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INLEIDING
1
 

 

Grenzen 

 

De polder Achttienhoven was gelegen in het grensgebied van Holland en Utrecht. De polder 

viel nog net in zijn geheel binnen Holland en binnen het grondgebied van het Groot-

Waterschap van Woerden2. Hij werd aan de noordwestzijde door het ambacht, later de 

gemeente Nieuwkoop, met de Gemeenlandskade of Hollandse Kade als grensscheiding. Aan  

de noordoostzijde grensde de polder voor een klein deel aan Westveen. Ten oosten lag Oud-

Kamerik en Kamerik-Mijzijde. De zuidgrens was de kronkelende Meije met Zegvelderbroek. 

De belangrijkste hoofdwatergangen binnen de polder waren de Boschwetering en de 

Haakwetering. 

De grens van de polder viel van oudsher (in ieder geval vanaf 1366) niet helemaal samen 

met de grenzen van het ambacht Achttienhoven, dat voor een derde deel buiten het Groot- 

Waterschap van Woerden lag.  De grens tussen het zuidelijk deel  en het noordelijk deel, dat 

onder Nieuwkoop en Noorden viel, werd getrokken door de Gemeenlandskade van het 

Groot-Waterschap van Woerden.  

 
 

 

 

Fragment van een kaart van het Groot-Waterschap van Woerden, vervaardigd door de gebroeders Vingboons, 

1739. Het gekleurde gedeelte geeft het grondgebied van het Groot-Waterschap van Woerden aan. Goed te zien 

is dat de polder in zijn geheel hierbinnen viel, maar het Ambacht Achttienhoven daar deels buiten lag. De 

kronkelende lijn bovenaan dit kaartje is de Oude Dijksloot, de noordelijke grens van het ambacht. (A1294) 

 

 

 

1 Voor deze inleiding is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- Doorn, C.J. van, Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling, 1940. 

- Es, J. van, Grenswater. Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-1995, 2009. 
2 Zie het paarsgekleurde fragment van de kaart van het Groot-Waterschap van Woerden op deze pagina. 
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Ontstaan en afwatering 

 

Het landschap in Achttienhoven en omgeving is, zoals veel polders in het Sticht-Hollands 

grensgebied ontstaan in de Middeleeuwen. In die tijd werden door de bisschop – 

gebruikmakend van diaconaten en kapittels – stukken land uitgegeven ter ontginning. Zo’n 

concessie werd ‘cope’ genoemd, een naam die uiteindelijk is overgegaan op de 

ontginningsvorm met langgerekte strookverkaveling. Het Miland, waar ook de polder 

Achttienhoven deel van uitmaakte, is hier meteen een mooi voorbeeld van. Samen met de 

andere polders in dit gebied, waaronder ook Zegveld, Kamerik-Mijzijde en Zegvelderbroek 

zijn deze ontgonnen in de 12e en 13e eeuw. De ontginners kregen het broek (het drassige 

moerasland) van de bisschop van Utrecht ter bewerking. Om het geschikt te maken voor 

landbouw werd het overtollige water via daarvoor gegraven sloten naar grotere 

watergangen afgevoerd. In een handvest uitgegeven in 1366 werd bepaald dat er binnen het 

Groot Waterschap van Woerden meerdere watergangen gegraven mochten worden, de 

Korte en de Lange Linschoten met de Kromwijkerwetering en de Enkele en Dubbele 

Wiericke, die alle uitwaterden op de IJssel. In deze periode werd in opdracht van het Groot-

Waterschap van Woerden ook de oude Grecht (of Greft) gegraven3, die het water afvoerde 

naar de Oude Rijn. De Grecht liep deels dwars door de polder Kamerik-Mijzijde . Het 

noordelijk deel van de Grecht volgde ongeveer de poldergrenzen tussen het Hollandse 

Achttienhoven en het Utrechtse Oud-Kamerik. In verband met de vele klachten van de 

boeren uit Kamerik-Mijzijde, werden aan het eind van de 16e eeuw delen van de Grecht 

vernieuwd en verlegd richting het westen.  

 

De eerste eeuwen lag het land in het gebied van Achttienhoven hoger dan het water van de 

Rijn, maar de veengrond klonk steeds verder in, waardoor het land lager kwam te liggen. In 

1488 besloten de deken en het Kapittel van St. Marie, op verzoek van de ingelanden van 

Achttienhoven, dat zij een nieuwe wetering mochten graven, door Zegvelderbroek, en 

tevens uitwaterend op de Rijn.  

