging van een aldaar aanwezige rijbrug, in 

het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 4948 

 

 

Vergunningnummer: 89.324 

Vergunninghouder:  A.A.M. Vijverberg 

Beschrijving: het in de Noordpolder van de polder Berkel, nabij de A.H. Verweijweg, vanaf 

het doodlopende einde over een lengte van 10 m dempen van de watergang, die ligt in en 

op de grens van de percelen, kadastraal bekend, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, 

nrs. 3072 en 5842 

 



 

Vergunningnummer: 89.325 

Vergunninghouder:  A.C.M. van Kester 

Beschrijving: het maken van twee dammen in Delflands boezem, in het RROG-gebied "de 

Boomawatering", in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 2981 en 

2507 

 

 

Vergunningnummer: 89.326 

Vergunninghouder:  W.J.M. Grootscholten 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektrictiteitskabel als zinker in één sleuf 

door de Wollebrand, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2015 

 

 

Vergunningnummer: 89.327 

Vergunninghouder:  Baars dranken- en wijnhandel  

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg vanaf de De Savornin Lohmanlaan te 

's-Gravenhage tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 89.328 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

watergang nabij de Veilingweg, circa 70 m ten zuidoosten van woning nr. 34 in de Oude 

Lierpolder te De Lier 

 

 

Vergunningnummer: 89.329 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door de 

boezemsloot die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie 

I, nrs. 5016 en 5164 

 

 

Vergunningnummer: 89.330 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het uitvoeren van kabelwerken, in de kadastrale percelen, gemeenten 

Naaldwijk, sectie A, nr. 2542 en Wateringen, sectie C, nrs. 3854 en 3855 

 

 

Vergunningnummer: 89.331 

Vergunninghouder:  J.W. Vreugdenhil 

Beschrijving: het plaatsen van een stuw in de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie B, nr. 1831 

 

 

Vergunningnummer: 89.332 

Vergunninghouder:  A.C.J. van Winden 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Dorppolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 368 (ged.) en nr. 369 (te dempen 

9 m2) 

 

 

Vergunningnummer: 89.333 

Vergunninghouder:  G.J. Voskamp 



Beschrijving: het verbreden van een dam en het graven van vervangend water in de 

polder Nieuwland en Noordland, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie M, nrs. 1165 en 1166 

 

 

Vergunningnummer: 89.334 

Vergunninghouder:  J.A.Th. Vollebregt 

Beschrijving: het dempen van water in de polder Berkel, nabij de A.H. Verweijweg, in het 

kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie A, nr. 3075 

 

 

Vergunningnummer: 89.335 

Vergunninghouder:  fa A.A. Snijders en P. Dijkshoorn 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem, in de kadastrale percelen, gemeenten Monster, sectie G, nrs. 6002, 7394 en 's-

Gravenzande, sectie  I. nr. 4822 

 

 

Vergunningnummer: 89.336 

Vergunninghouder:  J.J.M. Dukker , L.J.M. Dukker, E.P. Kooke, fa H. Koole en P. v.d. Wel 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Oude Lierpolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente  De Lier, sectie A, nrs. 1447, 4723, 4724, 4339, 4311, 

4337 en 4377 

 

 

Vergunningnummer: 89.337 

Vergunninghouder:   ir. G.B. Deelman 

Beschrijving: het in de Polder Nootdorp, nabij de Kerkweg te Nootdorp, graven van 60 m2 

water door middel van verwijdering van een ca 2 m brede dam en het in perceel gemeente 

Nootdorp, sectie C, nr 2422 (ged.) met 0,5 m tot 5 m verbreden van de watergang die ligt 

in en op de grens van dit perceel en de percelen, zelfde kadastrale gemeente en sectie, 

nrs. 1663 en 1683 

 

 

Vergunningnummer: 89.338 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel en een signaalkabel 

in HDPE mantelbuizen als zinkers in de bermsloot van de Blaker, ter hoogte van de woning 

nrs. 2 . 7 en 16 in de Oude Lierpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.339 

Vergunninghouder:  Gemeente Berkel en Rodenrijs 

Beschrijving: het in de polder van Berkel (Nieuwe Droogmaking): a) dempen en graven 

c.q. verbreden van watergangen; b) maken van dammen met duikers; c) handhaven van 

een bestaande onderbemaling een en ander in het gebied van het sportcomplex "Het Hoge 

Land", in de kadastrale percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs.3384 en 

2544 

onder intrekking van vergunningen 1732/1961 en 7521/1974 

 

Vergunningnummer: 89.340 

Vergunninghouder:  Gemeente Vlaardingen (de Gemeentelijke Energie- en Waterleidingen 

bedrijven) 

Beschrijving: het ter vervanging van bestaande leidingen leggen en hebben van een 160 

mm HDPE gasleiding, en 25 mm HDPE/MDPE dienstleidingen in de Maasdijk (Kortedijk), 

tussen de Vlaardinger Driesluizen en de Schiedamsedijk te Vlaardingen 

 



 

Vergunningnummer: 89.341 

Vergunninghouder:  A.J. Enthoven 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Oud - en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

2222 

 

 

Vergunningnummer: 89.342 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van MDPE lagedrukgasleidingen in en nabij de 

Kwakelweg, Oostgaag, Westgaag en de Herenlaan te Maasland: a) in en langs 

boezemkaden van de Commandeurspolder, Dijkpolder, Kralingerpolder, Oude Campspolder 

en de Duifpolder; b) als zinkers door diverse polder- en boezemwatergangen; c) als 

burgbuizen over de Zuidgaag en de Westgaag 

 

 

Vergunningnummer: 89.343 

Vergunninghouder:  W. Borsboom e.a. en gemeente Voorburg, p/a het GEB 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam dempen van een watergang, 

die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Stompwijk, sectie G, nrs. 1303 en 

946 

 

 

Vergunningnummer: 89.344 

Vergunninghouder:  J. Zegwaard 

Beschrijving: het dempen en graven van vervangend water in de Commandeurspolder, in 

de kadastrale percelen, gemeente Maasland, sectie C, nrs. 1646 , 2102 en 2103 

 

 

Vergunningnummer: 89.345 

Vergunninghouder:  Bouwmaterialenhandel Koolschijn en Zn BV 

Beschrijving: het dempen van water in de Zuidpolder van Delfgauw langs de 

Rotterdamseweg, in de kadastrale percelen, gemeente Delft, sectie K, nrs. 1964 en 1976 

 

 

Vergunningnummer: 89.346 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel in de waterkering, die ligt in de 

Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, langs de Oude Leedevaart, nabij het 

poldergemaal 

 

 

Vergunningnummer: 89.347 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door een 

vaarsloot in en op de grens van de percelen, gemeente Monster, sectie G, nr. 7394 en 

sectie F, nr. 2063, ter plaatse van de  Stationsweg 

 

 

Vergunningnummer: 89.348 

Vergunninghouder:  J. Kuyvenhoven 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis op de boezemkade van de 

Dijkpolder te Poeldijk, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4664 

 

 

Vergunningnummer: 89.349 



Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem te Honserlersdijk, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 

3901 en 3985 

 

 

Vergunningnummer: 89.350 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker in de 

watergangen, die liggen in en op de grens van de percelen, gemeente Monster, sectie H, 

nrs. 1284 en 3728 en nrs. 1284 en 2543 

 

 

Vergunningnummer: 89.351 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van telefoonkabels, gedeeltelijk via een 

mantelbuis in en langs de Maasdijk, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie N, nrs. 1072 en 1073 

 

 

Vergunningnummer: 89.352 

Vergunninghouder:  G.M. Hulst 

Beschrijving: het plaatselijk verbreden van de hoofdwatergang langs de Noordersingel en 

het verwijderen van een bestaande brug over die hoofdwatergang, in de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2654 en 3139 

 

 

Vergunningnummer: 89.353 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het in de gemeente Monster ten behoeve van de reconstructie van de 

Vredebestlaan maken  en hebben van: a) een aandamming in de Nieuwe Vaart over een 

lengte van 250 m en een breedte van 1 m; b) het dempen van een zijtak van de Nieuwe 

Vaart tot een oppervlak van 336 m2; c) het verbreden van twee bestaande betonbruggen 

in de Vredebestlaan over boezemsloten; d) het omleggen van bestaande brugbuizen over 

boezemwater; e) het verlengen van leidingen in de boezemkade van de Dijkpolder, zijnde 

Vredebestlaan ten behoeve van de bestaande rioleringen en HWA 

 

 

Vergunningnummer: 89.354 

Vergunninghouder:  fa Zuidgeest 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op een afstand van 1,50 m uit de insteek  

van een hoofdwatergang, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, 

nr. 146 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.355 

Vergunninghouder:  F.J.M. Smit 

Beschrijving: het maken en hebben van een brug over de Rodenrijsevaart, ter vervanging 

van een aldaar aanwezige brug, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, 

sectie B, nr. 4401 

 

 

Vergunningnummer: 89.356 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

watergang in de Nieuwe Tuinenvaart (boezemwater) te Honselersdijk, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie A,  nr. 4010 



 

 

Vergunningnummer: 89.357 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in de 

boezemwatergan , die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie 

C, nrs. 847 en 1662 

 

 

Vergunningnummer: 89.358 

Vergunninghouder:  M.A.J. van der Burg 

Beschrijving: het in het reconstructiegebied Monnikenweg dempen van water en het 

vervangend  graven van water in de Oude Polder van Pijnacker, in de kadastrale percelen, 

gemeente Pijnacker, sectie B, nrs. 1680 , 1682 en 2055 

 

 

Vergunningnummer: 89.359 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het: a) verwijderen van zes kabelbuizen over een in het Hondertland gelegen 

watergang; b) aanbrengen en hebben van laagspanningskabels als zinkers (3 stuks) door 

een watergang in het Honderdland nabij Uithof nr. 46a 

 

 

Vergunningnummer: 89.360 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het vervangen en hebben van een laagspanningskabel ter hoogte van 

Gaagweg nr. 13 te Schipluiden: a) in en langs de boezemkaden van de Dorppolder en de 

Duifpolder; b) als zinkers door de Oostgaag en hoofdwatergang nr. 7 van de Dorppolder  

 

 

Vergunningnummer: 89.361 

Vergunninghouder:  J.C.J. van Os 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem te 's-Gravenhage, in het kadastrale perceel, gemeente  Loosduinen, sectie L, nr. 

403 

 

 

Vergunningnummer: 89.362 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten"  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een leiding als zinker in de watergang, die 

ligt langs de Reesloot, alsmede in voornoemde weg, in het kadastrale perceel, gemeente 

pijnacker, sectie B nr. 964 

 

 

Vergunningnummer: 89.363 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel over de hoofdwatergang  langs de 

Kleihoogt te Berkel en Rodenrijs, via een bestaande dam 

 

 

Vergunningnummer: 89.364 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in de 

boezemwatergang, die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie 

D, nrs. 5309 en 8120 

 

 



Vergunningnummer: 89.365 

Vergunninghouder:  H.G.J. Brabander 

Beschrijving: het: a) bouwen en hebben van een garage/bergruimte op de boezemkade 

van de Woudse Droogmakerij op een afstand van 1,75 m uit de insteek van de 

hoofdwatergang nr. 1A; b) doen van grondroering in de waterkering ten behoeve van de 

uitvoering van de werken, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 

971 

 

 

Vergunningnummer: 89.366 

Vergunninghouder:  G. van Staalduinen  

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis op een afstand van 1,50 m uit de insteek van 

een hoofdwatergang langs het Kapitelland, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie N, nr. 1082 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.367 

Vergunninghouder:  Juno Consulting BV 

Beschrijving: het in de Vlietpolder: a) dempen van de hoofdwatergang nr 14, met een 

lengte van 261 m en een breedte van gemiddeld 3,45 m; b) verbreden van de westelijke 

bermsloot van de Burgemeester Elsenweg over een lengte van 207,5 m met gemiddeld 

2,65 m; c) graven van een waterpartij van 410 m2 aansluitend aan voornoemde 

bermsloot; d) verbreden van de zuidoostelijke bermsloot van de MIddelbroekweg over een 

lengte van 61,5 m met gemiddeld 1,7 m; e) verwijderen van een 4,5 m brede dam 

gelegen in de sub d) genoemde bermsloot; f) verbreden van de gemiddeld 3,1 m brede 

sub d) genoemde bermsloot over een lengte van 22 m met gemiddeld 1,9 m; g) graven 

van een waterpartij van 555 m2 in aansluiting aan de sub b) en d) genoemde bermsloten, 

in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1125, 1124, 2001 (ged.), 

1841 (ged.) en 1920 (ged.) 

onder intrekking van vergunning 320/1987 

 

Vergunningnummer: 89.368 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 

Beschrijving: het ten behoeve van de verbetering van de aansluitingen Wouterseweg en 

Nieuwelaan aan de Maasdijk: a) uitvoeren van grond- en verhardingwerken en het maken 

van keerwanden op en in het dijklichaam; b) maken van twee nieuwe opritten bij de 

aansluitingen Woutersweg en Nieuwe Laan, het verleggen van de parallelwegen ter plaatse 

van deze aansluitingen, het opruimen van zes bestaande opritten, het maken van één 

nieuwe oprit bij km 1.500 en het maken van een fietspad met een verhardingsbreedte van 

3 m tegen het dijktalud over een lengte van 220 m; c) dempen van 161 m2 

oppervlaktewater in de polder Nieuwland en Noordland; d) dempen van 589 m2 

oppervlaktewater in de Heen- en Geestvaartpolder; e) graven van 83 m2 oppervlaktewater 

in de polder Nieuwland en Noordland; f) graven van 430 m2 oppervlaktewater in de Heen- 

en Geestvaartpolder; g) leggen van diverse mantelbuizen van 160 mm diameter met de 

binnenonderkant op NAP + 3,65 m door de Maasdijk ten behoeve van toekomstige 

kabeldoorvoeringen; h) verleggen cq ophalen van de rioolwaterpersleiding van Delfland ter 

plaatse van de te maken nieuwe oprit van de Woutersweg, in het kadastrale perceel, 

gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr. 944 

 

 

Vergunningnummer: 89.369 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en hebben van HDPE drinkwaterleidingen in de langs de 

Noordvliet gelegen boezemkade van de Dijkpolder (Maassluisseweg), ter vervanging van 

de aldaar gelegen bestaande leidinggedeelten 

 

 



Vergunningnummer: 89.370 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel over de watergang langs de 

Kleihoogt via een bestaande dam, door een poldersloot, over de watergang langs de 

Noordersingel via een bestaande dam, alsmede in en door de Pastoor Verburghweg en de 

langsliggende bermsloot in de gemeente Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 89.371 

Vergunninghouder:  fa P.W. van der Valk en Zn 

Beschrijving: het houden van een vergraving en een demping in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, in de kadastrale percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 1973 (ged.) 

en 3415 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.372 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel  als zinker door de 

boezemsloot, zijnde bermsloot van de Galgeweg, die ligt in en op de grens van de 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 681 en 1236, ter hoogte van huisnummer 62 

 

 

Vergunningnummer: 89.373 

Vergunninghouder:  Nederlandse Gasunie  

Beschrijving: het in de polder Berkel vervangen van een zinker in een 300 mm 

gastranportleiding ter plaatse van de binnenboezem, waaronder de Oude Bovendijk, door 

een 12" gasleiding met behulp van de zogenaamde "Directional Drilling" methode, in het 

kadastrale perceel, gemeente Berkel en Rodenijs, sectie B, nr. 4737 

 

 

Vergunningnummer: 89.374 

Vergunninghouder:  G.A. van Schie 

Beschrijving: het in de Bermsloot van de Monnikenweg, in de Oude Polder van Pijnacker, 

maken van een 8 m brede dam, in en op de grens van de percelen, gemeente Pijnacker, 

sectie B, nrs. 2062 en 2128 

 

 

Vergunningnummer: 89.375 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het lin de polder Nieuwland en Noordland leggen en hebben van een 

laagspanningskabel als zinker door de poldersloot, zijnde bermsloot van de 

Noordlandseweg, die ligt in het perceel gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1228, ter 

hoogte van huisnummer 82 

 

 

Vergunningnummer: 89.376 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het: a) aanbrengen en hebben van een oevervoorziening langs de oostzijde 

van de Schiedamse Schie tussen het spoorwegviaduct en de Hulpbrug; b) dempen van 

boezemwater tussen de oude en de nieuwe oeverlijn; c) ter plaatse aanbrengen van een 

voorbelasting 

 

 

Vergunningnummer: 89.377 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, p/a Dienst Groenvoorzieningen en Milieu-

educatdie 



Beschrijving: het in Delflands binnen- en buitenduinen ontgraven van duinterrein en de 

parkeerplaats ter hoogte van de Groningse- en Zwolsestraat te Scheveningen 

 

 

Vergunningnummer: 89.378 

Vergunninghouder:  Wilma bouw BV 

Beschrijving: het in Delflands binnenduinen overbouwen van de tramremise aan de 

Zwolsestraat ten behoeve van studentenhuisvesting 

 

 

Vergunningnummer: 89.379 

Vergunninghouder:  Verenigde Bedrijven B. Meijer BV 

Beschrijving: het in Delflands buitenduinen bouwen en hebben van een 

appartementengebouw met souterrain c.a. aan de Gevers Deynootweg 17/19 te 

Scheveningen, in het kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nr. 3292 

 

 

Vergunningnummer: 89.380 

Vergunninghouder:  J.W.J. Steekelenburg 

Beschrijving: het bouwen van een warenhuis langs een poldersloot in de Oude- en Nieuwe 

Broekpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2132 

 

 

Vergunningnummer: 89.381 

Vergunninghouder:  M. v.d. Berg  

Beschrijving: het vernieuwen en hebben  van een warenhuis in de Oude Campspolder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie A, nr. 967 (oud nr. 926) 

 

 

Vergunningnummer: 89.382 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gietwaterleiding door de Maasdijk, 

(Delflands eigendom), in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nrs. 

160 en 1071 

 

 

Vergunningnummer: 89.383 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, p/a de Dienst der Gemeentewerken  

Beschrijving: het in de binnenduinen te Scheveningen: a) verleggen, aanbrengen en 

verwijderen van kabels en leidingen; b) slopen en aanbrengen van rioleringen; c) 

verwijderen en aanbrengen van verhardingen ten behoeve van de infrastructuur van het 

bouwplan "Zwolsestraat" 

 

 

Vergunningnummer: 89.384 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam  

Beschrijving: het te Rotterdam, ter hoogte van pand nr. 357, leggen en hebben van een 

waterleiding door de Delftweg, (boezemkade van de polder Schieveen), die aftakt van de 

hoofdleiding in de noordoostelijke wegberm 

 

 

Vergunningnummer: 89.385 

Vergunninghouder:  G. v.d. Lugt  

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Kralingerpolder met een 

noordoostgevel over een lengte van circa 25 m op 1,5 m uit de insteek van de sloot, in het 

kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr. 889 

 



 

Vergunningnummer: 89.386 

Vergunninghouder:  W. Hersbach  

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Oranjepolder, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2593 

 

 

Vergunningnummer: 89.387 

Vergunninghouder:  fa H.J. ' t Hoen 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een warenhuis op de boezemkade van de 

Dijkpolder (Monster), over een lengte van 60,80 m en langs een poldersloot van de 

Dijkpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4829 

onder intrekking van vergunning 283/1986 

 

Vergunningnummer: 89.388 

Vergunninghouder:  J.R.G.H. van de Meulen 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een stenen bergruimte over een lengte van 6,7 m 

binnen de vereiste bouwafstand van 1 m uit de insteek van het boezemwater ter plaatse, 

nabij de Oranjelust, in de kadastrale percelen, gemeente Voorburg, sectie E, nrs. 4910 en 

4385 

 

 

Vergunningnummer: 89.389 

Vergunninghouder:  fa Gebr. Luyendijk 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 

3196 

 

 

Vergunningnummer: 89.390 

Vergunninghouder:  Jonkheer mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (rentmeester Baron C.J.W. de 

Weichs-de Wenne) 

Beschrijving: het verlagen van een polderkade, zijnde de binnenwaterkering tussen de 

Lange Bonnen en Buiten-Nieuwland, over een lengte van circa 565 m, in het kadastrale 

perceel, gemeente Hoek van Holland, sectie A, nr. 599 

 

 

Vergunningnummer: 89.391 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en hebben van een HPE-drinkwatertransportleiding door de 

Slaperdijk te Ter Heijde, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie F, nr. 1417 

 

 

Vergunningnummer: 89.392 

Vergunninghouder:  Vereniging  tot Behoud van Natuurmonumenten 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een werkschuur op het binnentalud 

(boezemkade) van de Broekpolder (Broekkade), in het kadastrale perceel, gemeente 

Vlaardingen, sectie F, nr. 518 

 

 

Vergunningnummer: 89.393 

Vergunninghouder:  J.G.A.M. v.d. Sande  en A.G.H.M. v.d. Sande 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp maken en hebben van een betonnen rijbrug 

over de Dwarswetering (hoofdwatergang nr. 5) en het doen van grondroering in de 

waterkering ten behoeve van de uitvoering van de werken, in de kadastrale percelen, 

gemeente Nootdorp, sectie C, nrs. 2083 en 1595 

 



 

Vergunningnummer: 89.394 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een HS-kabel als zinker in de 

hoofdwatergang, die ligt langs de Noordersingel, ter plaatse van pand nr. 147, alsmede 

van een HS-kabel over de watergang, die ligt aan de oostzijde van de Noordersingel 

tegenover nr. 41 te Berkel en Rodenrijs 

 

 

Vergunningnummer: 89.395 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel als zinkers in de watergangen, die 

liggen in sportpark Hof van Delft te Delft (Den Hoorn), ter plaatse van hockeyclub Ring 

Pass 

 

 

Vergunningnummer: 89.396 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district 's-Gravenhage  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker in de watergang 

en over de Gravenzandse Vaart (Delflandsboezem), die ligt in en op de grens van de 

percelen, gemeente  s-Gravenzande, sectie I, nrs. 5042 en 5199 

 

 

Vergunningnummer: 89.397 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Oude - en Nieuwe Broekpolder leggen en hebben van een 

laagspanningkabel als zinker (bij een reeds bestaande kabelzinker)  door de poldersloot, 

zijnde bermsloot van de Mariëndijk, die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal 

bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 4079 en 4072 

 

 

Vergunningnummer: 89.398 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabelzinker in de watergang, die ligt in 

de bermsloot van de Willem III straat (polderhoofdwatergang van de Wippolder) ter 

plaatse van nr. 11 te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 89.399 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel in de Oranjepolder 

te Maasdijk: o.a. in de Korte Kruisweg en in de Oranjedijk 

 

 

Vergunningnummer: 89.400 

Vergunninghouder:  W.J.M. Grootscholten 

Beschrijving: het dempen van water, het graven van vervangend water en het maken van 

een brug in de Oude en Nieuwe Broekpolder, over de Wollebrand, alsmede het behouden 

van een waterbassin langs een hoofdwatergang, in de kadastrale percelen, gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nr. 2015 en 80 

onder intrekking van vergunning 232/1989 

 

Vergunningnummer: 89.401 

Vergunninghouder:  Th.W.J. Hulst 

Beschrijving: het dempen van een gedeelte bermsloot langs de Kleihoogt, in het kadastrale 

perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nr. 3060 

 



 

Vergunningnummer: 89.402 

Vergunninghouder:  Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een verlichtingskabel in de Delflandsedijk en 

de Maasdijk (Vlaardingsedijk),in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie C, nrs. 

209 en 212 

 

 

Vergunningnummer: 89.403 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis 

Beschrijving: het maken van een beschoeiing en het dempen van water in de Zuidvliet 

(Groen van Prinstererkade), in de kadastrale percelen, gemeente Maassluis, sectie D, nrs. 

7072 en 7718 

 

 

Vergunningnummer: 89.404 

Vergunninghouder:  mevr. A.A.M. van Kester-Zwinkels 

Beschrijving: het maken van een dam en het graven van vervangend water in de Oude- en 

Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk, in het kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, 

sectie A, nr. 3990 

 

 

Vergunningnummer: 89.405 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het vervangen en het hebben van een laagspanningskabel als zinker door de 

noordelijke bermsloot (hoofdwatergang nr. 4) van de Hoefweg, circa 30 m ten zuiden van 

woning nr. 24 in de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nrs. 