Uiteindelijk bleek deze maatregel niet afdoende om van het overtollige water af te komen 

en daarom ging men over tot het bouw van watermolens om het water naar de hoger 

gelegen Rijn te kunnen afvoeren. In de jaren na 1491 verrezen er in dit gebied in totaal drie 

molens: de Zegvelder molen, uitslaande op de Grecht, naast de sluis aan het begin van de 

huidige Hoofdweg; de Broeker Grechtmolen, uitslaande op de Grecht even te noorden van 

de grens met de polder Zegveld; en de Broeker Rijnmolen, gelegen tussen de polders 

Rietveld en de Bree, dichtbij de Rijn en daarop uitslaande.4 Achttienhoven maalde ook via 

deze molens, gebouwd door en gelegen in de polders Zegveld en Zegvelderbroek, op de 

Oude Rijn uit.  

Ook nadat de natuurlijke afwatering van de Grecht werd vervangen door molens, en later 

door gemalen, bleef de Grecht essentieel voor de afvoer van water. De sluis tussen de 

Grecht en de Kromme Mijdrecht aan de noordkant van Achttienhoven, het Woerdense 

Verlaat, was al sinds 1433 in eigendom van de stad Woerden. Eeuwenlang bleef deze situatie 

ongewijzigd maar in 1999 werd de sluis overgedragen aan het Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden. Rond de sluis was in de loop der eeuwen een buurtschap ontstaan, 

tegenwoordig nog steeds Woerdense Verlaat geheten. 

 

 

3 Zie archief van het Groot-Waterschap van Woerden (beh.nr. H094), inv.nr. 1700. 
4 Zie de inleiding bij de inventaris van de polder Zegveld en Zegvelderbroek  (1488) 1651-1857, beh.nr. H123. 
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Net als alle andere polders binnen het Groot-Waterschap van Woerden, moest ook de 

polder Achttienhoven een hoefslag op één van de boezemwateren onderhouden, het 

zogenaamde banwerk. Zo was Achttienhoven verantwoordelijk voor een hoefslag op de 

Enkele Wiericke. 

 

De bemaling van Achttienhoven en omgeving veranderde in de negentiende eeuw. De 

kosten van de drie molens en hun molenaars waren hoog, terwijl de werking ervan te 

wensen overliet. In 1872 besloten de besturen van de waterschappen Zegveld en 

Zegvelderbroek en de naastgelegen polder Achttienhoven tot de bouw van een 

stoomgemaal. Dat kwam te staan op de plaats van de Broekermolen aan de Grecht, het 

tegenwoordige Nespad. Hiertoe werd een nieuw waterschap opgericht: de Gemeene 

Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven. De afzonderlijke waterschappen 

waren hierin allemaal vertegenwoordigd en het voorzag in een oplossing zonder de 

waterschappen zelf op te heffen. Het monumentale stoomgemaal werd in 1920 omgebouwd 

tot elektrisch gemaal en heeft dienst gedaan tot 1994. Het is tegenwoordig in gebruik als 

woning en is een gemeentelijk monument. 

 

 

Het gemaal van de waterschappen Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven aan het Nespad. (Z0108) 

 

Vervening 

 

In de 18e eeuw begon men in delen van het Groot-Waterschap van Woerden met het 

afgraven van turf5. Boeren besloten hiertoe wanneer hun vooruitzichten in economische zin 

slechter en slechter werden. Als de grond niet vruchtbaar genoeg was, en er weinig 

opbrengsten waren, kon het afgraven van de veenlaag en het maken van turf een oplossing 

bieden. Rond 1775 vond er in het gebied Nieuwkoop en Noorden steeds meer vervening 

plaats, zo ook in Achttienhoven. Men was hierbij gehouden aan de voorschriften van 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden6. Hierin werd onder 

meer bepaald in welke periode van het jaar verveend mocht worden, wat de afmetingen 

waren van het stuk land dat afgegraven mocht worden en het gedeelte land dat gebruikt kon 

worden als legakker om turf te laten drogen. De eigenlijke administratie werd door de 

 

5 De polder Oukoop bij Reeuwijk was in 1723 de eerste die hiermee begon.  
6 Zie keur d.d. 14-04-1775 in het archief van het Groot-Waterschap van Woerden (beh.nr. H094), inv.nr. 996. 
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secretaris van het ambacht Achttienhoven gevoerd, dus niet door het polderbestuur. Hij 

registreerde de verleende consenten, vergunningen tot vervenen. Het beheer van de 

waarborggelden (de financiële administratie) van de veenderij is terug te vinden in het 

archief van het Groot-Waterschap van Woerden, die in 1859 het beheer hiervan officieel 

overnam. In het archief van de polder Achttienhoven is wel een register met afschriften van 

verleende vergunningen tot vervening in het zuidelijk deel van de polder bewaard gebleven.7  
 

 

Kaart van Achttienhoven met rechts het noorden en waarop aangegeven staat hoe de vervening verloopt, A. Verdam, 1808. 

(https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/kaartencollectie/af8e535c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84) 

 

Onder Achttienhoven is in de periode van de vervening veel land verwoest. Bijna het gehele 

gebied tussen de Boschwetering en de Gemeenlandskade bestaat tegenwoordig uit rietland 

en plassen.  

 

Bestuur  

 

De oudst bekende schouwbrief van Achttienhoven is van 1677 en deze is te vinden in het 

archief van het Groot-Waterschap van Woerden8. Hij was uitgegeven door de heer van 

Achttienhoven en den Bosch. Hierin werd onder meer bepaald dat een schout en drie 

heemraden de schouw zouden voeren over weteringen en kaden.  

 

Na de omwenteling in 1795 veranderde er voor de polderbesturen in wezen niet veel. De 

heemraden werden voortaan gekozen door de ingelanden en niet meer door de 

ambachtsheer. In 1825 werd de naam ambacht vervangen door gemeente en het hoofd 

 

7 Inv.nr. 74. 
8 Zie het archief van het Groot-Waterschap van Woerden (beh.nr. H094), inv.nr. 1247. 



  Inleiding 

 

5 

 

hiervan heette niet langer schout maar burgemeester. In het polderbestuur bleef de 

voorzitter nog wel schout heten. Na deze veranderingen zijn het bestuur van gemeente en 

polder strikter van elkaar gescheiden. Toch bleef vaak de burgemeester van een gemeente 

ook de voorzitter van de polderbesturen die binnen deze gemeente lagen.  

Het Bijzonder Reglement voor de polder werd vastgesteld op 13 juli 1858. Hierbij werden de 

grenzen van de polder vastgesteld en werd bepaald dat het bestuur uit een voorzitter en 

twee leden zou bestaan, onder de benaming van Schout en Heemraden. Naast deze 

(betaalde) bestuursfuncties, kregen ook de secretaris en de penningmeester een jaarlijkse 

bezoldiging. Tot 1911 werden de functie van voorzitter en secretaris door dezelfde persoon 

uitgevoerd. Voor de functie van secretaris en penningmeester gold dit vanaf 1921. 

 

Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw waren er plannen om te komen tot een grote 

ruilverkaveling in het gebied van Zegveld. Omdat de voorbereiding, goedkeuring en 

financiering lang duurden werden de werkzaamheden van de Ruilverkaveling pas in 1969 

afgerond. Er waren in het gebied rond Zegveld nieuwe wegen ontstaan, nieuwe boerderijen 

gebouwd, en er kwam een nieuwe waterhuishouding met een lager waterpeil en nieuwe 

sloten en watergangen. Het watertje de Oude Meije was niet gewijzigd maar juist 

geaccentueerd doordat er een weg langs gelegd was. Tijdens deze ruilverkaveling bleek dat 

de oude waterschapsorganisatie niet goed meer aansloot bij de nieuwe eisen voor 

waterstaatkundig beheer. Vanaf de jaren ’70 werden overal in Zuid-Holland en Utrecht 

waterschappen en polders samengevoegd tot grotere eenheden. Dat gebeurde ook in 

Zegveld: per 1 januari 1975 ging de polder Achttienhoven samen met de waterschappen 

Zegveld, Zegvelderbroek en de Gemeene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en 

Achttienhoven op in het nieuwe Groot-Waterschap van Woerden.  

 

Archief en inventarisatie 

 

De bewaard gebleven archief van voor 1900 zijn zeker niet compleet te noemen. Achttiende 

eeuwse stukken zijn er nauwelijks. Tussen 1841 en 1901 ontbreken de resoluties of notulen. 