1384 

 

 

Vergunningnummer: 89.406 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een zinker in de watergang, die ligt in de 

noordelijk gelegen bermsloot, ter plaatse van Bovendijk (polderkade van de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder) nr. 66, in het kadastrale perceel, gemeente Wateringen, sectie 

C, nr 2070 

 

 

Vergunningnummer: 89.407  

Vergunninghouder: J.J. Termorshuizen  en A.M. Ruygt 

Beschrijving: het dempen en graven van water en het bouwen van een warenhuis in de 

Zuidpolder van Delfgauw, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 

2012 , 2143 en 2435 

 

 

Vergunningnummer: 89.408 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het leggen van een tijdelijke rioolpersleiding ten behoeve van de afvoer van 

rioolwater vanaf het buitendijks gelegen gemaal in het industriegebied naar de binnendijks 

gelegen riolering, in het kadastrale perceel, gemeente Schiedam, sectie M, nr. 6351 

 

 

Vergunningnummer: 89.409 

Vergunninghouder:  P.A.C. van Dijk 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Zuidpolder 

van Delfgauw, tussen de A 13 en de Zuideindseweg, in de kadastrale percelen, gemeente 

Pijnacker, sectie G, nrs. 2441 en 1926 (ged.) 



 

 

Vergunningnummer: 89.410 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel in de Langelandseweg te Nootdorp 

en over een nabij gelegen hoofdwatergang van de Polder van Nootdorp, in het kadastrale 

perceel, gemeente Nootdorp, sectie A, nr. 1070 

 

 

Vergunningnummer: 89.411 

Vergunninghouder:  Handbalvereniging Dios  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een waterleiding als zinker door een 

scheisloot (hoofdwatergang nr. 3), die  ligt in en op de grens van de percelen, gemeente 

Schipluiden, sectie H, nrs. 1725 en 1690, circa 220 m ten noorden van Harnaschkade nr. 2 

 

 

Vergunningnummer: 89.412 

Vergunninghouder:  Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw te Pijnacker, ter plaatse van het perceel, 

kadastraal bekend gemeente Pijnacker, sectie H, nr. 1063, maken en hebben van een 12 

m brede dam in de nooordelijke bermsloot van de Ackerdijkseweg 

 

 

Vergunningnummer: 89.413 

Vergunninghouder:  Christelijke Woningbouwvereniging "Patrimonium 's-Gravenhage" 

Beschrijving: het bouwen van 29 woningen, een bedrijfsruimte/winkel en een 

bedrijfsruimte van het Leger de Heils in de buitenduinen op de hoek van 

Keizerstraat/Wassenaarsestraat te Scheveningen  met bijkomende werken ten behoeve 

van de infrastructuur van  het bouwterrein, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenhage, sectie AF, nrs. 484 tot en met 488 , 493 tot en met 499 . 503 , 520 , 527 , 

2756 , 2757 , 3025 , 3087 , 3125 , 3471 , 3581 , 3582 en 3819 

 

 

Vergunningnummer: 89.415 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk  

Beschrijving: het maken en hebben van een loopbrug over hoofdwatergang nr. 5 A van de 

Hoge Broekpolder  en het doen van grondroering in de naastgelegen waterkering, ten ben 

van de uitvoering van de werken, in het kadastrale perceel, gemeente Rijswijk, sectie F, 

nr.1411 

 

 

Vergunningnummer: 89.416 

Vergunninghouder:  J.C. Groenewegen 

Beschrijving: het verbreden van een dam en het graven van vervangend water in het 

Olieblok, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie L, nrs. 4185 en 4478 

 

 

Vergunningnummer: 89.417 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam, p/a Gemeentewerken 

Beschrijving: het leggen en hebben van een rioolwaterleiding door de Schiedamse Schie en 

de aangrenzende boezemkaden nabij de Parallelweg te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 89.418 

Vergunninghouder:  fa Orchideeën V. Schie 

Beschrijving: het dempen van water in de Oude Polder van Pijnacker, in het kadastrale 

perceel, gemeente Pijnacker, sectie B, nr. 1953 



 

 

Vergunningnummer: 89.419 

Vergunninghouder:  Gemeente Schiedam  

Beschrijving: het te Schiedam in noordelijke richting verleggen  van de 

Westfrankelandseweg tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Admiraal de Ruyterstraat, 

gedeeltelijk op de tot de Delflandsedijk behorende grond ten behoeve van de aanleg van 

parkeerplaatsen nabij de ingang van de Hollandse Constructie Groep 

 

 

Vergunningnummer: 89.420 

Vergunninghouder:  W.F. Brouwer 

Beschrijving: het dempen van water en het maken van een dam, alsmede het vervangend 

graven van water in de polder van Nootdorp, in de kadastrale percelen, gemeente 

Nootdorp, sectie B, nrs. 741 , 742 , 768  en 795 

 

 

Vergunningnummer: 89.421 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in een 

watergang in de polder Zwartenhoek, in het kadastrale perceel, gemeente Monster, sectie 

G, nr. 74069 

 

 

Vergunningnummer: 89.422 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland aanbrengen en hebben van een 

hoogspannings-en een laagspanningskabel: a) als zinker in de watergang, die ligt in het 

perceel, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie M, nr. 1117; b) als zinker in 

de polderwatergang, die ligt in het perceel, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, 

sectie M, 1008; c) via een brugbuis over de hoofdwatergang (de Kreek) die ligt in het 

perceel nr. 1279 

 

 

Vergunningnummer: 89.423 

Vergunninghouder:  Gemeente Naaldwijk  

Beschrijving: het uitvoeren van  werken in de Oude- en Nieuwe Broekpolder, waaronder 

het dempen van water, in de kadastrale percelen, gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs. 1369 

, 2147 , 1367 , 1917 , 1251 en 2216 

onder intrekking van: 1) het gestelde onder I, sub C en D van vergunning 595/1978 tot 

het leggen van een tijdelijke dam en een brug over een vaarsloot; 2) vergunning 

360/1984, onder II 

 

Vergunningnummer: 89.424 

Vergunninghouder:  M. Verheul en P.J. van den Berg Pzn 

Beschrijving: het dempen van water in de Heen- en Geestvaartpolder en het graven van 

vervangend water langs de Heen- en Geestvaart, alsmede het bouwen van een warenhuis, 

mede ten behoeve van P. van den Berg aldaar, in de kadastrale percelen, gemeente 's-

Gravenzande, sectie L, nrs. 4129 , 1173 , 4349 en 4350 alsmede nr. 4786 

 

 

Vergunningnummer: 89.425 

Vergunninghouder:  J.W. Helderman 

Beschrijving: het: a) op de percelen gemeente Wateringen, sectie C, nrs 1732, 2032 en 

903, in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, bouwen en hebben van een warenhuis, 

waarvan de noordgevel wordt geplaatst over een afstand van ca 60 m op een afstand 

verlopend van 1,1 m naar 1,5 m uit de insteek van de sloot en overigens op minimaal 1,5 



m uit de insteek van de overige sloten; b) maken en hebben van een brug over een 

poldersloot die ligt aan de noordoostzijde van perceel nr 2199 

 

 

Vergunningnummer: 89.426 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk 

Beschrijving: het te Rijswijk in de Delftweg (boezemkade van de Hoge Broekpolder) over 

een lengte van ca 115 m leggen en hebben van een drukriolering onder het zuidwestelijk 

gelegen fietspad, ten behoeve van de aansluiting van het tussen die weg en rijksweg A 13 

gelegen Golfcentrum op  de gemeentelijke riolering, in het kadastrale perceel, gemeente 

Rijswijk, sectie F, nr. 1593 

 

 

Vergunningnummer: 89.427 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben van een gasleiding als zinker door de 

noordelijke bermsloot van het Kralingerpad, circa 550 m ten zuidoosten van de 

Burgerdijkseweg in de Kralingerpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.428 

Vergunninghouder:  A. Boers  

Beschrijving: het in de polder Nieuwland en Noordland: a) maken en hebben van een 

rijbrug over de in en op de grens van de percelen, gemeenten 's-Gravenzande, sectie N, 

nr. 740 en Hoek van Holland, sectie A, nr. 1048, gelegen hoofdwatergang; b) bouwen van 

een bedrijfsruimte, lang 21 m op een afstand van 2 m uit de doorgaande oeverlijn van de 

aan de noordoostzijde van perceel nr 1048 gelegen hoofdwatergang 

 

 

Vergunningnummer: 89.429  

Vergunninghouder: Burg, Fabriek van Wegtransportmiddelen BV 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in de Nieuwe- of 

Drooggemaakte polder van Pijnacker, in de kadastrale percelen, gemeente Pijnacker, 

sectie A, nrs. 1276 , 1310  en 1450 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.430 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland, Dienst Verkeer en Vervoer 

Beschrijving: het graven van boezemwater langs de Delftse Schie, ten behoeve van het 

rechttrekken van de doorgaande oostelijke oeverlijn nabij de Abtswoudse brug in Delft 

 

 

Vergunningnummer: 89.431 

Vergunninghouder:  J.P.C. Kester 

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder verbreden van een dam en het graven van 

vervangend water, in de kadastrale percelen, gemeente De Lier, sectie A nr. 4708 

(hoofdwatergang nr. 2) , 4224 en 4225 

 

 

Vergunningnummer: 89.432 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Rotterdam 

Beschrijving: het leggen  en hebben van telefoonkabels door de Westfrankelandsedijk en 

de Delflandsedijk te Schiedam 

 

 

Vergunningnummer: 89.433 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van kabels als zinkers in watergangen, die liggen 

in de Noordpolder van Delfgauw, langs de Rijskade (5 stuks) te Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 89.434 

Vergunninghouder:  N.W. v.d. Meer 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel en 

hemelwaterleidingen als zinkers door een scheisloot nabij hoofdwatergang nr. 4, circa 110 

m ten zuidwesten van de Noordlierweg in de Oude Lierpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.435 

Vergunninghouder:  W. van Lienden 

Beschrijving: het in de polder Berkel (' t Hoge Land), in en op de grens van de kadastrale 

percelen, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs 2206 en 3384 over een lengte van 

15 m dempen van een doodlopend gedeelte watergang 

 

 

Vergunningnummer: 89.436 

Vergunninghouder:  J.P. Jansen 

Beschrijving: het in de Woudse polder over een lengte van respectievelijk 125 en 140 m 

dempen van twee watergangen, die achtereenvolgens liggen in en op de grens van de 

percelen, zelfde kadastrale gemeente en sectie, nrs 1247, 1090 en 954 enerzijds en 

perceel nr 1068 anderzijds, alsmede het perceel nr 1230 enerzijds en de percelen nrs 

1235, 1236 en 1070 anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 89.437 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het te Schipluiden: a) verwijderen van vier lichtmasten, een 

laagspanningskast en een electriciteitskabel van en uit de langs de Gaag gelegen 

boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder; b) aanbrengen en hebben van 

electriciteitskabels in de en langs de Gaag gelegen boezemkaden van de Klaas 

Engelbrechtspolder en de Holierhoekse - en Zouteveensepolder; c) plaatsen van 12 

lantaarnpalen en een laagspanningskast ter plaatse van de onder a) genoemde locatie; d) 

leggen van electriciteitskabels in een bestaande HDPE-mantelbuis aan de voetgangersbrug 

over de Gaag 

 

 

Vergunningnummer: 89.438 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk aanbrengen en 

hebben van een laagspanningskabel als zinker in de  polderwatergang, die ligt in en op de 

grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nrs. 3030 en 4072 

 

 

Vergunningnummer: 89.439 

Vergunninghouder:  fa P. van Zijl 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in boezemland, 

in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie H, nrs. 2487, 2591, 2996 en 2602 

 

 

Vergunningnummer: 89.441 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een hoogspanningskabel en een 

signaalkabel: a) in en langs de boezemkade van de Oude Lierpolder; b) als zinkers door 



diverse polder - en boezemwatergangen,  in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, 

sectie A, nr. 4215 (hoofdwatergang nrs. 1 en 4) 

 

 

Vergunningnummer: 89.442 

Vergunninghouder:  J.J. van der Valk en Zn BV 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een keerwand op de boezemkade van de Oude- 

en Nieuwe Broekpolder en het hebben van een verhoging op de waterkering, in het 

kadastrale perceel, gemeente Naaldwijk, sectie B, nr. 2256 

 

 

Vergunningnummer: 89.443 

Vergunninghouder:  H.W. v.d. Ende, H. Poot en de fa L.J. Ammerlaan en Zn 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Harnaschpolder, in de 

kadastrale percelen, gemeente Schipluiden, sectie H, nrs. 926 , 1295 , 1434 , 1735 , 1736 

en 1705 

 

 

Vergunningnummer: 89.444 

Vergunninghouder:  P. Ammerlaan  

Beschrijving: het graven en hebben van een waterpartij van 42 m2 in aansluiting aan 

hoofdwatergang nr. 4, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1705 

 

 

Vergunningnummer: 89.448 

Vergunninghouder:  G.N.M. Grootscholten 

Beschrijving: het: a) door het plaatsen van een keerstuw op 50 m uit het doodlopende 

einde afsluiten en het afgesloten houden van Delflands boezem, van de doodlopende 

boezemsloot, die ligt in en op de grens van het perceel gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 

8321 en het perceel nr. 5476; b) indien noodzakelijk, verlagen van de waterstand ten 

behoeve van het onttrekken van gietwater 

wijzigen vergunning 164/1989 

 

Vergunningnummer: 89.449 

Vergunninghouder:  Gemeente Maassluis  

Beschrijving: het: a) slopen van de woningen Maasdijk nr. 26 en 28; b) aanbrengen en 

hebben van verhardingen op de waterkering (Maasdijk); c) doen van een grondroering in 

de waterkering ten behoeve van de uitvoering van de werken, in de kadastrale percelen, 

gemeente Maassluis, sectie A, nrs 1403 en 1404 

onder intrekking van vergunning 172/1979 

 

Vergunningnummer: 89.450 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, Regio Delfland van het district Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van telefoonkabel: a) over 250 m lengte in de 

lengterrichting ban de boezemkade van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder; b) via 

twee onder het wegdek aan te leggen mantelbuizen ten behoeve van twee 

huisaansluitingen 

 

 

Vergunningnummer: 89.451 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een gasleiding en drie electriciteitskabels 

door vijf watergangen en in de Lange Broekweg in de  Vlietpolder, in het kadastrale 

perceel, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 2026 

onder intrekking van vergunning 125/1989 

 

Vergunningnummer: 89.452 



Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een drinkwaterleiding als zinker in vijf 

watergangen en in de Langebroekweg in de Vlietpolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 33, 1820, 2021 2060 en 2082 

 

 

Vergunningnummer: 89.453 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het: a) aanbrengen en hebben  van een laagspanningskabel in de 

buitenberm van de Maasdijk; b) plaatsen en hebben van een laagspanningskast ter hoogte 

van de panden Maasdijk 84 en 88; c) doen van grondroeringen in de waterkering, in het 

kadastrale perceel, gemeente 's-Gravenzande, sectie N, nr.1072 (Maasdijk) 

 

 

Vergunningnummer: 89.454 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel als zinker  in de watergang 

gelegen in de polder Nieuwland  en Noordland, in het kadastrale perceel, gemeente Hoek 

van Holland, sectie A, nr. 1149 

 

 

Vergunningnummer: 89.455 

Vergunninghouder:  K.C. Hulisz 

Beschrijving: het: a) gedeeltelijk slopen van een warenhuis met fundering; b) bouwen en 

hebben van een bedrijfsruimte op het binnentalud en de binnenberm van de Lots- of 

Harnaschwatering gelegen verheelde boezemkade van de Woudse polder over een lengte 

van 36 m; c) doen van grondroering in de waterkering ten behoeve van de uitvoering van 

de onder a) en b) bedoelde werken, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, 

sectie G, nr. 1076 

 

 

Vergunningnummer: 89.456 

Vergunninghouder:  D. en P. van Geest bv 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water, in de kadastrale 

percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 4711 , 4719 en 4833 

 

 

Vergunningnummer: 89.457 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in de Gantel 

(Delflands eigendom), in de kadastrale percelen, gemeente Monster, sectie K, nr. 859 en 

gemeente Naaldwijk, sectie Anr. 3998 

 

 

Vergunningnummer: 89.459 

Vergunninghouder:  A. Knijnenburg en Zn 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Kralingerpolder, met de 

zuidwestgevel over een lengte van circa 67 m op 1,10 tot 1,40 m uit de insteek van de 

sloot, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie C, nr 746 

 

 

Vergunningnummer: 89.460 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en hebben van een HDPE drinkwaterleiding: a) in een mantelbuis 

aan de brug over de Boonervliet ter hoogte van. de Broekpolderweg te Maasland; b) in de 

berm van de opritten van de onder a) genoemde brug en over de boezemkaden van de 



Foppenpolder en de Aalkeet-Buitenpolder; c) als zinker door hoofdwatergang nr. 4 van de 

Aalkeet-Buitenpolder, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie D, nr. 827 

 

 

Vergunningnummer: 89.461  

Vergunninghouder: Lely Industries NV 

Beschrijving: het in de Dijkpolder te Maasland: a) maken van een 3,50 m brede dam in 

een watergang, die ligt in en op de grens van de percelen nrs. 3047 en 3048; b) leggen 

van een verbindingskoker over een lengte van 18 m in perceel nr. 3048, gemeente 

Maasland, sectie H, nrs. 3047 en 3048 

 

 

Vergunningnummer: 89.462 

Vergunninghouder:  F.P.R. Hogervorst 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis met de westelijke gevel minder 

dan 4,00 m uit de insteek van een sloot in de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw, 

in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie C, nr. 6414 

 

 

Vergunningnummer: 89.463 

Vergunninghouder:  mevr. V.d. Burg-Jongmans 

Beschrijving: het in de Nieuwe  Droogmaking van de polder Berkel met 12 m verbreden tot 

21 m van een dam in hoofdwatergang nr. 32A, die ligt in en op de grens van de percelen, 

gemeente Berkel, sectie C, nrs. 1459 en 2133 enerzijds en het perceel nr. 2079 anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 89.464 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage, p/a de Dienst der Gemeentewerken 

Beschrijving: het in boezemwater, zijnde de randsloot rondom het sportveld aan de Groen 

van Prinstererlaan te 's-Gravenhage, maken van een 10,5 m brede dam 

 

 

Vergunningnummer: 89.465 

Vergunninghouder:  J.F.J. Brouwer 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Polder van Nootdorp, met de 

noordwestelijke en zuidoostelijke gevel op minder dan 2 m afstand van de insteken van 

sloten, in de kadastrale percelen, gemeente Nootdorp, sectie B, nrs. 741 en 742 

 

 

Vergunningnummer: 89.466 

Vergunninghouder:  Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 

Beschrijving: het in de Polder van Nootdorp te Nootdorp dempen en graven van water en 

de aanleg van een regenwaterafvoer ten behoeve van de afvoer van hemelwater van RW 

13 

 

 

Vergunningnummer: 89.467 

Vergunninghouder:  W. Mook  

Beschrijving: het plaatsen van palen ten behoeve van een overkapping in de doorgaande 

oeverlijn van de hoofdwatergang (Molensloot) van de Wippolder, in het kadastrale perceel, 

gemeente Wateringen, sectie A, nr. 5557 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.468 

Vergunninghouder:  J. van Spronsen  

Beschrijving: het: a) deels aandammen en deels vergraven van de aan de noordoostzijde 

van het in de Heen- en Geestpolder gelegen perceel liggende watergang, in verband met 



het plaatsen van een azobé beschoeiing op een afstand van 1,25 m uit de voet van het 

aanwezige warenhuis; b) bouwen van een warenhuis, lang 140 m op een afstand van 1,25 

m uit de onder a) genoemde beschoeiing, in het kadastrale perceel, gemeente 's-

Gravenzande, sectie L, nr. 5384 

 

 

Vergunningnummer: 89.469 

Vergunninghouder:  Gemeente Rijswijk  

Beschrijving: het binnen een afstand van 375 m van de Schaapweimolen planten, hebben 

en onderhouden van opgaande bomen, knotwilgen en dergelijke in het Stadslandschap, 

deelplan Hoekpolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.470  

Vergunninghouder: Kwekerij Futura BV 

Beschrijving: het in de Oude Lierpolder: a) dempen van twee poldersloten; b) graven van 

water langs de hoofdwatergangen nrs 1 en 4; c) in de noordelijke poldersloot van perceel 

nr 4214 maken en hebben van een dam met een breedte van 16 m gemeten op NAP - 

1,91 m, voorzien van een betonnen doorstromingskoker; d) door de boezemkade langs de 

Verlengde Strijp leggen en hebben van een 200 mm HPE-inlaatleiding, het plaatsen en 

hebben van een filterput met afsluiter in het buitentalud en een afsluiterput aan de 

binnenzijde van de kade, alsmede het aanleggen van een 200 m PVC-buisleiding vanaf de 

afsluiter naar het pomphuis; e) leggen en hebben van een PVC-gietwaterleidingzinker door 

hoofdwatergang nr 1; f) bouwen en hebben van een gedeelte van warenhuis nr 1 met de 

ca 100 m lange zuidwestgevel en warenhuis nr 2 met de zuidelijke punt 2 m uit de insteek 

van hoofdwatergang nr 1; g) met 3 m verbreden van de bestaande brug en het hebben 

van de verbrede brug over hoofdwatergang nr 1, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4214 

(ged.) (hoofdwatergangen nrs. 1 en 3) en 4213 ( boezemkade langs de Verlengde Strijp) 

 

 

Vergunningnummer: 89.471 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door de 

zuidelijke bermsloot van de Kerklaan ten hoogte van nr. 12 in de Oude Lierpolder, te De 

Lier 

 

 

Vergunningnummer: 89.472 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Maasdijk leggen en hebben van een lagedrukgasleiding als zinkers 

door vijf polderwatergangen in de Oranjepolder 

 

 

Vergunningnummer: 89.473 

Vergunninghouder:  N. Poot  

Beschrijving: het bouwen en hebben van een woonhuis nabij de langs de Groeneveldsche- 

of Monsterwatering gelegen boezemkade van de Groenveldse polder, over een lengte van 

26,50 m, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie F, nr. 273 

 

 

Vergunningnummer: 89.474 

Vergunninghouder:  NV Nederlandse Gasunie 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een 16" aardgastransportleiding onder een 

aantal sloten en als zinker in de watergang, die ligt in de Tedingerbroekpolder te 

Leidschendam, ter plaatse van het toekomstige verkeersplein RW 14/A4 met behulp van 

de zogenaamde "Directional Drilling" methode   .  

 



 

Vergunningnummer: 89.475 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het leggen en hebben van drinkwatertransportleidingen  in het gebied van de  

Maasdijk, in het kadastrale perceel, gemeente  's-Gravenzande,  sectie N, nr. 944 

onder intrekking van vergunning 338/1961, laatstelijk gewijzigd bij besluit 538/1962 

 

Vergunningnummer: 89.476 

Vergunninghouder:  W.G. Krösschell 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Oude Campspolder, met 

de westgevel over een lengte van circa 58 m op 1,50 m uit de oeverlijn van de 

naastgelegen sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Maasland, sectie G, nr. 623 

 

 

Vergunningnummer: 89.477 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een lagedruk gasleiding in de Oude Lierpolder, in 

en langs de boezemkade en als zinkers door twee watergangen, in het kadastrale perceel, 

gemeente De Lier, sectie A, nr. 4215 (hoofdwatergang nr. 4) 

 

 

Vergunningnummer: 89.478 

Vergunninghouder:  Stichting Drinkwaterleiding "De Tien Gemeenten" 

Beschrijving: het ten behoeve van de watervoorziening van een aan te leggen 

benzinestation langs Rijksweg 13, in de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw en de 

Zuidpolder van Delfgauw, leggen en hebben van een drinkwaterleiding door: a) een dam in 

een hoofdwatergang in de  Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw; b) de polderkade 

die genoemde polders scheidt; c) diverse sloten in die polders; d) doen van een 

grondroering in de polderkade ten behoeve van de uitvoering van het onder b) bedoelde 

werk   

 

 

Vergunningnummer: 89.479  

Vergunninghouder:  J. Struyk  

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw te Delfgauw vervangen en hebben van 

een warenhuis, met de zuidelijke gevel op minder dan 4 m uit de insteek van een 

naastgelegen sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Pijnacker, sectie G, nr. 1739 

 

 

Vergunningnummer: 89.480 

Vergunninghouder:  A.P. Rodenburg 

Beschrijving: het in de Zuidpolder van Delfgauw dempen en graven van water en het 

bouwen van een warenhuis, nabij de Overgauwseweg, in de kadastrale percelen, 

gemeente Pijnacker, sectie G, nrs. 2250 en 2356 

 

 

Vergunningnummer: 89.481 

Vergunninghouder:  J. P. van Leeuwen 

Beschrijving: het onderbemalen van sloten in de Dorppolder, in de kadastrale percelen, 

gemeente Schipluiden, sectie D, nrs. 73 tot en met 77 

 

 

Vergunningnummer: 89.482 

Vergunninghouder:  Euro Tuincentrum de Goeij 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een bedrijfsruimte op de met het achterland 

verheelde boezemkade van de Wippolder, op de kop van de vaarsloot, die ligt in het 

perceel, gemeente Wateringen, sectie A,  nr. 1984 



 

 

Vergunningnummer: 89.483 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, district Den Haag 

Beschrijving: het in de Groeneveldse polder te De Lier aanbrengen en hebben van een 

telefoonkabel als zinker in de watergang, die ligt ten zuiden van de Noordlierweg, circa 40 

m ten zuidwesten van woning nr. 4 

 

 

Vergunningnummer: 89.484 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

boezemwatergang, die ligt in het perceel, gemeente Naaldwijk, sectie E,  nr. 2740 

 

 

Vergunningnummer: 89.485 

Vergunninghouder:  P.A. Herbert en Zn 

Beschrijving: het vernieuwen  en hebben van een warenhuis op de verheelde boezemkade 

van de Hoefpolder, in het kadastrale perceel, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1585 

onder intrekking van vergunning 280/1975 

 

Vergunningnummer: 89.486 

Vergunninghouder:  Gemeentelijke Energie - en Waterleidingenbedrijven  

Beschrijving:  Het leggen en hebben van een laagspanningskabel in een mantelbuis , door 

en in de Maasdijk ( Maassluissedijk ) en als zinkers door twee watergangen , tussen hmp 

96, 05 en hmp 97,53, in het kadastrale perceel, gemeente Vlaardingen sectie L nr. 458 . 

 TD - 2093 / 89 

 

Vergunningnummer: 89.487 

Vergunninghouder:  G. J. de Bruijn BV 

Beschrijving: het in de Polder van  Nootdorp bouwen en hebben van een winkelpand, met 

de zuidoostelijke gevel op een afstand van minder dan 4 m uit de insteek van de 

binnenboezem (hoofdwatergang nr. 2), in het kadastrale perceel, gemeente Nootdorp, 

sectie C, nr. 1367 

 

 

Vergunningnummer: 89.488 

Vergunninghouder:  W. Nell 

Beschrijving: het in de Dijkpolder: a) hebben van een opgezet waterpeil van NAP - 1,83 m 

in de sloten, in de percelen gemeente Maasland, sectie H, nrs 3242, 3102, 541, 544, 545, 

546, 549 en 550; b) hebben van een stuw in een sloot, die ligt in en op de grens van de 

percelen nrs. 3242 en 550; c) tot instandhouding van het onder a) bedoelde opgezette peil 

in deze percelen: 1) in een bestaande stuw in en op de grens van de percelen nrs 3153 en 

3102 maken van een doorstroming; 2) aanbrengen en hebben van een draaibare schuif 

aan die stuw, ten behoeve van het afsluiten van de ad c1 genoemde doorstroomopening 

 

 

Vergunningnummer: 89.489 

Vergunninghouder:  prof. dr. ir. L. Dekker 

Beschrijving: het hebben van een rij beukenhagen op de polderkade langs de 

binnenboezem van de polder Berkel, in het kadastrale perceel, gemeente Berkel en 

Rodenrijs, sectie A, nr. 5297 

 

 

Vergunningnummer: 89.490 

Vergunninghouder:  mevr. M.C.A. van Vliet-Stijger 



Beschrijving: het in Delflands boezem te Poeldijk: a) aan de zuid- en de oostzijde van het 

perceel gemeente Monster sectie H nr. 1055 aandammen van 23 m2 water over een lengte 

van 230 m door middel van het plaatsen van een beschoeiing vóór de bestaande oeverlijn; 

b) in dat perceel, aan de zuidwestzijde, graven van 23 m2 water, grenzend aan de Gantel 

 

 

Vergunningnummer: 89.491 

Vergunninghouder:  Gemeente Monster  

Beschrijving: het maken en hebben van een vissteiger langs de Monstersche Vaart nabij de 

Gantellaan te Monster 

 

 

Vergunningnummer: 89.492 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenzande  

Beschrijving: het: a) aanbrengen en hebben van een verharding, breed 6 m, zijnde een 

rijweg op de buitenberm van de Zanddijk tussen de Noordlandseweg en de Zijdijk; b) 

aanbrengen en hebben van een grondaanvulling met verharding, breebte 2,5, zijnde een 

fietspad op het buitenbeloop van de Zanddijk tussen de Noordlandseweg en de Zijdijk; c) 

doen van grondroering in de waterkering ten behoeve van de uitvoering van de werken 

onder intrekking van vergunning 249/1981, gewijzigd bij besluit 1798/1981 tot het 

verbreden van de weg op de buitenberm van de Zanddijk 

 

Vergunningnummer: 89.493 

Vergunninghouder:  fa Gebr. van Velden 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem, in de kadastrale percelen, gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nrs. 5030 , 5251 

en 5253 

 

 

Vergunningnummer: 89.494 

Vergunninghouder:  J.P.M. van Koppen 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Woudse polder, in 

het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie G, nrs. 1031 (oud nr. 983) 

 

 

Vergunningnummer: 89.495 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg  

Beschrijving: het plaatsen van de windwatermolen "De Vlieger" op de boezemkade van de 

Veen- en Binkhorstpolder, langs de Broeksloot te Voorburg met de daarbij behorende 

werken, in de kadastrale percelen, gemeente Voorburg, sectie D, nrs. 3624 en 4278 

 

 

Vergunningnummer: 89.496 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te  Naaldwijk leggen en hebben van een lagedrukgasleiding, in de 

buitenberm en langs de Maasdijk en als brugbuizen over hoofwatergang nr. 1a 

 

 

Vergunningnummer: 89.497 

Vergunninghouder:  C.H.M. de Vette 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een warenhuis in de Duifpolder, met de ca 64 

m lange noordgevel over een lengte van ca 10 m op ten minste 1,5 m uit de insteek van 

de naastgelegen sloot, in het kadastrale perceel, gemeente Schipluiden, sectie D, nr. 638 

 

 

Vergunningnummer: 89.498 

Vergunninghouder:  Drinkwaterleiding Rotterdam  



Beschrijving: het te Rotterdam ter hoogte van Delftweg nr 166 leggen en hebben van een 

waterleiding in de noordoostelijke berm van de Delftweg over een lengte van 70 m, ter 

vervanging van een bestaande leiding en als zinker door de langsliggende watergang, ten 

behoeve van het aanbrengen van een bovengrondse brandkraan bij dat pand 

 

 

Vergunningnummer: 89.499 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van: a) een hoogspannings-, signaal- en 

openbare verlichtingskabel in de binnenberm van de langs de Gaag gelegen omgelegde 

boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder en de Kerkpolder; b) laagspannings- en 

signaalkabels en gasleidingen als zinkers door bestaande en toekomstige poldersloten in 

de Klaas Engelbrechtspolder; c) een laagspanningskabel door de boezemkade van de 

Kerkpolder en als zinker door de Gaag; d) lichtmasten ter plaatse van de onder a) 

genoemde locatie, gemeente Schipluiden, sectie C, nrs. 842 en 845 (resp. hoofdwatergang 

nr. 1 en nr. 8 in de Klaas Engelbrechtspolder) 

 

 

Vergunningnummer: 89.500 

Vergunninghouder:  F. v.d. Bos  

Beschrijving: het in de Groeneveldsche polder: 1) aanleggen en hebben van een 

regenwaterbassin op en langs de binnenberm van de langs de Lee- of Lierwatering gelegen 

boezemkade, alsmede met de zuidgevel over een lengte van ca 96 m op 1,5 m uit de 

insteek van de langsliggende poldersloot; 2) het doen van grondroering ten behoeve van 

de uitvoering van de onder 1) bedoelde werken, in het kadastrale perceel, gemeente De 

Lier, sectie A, nr. 3766 

 

 

Vergunningnummer: 89.501 

Vergunninghouder:  firma A. P. van Mil en Zn.  

Beschrijving: het vernieuwen van een warenhuis op de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 857 

onder intrekking van vergunning 170/1975 

 

Vergunningnummer: 89.502 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van zinkers voor een hoogspanningskabel en 

signaalkabel door drie watergangen, die liggen in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche 

polder tussen de bovendijk en Reijnerwateringkade, alsmede in de boezemkade van de 

Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, over een lengte van 40 m 

 

 

Vergunningnummer: 89.503 

Vergunninghouder:  J.H.M. van Luyk 

Beschrijving: het in de Oude Polder van Pijnacker, tot uiterlijk drie jaar na dagtekening van 

de vergunning (11.01.1990) hebben, binnen 4 m van de insteek van de Oostwatering, van 

een warenhuis en twee verwarmingsleidingen 

 

 

Vergunningnummer: 89.504 

Vergunninghouder:  T. Varekamp  

Beschrijving: het dempen en graven van vervangend water in de Oude Lierpolder, 

gemeente  De Lier, sectie A, nrs. 2320, 4743, (oud nr. 4577) en 3792 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.505 

Vergunninghouder:  A. Varekamp  



Beschrijving: het maken van een 35 m brede dam in een watergang en het graven van 

vervangend water in de Oude Lierpolder, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4742 

 

 

Vergunningnummer: 89.506 

Vergunninghouder:  mevr. M.A. Varekamp-Loran en A. Varekamp 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Oude Lierpolder, 

gemeente De Lier, sectie A, nrs 4705, 4712 en 4742 

 

 

Vergunningnummer: 89.507 

Vergunninghouder:  Gemeente Schipluiden  

Beschrijving: het: 1) in het verlengde van de Looksingel te Den Hoorn maken en hebben 

van een fietsbrug over Het Look; 2) doen van grondroering in de waterkering van de 

Harnaschpolder ten behoeve van de uitvoering van de werken, gemeente Schipluiden, 

sectie H, nr. 192 

 

 

Vergunningnummer: 89.508 

Vergunninghouder:  fa W.C. Duynisveld en Zn 

Beschrijving: het dempen en het graven van vervangend water in de Wippolder, gemeente 

Wateringen, sectie A, nrs 4150, 4782 en 5532 

 

 

Vergunningnummer: 89.509 

Vergunninghouder:  fa M. en J. Kester 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een electiriciteitskabel als zinker in de 

watergang, die ligt in het perceel, gemeente Monster, sectie K, nr. 4483 

 

 

Vergunningnummer: 89.510 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

watergang, die ligt in de Vlietpolder, gemeente Naaldwijk, sectie C, nr. 2024 

 

 

Vergunningnummer: 89.511 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel in en langs de Oude 

Campsweg (polderkade tussen de Hoefpolder en de Oude Campspolder), circa 25 m ten 

westen van de Hoogweg 

 

 

Vergunningnummer: 89.512  

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een electriciteitskabel: a) door de langs de 

Oostgaag gelegen boezemkaden van de Dorppolder en de Duifpolder, ter hoogte van 

Gaagweg nr. 13; b) als zinkers door de Oostgaag en hoofdwatergang nr. 7 van de 

Dorppolder, gemeente Schipluiden, sectie A, nr. 219 (hoofdwatergang nr 7) 

 

 

Vergunningnummer: 89.513 

Vergunninghouder:  Lucas Bouw BV 

Beschrijving: het nabij de Virulylaan, in de Tedingerbroekpolder: 1) dempen van een 7 m 

lange watergang, die ligt in het perceel gemeente Stompwijk, sectie G, nr 1257; 2) in 

perceel nr 840 over een lengte van 37 m tot 4,6 m verbreden van een watergang, die ligt 

in en op de grens van het perceel nr 840 en het perceel, nr 793 



 

 

Vergunningnummer: 89.514 

Vergunninghouder:  Gemeente Pijnacker  

Beschrijving: het in het reconstructiegebied  Monnikenweg op drie plaatsen leggen en 

hebben van drukriolering door hoofdwatergang nr. 27 en door diverse sloten in de Oude 

Polder van Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 89.515 

Vergunninghouder:  J.Th.van Paassen en J.J.H. Bentvelzen 

Beschrijving: het in de Voordijkshoornse polder, nabij de Laan van Groenewegen te Den 

Hoorn, over een lengte van 13 m dempen van de watergang, die ligt in en op de grens van 

de percelen, gemeente Schipluiden, sectie I, nrs. 4251 en 4303 

 

 

Vergunningnummer: 89.516 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabel over de Katwijkervaart, ter plaatse 

van pand  Katwijkerlaan 44 te Pijnacker, alsmede in de waterkeringen, die liggen langs de 

Katwijkervaart, te weten aan de noordzijde van de polderkade van de Nieuwe- of 

Drooggemaakte Polder en aan de zuidzijde de polderkade van de Droogmaking in de Oude 

Polder van Pijnacker, gemeente Pijnacker sectie B, nr. 2351 (de Katwijkervaart) 

 

 

Vergunningnummer: 89.517 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel, die een boezemsloot in en 

op de grens van de percelen, gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 8121 en 5309 , alsmede 

nrs . 5309 , 8120 , 7176 en 8369, twee keer als zinker kruist 

 

 

Vergunningnummer: 89.518 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabelzinker in de watergang, die ligt 

langs de Middenzwet, zijnde een zijweg van de Middenweg in de Oud - en Nieuw 

Wateringveldsche polder 

 

 

Vergunningnummer: 89.519 

Vergunninghouder:  A. Varekamp  

Beschrijving: het aanleggen en hebben van een regenwaterbassin nabij de langs de 

Verlengde Strijp gelegen boezemkade van de Oude Lierpolder, ter hoogte van de 

Veilingweg, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4742 

 

 

Vergunningnummer: 89.520 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel over een lengte van 13 m 

in het talud van de waterkering de Maasdijk in het perceel nr. 1000, ter hoogte van 

Maasdijk 169 en het doen van grondroering in de waterkering, gemeente 's-Gravenzande, 

sectie O, nr. 1000 

 

 

Vergunningnummer: 89.521 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 



Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een kabelzinker in de watergang, die ligt in 

de Wippolder, ter plaatse van de Ambachtsweg te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 89.522 

Vergunninghouder:  M.W.J. Batist 

Beschrijving: het vernieuwen en hebben van een schuur op de buitenberm van de 

Maasdijk, ten noorden van de Maasdijk nr. 164, gemeente Naaldwijk, sectie F, nr. 2146 en 

2145 

 

 

Vergunningnummer: 89.523 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van twee hoogspanningskabels in en door de 

boezemkade van de Dorppolder, ter hoogte van Gaagweg nr. 16 te Schipluiden 

 

 

Vergunningnummer: 89.524 

Vergunninghouder:  H. Daanen  

Beschrijving: het op het perceel, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nr. 3953,  deels 

polderkade langs de Bovenvaart (binnenboezem) in de polder Berkel, bouwen en hebben 

van een woning en het doen van grondroering 

 

 

Vergunningnummer: 89.525 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in de 

watergangen, die liggen langs de Zuideindseweg, ongeveer ter plaatse van pand nr. 47 te 

Pijnacker 

 

 

Vergunningnummer: 89.526 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van acht kabelzinkers in watergangen, die liggen 

in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, nabij de Zwethkade te Wateringen 

 

 

Vergunningnummer: 89.527 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel, als zinker door de 

boezemsloot in en op de grens van de percelen, gemeente Wateringen, sectie C, nrs. 3034 

en 3419 

 

 

Vergunningnummer: 89.528 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een laagspanningskabel: a) in een bestaande buis 

in de brug over de Verlengde Strijp bij de Pastoor Verburghlaan te De Lier; b) n de berm 

van de opritten van de onder a) genoemde brug en over de boezemkaden van de Oude 

Lierpolder, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4212 (Verlengde Strijp) 

 

 

Vergunningnummer: 89.529 

Vergunninghouder:  J.A.J. Haket 

Beschrijving: het in de bermsloot van de Overgauwseweg in de Zuidpolder van Delfgauw: 

1) maken van een 8 m brede dam in een watergang, die ligt in en op de grens van de 

percelen, gemeente Pijnacker, sectie G, nrs 1961 en 633; 2) in het perceel nr 1911, aan 



de noordzijde, over een lengte van 40 m tot 2,7 m verbreden van een watergang, die ligt 

in en op de grens van dat perceel enerzijds en de percelen, zelfde gemeente en sectgie, 

nrs 1711 en 1911 anderzijds 

 

 

Vergunningnummer: 89.530 

Vergunninghouder:  P.N.A. Damen 

Beschrijving: het dempen van een watergang en het graven van vervangend water in de 

Oude- en Nieuwe Broekpolder te Honselersdijk, sectie B, nr. 2361 en 2354 

 

 

Vergunningnummer: 89.531 

Vergunninghouder:  C.J.M. Devilee 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder, in de bermsloot langs de Middenweg te 

Leidschendam, maken van een 7 m brede dam , in de watergang, kadastraal bekend 

gemeente Stompwijk, sectie H, nr. 2404 

 

 

Vergunningnummer: 89.532 

Vergunninghouder:  Gemeente 's-Gravenhage  

Beschrijving: het in het perceel, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AP, nr. 

1503: 1) over een lengte van 52 m dempen van de watergang, die ligt in dat perceel; 2) 

aanleggen en hebben van een regenwaterriool , lang 75 m 

 

 

Vergunningnummer: 89.533 

Vergunninghouder:  M. Mooy 

Beschrijving: het  in de Dorppolder te De Lier over een lengte van 106 m dempen van een 

watergang, die ligt in het perceel, kadastraal bekend gemeente De Lier, sectie A, nr 3805 

 

 

Vergunningnummer: 89.534 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder te Maasland leggen en hebben van: a) een 

hoogspanningskabel door de langs de Oostgaag gelegen boezemkade van de 

Kralingerpolder; b) hoogspannings- en  laagspanningskabels en een signaalkabel in de 

buitenberm van de onder a) genoemde kade 

 

 

Vergunningnummer: 89.535 

Vergunninghouder:  E.B. Mostert 

Beschrijving: het in de Holierhoekse - en Zouteveensepolder te Schipluiden: 1) maken van 

een 12 m brede dam in een watergang, die ligt in en op de grens van de percelen 

kadastraal bekend gemeente Schipluiden, sectie B, nrs 269 en 1645; 2) verwijderen van 

een 4,5 m brede dam in de watergang die ligt in en op de grens van de onder 1) 

genoemde percelen; 3) in het pe4rceel nr 274, aan de zuidoostzijde, graven van 15 m2 

water 

 

 

Vergunningnummer: 89.536 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Woudse polder te Schipluiden leggen en hebben van: a) 

electriciteitskabels nabij en in de langs de Lots- of Harnaschwatering gelegen boezemkade  

van de Woudse polder, ter hoogte van Harnaskade nr 11; b) electriciteitskabels als zinker 

door een polderwatergang, ca 50 m ten zuidoosten van Harnaskade nr 11; c) doen van 

grondroering in de sub a) genoemde waterkering 

 



 

Vergunningnummer: 89.537  

Vergunninghouder:  P.H.M. van Luyk 

Beschrijving: het: a) bouwen en hebben van een warenhuis en een bedrijfsruimte deels op 

de boezemkade van de Dijkpolder (Monster) over een lengte van 36 m langs de 

Boomawatering en over 95 m langs een zijsloot ervan; b) bouwen en hebben van een 

bedrijfsruimte, groot 10 x 22,5 m deels op de boezemkade van de Dijkpolder (Monster) 

met bijhorende leidingen van de afvoer van regenwater; c) plaatsen en hebben van een 

beschoeiing langs de sub b) bedoelde bedrijfsruimte 

 

 

Vergunningnummer: 89.538 

Vergunninghouder:  Blauwhoed Vastgoed-ontwikkeling bv 

Beschrijving: het plaatsen en hebben van een kantoorgebouw met bijbehorende 

parkeergarage op de strook grond ingesloten tussen de Binckhorstlaan, Wegastraat en de 

St. Barbaraweg, zijnde boezemkade van de Veen- en Binkhorstpolder te 's-Gravenhage 

 

 

Vergunningnummer: 89.539 

Vergunninghouder:  fa F.W. Meeuwisse en Zn 

Beschrijving: het te Den Hoorn: a) bouwen en hebben van een opslagloods op de langs het 

Look gelegen verheelde boezemkade van de Harnaschpolder, over een lengte van 190 m; 

b) leggen en hebben van pvc-hemelwaterafvoeren ter plaatse van de onder a) genoemde 

locatie, gemeente Schipluiden, sectie H, nr. 1364 

 

 

Vergunningnummer: 89.540 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Maasland leggen en hebben: a) van hoogspannings- en 

laagspanningskabels in en door de Commandeurskade (boezemkade van de 

Commandeurspolder langs de Zuidgaag); b) van hoogspanningskabels in een bestaande 

leidinggoot in de brug over de Zuidgaag ter hoogte van de voormalige trambaan; c) van 

hoogspanningskabels in het buitentalud van de langs de Zuidgaag gelegen boezemkade 

van de Dijkpolder, ter hoogte van de onder b) genoemde locatie 

 

 

Vergunningnummer: 89.541 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het: a) verwijderen van de  bestaande transformatorkastjes, inclusief de 

fundering, op de binnenberm van de langs het Zwethkanaal gelegen boezemkade van de 

Oude Lierpolder, ter hoogte van de brug over de Verlengde Strijp; b) het plaatsen en 

hebben van een transformatorhuisje op de onder a) genoemde locatie; c) het doen van 

grondroering in de waterkering ten behoeve van de uitvoering van de onder a) en b) 

bedoelde werken, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4621 

 

 

Vergunningnummer: 89.542 

Vergunninghouder:  fa Gebr. N. van Leeuwen en fa Keyzer 

Beschrijving: het dempen en het graven van watergang in de Kralingerpolder, gemeente 

Maasland, sectie A, nrs. 1029 en 1030 

 

 

Vergunningnummer: 89.543 

Vergunninghouder:  Elektriciteitsbedrijf Delfland  

Beschrijving: het: 1) aanbrengen en hebben van een elektriciteitskabel als zinker in de 

watergang, die ligt langs de Kleihoogt , alsmede in de Kleihoogt; 2) doen van grondroering 



in Delflands weg, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C, nrs. 2899 (de Kleihoogt) en 

2592 (de naastgelegen hoofdwatergang) 

 

 

Vergunningnummer: 89.544 

Vergunninghouder:  J.H.G. van der Hoeven 

Beschrijving: het nabij de Druivenlaan in de Wippolder: 1a) over een lengte van 212,5 m 

dempen van een watergang die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend 

gemeente Wateringen, sectie A, nrs 4186 en 5543; 1b) vernieuwen en tot 10,5 m 

verbreden van een reeds bestaande 5 m brede dam in de watergang, die ligt in en op de 

grens van het perceel, nr 5543 en het perceel nr 4318; 2a) in perceel nr 5543, aan de 

westzijde, ovber een lengte van 172,5 m tot 6 m verbreden van een watergang 

 

 

Vergunningnummer: 89.545 

Vergunninghouder:  J. Mostert  

Beschrijving: het: a) bouwen en hebben van een woning (Vlaardingsekade nr. 47) op de 

binnenberm van de langs de Breê- of Lichtvoetswatering gelegen boezemkade van de 

Holierhoekse- en Zouteveensepolder te Schipluiden; b) slopen van de bestaande woning, 

inclusief de fundering; c) doen van grondroering in de waterkering ten behoeve van de 

uitvoering van de sub a) en b) bedoelde werken; d) langs de Breê - of Lichtvoertswatering 

maken en hebben van een ophoging tot NAP + 0,30 m (kruinhoogte) gemeente 

Schipluiden, sectie B, nr. 813 

 

 

Vergunningnummer: 89.546 

Vergunninghouder:  Baars dranken- en wijnhandel 

Beschrijving: het berijden van Delflands dienstweg in de zeewering van de De Savornin 

Lohmanlaan  te 's-Gravenhage tot het rijslag naar het strand bij strandhoofd 32 

 

 

Vergunningnummer: 89.547 

Vergunninghouder:  T.L.M. Brabander en E.T.F. Brabander 

Beschrijving: het in de polder Berkel, nabij de Noordersingel te Berkel: 1) maken van een 

7 m brede dam in een watergang, die ligt in en op de grens van de percelen nrs 3042 en 

3150; 2) in perceel nr 3150, vanaf de sub 1) genoemde dam, over een lengte van 30 m 

tot 2,8 m verbreden van de watergang, die ligt in en op de grens van de percelen nrs 3150 

en 2620, gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie C 

 

 

Vergunningnummer: 89.548 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het leggen en hebben van een telefoonkabel in de Hoofdstraat (boezemkade 

van de Kralingerpolder te De Lier), ter hoogte van woning nr. 2a 

 

 

Vergunningnummer: 89.549 

Vergunninghouder:  fa W.J.J. ten Have 

Beschrijving: het dempen van water en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem te Kwintsheul, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 3422, 1865, 3420 (ged.) en 

3858 (ged.) 

 

 

Vergunningnummer: 89.550 

Vergunninghouder:  J.A.M. Hofstede 

Beschrijving: het in de Holierhoekse en Zouteveensepolder: 1) dempen van een 25 m 

lange watergang; 2) in aansluiting op de onder 1) bedoelde demping, over een lengte van 



66 m met 0,5 m verbreden van een watergang, gemeente Schipluiden, sectie B, nrs. 297 

en 298 

 

 

Vergunningnummer: 89.551 

Vergunninghouder:  fa Gebr. N. van Leeuwen  en de fa Keyzer 

Beschrijving: het in de Kralingerpolder: a) over een lengte van 75 m dempen van de 

watergang, die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Maasland, sectie A, nrs 1029 en 1030; b) in perceel 1030 graven en hebben van een 

watergang met een lengte van 72 m en een breedte van 2 m 

 

 

Vergunningnummer: 89.552 

Vergunninghouder:  fa Vierhout BV 

Beschrijving: het in de Eshofpolder te 's-Gravenhage, op het perceel, kadastraal bekend 

gemeente Loosduinen, nr 2677: a) bouwen en hebben van een bedrijfsruimte over een 

lengte van 60 m binnen de vereiste bouwafstand van 2 m uit de insteek van de 

polderhoofdwatergang nr. 5 in de Eshofpolder; b)  aanleggen en hebben van twee 

afvoerbuizen voor het lozen van neerslagwater van het dakvlak op het naastgelegen 

polderwater 

 

 

Vergunningnummer: 89.553 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Oranjepolder te Maasdijk leggen en hebben van electriciteitskabels 

als zinkers door de zuidelijke bermsloot van de Maasdijk (hoofdwatergang nr. 1a) tussen 

hmp 169.75 en hmp 192 

 

 

Vergunningnummer: 89.554 

Vergunninghouder:  J. v.d. Wel  

Beschrijving: het dempen van een watergang in de Kralingerpolder over een lengte van 15 

m van de watergang, die ligt in en op de grens van de percelen, gemeente Maasland sectie 

A nr. 1105 en 1199 

 

 

Vergunningnummer: 89.555 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van hoogspannings- en signaalkabels: a) in de 

Noordlierweg, polderkade tussen de Oude Lierpolder en de Groeneveldsepolder, tussen 

Noordlierweg nrs. 18 en 36; b) in het binnentalud en binnenberm van de langs het 

Zwethkanaal gelegen boezemkade van de Vlietpolder, tussen Hoge Noordweg nrs. 27 en 

30 

 

 

Vergunningnummer: 89.556 

Vergunninghouder:  PTT Telecom BV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een telefoonkabel over een watergang en in 

de waterkeringen, die liggen ter plaatse van de Dorpskade-Bovendijk, zijnde polderkaden 

van de Oud - en Nieuw Wateringveldsche polder, gemeente Wateringen, sectie C, nr. 2341 

 

 

Vergunningnummer: 89.557 

Vergunninghouder:  A.H. Grootscholten 

Beschrijving: het maken en hebben van een fontein met bijbehorende kabelzinker in de 

waterpartij ter plaatse van de kruising Orberlaan en Madeweg, vóór het pand Madeweg 80 

in de Westmadepolder 



 

 

Vergunningnummer: 89.558 

Vergunninghouder:  NV Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een drinkwatertransportleiding: a) als zinker 

in de polderhoofdwatergang nr. 4, die ligt in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder, 

ter plaatse van de Bovendijk; b) in de polderkade (Dorpskade) van de Oud- en Nieuw 

Wateringveldsche polder over een totale lengte van 1600 m; c) in de boezemkaden 

(Zwethkade Noord en Zuid) van respectievelijk de Oud- en nieuw Wateringveldsche polder 

en de  Woudse Droogmakerij, over een totale lengte van 50 m en overgaande in een 

diameter van 160 mm; d) via een brugbuis van de drinkwatertransportleiding langs de 

brug over de Zweth 

 

 

Vergunningnummer: 89.559 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een hoogspanningskabel in de binnenberm van de 

langs de Oostgaag (voorloop) gelegen boezemkade van de Dorppolder te Schipluiden, ter 

hoogte van het gemaal 

 

 

Vergunningnummer: 89.560 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker in de 

watergang, die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente 's-

Gravenzande  sectie N nrs. 968 en 1080 

 

 

Vergunningnummer: 89.561 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in de Vlietpolder leggen en hebben van een hoogspanningskabel als 

zinker door de westelijke bermsloot van de Burgemeester Elsenweg, die ligt in en op de 

grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie C, nrs. 1125 en 

2039 

 

 

Vergunningnummer: 89.562 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District Den Haag 

Beschrijving: het in de Oude Campspolder te Maasland leggen en hebben van een 

telefoonkabel als zinker door de zuidelijke bermsloot van de Coldenhovelaan ter hoogte 

van rijksweg 20 

 

 

Vergunningnummer: 89.563 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door de 

watergang, die ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Naaldwijk, sectie B, nrs. 834 em 1861 

 

 

Vergunningnummer: 89.564 

Vergunninghouder:  A. Verkade  

Beschrijving: het dempen van water en het verbreden van een dam in Delflands boezem, 

gemeente Monster, sectie H, nrs. 1348, 2663, 2722 en 2723 

 

 

Vergunningnummer: 89.565 



Vergunninghouder:  fa J.C.P. v. d. Burg en gebr. E. en  I. Bree 

Beschrijving: het in de polder Berkel (bergboezem) in de kadastrale gemeente Berkel en 

Rodenrijs, in sectie B: a) egaliseren en draineren van de percelen nrs. 4649 en 1744 

(gedeeltelijk polderkade); b) in de percelen nrs 4649 en 1744 dempen van watergangen 

met een oppervlakte van totaal 270 m2 ; c) in de onder b) genoemde percelen graven van 

een watergang met en oppervlakte van totaal 270 m2 een en ander op het peil van 

debergboezem van de polder Berkel NAP - 5,6 m; d) aanbrengen van een dam in en 

wijzigen van het waterpeil van de zuidleijke sloot langs het perceel nr. 4678, waardoor 

circa 210 m2 wateroppervlak wordt onttrokken aan de binnenboezem NAP - 2,57 m; e) 

wijzigen van het verloop van de polderkade door het aanbrengen van de in de onder d) 

bedoelde dam 

 

 

Vergunningnummer: 89.566 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het leggen en hebben van een lagedrukgasleiding: a) als brugbuis aan de 

brug over de Verlengde Strijp ter plaatse van de Veilingweg en de Pastoor Verburghlaan te 

De Lier; b) in de berm van de opritten van de onder a) bedoelde brug en over de 

boezemkaden van de Oude Lierpolder, gemeente De Lier, sectie A, nr. 4212 

 

 

Vergunningnummer: 89.567 

Vergunninghouder:  Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken 

Beschrijving: het: a) plaatsen en hebben van een filterbak in de doorgaande oeverlijn van 

de Spieringswatering; b) hebben van een aan- en afvoerleiding ter lengte van 10 m in de 

verheelde boezemkade van de Hoekpolder vanaf de sub a) bedoelde filterbak naar de sub 

c) bedoelde spoelinstallatie; c) hebben van een spoelinstallatie; d) hebben van een  

pompinstallatie tot het onttrekken van boezemwater voor het schoonspoelen van 

bloempotten, gemeente Rijswijk, sectie I, nr. 835 

 

 

Vergunningnummer: 89.568 

Vergunninghouder:  J. Herbert 

Beschrijving: het bouwen en hebben van een warenhuis in de Hoefplolder, met de 

noordgevel over een lengte van circa 65 m op 1,50 m uit de insteek van de naastgelegen 

sloot, gemeente De Lier, sectie B, nr. 1760 

 

 

Vergunningnummer: 89.569 

Vergunninghouder:  Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland) 

Beschrijving: het: a) maken en hebben van een verkeersbrug over de Dulder; b) maken en 

hebben van voet-/fietspaden en een ontsluitingsweg op de boezemkade van de Hoekpolder 

te Rijswijk en de Harnaschpolder te Schipluiden; c) omleggen van de boezemkaden van de 

Hoekpolder en de Harnaschpolder door het maken en hebben van stalen 

damwandschermen; d) maken en hebben van pompputten ten behoeve van het 

drooghouden van de onder de verkeersbrug gelegen voet-/fietspaden en ontsluitingsweg 

 

 

Vergunningnummer: 89.570 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het: a) aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door 

de vaarsloot in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, 

sectie D, nrs. 5467 en 8233; b) doen van grondroering in waterkeringen (boezemkaden 

van de Boschpolder) 

 

 

Vergunningnummer: 89.571 



Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het: a) aanbrengen en hebben van een laagspanninskabel als zinker door het 

"Loopend Gat" (boezemkanaal), kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie D, nr. 

1636, waarbij de verheelde boezemkade van de Boschpolder wordt gekruist; b) doen van 

grondroering in de waterkering ten behoeve van het sub a) bedoelde werk 

 

 

Vergunningnummer: 89.572 

Vergunninghouder:  Renocon BV 

Beschrijving: het langs de Delflandsedijk, nabij de Zekkenstraat te Hoek van Holland, doen 

van enige ontgraving ten behoeve van de bouw van een bedrijfspand 

 

 

Vergunningnummer: 89.573 

Vergunninghouder:  J.M.M. van Paassen 

Beschrijving: het aandammen van- en het graven van vervangend water in Delflands 

boezem en het vernieuwen van een warenhuis op de boezemkade van de Dijkpolder te 

Poeldijk, gemeente Monster, sectie K, nr. 4593 

onder intrekking van vergunning 84/1975 

 

Vergunningnummer: 89.574 

Vergunninghouder:  P. Cloosterman  

Beschrijving: het te Den Hoorn: a) leggen en hebben van een stalen inlaatleiding door de 

langs de Lots- of Harnaschwatering gelegen boezemkade van de Woudsepolder; b) leggen 

en hebben van een pvc-leiding, gedeeltelijk inde sub a) genoemde boezemkade; c) maken 

en hebben van een filterput in het buitentalud en een afsluiterput in het binnentalud van 

de sub a) genoemde boezemkade, gemeente Schipluiden, sectie G, nr. 1159 (oud 1021) 

 

 

Vergunningnummer: 89.575 

Vergunninghouder:  PTT Telecom, District 's-Gravenhage 

Beschrijving: het leggen en hebben van 4 mantelbuizen door de Leidse Vliet en de 

aangrenzende boezemkade, de Westvlietweg nabij de Wijkerbrug te Voorburg 

 

 

Vergunningnummer: 89.576 

Vergunninghouder:  Recreatieschap Voorburg-Leidschendam 

Beschrijving: het in de Tedingerbroekpolder te Leidschendam, ten behoeve van het 

aanleggen van een fiets-/voetpad nabij de Wijkerbrug: a) dempen van gedeelten van 6 

watergangen met een gezamenlijke lengte van ca 160 m; b) maken van 12 m brede 

dammen in de watergang, die  ligt in en op de grens van de percelen, kadastraal bekend 

gemeente Stompwijk, sectie F, nrs. 3203 en 3204; c) maken en hebben van een fietsbrug 

over, alsmede een 9 m brede dam in hoofdwatergang nr 7A; d) over een lengte van 200 m 

tot 6,5 m verbreden van een watergang, die ligt in en op de grens van de sub b) 

genoemde percelen; e) verwijderen van twee bruggen uit hoofdwatergang nr 7A 

 

 

Vergunningnummer: 89.577 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het in het Hondertland te Naaldwijk leggen en hebben van laagspannings- en 

signaalkabels als zinker door de zuidelijke bermsloot van de Burg. Elsenweg, tussen de 

woningen nrs. 32 en 36 

 

 

Vergunningnummer: 89.578 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 



Beschrijving: het in de Oude Lierpolder leggen en hebben van een elektriciteitskabel als 

zinker door de oostelijke bermsloot van de Hohorst te De Lier, circa 35 m ten zuidoosten 

van hoofdwatergang 6a 

 

 

Vergunningnummer: 89.579 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Schipluiden leggen en hebben van een elektriciteitskabel in de 

binnenberm en het binnentalud van de langs de Dulder gelegen boezemkade van de 

Harnaschpolder en als zinker door een polderwatergang, een en ander ter hoogte van de 

manege 

 

 

Vergunningnummer: 89.580 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het te Schipluiden en Maasland: 1a) leggen en hebben van een 

electriciteitskabel in de binnenkruinlijn van de langs de Oostgaag gelegen boezemkade van 

de Dorpspolder, tussen Oostgaag nrs 51 en 50; 1b) leggen en hebben van een 

electriciteitskabel als zinker door de noordelijke bermsloot van de Oostgaag, circa 50 m 

ten oosten van Oostgaag nr. 50; 2) plaatsen en hebben van een laagspanningskast ter 

plaatse van Oostgaag nr. 55 

 

 

Vergunningnummer: 89.581 

Vergunninghouder:  P.C. van der Knaap 

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul maken en hebben van 

een corridor op een bestaande dam in een poldersloot, die ligt in en op de grens van de 

percelen, gemeente Naaldwijk, sectie A, nr. 4099 (gedeeltelijk) alsmede sectie C, nr. 2440 

 

 

Vergunningnummer: 89.582 

Vergunninghouder:  Nutsbedrijf Westland NV 

Beschrijving: het aanbrengen en hebben van een laagspanningskabel als zinker door de 

boezemsloot, zijnde bermsloot van de Kleine Achterweg, die ligt in en op de grens van de 

percelen, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie D, nrs. 7175 en 8360, ter hoogte 

van huisnummer 27 

 

 

Vergunningnummer: 89.583 

Vergunninghouder:  J.W.H.M. van der Knaap, en J.C.O. Olsthoorn bv 

Beschrijving: het in boezemland te Honselersdijk: 1) in het perceel kadastraal bekend 

gemeente Naaldwijk, sectie A, nr 3351, aan de oostzijde, over een lengte van 26,5 m 

dempen van een gedeelte watergang; 2) in het perceel, zelfde kadastrale gemeente en 

sectie, nr 3878, aan de westzijde, in aansluiting aan de bestaande waterpartij, graven van 

62,3 m2 water 

 

 

Vergunningnummer: 89.584 

Vergunninghouder:  Gemeente Rotterdam, p/a de Dienst van Gemeentewerken Rotterdam 

Beschrijving: het te Rotterdam: a) in een gedeelte van de opspuiting in de Oost-Abtspolder 

graven van watergangen en het leggen van duikers; b) maken van een inlaatgemaal met 

een werk voor het aflaten van water ten behoeve van de verversing van de onder a) 

genoemde watergangen, een en ander gedeeltelijk in de boezemkade langs de Schie 

 

 

Vergunningnummer: 89.585 

Vergunninghouder:  Provincie Zuid-Holland 



Beschrijving: het in de Akkerdijksche polder; a. aanleggen van een gedeeltevan het 

fietspad nr. 12 tussen rijksweg 13 en de Schie, even ten noord-westen van de Berkelsche 

Zweth, in de gemeente Delft; b. graven van een 525 m lange en 2,50 m brede bermsloot; 

c. maken van 2 dammen met duikers met een diameter van 600 mm; d) over een afstand 

van 20 m dempen van de bermsloot van de Rotterdamseweg 

Provinciaal fietspadenplan 1986 

 

Vergunningnummer: 89.586 

Vergunninghouder:  Gemeente Voorburg 

Beschrijving: het: a) dempen en gedempt houden van polderwater van de Veen- en 

Binkhorstpolder tot een nader te bepalen oppervlak; b) dempen en gedempt houden van 

boezemwater met een nader te bepalen oppervlak; c) graven en hebben van boezemwater 

met een nader te bepalen oppervlak; d) graven van polderwater met een nader te bepalen 

oppervlak; e) aanleggen en hebben van een doorstromingskoker in polderwater voorzien 

van frontmuren ter onderlinge verbinding van het te graven polderwater; f) opnemen van 

een doorstromingskoker met een diameter van 1 m over een lengte van 135 m; g) zowel 

tijdelijk als permanent maken cq omleggen en hebben van een boezemkade langs de 

bestaande boezemwatergang, zijnde de voorboezemvan de "Vliegermolen"; h) verdiepen 

en tijdelijk laten fungeren als polderwatergang van de voorboezem van de "Vliegermolen"; 

i) tijdelijk graven en hebben van een verbindingssloot tussen de bestaande waterpartij en 

de tijdelijk verdiepte voorboezem; j) maken en tijdelijk hebben van hulpwerken in het 

boezem- en polderwater, alsmede in boezemwater voor de uitvoering van het werk; k) 

aanleggen en hebben van buisleidingen en kabels onder de sub e) bedoelde 

doorstromingskoker in de sub c) en d) bedoelde te graven boezem- en polderwateren en in 

de sub g) bedoelde boezemkade, gemeente Voorburg, sectie C, nrs 6651, 6670 en 5874 

 

 

Vergunningnummer: 89.587 

Vergunninghouder:  H.W.J. van der Vaart 

Beschrijving: het: a) slopen van een warenhuis en een schuur; b) bouwen en hebben van 

een warenhuis en een schuur op de binnenberm van de boezemkade van de Woudse 

Droogmakerij op een afstand van respectievelijk 2,40 m en 2,80 m uit de hoofdwatergang 

nr. 1 A (Molensloot); c) doen van grondroering, perceel, kadastraal bekend gemeente 

Schipluiden, sectie G, nr. 1170 

 

 

Vergunningnummer: 89.588 

Vergunninghouder:  F.W.J. van Steekelenburg 

Beschrijving: het op de percelen, kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie B, nrs 137 

(ged.) en 1032 (ged.), in de Oude- en Nieuwe Broekpolder bouwen en hebben van een 

warenhuis en korridor, lang 192 m, op 1,5 m afstand uit de insteek (= 2,5 m afstand uit 

doorgaande oeverlijn, uitgaande van een taludhelling van 1:1), van de aan de 

zuidwestzijde gelegen hoofdwatergang 

 

 

Vergunningnummer: 89.589 

Vergunninghouder:  A.J. van Marrewijk 

Beschrijving: het in de Oude- en Nieuwe Broekpolder: a) in en op de grens van de 

percelen, kadastraal bekend  gemeente Wateringen, sectie C, nrs 1973 (ged.) en 3415 

gedempt houden van een 2 m brede poldersloot over een lengte van 118,7 m; b) in 

perceel nr 1973 aan de noordoostzijde houden van een verbreding van de hoofdwatergang 

over een lengte van 126,3 m; c) bouwen van een warenhuis langs een hoofdwatergang, 

lang 96 m, langs de onder b) genoemde hoofdwatergang op een afstand van 1,5 m uit de 

insteek (= 2,4 m uit de nieuwe doorgaande oeverlijn) 

 



996. Lijst van vernietigde stukken 

998. Vervallen inventarissen 



009. CONCORDANS EN INDICES 

3561-3583 postinschrijfregisters, 1982-1989.  23 omslagen 

 3561 07.12 

 3562 07 - 07.351.11 

 3563 07.351.12 - 07.351.19 

 3564 07.351.1 - 07.351.53 

 3565 07.351.21, A t/m M 

 3566 07.351.21, N t/m Z 

 3567 07.352 - 07.353.72 

 3568 07.354 - 07.354.31 

 3569 07.355 - 07.85 

 3570 07.83 

 3571 07.83(122) - 07.83(1.831) 

 3572 08.1 - 08.97 

 3573 35 - 1.577.6 

 3574 1.577.8 

 3575 1.577.612.35 - 1.577.687 

 3576 1.7 - 1.710 

 3577 1.710.3 - 1.710.32 

 3578 1.711 - 1.711.36 

 3579 1.711.4 - 1.722.8 

 3580 1.731 - 1.731.3 

 3581 1.731.4 - 1.79 

 3582 1.790 - 1.791 

 3583 1.793 - 1.818 

  



 

aanbesteding 653, 847, 896, 897, 899, 903, 904 

aankoop pand(en) 617 

aansluiting op riolering 314, 780, 816, 817, 818, 821, 822, 826, 

839, 840, 841, 845, 849, 851, 832-837 

aansluitvergunning(en) 777, 793, 796, 797, 828, 829, 828-829 

aansprakelijk(heid) 835 

aeroob gestabiliseerd zuiveringsslib 872, 877 

Afvalstoffenwet 862 

afvalwater 843 

afvalwaterproblematiek 802 

afvoerleidingen 808, 827, 831, 850 

algemeen bestuur 685, 686, 687 

ambassadeurs 157 

anaeroob gestabiliseerd zuiveringsslib 877 

archiefbewaarplaats 613 

archiefcode 606 

archiefruimte 629 

archiefstuk(ken) 672 

arrest 835, 836 

automatisering gegevensverwerking 677, 684 

automatiseringsplan 603 

autosloperij(en) 763-765 

autowrak(ken) 772 

baggersloot 320 

baggerspecie 862, 898 

balans(en) 448-449 

bedrijfsgeneeskundig(e) onderzoek(en) 753 

bedrijfsinterne milieuzorg 759 

bedrijfsinventaris 420 

bedrijfszelfbescherming 422 

begrenzing poldergebieden 167 

begroting 649, 434-447 

begrotingswijziging(en) 434-447 

belegging(en) 597 

beloningsdifferentiatie 750 

bemalingsinrichting(en) 753 

bemonstering 795 

bergingsvijver 236 

beroepsrecht 165 

bestek 809, 810, 811, 812, 813, 846, 847 

bestek 01-01-89 892, 893 

bestek 01-02-89 897 

bestek 01-03-89 903 

bestek 02-01-89 894 

bestek 02-02-89 898, 899, 900 

bestek 02-03-89 904 

bestek 03-01-89 895, 896 

bestek 1-081-89 890, 891 

bestemmingsplan(nen) 648 

bestuursorgaan 174 

bestuurssamenstelling 172, 212 

betonreparatie 666, 668 

beuk 616 

bezoldiging 700 

bijsluiter 717 

bliksemafleiding(sinstallatie) 611 



bodebus 387 

boek "Landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland" 610 

boosterpomp 898 

boosterstation 906, 908 

botulisme 858 

bouw hotel 329 

bouwcommissie 619 

bouwkundig bezit 417 

bouwtechnische kwaliteit 417 

bouwwerk(en) 421 

bufferdepot 890 

bufferopslag 889, 891, 902, 907, 889-908 

buitendijks(e) gebied(en) 840 

calamiteit 672 

calamiteitenplan 673 

CAR-verzekering 421 

circulatiegemaal 787 

civiele werken 809 

conciërgewoning 613, 616, 656 

datalogger 602 

declaratie(s) 889 

defosfatering 860 

delegatie 711 

deltawerken 201 

dienstauto 672 

dienstgebouwen 401-417 

diensthoofd(en) 703, 747 

dienstvoorschrift(en) 672 

dienstwoning(en) 645, 647, 647-653 

dijkbewaking 666 

directievoering 896, 901 

district(en) van de Technische Dienst 716 

districten van de Technische Dienst 753 

districtsbestu(u)r(en) 705, 706, 707, 708, 709 

drainwater 815 

droge stofgehalte 897 

eigendommen 418-420 

eindafrekening 896, 897 

eindgemaal 847, 851 

electrotechnische werken 811 

euroklei 890 

eutrofiëring 860 

excursie 737 

fietspad 283 

financieel overzicht 901 

functiewaardering 750 

fundatie(s) 906 

gaarderboekhouding 613 

garantie(stelling) 902 

gedempte tocht 301-306 

gegevensverwerking 602 

gemeenlandshuizen 418 

georganiseerd overleg 745 

geschiedschrijving van Delfland 146 

geuremissie(s) 873 

geuzetocht 737 

gevelsteen gemaal Foppenpolder 390 



gezondheid 754 

glandpomp(en) 896 

glandwater 907 

glastuinbouw 166 

glastuinbouwgebied(en) 717 

golfbaan 849 

grenscorrectie 171, 180 

grensomschrijving 176 

grensoverschrijdend afvalwater 780, 828 

grenswijziging 165 

grondmechanisch onderzoek 628, 647 

grootboek(en) 462, 476, 477, 478, 479, 496, 513, 533, 

450-571 

gunning 653, 847, 848, 896, 897, 899, 903, 904, 

906, 908 

havenslib 870 

hinderwetvergunning 648, 659, 902 

hoofdingeland(en) 709 

hoofdwatergang 268, 276, 277, 278, 279, 280, 316, 328, 

353, 356 

hoofdwatergangen 351, 372 

hoogheemra(a)d(en) 702 

hoogheemraden 701 

hoogspanningsruimte 335 

horizontaal afleverpunt 806 

HPDE-vuilwaterleiding(en) 907 

huishoudelijk afvalwater 779 

huisvesting krakers 314 

IBM 36 software 602 

ideënbus 683 

illegale lozingen 779 

inbraakbeveiliging 612 

industriegebied 843 

informatieplan 603 

informatievoorziening 603 

ingeland(en) 705 

inlaatconstructie 251 

inlaatgemaal 233 

inschrijving 653, 900 

installaties 419 

inventarisatie 417, 401-417 

inventarissen 418, 607 

jaarverslag 605 

jaarverslag(en) 857 

kabelgo(o)t(en) 906 

kandelaber 388 

kantine 629 

kantoor 418 

kantoorgebouw 634, 668 

keurvergunning 353, 356 

keurvergunning(en) 212 

kledingbesluit 742 

knipselkrant 154 

koetshuis 629, 634 

koningin 149 

koordencentrale 616 

kostenoverzicht 889 



kostenraming 846, 888 

kostenverdeelsleutel(s) 807 

kostenverdeling 855 

kunstvoorwerpen 389 

kwelsloot 761 

landscheidingen 184, 185 

leggen gasleiding(en) 334 

Legger overige watergangen 168, 175 

leidingsysteem 907 

lekwater 761, 771, 772 

lift 613 

liftdeur 616 

liftinstallatie 616 

lozen afvalwater 799, 800, 803, 804, 805, 819, 820, 823, 

824, 825, 839, 844 

lozen uit ontpolderde gebieden op Delflands  boezem 186 

lozingspunten 774-776 

lozingsvergunning(en) 795, 818 

lozingsverordening 814 

luchtbevochtiger 613 

mandatering 711 

meerjarenbegroting 754, 401-417 

meerjarenraming(en) 427-433 

mengproef 898 

MER-plan zuiveringsslib 868 

meting 795 

milieu effect rapportage 766-770 

milieuaspecten 859 

milieuzaken 672 

minimumleeftijd hoofdingelanden 164 

monumentenwacht 616 

monumentenwet 656 

motorvoertuig(en) 814 

nieuwbouw 629, 632, 636, 637, 638, 639, 640 

nieuwbouw Gemeenlandshuis te Delft 151, 148-162 

nissenhut(ten) 908 

nooduitla(a)t(en) 782, 785, 786, 803, 823, 825 

notitie "berekeningswijze waterhuishouding polders" 188 

omslag, minimum- 169 

omslagheffing 178, 181-182 

onderhoud dienstgebouwen 401-417 

onderhoud eigendommen 392-400 

onderhoud hoofdwatergangen 173, 175 

onderhoud kunstwerken 392-400 

onderhoud watergangen 351 

onderhouden watergang 356 

ontpolderde gebieden 186 

ontsluitingsweg 282 

ontvreemding bronskleurig beeldje 220 

ontvreemding dissel 220 

opdracht 897, 898, 901, 904, 905, 906 

opdrachtgever(schap) 902 

opheffing 855, 856 

oplevering 847, 896, 897, 899, 903, 904 

opsporingsambtena(a)r(en) 678, 704, 742, 751, 718-719 

opspuiting 842 

opstallen 418, 420 



overdracht van taken 853 

overlegverordening 744 

overname taken 853-856 

overstort(en) 782, 800, 801, 804, 805, 819, 824, 828, 

844 

overstort(water) 798 

parkeergarage 635 

parkeerterrein 635 

paternosterkast(en) 640 

peilbesluit 170 

pensionering 752 

persleiding 787, 795, 846, 809-813 

personeel 743 

plateaulift 616 

PLC-besturing 905 

poldergebieden 181-182 

poldergemalen 419 

poldergrenzen 186 

poldermachinist(en) 675 

politiedwang 218, 672 

pompgeleiding 894 

pompinstallaties 739, 894, 897 

postbehandeling 676 

poststempelvlag 156 

postzaken 672 

prepensionering 752 

proefbalans 448 

proefschrift "de geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland" 146 

proefschrift "Poldervorming in oostelijk Delfland aan het einde van de middeleeuwen"

 146 

propaaninstallatie 659 

publicatie 154 

rapport "waterhuishouding Rokkeveen" 180 

rechtspositieregeling(en) 744 

reglement van orde 691, 707 

rekening(en) 572-579, 580-596 

renovatie 656 

reorganisatie waterschapsbestel 180, 201 

restauratie 388, 616, 637, 658 

riolering 778, 783, 784, 786, 788, 789, 794, 795, 

797, 801, 803, 805, 808, 819, 820, 824, 825, 827, 831, 850, 832-837, 790-792 

rioleringsplan 781, 838 

rioolgema(a)l(en) 797, 817 

rioolgemalen 418 

rioolwaterpersleiding 846-848 

rioolwatertransportleiding 796 

rioolwatertransportsysteem 841, 845, 806-807 

rioolwaterzuivering 778 

rioolwaterzuiveringsinstallaties 715 

rioolzand 868 

saldibalans 448 

schadebedrag 835, 836 

schadeclaim(s) 672 

schadevergoeding 170 

schikking 837 

schilderij "De Delfland" 601 

schotbalkkering 229 



slanghaspel 896 

sleutelplan 615 

slibberaad 866 

slibberging 873 

slibbergingslocatie 890 

slibbuffer 895, 904 

slibverbranding 865 

slibverwerkingsinstallatie 886-888 

slufter 870, 871, 872, 873, 877, 878, 895, 902, 

904, 907, 868-877 

slufterdam 862 

sluiswachter(s) 675 

sousterrain 644 

specie 890 

spoorlijn Den Haag - Leiden 269 

spoorlijn Rotterdam - Delft 266 

spuitwater 907 

staat van onderhoud 401-417 

stagnatie 899 

supermagneet 867 

suppletiewatervoorziening 907 

symposium 738 

technisch jaarverslag 735 

telefooncentrale 613 

tentoonstelling "Delfland in beeld" 608 

tentoonstelling "Hoogheemraadschap van Delfland, 700 jaar droge voeten" 153 

tentoonstelling "Met het oog op Delfland" 389 

tijdschema('s) 901 

toegangscontrole 613 

toegangsweg 335, 761 

toezicht op de waterschappen 190 

transportleidingen 774-776 

transportstelsel 806 

tuinmuur 616 

uniform(en) 742 

vaandel van Delfland 179 

veiligheid 754 

veiligheidsbril(len) 742 

veiligheidsmaatregelen 757-758 

ventilatie 614 

verbetering boezemkaden 201 

verenigde vergadering 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696 

vergunningverlening 828 

verhaal waterschapslasten 166 

verhuur woning 658 

verkiezing(en) 685, 687 

verkoop dienstwoning 654, 661, 662, 663, 664 

verkoop pand(en) 655, 657, 660 

verontreiniging 863 

verontreiniging grond 362-363 

verontreiniging oppervlaktewater 772 

verontreinigingsheffing 713, 808, 850 

verordening 744 

verzekerde waarde 418, 419 

verzekering 418-420 

vijverzaal 629 

vlag, Delfland- 179 



vlietland 313 

voorontwerp 901 

voorpublicatie "Delft en Delfland voor de Grote Raad van Mechelen" 738 

voortgangscontrole 676 

vuilstort 761, 771 

vuilstortplaats 761, 771 

wachtdienst 751 

waterbeheersing 186 

waterbeheersingsomslag 166 

waterbeheersplan polder Nieuwland en Noordland 233, 385, 391, 232-237, 242-250 

waterbeheersplan(nen) 710 

waterhuishouding 761 

waterhuishouding Rokkeveen 180 

waterkering 184 

waterkunstwerk 629 

waterkwaliteit 602, 857 

waterkwaliteitsbeheer 212 

waterkwaliteitstaak 670-671 

waterkwantiteitsbeheer 188-189 

waterlo(o)p(en) 602 

waterschapsbestuurder(s) 700 

waterschapsbestu(u)r(en) 688 

waterstaatkundige herindeling 177, 187 

waterstandmeter(s) 419 

waterwerk 151 

wegenbeheer 175 

welzijn 754 

werkomschrijving 903, 904 

wisselstation 908 

wisselwoning 646 

woonplaatsgebied voor bestuurders 165 

woontechnische kwaliteit 417 

zittingstermijn 174 

zuiveringsinstallatie(s) 418, 849, 774-776 

zuiveringsslib 859, 861, 866, 868, 870, 871, 872, 874, 

875, 878, 888, 890, 891, 897, 898, 902, 903, 907, 766-770, 864-865, 868-877, 889-908 

zuiveringstechnische werken 212, 854, 790-792, 670-671 

zware metalen 867 

zwarte grond 859 

zwembad 225 

 

Aaksterlaan (Maasdijk) 2997 

Aalkeet-Binnenpolder 1818, 766-770 

Aalkeet-Buitenpolder 280, 1818, 2156, 2413, 3497 

Aalkeetpolders 2905-2908 

Aannemersbedrijf Cultuurweg 2688, 2787 

Aarts, Fa. A.A. 3397 

Aarts, Fa. gebrs. W.A. en P.H. 3418 

Aarts, Fa. W.A. en P. 3398 

Abtswoudsebrug 2676 

Achillesgarage 1788 

Achter den Bergen 291 

Achter het Raadhuis bestemmingsplan gemeente Nootdorp 2069 

Achter het Raadhuis II bestemmingsplan gemeente Nootdorp 2070 

Adrichem, A.J.J. van 2484 

Adrichem, A.N.L. van 2508 

Adrichem, C. van 251 



Adrichem, Ch. van 3532 

Adrichem, M.M.J. van 279 

Aert van Nesstraat (Vlaardingen) 3259, 3263 

afdeling Algemene Zaken 675 

afdeling Bedrijfsafvalwater 678 

afdeling Beheer Technische Installaties (BTI) 715, 736 

afdeling Financieel Economische Zaken 678 

afdeling Personeelszaken 675 

afdeling Voorlichting 678 

afdeling Zuiveringstechnische Werken 675 

A.H. Verweyweg 785 

Akkerdijksche polder 3367 

Albert Klein 1021 

Alblas, Antje 2552 

Alblas, Fa. A.J. & J.C. 252 

Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van landbouw en Visserij 760 

Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt 386 

Alleblas, G. 365 

Alta 1115 

Ammerlaan 2482 

Ammerlaan, A.W. 2485 

Ammerlaan, H.A.A. 2957, 3399, 3419 

Ammerlaan, N.F. 3400 

Ammerlaan, P.C.M. 2475, 2500, 3401 

Amoco 2688 

Amsterdamsche Aanneming Maatschappij te Amsterdam 1418 

ANBO 2220 

Anjerdreef 3087 

ANWB 1341 

arbeidsduurverkorting 749 

Arbeidsinspectie 1354 

ARBO-adviescommissie 755-756 

Arend, J.N.A. van der 237 

Arendsdorp 1820 

Arendsduin 285, 361 

Arendsduin ('s-Gravenzande) districtskantoor 665 

Arentsbrug 1818 

Arkesteijn, W.M. 3420 

Arkesteyn 2900 

Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 833, 834, 959, 960 

Asepta 1762-1767, 1758-1760 

Asuro BV 2486, 2671 

AVI Zuid-Holland West 881 

awzi Dokhaven 921 

awzi Hourust 1373 

Baalen, mevr. J. van Eendenburg-van 2554 

Baarsen, S. van 1214 

Baggermaatschappij Holland Bv 2703 

Bakker BV 1152, 1153 

Bakker, J.P. 2867 

Bakkershof, bouwplan- bestemmingsplan gemeente Wateringen 2125 

Bank, terrein de 3149 

Batenburg 1099 

Bazuin, J. 2867 

BBO overleg (begeleidend bedrijfsvoering overleg) 1554 

Bedrijfsgezondheidsdienst Delft 912 

Bedrijfsgezondheidskundige Dienst 2903 



bedrijfstijd 749 

bedrijfszelfbescherming 422 

bedrijventerrein Leizo 802 

beëdiging personeel 748 

Beekenkamp B.V. (Maasdijk) 356 

begeleidingscommissie geomorfologie 3198 

begeleidingscommissie proefproject Schiekade 764 

begeleidingscommissie Remote Sensing 1964 

begeleidingscommissie watervoorziening Delfland 2700-2701 

Begeman 1099 

Belangenvereniging Staelduin 1886-1887 

bemalingsinrichtingen 678, 734 

benedengemaal van de polder Berkel 2914 

Benoordenhout ('s-Gravenhage) 1998 

benzinestation Rijksweg 13 1986 

Berends, ir. F. 1852 

Berg, ir. H.C. van den 244 

Berg, W.A.L. van den 3456 

Bergschenhoek, gemeente 780 

Bergschenhoek, Industrie- en Handelsmaatschappij 3087 

Berkel en Rodenrijs 780 

Berkel en Rodenrijs, gemeente 265, 917, 1736, 1879, 2449, 2843, 

2915 

Berkelsche Zweth 380, 384, 3497 

Bernisse 2870-2871 

Bersselaar BV, van den 1484, 1588 

Bersselaar, Van den 1115, 1687 

bestemmingsplan "De Kleine Geest" (Monster) 327 

bestuur, algemeen 685, 686, 687 

Bettoweg 1811 

Beukel, G.P. van de 2582 

Beukel, J.R. van de 2582 

Beurden, mevr. A.L.M. van der Ende-van 2487 

Beveren, C.A. van 2583, 2586 

Bezuidenhout I 1999 

Bezuidenhout-Midden 2000 

Bezuidenhout-Oost 2001 

Bieslandsekade 3513 

Bieslandseweg 3513 

Bijwaard, Th. 3236 

Binckhorst 2002 

Binnensingel (Vlaardingen) 3251, 3268 

Binnensingelviaduct (Vlaardingen) 3253 

Binnenstad (Delft) 1987 

blad Cement 2689, 2691 

Blankenstraat, J. van 1770 

Bleiswijkseweg (Zoetermeer) 1816 

Bloemenveiling 2613 

Blokweg (Pijnacker) 307 

Bodegraven, gemeente 3508 

Bodemgoed BV 346 

Boeg BV, De  1651 

Boekesteijn, H. 3457 

Boekesteijn, W. 3458 

Boekestijn, hoofdingeland T.G. 779, 2654 

Boekestijn, N. 3390 

Boers, L. 2521 



Bolidt BV 1687 

Bonna Vianen 1670 

Bonneweg 2644 

Boomawatering 256, 1819, 1821, 2167, 2177 

Boon, J. ('s-Gravenhage) 2551 

Boonerhaven (Maassluis) 1110, 3336-3338 

Boonervliet 2933, 2925-2933 

Borneostraat 1771 

Borsboom, J.A. 296 

Borsboom, R. 262 

Borsboom, W. 262 

Borst, H. 222 

Bos, Batje van den 2552 

Bosch, A.P. van de 311 

Bosch, J.Th. van der 2867 

Boschpolder 1818, 2168, 2450 

Bosjes van Poot 2003 

Bosjes van Zanen bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2004 

Boslaan 3267 

bouwcommissie (nieuwbouw gemeenlandshuis Delft) 619 

Bouwman, J. 2189 

Bouwplan Burgerdijkseweg 2042 

Bovendijk 252, 1818 

bovengemaal van de Polder Schieveen 3055 

bovengemaal van polder Berkel 2912 

BP Nederland BV 1783 

Bredero Vastgoed 3089 

Bree of Lichtvoetwatering 221 

Breel, W.J. 235 

Breugem, gebrs 351 

Brielle, gemeente 2696 

Brielse Dijkring 2689 

Brielse Maasdijk 2762 

Brielse Meer 2635, 2718 

Brielse Meerleiding 2812, 2786-2789 

Broekkade 3529 

Broekmolenweg (Rijswijk) 418, 422, 1804 

Broekpolder 1083, 2402, 2441, 1888-1889 

Broekpolder bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2086 

Broekpolders 331, 2169, 2170, 2172, 2178, 2179, 

2611 

Broekpolderweg 1270 

Broekweg (Leidschendam) 3059, 3530 

Brouwer, G. 172 

Brown Boveri Nederland BV 1524 

Bruijn, H. de 309 

Bruns, J. 1415-1416 

Buijnink BV 1687 

Buisman BV, bureau ir. J.J.I. 628, 640 

Buitelaar, A. 2462, 2463 

Buitelaar, J. 3390 

Buitendijk, aannemer 1625 

Buitengebied bestemmingsplan Monster 2057 

Buitengebied Landscheidingsweg 1977 

Buitengebied ontwerp-bestemmingsplan gemeente Pijnacker 2076 

Buitengebied ontwerp-bestemmingsplan van gemeente Nootdorp 2072 

Buitengebied 1e fase "Burgerbebouwing" bestemmingsplan gemeente Nootdorp 2071 



Buitenhaven (Vlaardingen) 3234, 3293, 3332, 3255-3276 

Buitenhof-Noord (Delft) 1988 

Bureau Beheer Landbouwgronden 256, 301, 333, 2464 

Bureau Beheer Landbouwgronden te Utrecht 3097 

Bureau van Uitvoering reconstructie Midden-Delfland 2147, 2160, 2467, 2468, 2664, 

2986, 3452, 3533 

Burg, N.L.G. van der 303 

Burgemeester Crezeelaan (De Lier) 1092 

Burgemeester Elsenlaan 1679, 1716 

Burgemeester Heusdenslaan 1264 

Burgemeester Hovylaan 1869 

Burgemeester Verkadesingel (Vlaardingen) 1232 

Burgerdijkseweg (De Lier) 801, 2506 

Buttinga Wichers, mr. P.A. 243 

Calandkanaal 2719, 2723, 2731-2740, 2716-2730 

Campus NV 244 

Canneman, M.C. van Leeuwen- 146 

Casembrootlaan 2177 

CBTB 2157 

Ceil Con BV 313 

Centrum bestemmingsplan gemeente Voorburg 2117 

Centrum ontwerp-bestemmingsplan gemeente Nootdorp 2073 

Centrum Wonen bestemmingsplan gemeente Wateringen 2126 

Centrum Zuid bestemmingsplan 's-Gravenhage 2005 

Centrum-Zuid bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2106 

Chardon, A.P. 3459 

Chardon, E.H. 3460 

Charloisse Hoofd 931-934 

Chemisch Technologische Afdeling 675 

Chopinlaan en omgeving bestemmingsplan Maassluis 2047 

Colasit BV 1490 

Coldenhovenlaan 2648 

Coldenhovenlaan (Maasland) 323, 805, 1954 

college van dijkgraaf en hoogheemraden 172, 185, 710, 874, 887, 911, 912, 913, 

928, 929, 930, 935, 1272, 1345, 1682, 1686, 1693, 1709, 1732, 1840, 1847, 1908, 2143, 

2199, 2625, 3229, 3279 

Commandeurspolder 277, 279, 324, 325, 804, 1818, 1865, 

3495, 3533 

Commissie Glastuinbouw 2448 

commissie Spaander 2651 

Commissie Toezicht Wet Chemische Afvalstoffen Rijnmond 214 

Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer 1366 

Consulentschap Natuur- Milieu- en Faunabeheer 2537, 2620 

Coopra 1912 

Coördinatiecommissie Dijkbewaking 3114 

Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 913, 1838 

Crepelle & Cie 1477 

Croon Elektrotechniek BV 904, 908, 1185 

CUWVO 1943 

Daalen, J. van 232 

Daalen, Jac. van 3082 

Daalen, J.G.D. van 2553 

d'Aumeriestraat 1769 

DCMR 873, 1686, 1689 

de Boezem bestemmingsplan gemeente Pijnacker 2075 

De Huyterhuis 629 

De Kickert bestemmingsplan De Lier 2038 



De Kleine Geest bestemmingsplan Monster 2060 

De Lier, gemeente 319, 321, 322, 950, 1092, 1717, 2398, 

2473, 2670, 3411, 3510, 2038-2041 

De Ruyterstraat (Vlaardingen) 3240, 3243, 3271 

De Vergulde Hand bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2114 

Debets-Schalke BV 240 

deelplan Abtswoude 2145, 2146 

deelplan Gaag 2147, 2148, 2149, 2161 

deelplan Lickebaert 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 

2156, 2163, 2164 

Defensie Computer Centrum Maasland 796 

Defensie Pijpleiding Organisatie 3408 

Delfgauwse Vaart 229, 3085 

Delfgauwseweg (Delft) 1989 

Delfland 159, 160, 163, 171, 188, 866, 881, 

1833 

Delfland, Hoogheemraadschap van 153, 183-185 

Delflands reglement 2194, 2211, 2198-2200, 163-178 

Delflandse dijk 1203, 1229, 1230, 1232, 1266, 3204, 

3208, 3220, 3544, 3229-3231, 1209-1214 

Delft, gemeente 222, 1283, 1286, 1289, 1300, 1304, 

1311, 1661, 1663, 1665, 1967, 2626, 2676, 3046, 3063, 3077, 3365, 1289-1300, 1986-

1997 

Delftechpark (Delft) 1990 

Delftkwartier ontwerp-bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2087 

Delftsche Vliet 1954 

Delftse Hengelaars Vereniging 365 

Delftse Poort (Delft) 1991 

Delftweg (Rijswijk) 3088 

Deltadijk 1191, 1228, 1753, 1796, 3223, 3234, 

3278, 3335, 3521, 3336-3338, 3353-3357, 3248-3254, 3346-3352, 3111-3113, 3255-

3276 

Deltadijk bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2116 

Deltaweg bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2107 

Deltaweg (Vlaardingen) 3220 

Den Haag, gemeente 1283 

Dépé, garage 3232 

Deurzen, aannemersbedrijf van 1750, 1752 

DHV 859, 871, 1064, 1093, 1233, 1285, 

1327, 1328, 1376, 1390, 1391, 1394, 1396, 1451, 1534, 1540, 1558, 1608, 1637, 1640 

Diaconie der Ned. Hervormde Kerk te Maasland 242 

Dick Korteland 1808 

Dienst Beheer Landbouwgronden 331 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 1750, 1810, 2808 

Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën 955, 1215, 1353, 2783 

Dienst Water en Milieu van de provincie 2663 

Dijk, C. van 221 

Dijker en Pijl BV 3135 

Dijkers en Pijl BV 3134-3141 

Dijkpolder 283, 771, 804, 1817, 1818, 3533 

Dijkpolder (gemeenten Maasland en Maassluis) 2466 

Dijkpolder I bestemmingsplan Maassluis 2048 

Dijkpolder (Monster) 2467, 2641 

Dijkpolder ontwerp-bestemmingsplan gemeente Monster 2059 

Dijkpolderpad 3533 

Dijkshoorn, C. 302, 2867 

Dijkshoorn, T.J. 3542 



Dijkweg 1679, 1716, 1721, 1803 

directeur-ingenieur 165 

Dirk Verstoep BV 906, 2688, 2793 

district Delft van de Technische Dienst van Delfland 2881, 3495, 3496, 3557 

district Kijkduin van de Technische Dienst van Delfland 3497 

district Maassluis van de Technische Dienst van Delfland 2190, 3497 

district 's-Gravenzande van de Technische Dienst van Delfland 2166, 2232, 3497 

Doelpad 3533 

Doenkade 1808 

Doorne, H.A. van 250 

Dorp Oost-West bestemmingsplan gemeente Wateringen 2127 

Dorp-Oost bestemmingsplan 's-Gravenzande 2024 

Dorppolder 799, 1818, 2161, 2920, 3382 

Dorpskade (Wateringen) 3089 

Dorpsstraat (Nootdorp) 293 

Driemanspolder 372 

Drijver, D. den 2450 

Droogmaking in de Oude- en Nieuwe polder van Pijnacker 316 

Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 300, 3493 

Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 3493, 3495 

DRSH werkgroep verwerking/verbranding van zuiveringsslib 864-865 

DRSH Zuiveringsslib 866, 1576, 883-885, 886-888 

DSBV Ingenieurs en architecten 1394, 1538 

Duifpolder 1818, 2418, 2662, 2924, 3388, 3383-

3390, 3439-3449 

Duifpolderkade 3520 

Duijndam, A. 2624 

Duin Waterleiding Maatschappij 3194 

Duindigt, renbaan 1817 

Duingebied-Noord bestemmingsplan Monster  2058 

Duinlaan bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2006 

Duinoord bestemmingsplan 's-Gravenhage 2007 

Duinwaterleiding Rotterdam 2688 

Duyvesteyn, A.W. 258 

Dwarskade (Nootdorp) 3522 

Dwarsmolensloot 2648 

Ede van der Pals, mevr. C.M.A. 3376 

Edisonstraat 1781 

Eijk, D. van 2568 

Eijmeren, C.C. van 3462 

Eik en Duinen 1818 

Electron BV 903 

Elektriciteitsbedrijf Delfland 335, 2473, 2850, 3409 

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, NV 3341 

Elsenburgerbos (Rijswijk) 1952 

Ende, A.M.J. van der 2487, 2488 

Ende en Zoon, Fa. J. van de 2584 

Ende, Th. van den 2555 

Enden, J.H.J. van den 2585 

Endress en Hauser BV 1527 

Energiebedrijf Delfland 2214, 2851 

Enthoven, J.N.M. 3421 

Erasmusplein 's-Gravenhage 1299 

Escamplaan 2893 

Eshofpolder 1818, 1863, 2419 

Essesteijn ontwerp-bestemmingsplan gemeente Voorburg 2118 

Esso Chemie Nederland  2688 



Esso Nederland B.V. 1808, 1936 

Esso-benzinestation 1936 

Euro- en Maasgeul 3130, 3178-3188 

Europaweg, bemalingsplan 2787 

Europoort 2388, 3129, 2388-2389 

Exploitatiemaatschappij Golfbaan Broekpolder BV 1888 

Fina tankstation langs Rijksweg 20 1265 

Fioole 212 

Fokkerstraat 1866 

Foppenplas 2164 

Foppenpolder 1818, 2164, 2420, 2664, 2925-2933 

Forepark, bedrijventerrein 273, 802 

Forepark, fase 2 bestemmingplan gemeente Leidschendam 2030 

Franklinstraat 1772 

Frijdastraat 1805 

Gaagweg 2919, 3523 

Gaarderboekhouding 713 

Gantel 2395 

Gasbedrijf Delfland 2850, 3409 

Gaslaan 1773, 1774 

Gasunie 1156, 1236, 1237, 1240, 1244, 1245, 

1248, 1258, 1260, 1261, 1262, 1269, 1660, 2452, 2473, 2850 

Gasunie Engeneering 1241, 1243 

Gasunie, NV Nederlandse 3221, 3224, 3225, 3226, 3413 

GAVI 882, 879-882 

GBS Tekstverwerking 1840 

GEB Delft 3030 

GEB Den Haag 1339, 2682 

GEB Rotterdam 3274 

GEB Vlaardingen 3274 

gedeputeerde staten 147, 164, 172, 178, 185, 186, 190, 339, 

1266, 1268, 1691, 1764, 1765, 1932, 2237, 2473, 2519, 2580, 2636, 2640, 2647, 2649, 

2675, 2806, 2809, 2810, 2845, 3082, 3111, 3112, 3181, 3229, 3331, 3333, 3526, 2413-

2437, 434-447 

gedeputeerde staten van Zuid-Holland 3113 

Geerweg (Nootdorp) 3524 

Geest, H.C. van der 2556 

Geest, J.I. van 2586, 2587 

Geestbrugkade 1806 

Geïntegreerde Afval Verwerkings Inrichting (GAVI) 879-882 

Gekro, BV 919 

Gelatine Delft 1282, 1375 

gemaal aan de Delftweg (Rijswijk) 2976-2981 

gemaal aan de Strijp 3035 

gemaal aan de Zwethkade 2614, 3036 

gemaal Dijkpolder 2917 

gemaal Dolk 253, 272 

gemaal Duifpolder 3386 

gemaal Foppenpolder 390 

gemaal Galgkade 3281 

gemaal in de Droogmaking van de Oude Polder van Pijnacker 2921 

gemaal Maassluis 1192 

gemaal Oude Laan 3080 

gemaal Oude Polder van Pijnacker 2847 

gemaal Parksluizen 358, 2882 

gemaal Raaphorst Tiend 3081 

Gemaal Scheveningen 2890 



gemaal Schie 2882 

gemaal Schieweg 3063 

gemaal van Aalkeet Binnenpolder 2909 

gemaal van Akkerdijksche polder 2911 

gemaal van de Aalkeet Buitenpolder 2910 

gemaal van de Boschpolder 2916 

gemaal van de Dorppolder 2919 

gemaal van de Duifpolder 2922 

gemaal van de Holierhoekse- en Zouteveensepolder 3065 

gemaal van de Klaas Engelbrechtspolder 2985-2993 

gemaal van de Kralingerpolder 255 

gemaal van de Oude Broekpolder 2452 

gemaal van de Oude- en Nieuwe  Broekpolders 2183 

gemaal van de Oude Lierpolder 3030 

gemaal van de Oude Polder van Pijnacker 3034 

gemaal van de Plaspoel- en Schaapweipolder 3038, 3039 

gemaal van de polder Berkel 2915 

gemaal van de Polder van Biesland 3053, 3044-3052 

gemaal van de Polder van Nootdorp 3054 

gemaal van de Tedingerbroekpolder 3059 

gemaal van de Veen en Binkhorstpolder 3060, 3061 

gemaal van de Vlietpolder 2452 

gemaal van de voormalige Noord-Kethelpolder 3064 

gemaal van de Woudse Droogmakerij 3070-3079 

gemaal van Sluispolder 3057 

gemaal Vlietpolder 3062 

gemaal Vlotwatering 1893, 2891, 3131, 1907-1934 

gemaal Westersingel 930 

gemaal Westland 2718, 2780, 2785, 2880, 2882, 3346-

3352 

gemaal Winsemius 2763 

gemaal Wippolder 3067 

gemaal Zaaijer 1217, 2873 

gemaal Zaayer 2882 

gemaal Zwet 3037 

Gemeenlandshuis te Delft 151, 386, 608, 673, 148-162, 617-643 

Gemeentehaven Maassluis 3336-3338 

Gemeentelijk Energiebedrijf Den Haag 1189, 1339, 3410 

Gemeentelijk Energiebedrijf 's-Gravenhage 334 

Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 2687, 2793 

gemeentelijke basis administratie (GBA) 2191 

Gemeentewerken Den Haag 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 

1372, 1373, 1376, 1388, 1394, 1540, 1769, 3170 

Gemeentewerken Rotterdam 870, 889, 901, 922, 927, 929, 1233, 

1278, 1809, 2687, 2725, 2728, 2731, 2794 

Gemeentewerken Vlaardingen 1264, 1750, 3278 

Genootschap Oud Westland 738 

Gerechtshof te 's-Gravenhage 835, 836 

gespreksgroep Noordelijke Delta 3114 

Gewestelijke Raad voor het landbouwschap 2636 

GGD 's-Gravenhage 1950 

Giesen, houtbedrijf Van 2496 

Giessen Houtindustrie BV, Van der, 3495 

Gist-Brocades N.V. 347, 954, 1327, 1333, 1340, 1375, 

1383, 1399, 1533, 1663, 3497, 1661-1672, 1653-1656 

GITP 603, 678 

Glanzerij 1797 



Goes, A. van der 146 

Goes, Van der 2452 

Goo, de 2439 

Goot, ing. J. van der 214 

Goudriaankade 1775 

Gouw, prof. J.L. van der 610 

Govert van Wijnkade (Maassluis) 282 

Grimbergen 1477 

Groene Pad 1818 

Groeneveldse molen 2957, 2947-2956, 2960-2968 

Groeneveldse polder 260, 312, 377, 799, 2231, 2421, 2478, 

2632, 2937, 2938, 2958, 3102, 2469-2482 

Groeneveldse watering 3398, 3399, 3400, 3406, 3418, 3419, 

3420, 3422, 3423, 3425 

Groeneweg 1705, 1820 

Groeneweg ('s-Gravenzande) 1731-1733 

Groenmij 949 

Grontmij N.V. 2668, 3500-3503 

Groot Scholten, C.F.H.M. 260, 312, 2488 

Groot Vettenoord bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2108 

Grote Kerk te Maassluis 158 

Grote Plas Madestein (Rijswijk) 1951 

Grote Raad van Mechelen  738 

GTB 1828 

GTI Rotterdam 1685 

Guntersteinweg (Rijswijk) 1295, 1296, 1297, 1298, 1299 

Haagse Trekvliet 2676 

Haagweg (Monster) 289, 662, 2555 

Haak bna, Architectenbureau prof. ir. 631 

Haak, prof. 616 

Haakweg (Hoek van Holland) 271 

Haan, N. den 372 

Haar, W. van de 661 

HAK Pijpleidingen 1150, 1153, 1158, 1242 

Hanenburglaan 's-Gravenhage 1297 

Hardenburch (Plaspoelpolder I) bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2088 

Haring BV, houtbedrijf 2965 

Harnaschkade 3073, 3075, 3517 

Harnaschpolder 251, 2501, 3427, 3428, 3532 

Harnaschwatering 251 

Harnaschwetering 3077, 3426 

Harteveld 2482 

Harteveld, H. 2488, 3402 

Haskoning 779, 1674, 1679, 1680, 1685, 1687, 

1714, 1723, 1731, 3127 

Hastenhoek en omgeving bestemmingsplan 's-Gravenhage 2008 

Havenbedrijf "Vlaardingen-Oost" N.V. 3239 

Havenplein (Maassluis) 1208 

Heemraadsschuur ('s-Gravenzande) 669, 2873 

Heen- en Geestpolder 1876, 2422 

Heen- en Geestvaart 231 

Heen- en Geestvaartpolder 1818 

Heerdt, I.E.A. van der Feltz-Baronesse van- 243 

Heerenlaan (De Lier) 801 

Heidemij 602, 936, 2469, 2483, 2515, 2530, 

2536, 2550, 3087 

Heijmans Materieel en Staalbouw BV 1615 



Heijst, N.J. van 245 

Heinsbroek, B.N.J. 3377, 3378 

Hellingkade 1798 

Helm, transportbedrijf Van der 1805 

Helmer, J. 913, 1686 

Hendriks, B.J. 2489 

Hendriks, J.J.C. 2617 

Hengelolaan 1776 

Hengelsportvereniging "De Hofvissers" 1954 

Herk, M.A. van 3541 

Het Achterlaantje 3485 

Het Hoge Land 783 

Het Scheur 1081, 1228, 1750-1753 

Het Scheur bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2113 

Het Spui 1788 

Het Waalblok, polder 2435 

Heulweg (Wateringen) 1819 

Heyningen, H.A.M. van 3108 

HIB overleg (Houtrust in Bedrijf) 1554 

Historische Vereniging Zuid-Holland 738 

Hoefkade 's-Gravenhage 1298 

Hoefpolder 322, 799, 800, 1817, 1819, 2971, 3093 

Hoek van Holland 2678 

Hoek van Holland, Buitengebied Noord en Oost II bestemmingsplan gemeente Rotterdam

 2080 

Hoek van Holland, deelgemeente 204, 968, 1065, 1682, 1689, 1974, 

2606, 2792, 3515 

Hoek van Holland, omgeving Kaapweg bestemmingsplan gemeente Rotterdam 2081 

Hoekpolder 259, 2423, 2503, 2504, 2972, 3429-

3432 

Hoekpolder, verplaatsen Schaapweimolen bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2089 

Hoekpolderweg 2648 

Hoeven, A.P. van der 3378 

Hoeven, A.W.G. van der 300 

Hoeven, J.A. van der 3378 

Hoeven, J.Th. van der 3463 

Hofman, J. 2557 

Hofvijver (Wateringen) 1954 

Hofweg (Rotterdam) 3525-3528 

Hofzichtlaan 2482, 3404 

Hoge Abtwoudse polder 844 

Hoge Broekpolder 2648, 2973-2974, 2976-2981 

Hoge Broekpolders 3088 

Hoge- en Lage Broekpolder 310 

Hoge Noordweg 2169, 2178 

Hoge Raad 961, 962, 1829 

Hogebroekpolder 2648 

Hogenboom 1216 

Hogendorplaan 1777 

Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School 1822 

Holec BV 1522, 1525 

Holierhoekse- en Zouteveense polder 1819 

Hollandsche Aannemings Maatschappij (HAM) 3182 

Hollandse Eilanden en Waarden 866, 1880 

Hollandse Waterlinie 737 

Hollewatering 1818 

Holthuis BV 892, 893, 894 



Holy-singel 1813 

Hondertland 1819 

Hoogerbrugge, boerderij 3367 

Hoogerbrugge, J. Overschie 3379 

Hoogerbrugge, N. 2611 

Hoogerbrugge, P. 2067 

hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen 216 

hoogheemraadschap van Rijnland 1281, 2636, 2655, 3152 

Hoogheemraadschap van Schieland 920, 2636 

Hoogsche Watering 1821 

Hoogstraat bestemmingsplan Maassluis 2049 

Hooipoldertje 1862, 2982 

Hoop, Handel-, Industrie- en Scheepvaartmaatschappij de 3147 

Horeweg, P. 3378 

Horst, mevr. D.M. van der 2490 

Houtrustweg 's-Gravenhage 1653-1656 

Houtwijk 1778 

Houtwijk bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2009 

Hubertusviaduct 1817 

Huyter, Jan de 146 

IBM 602 

Ieplaan 's-Gravenhage 1296, 1297, 1660 

IJsselmonde rioolwaterzuiveringsinrichting 1834 

In de Boogaard en omgeving bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2090 

Indische Buurt (Delft) 1993 

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 2453 

ingenieursbureau Witteveen en Bos 1958 

inlaat in de Overgauwseweg 3080 

inlaatsloot Koene - Van Daalen 2516 

Inogem BV 2867 

Inspectie Volksgezondheid 1354 

Instituut voor ecologisch onderzoek 3196 

Instituut voor Milieu en Systeemanalyse (IMSA) 1852, 1938 

interne werkgroep inzake baggerspecie 2654 

Jaagpad 3038 

Jaagpadriool 1286 

James Wattweg (Vlaardingen) 1270 

Jan Sluytersstraat (Maassluis) 661 

Jansen, T.F.J. 3506 

Jansen Venneboer BV 2576, 2856, 2859, 2860, 2864 

Janssen, C.Th. 2568 

Javastraat (Vlaardingen) 664 

Jefjeskade (Nootdorp) 3090 

Jong, C. de 2589 

Jong, D. de 364, 3495 

Jong, de erven S. de 3466 

Jong, Fa. de 230, 2555 

Jong, J. de 2588 

Jong, M. de 3464 

Jong, P.A. de 222, 2561 

Jongeneel, Fa. 1784 

Juliana-Bernardpark (Voorburg) 1821 

Juno Consulting BV 329 

Kaay, J. van der 2590 

Kadaster 185 

Kanaal Waddinxveen-Voorburg 262 

Kanaalweg (De Lier) 2507 



Kandelaarsweg (Rotterdam) 3064, 3531 

Kansjesmolensloot 2973-2974 

Kapelaan Meereboerweg 1869 

Kapelpolder 739 

Kapteinlaan (Maasland) 2922 

Kastanjewetering 3497 

Kastanjeweteringkade 3517 

Katwijkerlaan 2077 

Katwijkervaart 2644, 2853 

Keenenburg 333 

Keenenburg ontwerp-bestemmingsplan gemeente Schipluiden 2104 

Keizerstraat (Scheveningen) 381, 3160-3168 

Kepplerstraat 1779 

Kerklaan (De Lier) 321, 2507 

Kerklaan (Wateringen) 3091 

Kerkpad (Schipluiden) 3517 

Kerkpolder 261, 333, 2162, 2424, 2983, 3107, 

3439-3449 

Kerkpolder bestemmingsplan gemeente Schipluiden 2105 

Kerkstraat, Kwintsheul 2452 

Kerkweg 3092 

Kerstanjewetering 1289 

Kester, C.W.P. 241 

Kester, G.W.F. 219 

Kester, L.J. van, voorheen MaatschapJ. Ottenvanger/W.P. van der meide 3422 

Keur op de bouwafstanden langs watergangen 2636-2640 

Keur voor het gebied van de Deltadijk 3111-3113 

Key & Kramer N.V. te Maassluis 2688 

Key en Kramer B.V. 1202, 3335 

Keyzer, A. 277 

Kickert, bestemmingsplan de 800 

Kievit, Ga. gebrs de 2591 

Kijckerweg 2502, 2971, 3093 

Kijkduin Nederlandsch Zeehospitium 2010 

KIWA 1184, 1216, 1718, 1729, 2706, 2710, 

2711 

Klaas Engelbrechtspolder 2505, 2920, 2984 

Klapwijk-Hoogsche Blok bestemmingsplan gemeente Pijnacker 2078 

Klapwijkse weg 3094 

Klapwijkseweg 783, 2661 

Klein Douwel, architect 1169 

Klein Plaspoelpolder (bestemmingsplan Leidschendam) 2031 

Klein Vettenoord bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2109 

Klein Zwitserland 1821 

Kleine, E.W. 2684 

Kleiss & Co 2688 

Klem, H.J.C. 3495 

Klerk, aannemersbedrijf De 981, 1752 

KLIC, meldpunt "kabels en leidingen informatie centrum" 2186 

Klok BV, vd 2816 

Knaap, Fa. J.G. van der 328 

Knaap, J.G. van der 2067 

Knaap, J.W.J. van der 222 

Knaap, L.F.M. van der 3467 

Knaap, M.G.P. van der 3468 

Knaap, W. van der 2067 

Knijff, P.F. van der 2592 



Koekamp 2668 

Kok, F.X.M. 3378 

Kolf, ir. J. van der 3171 

Kolff, ir. J. van der 1913, 2189, 3199 

Koningin, H.M. de 149, 370 

Koningin Julianaweg ('s-Gravenzande) 1694, 2644 

Koningin Wilhelminahaven bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2110 

Koningshoek (Maassluis) 1799 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs 2902 

Kooij, Van der 2994 

Kooij, van der 1749 

Kooijman 2570 

Koole, Fa. J. en P. 274, 320 

Koop, G.W. 2628 

Kooy BV, Fa. A.J. van der  1885 

Kooy, J.B. van der 255 

Koppen, J.P.M. van 3469 

Korenblom, J.E. 2592 

Korte Kruisweg (Maasdijk) 3538 

Korte Noordweg (Wateringen) 1819 

Korte Vleerstraat 1780 

Kortebuurt 805, 2468 

Kortelandseweg (Nootdorp) 663, 1827, 2439, 3536-3537 

Krabbeweg (Brielle) 2699 

Krakeelpolder 1291 

Kralingerpolder 799, 803, 2161, 2994 

Krayenhoffstraat 1770 

Kreek 230 

Krimsloot 1897, 2520, 2538, 3483, 3544 

Kroes BV, Aannemersbedrijf  652 

Kromme Gantel 1864 

Kromme Zweth 1821 

Kroon 172 

Kropman BV 1644 

Krugervleugel (Gemeenlandshuis Delft) 613 

Kruijk, gedeputeerde P.A. 2611 

Kruithuisweg (Delft) 1283 

Kruithuisweg-Rijksweg 13, bestemmingsplan Delft 1994 

KSB 1460 

Kuiper en Leeuwenkamp BV 1735, 2525, 2864, 3051, 3134-3141 

Kulk (Hoek van Holland) rivierwaterkering 3346-3352 

Kuyvenhoven, K.V. 336 

Kwakelwel 801 

Kwaklaan 2616 

Kwekerslaan 1897 

Kwintlaan (Wateringen) 1819 

Kwintsheul-Noord bestemmingsplan gemeente Wateringen 2128 

Laakbrug 1858 

Laakhaven ('s-Gravenhage) 1858, 1868, 1968 

Laakkanaal 1298 

Laakkwartier-Noord bestemmingsplan 's-Gravenhage 2011 

Laan van Meerdervoort 1781 

Laan van Nieuw Oost-Indië 1785 

Laboratorium voor Grondmechanica 628, 1914, 3248, 3257, 3258, 3259, 

3260, 3261, 3262, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3272, 3291, 3371, 3285-3291 

Lage Abtwoudsche polder 1819, 2425, 3063, 3107 

Lage Broekpolder 359, 1819, 2426, 2644, 2995 



Lagerwerf, A. 2491 

Laman Trip, A.J. 2683 

Landbouwschap 2652 

Landelijk Gebied bestemmingsplan Berkel en Rodenrijs 1978 

Landelijk Gebied bestemmingsplan gemeente Leidschendam 2032 

Landelijk Gebied bestemmingsplan Monster 2061 

Landelijk Gebied, bochtafsnijding Lierwatering 2039 

Landelijk Gebied, gebied ten zuiden van de Oostbuurtseweg 2040 

Landelijk Gebied Noord bestemmingsplan gemeente Wateringen 2129 

Landelijk Gebied Zuid bestemmingsplan gemeente Wateringen 2130 

Landindustrie BV, Machinefabriek 896 

Landinrichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en Visserij 1909 

Landinrichtingsdienst Zuid-Holland 205, 1908, 1914, 1920, 2138, 2160, 

2161, 2390, 2448, 2524, 2568, 2571, 2940, 3526 

Landscheiding bestemmingsplan gemeente Wassenaar 2124 

Landscheidingscommissie 183-185 

Landscheidingsweg 1673 

Lange Boonestraat 1797 

Lange Broekweg 2067, 2611 

Lange kleiweg (Rijswijk) 825 

Lange Kruisweg (Maasdijk) 3538 

Lange Sloot (Poeldijk) 819 

Lange Stukken (nabij Monster) 1819, 1890, 1893 

Lange Wateringkade 2169, 2178, 3555 

Langelaan, J.W.J. 3423 

Langeveld, loswal 288 

Lansinghage, bedrijfsterrein bestemmingsplan gemeente Zoetermeer 2134 

Lee, van 1214 

Leefbaarheidscommissie 't Hoofd op de Delflandse dijk 1976 

Leerdam, F. 355, 391 

Leeuwen, C.A. 2492 

Leeuwen, H.B. van 1911 

Leeuwen, J.P. van 3382 

Leeuwen, P. van 305, 709 

Leeuwen, P. van NCzn 305 

Leidschendam, gemeente 253, 272, 273, 3530, 2030-2037 

Leidschendam-zuid bestemmingsplan gemeente Leidschendam 2033 

Lely, J. van der 325 

Lever Sunlight BV 3228, 3232 

Lever's Zeep Mij 3216, 3233 

Leyden Gaelstraat en omgeving bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2111 

Lickebaert 2427 

Lickebaert, afvalberging 766-770 

Lickebaert, werkterrein 1202 

Lierwatering 1819 

Lierweg bestemmingsplan gemeente De Lier 2041 

Lievense BV, inenieursbureau 1210 

Lijnstraat en omgeving bestemmingsplan Maassluis 2050 

Limburg Stirumlaan, van 1777 

Limus 1627 

Linde Aktiengesellschaft 1403, 1402-1414 

Loenen, J. van 2593 

Loosduinsevaart 1869 

Los, F. 601 

LTB. kring Westland van de 2652 

Lyraflor BV 356 

Maalkom 1915 



Maasboulevard bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2112 

Maasdijk 2197, 2440, 2997, 3204, 3257, 3269, 

3492, 3540, 338-344 

Maasgeul 2389 

Maasland, gemeente 204, 323, 1206, 2465, 3495, 2042-2046 

Maassluis 939 

Maassluis, gemeente 204, 280, 281, 282, 326, 806, 808, 937, 

940, 944, 945, 968, 1101, 1197, 1208, 1215, 1225, 2570, 2604, 3084, 3344, 3363, 2047-

2056 

Maassluisse dijk 1229, 1232, 1244, 1266 

Maasvlakte 891, 2388, 2784, 2787, 3129, 868-877 

Machinesloot 1820, 3017 

Machinetocht 2644 

Made bestemmingsplan Monster 2062 

Madeweg (Monster) 222, 1819, 3511 

MAF, NV 3248 

MAF, NV Magnesite- en Amarilfabriek 3250 

Mampaey BV 1502 

Mandjeskade 266 

manege Oranjehoeve 1857 

Mariahoeve bestemmingsplan 's-Gravenhage 2012 

Mariëndijk 2452 

Marina, watersportvereniging 3177 

Marrewijk, L.A.M. van 3470 

Marrewijk, M.C. van 3471 

Meconaut BV 899, 900 

Medezeggenschaps Commissie 746, 747 

Meer, P.P. van der 346 

Meermanstraat (Delft) 1937 

Meersloot 2449 

Meersma BV 2661, 3087 

Meerweg 2449, 3094, 3095 

Meijs, P.C. van der 278 

Melis Stokelaan 1783 

Mensinga, C.A. 654 

Mercuriusplein 816 

Merellaan 1223 

Mestax, Fa. 1683 

Middelbroekweg 1819 

Middelburg BV 356 

Middelvliet 221 

Middelvliet Maassluis 1819 

Middelwatering 221 

Midden Watering 1898 

Middenweg (Leidschendam) 3530 

Middenweg (Wateringen) 3089 

Middenweg/Polderweg bestemmingsplan gemeente Leidschendam 2034 

Mijnbouwstraat (Delft) 654 

Mil, A.J.J. van 2594 

Mil, N.A. van 2595 

minister van landbouw en Visserij 2448 

Minister van Verkeer en Waterstaat 200, 936, 974, 1417, 1740, 2677 

Ministerie van Landbouw en Visserij 2408 

ministerie van Landbouw en Visserij 256, 368, 1965 

ministerie van landbouw en Visserij 2212 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1739, 1850, 1908 

Ministerie van Volksgezondheid en Milieu 2652 



ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 759, 779, 1837, 

1940 

Mobil Chemie 1756 

Mobil Oil 1785, 1937 

Moerman, C. (Vlaardinger-Ambacht) 1239 

Moerman, J. 3390, 3441 

Moerweg 's-Gravenhage 1299 

Molenkade 1873, 2912, 3541 

Molenlaan 2844, 2846, 2851, 2854, 2921, 3542, 

2852-2866 

Molenpad (Pijnacker) 3096 

Molensloot 268, 278, 1820, 1821, 2512, 2522, 

2566 

Molenweg 821, 2913, 647-653 

Molenweide 1092, 3146 

Molhoek, A.W. 2536 

Monnikenweg 2180, 2607 

Monnikkenweg 2173, 2174, 2175, 2176 

Monster 2395 

Monster, gemeente 204, 283, 327, 1683, 1908, 1918, 1938, 

2467, 3114, 3146, 3181, 3511, 284-287, 2057-2065 

Monster Watering 3405 

Monstersche sluis 3083 

Monsterse Sluis 388 

Monsterse Vaart 1907 

Monsterse watering 2395 

Monstersestraat 1784 

Monsterseweg ('s-Gravenzande) 3066 

Monumentenzorg 3000 

Mos BV, L. de 2558 

motorjacht Rose of Gipsy Rose 1868 

Mourik Services BV 1650 

Muller-Pier (Rotterdam) 931-934 

Munnikenweg 2915 

Museon te 's-Gravenhage 153 

Naaldwijk, gemeente 204, 290, 291, 292, 345, 761, 968, 

1065, 1677, 1681, 1682, 1693, 1709, 1712, 1713, 1726, 2452, 2453, 2580, 2605, 3512, 

3547, 3548, 2066-2068 

Naaldwijkseweg 1723, 1723-1729 

NAM 1660, 2447 

Nationale Woningraad 1064, 401-417 

Natuurgebieden: Den Ruygenhoek, Pompstation Waaldorp, Koekamp/Malieveld/Haagse 

Bos, Eendekooi Zuiderpark, deel Madestein, omgeving ten zuiden van Kijkduin 

bestemmingsplan 's-Gravenhage 2013 

NBM 1732 

Nederlands Hervormde Kerk te Naaldwijk 257 

Nederlandsche Spoorwegen N.V. 269, 1267, 1717 

Nederlandse Aardolie Maatschappij 364, 3412, 2438-2447 

Nederlandse Pijpleiding Maatschappij 1197, 2680 

Nederlandse Spoorwegen 2784, 3254, 3342, 3552 

Nederlandse Spoorwegen, infrastructurele werken 2688 

Nederlandse Spoorwegen, NV 3217, 3237, 3245, 3248, 3249 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 226, 3149 

Nederlandse Vereniging van Sportfederaties 2654 

Nederpel, Th.J.A. 2617 

Nedstaal 1303 

Neeff NV, C. de 3217 



Neerbos Beheer BV, Van 3232 

Neom 2682 

Neville, mevr. A.M. 3380 

Nieuw Eik en Duinen 1821 

Nieuwe Droogmakerij 786, 2414, 2449, 3095 

Nieuwe Haven 839 

Nieuwe Kerk en omgeving bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2014 

Nieuwe Laan 3540 

Nieuwe Maas 3278 

Nieuwe of Drooggemaakte Polder 1817 

Nieuwe of Drooggemaakte polder van Pijnacker 301-306 

Nieuwe polder van Pijnacker 1819 

Nieuwe Vaart 291, 1821, 2177 

Nieuwe Water 3484 

Nieuwe Waterweg 808, 827, 831, 3344 

Nieuwe Waterweg I bestemmingsplan Maassluis 2051 

Nieuwenhuizen, A.J. 2493, 3424 

Nieuwkerk, J. van 361 

Nieuwkerk Jaczn, W. van 361 

Nieuwkerk, J.W. van 2561 

Nieuwkoopseweg (Pijnacker) 3096, 3543 

Nieuwland-Oost bestemmingsplan gemeente Schiedam 2099 

Nieuwlandse dijk ('s-Gravenzande) 352, 2997 

Nieuwlandse molen 3011, 3012, 3082 

Nieuwlandse Molenpad 241, 2512, 3544 

Nieuwlandsedijk (Hoek van Holland) 355, 1896, 1897, 1903 

Nollaantje 3545 

Noordam, A. 2597, 3472 

Noordam, B. 2520, 2559 

Noordam, C. 2596 

Noordam, G. 2597 

Noordam, gebrs. 1207 

Noorddijk (Maassluis) 281 

Noordeindsevaart 2644, 2843, 2915 

Noordeindseweg 265, 784, 824, 1979, 2851, 2914 

Noorderbeekdwarsstraat 's-Gravenhage 1295 

Noordersingel 783 

Noordkade 3097 

Noordland-Nieuwland, glastuinbouwgebied 1904 

Noordlandseweg 317 

Noordlierweg (De Lier) 2507, 2938 

Noordpolder 1817, 1980, 2428, 3013 

Noordpolder van Delfgauw 823, 824, 1817, 3014, 3097 

Noordrand bestemmingsplan gemeente Rotterdam 2082 

Noordvliet 221, 3495 

Noordvliet (Maassluis) 1819 

Noordvliet (Rijswijk) 1820 

Noordweg 2617 

Nootdorp, gemeente 204, 293, 297, 298, 822, 3104, 2069-

2074, 3536-3537 

Novotel (Schiedam) 1232 

NS 1211, 1215, 1652, 3211, 3251, 3274, 

3279, 3283 

Nusantara, museum 222 

Nutsbedrijf Westland 2605 

Ockenburg 1786, 3129, 3130, 3131, 3194-3202, 

3178-3188, 3189-3193 



Ockenburg, camping 3146 

Ockenburgh bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2015 

OLsthoorn, G.L.J. 2494 

Olsthoorn, N.G. 372 

Olsthoorn, W.J.M. 3403 

Ommendijk 3453 

Onderweg langs de Maasdijk 3509, 3539 

Ons Ideaal, volkstuinencomplex- 1807 

ontwerp beheersplan Midden-Delfland 2144 

Ontwerp structuurplan Den Haag 1301 

Ontwerp structuurplan I Hoek van Holland 1974 

Ontwerp structuurplan Rotterdam-Noord 1970 

Ontwerp structuurplan voor het Westland 1969 

Oorberlaan (Monster) 2615 

Oost-Abtspolder bestemmingsplan gemeente Rotterdam 2083 

Oostduin 1820 

Oosteinde (Nootdorp) 3098 

Oosteinde (Voorburg) 1820 

Oostgaag 221, 801, 2662 

Oosthavenkade (Vlaardingen) 3235, 3236, 3238, 3241, 3245, 3246, 

3247 

Oostmade, polder 3015 

Oostmadeplas 1951 

Oostmadepolder 1817, 2429 

Oostmeerpolder 2414 

Oostsingelgracht ('s-Gravenhage) 1940 

Oostwatering 2607, 2854, 2868, 2869, 2852-2866 

Oostwatering (Pijnacker) 307, 1820 

Oostwetering (Naaldwijk) 328 

Openbaar Lichaam Rijnmond 1086, 1973 

Openbare Nutsbedrijven Schipluiden 3414 

Openbare Werken Monster 2641 

Oranjedijk 345, 356 

Oranjekanaal 659, 795, 1734, 2633, 1886-1887 

Oranjepolder 356, 1817, 1820, 1946, 2433, 2572, 

2573, 2575, 2604, 2605, 3016, 2570-2580 

Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder 2430, 3017 

Oude Broekpolder 2452 

Oude Campspolder 803, 1817, 1820, 2161, 2648, 3018, 

3484 

Oude Campsweg 2465 

Oude Delft 378, 622, 630, 634 

Oude Dorpskern Voorburg bestemmingsplan gemeente Voorburg 2120 

Oude- en Nieuwe Broekpolder 257, 258, 353, 383, 1817, 2183, 2648, 

3035, 3036, 3037 

Oude en Nieuwe Broekpolder 3489 

Oude- en Nieuwe Wateringveldsche polder 252, 315, 1820, 3089 

Oude Haagweg / Laan van Eik en Duinen bestemmingsplan 's-Gravenhage 2016 

Oude Haven te Vlaardingen 3266 

Oude Haven van Monster 1817 

Oude Haven Vlaardingen 3260, 3278, 3277-3284, 3255-3276 

Oude Haven (Voorburg) 1814 

Oude Kerk te Delft 150 

Oude Leede, deelbestemmingsplannen Leidschendam-Nootdorp 2029 

Oude Leedeweg 2644 

Oude Leedse Vaart 2644 



Oude Lierpolder 275, 276, 319, 354, 2507, 2509, 3031, 

3485, 3019-3030 

Oude Polder van Pijnacker 1817, 1820, 2607, 2661, 3096 

Oude veiling 805 

Overbuurtseweg 1985 

Overgauwsche weg 2648 

Overgauwseweg 3546 

Overlegorgaan Agrarische Belangen Pijnacker 2448 

Oving-Diepeveen-Struycken BV (ODS) 897 

Paassen, C. van 2505 

Paassen, G.C. van 276 

Paassen, J.C.M. van 3473 

Papedijk 1897 

Parkhaven 931-934 

Pastoor Verburghlaan 2482, 2938 

Pastoor Verburghweg (polder Berkel) 1877 

Pastoor Verburgweg (Berkel en Rodenrijs) 3099 

Paul Krugerbuurt 1787 

PEB NV 2837 

Pelt, Aannemersbedrijf Van 653 

Persoon, mevr. H.C. Janszen- 2627 

Petten BV, aannemer 1668, 1922 

Pettendijk 1946 

Pettendijk (Naaldwijk) 345, 3547, 3548 

Peursen, prof. dr. C.A. van 155 

Phoenixstraat (Delft) 613 

Pieter de Hoochbrug 935 

Pijnacker, gemeente 204, 299, 307, 2180, 2844, 2846, 2847, 

3096, 3513, 2075-2079 

Pijnackerse Vaart 2855, 3085, 3490 

Pijnackersevaart 2439 

Pijpenbrug 3035 

plan bedrijfsterrein Maasland-Noord 2045 

plan Huis ter Lucht (Maasland) 2043 

plan Landelijk Gebied (Maasland) 2044 

plan Oude Campspolder (Maasland) 2046 

plas Grote Achterweg (De Lier) 364 

plas Prinsenbos (Naaldwijk) 365 

Plaspoel- en Schaapweipolder 2431, 2504, 2648 

Plaspoelkade 272 

Plasticon BV 1483 

Poeldijk-Nieuweweg bestemmingsplan Monster 2063 

Poeldijk-Noord bestemmingsplan Monster 2064 

Poeldijksepad (Poeldijk) 1820 

Poelkade ('s-Gravenzande) 318 

Poelpolder 2432 

Polacel 1483 

Polder Berkel 1818, 1871, 3087 

polder Berkel 263, 351, 1872, 1873, 1877, 2414, 

2415, 2449, 3087, 3094, 3095, 3493, 3497 

polder Buiten-Nieuwland 2403, 2417 

polder Het Oude land 1870 

Polder Nieuwland en Noordland 230, 233, 385, 391, 1819, 1851, 1901, 

1959, 2518, 2527, 2533, 2539, 3010, 242-250, 1896-1904, 232-237, 2510-2549 

polder Olieblok 2569 

Polder Schieveen 1817, 2434, 2676, 3367 

Polder van Berkel 1817 



Polder van Biesland 2402, 2416, 3097 

Polder van Kethel 1817 

Polder van Nootdorp 298, 1817, 2568, 3087, 3090, 3092, 

3098, 3493 

Polder Vockestaert 844, 1860 

polder Westmade 1894 

polder Zwartenhoek 3081 

polderdeel Buiten-Nieuwland 2527 

Poldervaart 1232, 1951 

Polderwatering 1821 

Polderweg (Leidschendam) 3530, 3551 

Polderweg (Schiedam) 1859 

pompstation mr. dr. J. Winsemius 2880 

Poot, A. 324 

Poot, W.F. 2671 

Porceleyne Fles, De 1757 

Postma, C. 146 

Preuninger, E.J. 3474 

Preuninger, J.H. 222 

Prinsendijk 3508, 3514 

Prinsengracht (Honselersdijk) 1717 

Prinsenhof, Stedelijk museum het 738 

Prinses Beatrixlaan (Rijswijk) 1660, 1667 

Prinses Julianalaan (Maassluis) 1221 

Proefstation 2511 

proefstation Naaldwijk 1908 

project Zwinkels 2454, 2460 

projectgroep Bevoegd Gezag MER AVI Zuid-Holland West 881 

projectgroep Slufter 868-877 

projectgroep Ter Heyde 3128-3131 

Prooijen, hoofdingeland Van 342 

Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland 773 

Provinciaal fietspad nr. 11 258, 3486-3488 

Provinciaal fietspad tussen Schipluiden en Den Hoorn 2983 

Provinciale Planologische Dienst 1283 

provinciale staten 717, 1290 

Provinciale Waterstaat 762, 1354, 1747, 1914, 2688, 2699, 

3248, 3254 

Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland 1908 

Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland 1374, 1833, 1835, 1943, 3230, 3306-

3328 

Provinciale weg 3534 

Provinciale weg nr. 15 1937 

provincie 147, 180, 212, 251, 771, 772, 857, 862, 

926, 1283, 1313, 1666, 1715, 1880, 1882, 2200, 2209, 2210, 2408, 2449, 2505, 2620, 

2635, 2654, 2661, 2663, 2671, 2676, 2900, 2952, 2989, 3085, 3105, 3382, 3507, 181-

182, 2198-2200 

provincie Noord-Holland 866 

provincie Zuid-Holland 773, 832, 866, 874, 1834, 1888, 1892, 

1896, 1938, 2068, 2185, 2448, 2634, 3082, 3114, 3115, 3378, 3390, 3482, 1762-1767, 

1758-1760 

Provinciehuis ('s-Gravenhage) 2902 

PTT 1232, 2473, 2720, 3254 

PTT Rotterdam 3274 

PTT Telecommunicatie 3415, 3416 

Putgemaal 3014 

Raad van State 2640 



Raad voor de Waterstaat 2388 

Raadgevend Bureau Milieuzaken (RAMIL) 1888 

Raadhuis van Voorburg, het 387, 1814 

Raaphorst Tiend 1893 

Rabobank 361, 1781 

RAMIL 1888 

Rapier, onderhoudsmanagementprogramma 914 

reconstructie Kwakelweg 3384 

Reconstructiecommissie Midden-Delfland 2154, 2157, 2158, 2412, 2427 

Reconstructiecommissie Oude Glastuinbouwgebieden 2165 

recreatieplas De Delftse Hout 1949 

recreatieplas Prinsenbos (Naaldwijk) 292 

recreatieschap "Brielse Maas" 2688, 2698 

Recreatieschap Midden-Delfland 2159, 3435 

Reeuwijk, gemeente 3514 

Regentesse- / Valkenboskwartier bestemmingsplan 's-Gravenhage 2017 

Regionale Inspectie voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne 213 

regionale milieudienst centrum Randstad (Remicera) 1374 

Reijm Charters 909 

Remicera 1354, 1374 

Residentie Slachthuis 1279 

restaurant Lickebaert 1193 

Rietveld & Zn 1722 

Rijckevorsel, erven van- 248, 270, 385, 2560 

Rijckevorsel familie van pacht grond 248 

Rijckevorsellaan 1820 

Rijk 1313, 3294 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2996 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1963 

Rijksstraatweg 2505 

Rijkswaterstaat 201, 261, 268, 308, 311, 808, 850, 893, 

899, 902, 928, 929, 930, 935, 958, 1209, 1249, 1395, 1417, 1424, 1577, 1659, 1661, 

1665, 1673, 1686, 1716, 1717, 1740, 1829, 1831, 1908, 1914, 1938, 2399, 2401, 2676, 

2692, 2693, 2695, 2716, 2743, 2790, 2959, 3114, 3143, 3144, 3154, 3155, 3173, 3181, 

3196, 3208, 3248, 3254, 3275, 3279, 3285, 3427, 3306-3328 

Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren 3158 

Rijkswaterstaat, dienstkring Hoek van Holland 1750, 2688 

Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren 1700, 1750, 1809, 2747, 2791, 3332 

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 267, 1265, 1663, 1939, 2857, 2858, 

2862, 2986, 3159, 3194, 3230, 3292, 3551 

Rijkswaterstaat, district kust en zee 3142 

Rijkswaterstaat, hoofddirectie van 1845 

Rijksweg A20 2397 

Rijksweg A4 1939, 2969, 2985-2993 

Rijksweg Den Haag - Naaldwijk 1716 

Rijksweg 13 308, 310, 1755, 1936 

Rijksweg 20 936, 1264, 1265, 1824 

Rijksweg 213 1721 

Rijksweg 4 1659, 2035, 1661-1672 

Rijksweg 44 1673 

Rijn, C.Th. van 254 

Rijn, Fa. van 230, 2496 

Rijn, gebrs P.W.W. en W.L.M. van 2497 

Rijn, L.N. van 3404 

Rijnland 163, 171, 610, 866, 1375, 1834, 1850, 

1878, 1880, 1953, 2209, 2216, 2223, 2652, 206-211 

Rijnland, Hoogheemraadschap van 1945, 183-185, 191-199 



Rijnland, hoogheemraadschap van 216, 828, 3508 

Rijnmissieconferentie, 9e 913 

Rijnmond Noord-West 1971 

Rijnproces tegen de Franse kalimijnen 1935 

Rijnsburgerweg (Naaldwijk) 2659 

Rijskade 335, 823, 3546 

Rijswijk, gemeente 259, 330, 1290, 1294, 1295, 1296, 

1297, 1298, 1299, 1665, 1666, 3040, 3041, 3432, 2086-2098 

Rijswijk-Zuid ontwerp-bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2091 

riooleindgemaal Vlaardingen 1276 

rioolgemaal aan de Burgemeester Crezeelaan 797 

rioolgemaal aan de Maassluissedijk 851 

rioolgemaal Bijdorp 841, 1128, 1134, 1144, 1145, 1160, 

1129-1133, 1146-1149, 1135-1142 

rioolgemaal De Lier 1090 

rioolgemaal Delft 1286 

rioolgemaal Groeneweg 1705-1707 

rioolgemaal Groenhovenstraat 1659 

rioolgemaal Haagweg 817 

rioolgemaal Heemraadsplein 928, 935, 927-929 

rioolgemaal Honselersdijk 1675, 1708-1710 

rioolgemaal in Poeldijk 2407 

rioolgemaal Maasdijk 290, 1675, 1711-1712 

rioolgemaal Maasland 1092 

rioolgemaal Maassluis 1108, 1194 

rioolgemaal Merellaan 1093-1100, 1209-1214, 1215-1227 

rioolgemaal Morsestraat 787, 1647 

rioolgemaal Naaldwijk 1675, 1693, 1703-1704 

rioolgemaal Plaats langeveld 817, 1646 

rioolgemaal Schiedam 1272-1274 

rioolgemaal 's-Gravenzande 1694, 1694-1702 

rioolgemaal Slauerhofflaan 845 

rioolgemaal van Houtrust 1648 

rioolgemaal Vlaardingen 846-848 

rioolgemaal Westwijk 846-848 

rioolverzamelgemaal Delft 1649-1651 

rioolwatereindgemaal te Vlaardingen 1186 

rioolwaterpersgemaal Maasland 1091 

Rioolwaterzuiveringsbedrijf "Nieuwe Waterweg" 348 

Rivierenbuurt bestemmingsplan 's-Gravenhage 2018 

RIZA 928, 930, 935, 1249, 1328, 1417, 1809, 

1943 

RK Kerkbestuur "Onze lieve vrouwe van goede raad" 336 

Rodenburg, gebrs A., C. en D. 3378 

Rodenburg, J. 3390 

Rodenrijse Vaart 263 

Rodenrijseweg 783 

Rodenrijseweg bestemmingsplan Berkel en Rodenrijs 1981 

Roeleveenseweg 1826 

Rokkeveen-kantoren bestemmingsplan gemeente Zoetermeer 2135 

Rokkeveen-Oost bestemmingsplan gemeente Zoetermeer 2136 

Rokkeveen-woonlokatie bestemmingsplan gemeente Zoetermeer 2137 

Romein, B.L.A. 2488 

Romein, P. 2488 

Roon, K. van 3390 

Roorda van Eysinga, dr.ir. N.P.H.J. 146 

Rossum, Fa. van 2525 



Rotaryclub Het Westland 3199 

Rotterdam, gemeente 204, 271, 357, 774, 794, 957, 1197, 

1689, 1691, 2532, 2606, 2652, 2657, 2676, 2718, 2723, 2781, 3206, 3378, 3526, 2870-

2871, 828-829, 2080-2085, 955-962 

Rotterdam-Noord 1970 

Rotterdams Varkensslachthuis CV 918 

Rotterdamsche Schie 1954 

Rotterdamsche Waterweg 1204 

Rotterdamse agglomeratie 854 

Rotterdamseweg 1756, 1757, 2911, 3100 

Rotterdamseweg (Maassluis) 1215 

RROG 2166 

Ruijgrok, A.M. 2867 

Rutte Recycling 948 

Ruyven, G.M. van 2495 

Ruyven, H.M. van 2598 

rwzi Berkel 225, 916 

rwzi De Groote Lucht 753, 841, 842, 951, 954, 981, 1065, 

1080, 1084, 1086, 1108, 1173, 1190, 1192, 1194, 1203, 1276, 1682, 1748, 936-946, 

1233-1239, 1750-1753, 947-949, 832-837, 1102-1104, 955-962, 963-975, 1240-1264 

rwzi De Lier 950, 952 

rwzi Dokhaven 843, 921 

rwzi Houtrust 201, 212, 371, 743, 845, 1285, 1286, 

1288, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1315, 1323, 1326, 1327, 1328, 1330, 1338, 1417, 

1420, 1444, 1556, 1737, 1739, 1740, 1741, 1968, 1283-1284, 1415-1416, 1417-1426, 

1372-1401, 1550-1559, 1304-1309, 1280-1281, 1301-1303 

rwzi IJsselmonde 965 

rwzi Kralingse Veer 965 

rwzi Maasland 952, 953 

rwzi Merwehaven 1233 

rwzi Nieuwe Maas 936 

rwzi Nieuwe Waterweg 954, 1065, 1681, 1682, 1683, 1730, 

1735, 1674-1680 

rwzi Rodenrijs 1736 

Saeijs, dr. 2655 

Samenwerkingsorgaan Westland te Naaldwijk 337 

Sammersbrug 1820 

Sand Ambacht 2561, 2562 

Sar, A. van der 351 

Sar, D. van der 2570 

Saveko, V.O.F. 2569 

Schaapweimolen 259, 3040-3043 

Schaapweimolen en omgeving bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2092 

Schalkoord, L.C.J. 355 

Scheepmakerstraat ('s-Gravenhage) 269 

Schellevis, Fa. gebrs J. en P. 2563 

Schellevis, L. 230, 2524 

Schenkwatering ('s-Gravenhage) 1820 

Scheveningen, haven van 1572, 1574 

Scheveningen, 2e haven van 3127 

Scheveningen, 4e haven van 3174, 3176 

Scheveningen-Badplaats bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2019 

Scheveningen-Dorp-Oost bestemmingsplan gemeente 's-Gravenhage 2020 

Schie 226, 2676 

Schie, Fa. gebrs C.B.C. van 2458 

Schie, Fa. H.A.J. van 3475 

Schiedam 939, 832-837, 188-189 



Schiedam, gemeente 186, 189, 204, 775, 937, 938, 968, 

1259, 1271, 1748, 2887, 3124, 3516, 2099-2103 

Schiekade 764, 765, 763-765 

Schieland 163, 171, 187, 610, 866, 881, 916, 

1375, 1833, 1834, 1879, 1880, 2209, 921-924, 206-211 

Schieland, Hoogheemraadschap van 191-199, 183-185 

Schieland, hoogheemraadschap van 216, 780, 828, 3508 

Schienoko bestemmingsplan gemeente Schiedam 2100 

Schieweg (Delft) 266 

Schimmelpenninck van de Oyeweg (Pijnacker) 3080, 3101 

Schipluiden, gemeente 204, 332, 333, 2149, 2473, 2620, 2952, 

3042, 3392, 3447, 3452, 3495, 3517, 2104-2105 

Schoolstraat 844 

Schornagel, H. 2564 

Schotkamp 1115 

Schouwburg en stadhuis bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2093 

Schrijvers, ing. C. 2190 

schutsluis Buitenhaven Vlaardingen 3244 

Schuttersveld bestemmingsplan gemeente Schiedam 2101 

Schuurkerkje e.o. ontwerp-bestemmingsplan gemeente Maassluis 2052 

Secundaire weg 12 1730, 3102 

Secundaire weg 14 1730 

Segbroeklaan 's-Gravenhage 1296 

Sereb 911, 2880 

's-Gravenhage 153 

's-Gravenhage, gemeente 269, 371, 1287, 1290, 1304, 1306, 

1309, 1313, 1330, 1340, 1343, 1344, 1345, 1367, 1369, 1533, 1542, 1577, 1657, 1968, 

2537, 3169, 3174, 3176, 202-203, 1304-1309, 1998-2022 

's-Gravenzande, gemeente 204, 318, 968, 1065, 1676, 1681, 1682, 

1701, 1705, 1726, 1732, 1898, 2511, 2537, 2669, 3082, 3509, 2024-2028 

SGS Technische inspecties 2688 

Shell Nederland Chemie Pernis 1383 

Shell Nederland N.V. 1804, 3211 

Shell-station 1813 

Siemens Nederland NV 905 

Sigma Coatings 2688 

Sinke, ir. M. 2900 

Sint Laurens Instituut 249 

Sint Maartensdijk Service Sations Bv 3232 

Sint Stanislascollege 1649 

Slachthuiskade 816 

Slachthuisplein (Den Haag) 1279 

Slijkhuis, ir. P. 655, 902, 2900, 3366, 3506 

Slufter 1572, 889-908 

Sluispolder 1820, 2608 

Sluispolder ontwerp-bestemmingsplan gemeente Maassluis 2053 

Smit, A.R. 3476 

Smit, H.J. 3148 

Smit, mevr. A.R. Dullemeijer- 3461 

Sneeuwklokjesstraat 1772 

Sonneveld, A. 2498, 2565 

Sonneveld, J.A. 2498, 3405 

Sonneveld, M.A. 2498 

Spaans Babcock BV 1608 

Spaanse polder, industriegebied 843 

Spaargaren, J. 359 

Spaland 842 



Spaland-West bestemmingsplan gemeente Schiedam 2102 

Spanjaardsbrug 388 

Spartelvaart 221, 1821 

Spiekmanstraat (Delft) 229 

Spierings 212 

Spieringswatering 311, 330 

Spieringwater 1820 

Spoorlaan 1791-1795 

Spoorsingel 3240, 3243, 3263, 3271, 3276 

Sportlaan (De Lier) 322 

Spring Grove Services, wasserij 839 

Spronsen, A. van 2165 

Spronsen, hoogheemraad van 224 

Spronsen, mevr. van 1934 

Spuidijkje (Maasdijk) 362-363 

St Jansdobbe 3087 

Staalduinen, D. van 2567 

Staalduinen, F. van 2506 

Staalduinen, mevr. A.M. de Jong-van 3465 

Staat der Nederlanden 955, 3219, 3238, 3343, 955-962 

Staatsbosbeheer 2452, 2473, 2620 

Stadsgewest Den Haag 2182 

Staelduin, landgoed 1820 

Staelduinen, gebied 1886, 2574 

stafbureau Kasbeheer en Invordering 678 

Staring Centrum 1895 

Staring Centrum, instituut voor het Landelijk Gebied 1895 

Statenkwartier en omgeving / Congregebouwgebied bestemmingsplan 's-Gravenhage

 2021 

Station Vlaardingen-oost 3255-3276 

Stationsstraat (Zoetermeer) 3103 

Steegh, statenlid 2655 

Steendijkpolder 176, 1817, 1800-1801 

Steendijkpolder-Zuid 1800 

Steenvoorde II bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2094 

Stekelenburg, W.L.M. 2475 

Steven Bos BV 908 

Stichting Bedrijfsgeneeskundige Dienst Delft en omstreken 753 

Stichting Beheer Landbouwgronden 1197, 1239 

Stichting De Schilpen 2936 

Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland 2902 

Stichting Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 738 

Stichting Verbetering Oppervlaktewater Noord-Nieuwland 1900 

Stichting Verbetering Tuinbouwstructuur Westland 223, 233, 238, 247, 1894, 2456, 2511, 

2522, 2566, 3082, 2998-3009 

Stichting Verwerking Tuinafval Westland 795, 2688, 3345 

Stolze, A. 2513 

Stora 2217 

Stork Pompen Bv 2833, 2834, 2835 

Stormvloedkering bestemmingsplan gemeente Rotterdam 2084 

Stormwaarschuwingsdienst van de provincie Zuid-Holland 3114 

Stramproy BV, machinefabriek 1586 

strandhoofd Wilhelmina (Scheveningen) 3175 

Strandweg ('s-Gravenzande) 2997, 3550 

streekblad De Schakel 2449 

streekplan Openbaar Lichaam Rijnmond 1973 

Streekplan Zuid-Holland Oost 1972 



Streekplan Zuid-Holland West 1972, 1975 

Strijp 1820 

Strijp, de 761, 2452, 2454 

Strijp, de ontwerp-bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2095 

Strik, J.C.M. 2172 

Strikkade 2850 

Structuurschema Vaarwegen 2676 

Stuurgroep Automatisering Delfland 679-682 

Suijkerbuik BV, A.J. 847 

Surinamesingel (Vlaardingen) 1955 

Suydervelt ontwerp-bestemmingsplan gemeente Wateringen 2131 

Swaay en Scheres 1769 

Swaenstijn, stichting museum 387 

Swammerdamstraat 1775 

't Geestje (Monster) 284-287 

't Loo bestemmingsplan gemeente Voorburg 2119 

't Louwtje 236, 2535, 2536 

Taanstraat en omgeving bestemmingsplan Maassluis 2054 

Tanthof bestemmingsplan gemeente Delft 1995 

Tanthofkade 3107 

TAUW 2686, 2205-2206 

Tebodin 2686, 2688, 2737, 2774-2780 

Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschappen (TAUW) 1165 

Technisch Coördinatie Overleg Wet Chemische Afvalstoffen 214 

Technische Afdeling van de Unie van Waterschappen (TAUW) 2205-2206 

Technische Dienst 675, 714, 716, 748 

Technische Hogeschool Delft 350, 386 

Technologische afdeling 712, 713, 753 

Tedingerbroekplas 2644 

Tedingerbroekpolder 296, 1820, 1827, 1941, 2609 

Tedingerbroekweg 2609 

Telexstraat 1789 

Tetteroo, A.P. 3477 

Texaco-station 1755 

TNO 867, 1373, 1729, 2397, 3248 

TNO en omgeving bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2096 

TNO, Instituut voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies 3263, 3264 

Tocht van Langelaan 1821 

Tomatenlaan 2616 

Toor, C. van 3235 

Tramkade (Schipluiden) 2983 

Transport Trading Groep 1686 

Trawlerweg 847 

Trekvliet 1858 

Troelstrakade 's-Gravenhage 1298, 1299 

TU-Delft 898, 1742, 2684 

Tuijnman, ir. D.S. 974 

Tuinbouwgebied Nieuwland bestemmingsplan gemeente 's-Gravenzande 2025 

tuinbouwproject "De Hooge Beer" 2456 

Tuinbouwproject "Stolze" 2465 

Tuinbouwproject "Voskamp" 2465 

Tuinbouwstruktuurkommissie Zuid-Holland 1895, 2408, 2682 

Tuindersweg 2570 

Tuinveld Monster 1821 

Tulip 2401 

tussengemaal van de polder Schieveen 3056 

Tweemolentjesvaart 2439 



Unie van Waterschappen 913, 1838, 1846, 1881, 1887, 1938, 

2898, 3110, 3156, 3366 

Unie van waterschappen 2221, 2223, 2643, 2644, 2653, 2654 

Unilever 3233 

Union Carbide 1477, 1478 

Unox 1402-1414 

Utrecht Levensverzekeringsbedrijf NV 2499, 3406 

Utrechtsebaan en omgeving bestemmingsplan gemeente Voorburg 2121 

Valk, gebrs Van der 1683 

Valk, P.W. van de 3489 

Valkenbosplein 's-Gravenhage 1296, 1297 

Valstar, C. 909 

Valstar, G.C. 360 

Van Alkemadelaan 1821 

Van der Dussenweg (Delft) 1992 

Van Lippe Biesterfeldweg 1782 

Varekamp, A. 3495 

Varekamp, T. 275 

Vaste commissie voor de financiën uit de Verenigde Vergadering 697 

Vaste commissie voor het waterkwaliteitsbeheer 698 

vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer 2655 

Veenman, P.C.J.M. 2599 

Veenwatering 2644 

Veenweg (Leidschendam) 254, 3551, 3552, 3554 

Veenweg (Nootdorp) 294, 295, 297, 374, 3104, 3554 

Veenwegwetering 2609 

Veiling Westland-Noord 1690 

Veiling "Westland-West" 2467 

veilingcomplex te Berkel en Rodenrijs 264 

Veilingterrein bestemmingsplan gemeente Pijnacker 2079 

Veilingweg (De Lier) 321 

Veld & Zn, A. In 't 1718 

Velde Protection, Van der 1226 

Veldhuizen Bakker BV 2816 

Vellekoop, E. 660 

Vellekoop Lzn., A. 231 

Vellekoop Makelaardij 2457, 2581 

Verboon Maasland BV, aannemer 2670, 3097 

Verburghlaan bestemmingsplan Monster 2065 

Verburghlaan (Poeldijk) 816 

Verburghlaan (Poeldijk), bouwgebied 2641 

verenigde vergadering 172, 710, 886, 902, 1281, 1305, 1394, 

1533, 1674, 1732, 1842, 2158, 2199, 2224, 2236, 2448, 2636, 2646, 2960, 3111, 3112, 

3113, 3180, 3208, 3284 

Vereniging Afvoer Drainagewater Waalblok 1902 

Vereniging Eigen Huis 2192 

Vereniging Erfpachters Delfland 342 

Vereniging Natuurmonumenten 2156 

Vereniging Transport Ondernemingen 909 

Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) 1935 

Vereniging Verbetering Oppervlaktewater Kwekerslaan 1897 

Vereniging Verbetering Oppervlaktewater Midden Nieuwland 1898 

Vereniging voor Milieurecht 738 

Vereniging voor Natuur- en Volgelbescherming Pijnacker 1749 

Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting 738 

Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting geuzentocht 737 

Vereniging Waterbeheer Noord- en Nieuwland 3b 1903 



Verffabriek Internationaal 1806 

Verhagen, A.L. 2067 

Verhagen, P. 2652 

Verhoog, A. 2600 

Verlengde Molenlaan 2179 

Verlengde Strijp 274, 320, 354, 2660, 3027, 3028 

Vermeer, Fa. P. 1723 

Vermeer, Fa. P. en Zn 354 

Verolme BV 1528 

Verolme Elektro Installatie Bv 1637 

verordening WWW vervangende uitkering 750 

Vertech 1534 

Verto 1797, 1802 

Verto bestemmingsplan Maassluis 2055 

verzamelgemaal Maassluis 1108, 1093-1100, 1215-1227, 1114-

1123 

verzamelgemaal Vlaardingen 1161, 1162-1164 

Veveo, verffabriek- 1812 

Vis, G.M. aannemingsbedrijf 3388 

Vis, L.M.J. 3478 

Visser & Smit Hanab, aannemer 2725, 2738, 2739 

Visser den Smit Hanab 1908 

Vlaardingen 939 

Vlaardingen, gemeente 204, 776, 850, 937, 942, 1076, 1084, 

1087, 1259, 1270, 1889, 2674, 2883, 3218, 3223, 3229, 3240, 3242, 3246, 3248, 3254, 

3271, 3279, 3294, 3300, 3330, 3334, 3518, 2106-2115, 3306-3328 

Vlaardinger Driesluizen 2883 

Vlaardingervaart 1229, 1244, 1268, 1821, 1951, 2159, 

2397, 3328, 1888-1889 

Vlaardingsedijk (Maassluis) 1217, 1221 

Vlaardingsevaart 3433-3438 

Vliegermolen 1821 

Vlielandsevaart 299, 309 

Vliet, J. van 2592 

Vliet, L. van 2574, 2601 

Vliethof, bouwplannen bestemmingsplan gemeente Wateringen 2132 

Vlietpolder 328, 329, 1821, 2067, 2452, 2610, 

2611, 2612, 2613, 2610-2613 

Vlietranden 2182 

Vlietranden bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2097 

Vlist, gedeputeerde Van der 215 

Vloeigas Leidingen BV 1687 

Vlokhoven 926 

Vlugtenburg (Hoek van Holland) 3130, 3189-3193, 3178-3188, 3194-

3202 

Vlugtenburg ('s-Gravenzande) 2026, 3129, 3131 

Volgerland, parkeerterrein 2699 

volkstuincomplex de Wilgentuin 1874 

Volkstuincomplex "Levenslust" 1949 

Volkstuinvereniging "Madestein" 1952 

Vollebregt 1861 

Vollebregt, J.J.A.M. 2867 

Voorafsche polder 2449 

Voorburg, gemeente 1280, 2117-2123 

Voorburgse Postduivenvereniging "Gevleugelde Vrienden" 1941 

Voorburgseweg bestemmingsplan gemeente Leidschendam 2036 

Voordijkhoornse polder 1817, 1821 



Voorhof (Delft) 1996 

Voorst tot Voorst, erven van 1911 

Vossendal / Westduinen bestemmingsplan 's-Gravenhage 2022 

Vredestein 1153 

Vreede, Fa. gebrs de 3425 

Vreede, J.L. de 294 

Vreede, W.J. de 2609 

Vreugdenhil, A. 2570 

Vreugdenhil, D.H. 2602 

Vreugdenhil, J. 234, 2605 

Vreugdenhil, mevr. J.B. 2603 

Vreugdrust 1821 

Vries & Zn BV, W. de 1612, 1687, 1701, 1704, 1709, 1712, 

1929 

Vries, C. de 246 

Vrij, hoogheemraad 1844 

Vrijenban bestemmingsplan gemeente Rijswijk 2098 

VROM, ministerie van 866, 913, 1086 

Vroman, J. 2611 

Vrouwtjeslant 2568 

Vulcaanhaven bestemmingsplan gemeente Vlaardingen 2115 

Vulcaanweg 3273 

W. Barentszstraat (Schiedam) 1954 

Waal en Partners, Van der 2232 

Waalblok 1821 

Waalblok, Polder Het 2517 

Waaldijk 1809-1810 

Wagenbouw Holland BV 1691 

Wagenstraat 1797 

Wagnerstraat (Vlaardingen) 3220 

Wal, mr. J.T. van der 657 

Wassenaar, gemeente 1281, 2124 

Wassenaarsestraat (Scheveningen) 375, 376, 379, 382, 3160-3168 

Wassenaerstraat (Voorburg) 1815 

waterbalans van Delfland in Oorlogstijd (BWO) 2876 

Wateringen, gemeente 3519, 3555, 2125-2133 

Wateringsche sluis (Maassluis) 3083 

waterinlaat Het Tolhuis 3088 

Waterloopkundig Laboratorium 872, 1913, 2389, 2396, 3155, 3194 

waterschap Brielse Dijkring 2782, 2807, 3152 

Weerheim, G. 3495 

Weideland bestemmingsplan gemeente Wateringen 2133, 2452 

Weidepad (Maasland) 1205 

Weimarstraat 's-Gravenhage 1295 

Wel, B. van der 242 

Wel, L. van der 2629 

Welstandscommissie (Den Haag) 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1366 

Wenpad (Monster) 3511 

werkgroep Algemeen Zeeweringbeleid van de Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 3159 

werkgroep centrale drainwaterafvoerleidingen 1891 

werkgroep circulaire waterhuishoudingsbelangen in bestemmingsplannen 2392 

werkgroep effecten van de bestrijdingsmiddelen uit de tuinbouw 1851, 1901, 1959 

werkgroep emissies van bestrijdingsmiddelen uit de tuinbouw 1960-1962 

werkgroep "grensoverschrijdend afvalwater"van de Unie van Waterschappen 2223 

werkgroep handhaving Wvo 1849 

werkgroep havens gemeente Vlaardingen 3279 

werkgroep herziening poldergrenzen 186 



werkgroep Historie en Landschap Midden-Delfland 2905 

werkgroep kostenverdeling waterkwantiteitsbeheer Schiedam 188-189 

werkgroep Kust Delfland 3128-3131 

werkgroep machinisten, gemalen en dienstwoningen (MGD) 720-733 

werkgroep omslagheffing 2202-2204 

werkgroep "open waterberging" 2393 

werkgroep overname zuiveringtechnische werken Den Haag 1307 

werkgroep peilbesluiten van de provincie Zuid-Holland 2409 

werkgroep relatie kwantiteit-kwaliteit van de Unie van Waterschappen 1845-1846 

werkgroep slufter 1314 

werkgroep technisch jaarverslag waterkwaliteitsbeheer van de Zuid-Hollandse Waterschaps 

Bond 1836 

werkgroep "toedeling waterschapslasten" 2202-2204 

werkgroep Toekomst Afvalverwerking Zuid-Holland West 879 

werkgroep verbetering boezemkaden (UvW) 3366 

werkgroep verhaal waterschapslasten glastuinbouwgebieden binnen Delfland 166, 2208-

2210 

werkgroep waterkwaliteit Delfland van de Tuinbouwstraktuurkommissie Zuid-Holland

 1847 

werkgroep waterkwaliteitsbeheersplan 1839 

werkgroep waterschapsfinanciën van de Unie van Waterschappen 424 

Werner BV, aannemingsbedrijf 3271 

West bestemmingsplan gemeente Voorburg 2122 

Westeinde ontwerp-bestemmingsplan gemeente Voorburg 2123 

Westerhonk 1821 

Westerkwartier (Delft) 1997 

Westerman, A.P. 2867 

Westerpolder 915 

Westersingel (Berkel en Rodenrijs) 786, 1981 

Westervliet (Rijswijk) 1820 

Westerwoudt, Th.W. 1968, 2452 

Westgaag 221, 1821 

Westgaagweg 1825 

Westgaag-West 801 

Westland 779, 1963, 2411 

Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij, NV 1674, 2872, 3194, 3197 

Westlandsche Drinkwaterleiding Mij., NV 289, 350, 3417 

Westmadepolder 2436 

Westpolder bestemmingsplan Berkel en Rodenrijs 1983 

Westvliet, sportcomplex 1941 

Westvlietweg (Leidschendam) 3105 

Westvlietweg-West bestemmingsplan gemeente Leidschendam 2037 

Wijden, H. van der 236, 239 

Wijk, Fa. A.L.C. van 3480 

Wijk, Fa. G.A. 3481 

Wijk, M. van 262 

Wijk, N. van 351 

Wijnen BV, Van 1534 

Wijnhorst, S. 362-363 

Wilde, gebrs. G.W.C. en P.J. de 288 

Wilgenweg 3106 

Wilhelminapark (Rijswijk) 1952 

Willem Buytewegstraat (Rotterdam) 358 

Willemskade 1812 

Windaassloot 2415, 2843, 2850 

Windmill Holland B.V. 3233, 3234, 3211-3214 

Windmill-Holland B.V. 3211, 3212, 3213 



Wipperskade 3058 

Wippersmolen (Sluispolder) 3057, 3058 

Wippolder 1817, 1821, 3091, 2616-2617 

Witteveen en Bos 1649, 1651, 1664, 1665, 1742, 1909, 

1910, 1914, 1930, 1931, 3254, 3291, 3293 

Woerden, mevr. J. Meyerink-Van 2461, 2462 

Woerden, N. van 2630, 3479 

Wollebrand 2452 

Woonwagencentrum bestemmingsplan gemeente Schiedam 2103 

Woonwagencentrum Meerweg 1984 

Woonwagenterrein Oudeweg bestemmingsplan gemeente Nootdorp 2074 

Woudhoek 842, 1748 

Woudse Droogmakerij, De 2437, 2618, 2620, 2621, 2618-2624 

Woudselaan (Den Hoorn) 3517 

Woudseweg (Schipluiden) 3532, 3534, 3535, 2960-2968 

Wouterseweg 1790 

Woutersweg 3540 

WSM 1782 

Wubben, W.J. 3381 

Ydema BV 1687 

Ypenburg 1755 

Zanddijk ('s-Gravenzande) 2519 

Zandevelt-Noord gemeente 's-Gravenzande 2027 

Zandevelt-Zuid gemeente 's-Gravenzande 2028 

Zanen BV, Hollandsche Wegenbouw 1705 

Zeelenberg, A. 317 

Zegwaard, A.P. 304 

Zegwaard, BV 909 

Zekkenstraat bestemmingsplan gemeente Rotterdam 2085 

Zekkenweg (Hoek van Holland) 357 

Zijde, de 2920, 3420, 3421, 3424, 2670-2671 

Zijdijk ('s-Gravenzande) 2997, 3550 

Zoetermeer, gemeente 306, 316, 2134-2137 

Zoetwaterkanaal van Waddinxveen naar Voorburg 262, 2635, 2689 

Zouteveenseweg (Schipluiden) 332 

Zuidbuurt (Maassluis) 1821 

Zuiddijk (Maassluis) 326 

Zuideinde 1762-1767, 1758-1760 

Zuideindseweg 1823 

Zuiderstrand van Scheveningen 3153 

Zuidgaag 221 

Zuidgeest, P.G.M. 2611 

Zuidgeest, P.W.M. 2631 

Zuid-Holland, provincie 1976 

Zuid-Hollandsche Waterschapsbond 2442 

Zuidhollandse Milieufederatie 1854 

Zuid-Hollandse Waterschapsbond 367, 2409, 3366 

Zuidkade (Waddinxveen) 314, 373, 1867 

Zuidplantsoen, rioolbergingskelder aan het 1311 

Zuidpolder van Delfgauw 268, 278, 1817, 1821, 2449, 2648, 

3100, 3101, 3106 

Zuidwal (Delft) 1761 

zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden 828, 829, 920, 1882, 1945, 2218, 921-

924, 191-199 

zuiveringschap Nieuwe maas 853-856 

zuiveringsregio Nieuwe Waterweg 678 

Zuiveringsschap Rivierenland 1935 



Zwartendijk, gebied 815, 2395 

Zwartepad (Rijswijk) 2995 

Zwet 3036, 3037, 3555 

Zweth 1821, 3402, 3406, 3486-3488 

Zweth (Schipluiden) 313 

Zwethkade 3556 

Zwethkanaal 275, 1821 

Zwinkels, H.J.J. 353 

Zwinkels, J.P. 219, 241 

Zwinkels, P.C.J. 2460 

3HLO 2448, 2574 
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