Ingekomen stukken zijn er pas vanaf 1889 en wat de financiën betreft, beginnen de series 

begrotingen en rekeningen pas in de 20e eeuw. Hoewel van oudsher sommige 

bestuursfuncties, zoals schout van het ambacht én tegelijkertijd van de polder ook wel 

gecombineerd werden, zijn de polderresoluties niet terechtgekomen bij het archief van het 

Ambacht Achttienhoven9. De oudste gegevens in het archief zijn te vinden in het register van 

afgegeven vergunningen voor de vervening in het zuidelijk deel van de polder 

Achttienhoven. Een belangrijke aanvullende bron over met name de vervening in de polder 

is het archief van de ambachtsheren van Achttienhoven (W252), dat eveneens bij het RHC 

Rijnstreek en Lopikerwaard is ondergebracht; daarin bevinden zich ook veel 17e-eeuwse 

stukken met betrekking tot het ambacht en de polder. 

 

Het bijhouden van een archief als dat van Achttienhoven door de poldersecretaris zal niet 

veel om het lijf gehad hebben. In 1915 reageert hij bijvoorbeeld op een verzoekschrift van 

het Groot-Waterschap van Woerden dat vernietigen uit het archief voor de polder 

Achttienhoven weinig zin heeft, omdat de omvang toch al zeer gering is.  

 

 

9 Dit archief wordt bewaard bij Erfgoed Leiden. 
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In 1966 is het archief van Achttienhoven 1778-1957 geïnventariseerd door J.H. Streefland, 

Provinciaal archiefinspecteur van de gemeente- en waterschapsarchieven in Zuid-Holland. 

Hierbij werd ook een logische ordening aangebracht met een onderscheid in stukken van 

algemene en bijzondere aard. Stukken vanaf 1966 tot aan de opheffing van de polder in 

1974 waren hier uiteraard nog niet in meegenomen. Hieronder bevonden zich bijvoorbeeld 

ook stukken over het proces van de Ruilverkaveling in het gebied van Zegveld. Lange tijd 

hebben deze stukken als aanvulling bij het archief gestaan en waren ze slechts zeer summier 

beschreven. Daarom is besloten het gehele archief nog eenmaal in zijn geheel te 

(her)inventariseren in een klassieke inventaris. De indeling is hier en daar iets aangepast ten 

opzichte van de inventaris uit 1966. Ook is er nog een kleine hoeveelheid archiefmateriaal 

vernietigd, zoals bijlagen bij de rekening en circulaires. De omvang van het archief was 0,5 

strekkende meter en is nu, na de verwerking en integratie van de aanvulling in totaal 0,875 

strekkende meter.  

 

Bestuursleden 1858-1974 

 

Voorzitter 

 

J.W. Roessingh van Iterson 1858-1888 

H. Hengeveld   1889-1910 

C. Hengeveld   1911 

Th. Mouris   1911-1935 

W. Mourits   1935-1971 

J. Noordergraaf  1971-1974 

 

Secretaris 

 

J.W. Roessingh van Iterson 1858-1888 

H. Hengeveld   1889-1910 

C. Hengeveld   1910-1920 

Z. van der Lingen  1920-1944 

D. Blok    1945-1974 

 

Penningmeester 

 

Th. de Ruiter   1889-1891 

C. Samson   1891-1892 

C. van der Maat  1892-1900 

J. Noordergraaf  1908-1911 

A. den Hartog   1911-1920 

Z. van der Lingen  1920-1944 

D. Blok    1945-1974 
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INVENTARIS  

VAN HET ARCHIEF VAN DE  

POLDER ACHTTIENHOVEN, 1775-1974 (1976) 

 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1. Notulen van vergaderingen van het polderbestuur van Zuid-Achttienhoven, 1834-1838, 

 en van het polderbestuur van Zuid- en Noord-Achttienhoven, 

 1839-1841.  1 deel 

 

2-4. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden en van vergaderingen van  

 het polderbestuur, 

 1901-1974.  3 delen 

 

 2. 1901-1934, stemgerechtigde ingelanden; 

  1921-1934, polderbestuur; 

 3. 1935-1955, stemgerechtigde ingelanden; 

  1935-1956, polderbestuur;  

 4. 1956-1974, stemgerechtigde ingelanden en polderbestuur; 

    

5-6. Brievenboeken, registers houdende afschriften van uitgaande brieven, 

 1871-1950.  2 delen 

 

 5. 1871-1914; 

 6. 1915-1950. 

 

7. Ingekomen stukken,  

 1889-1949.  1 omslag 

 

8. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 

 1950-1974.  1 omslag 

 

9. Register van ingekomen en verzonden stukken, 

 1948-1956.  1 katern 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

I. ORGANISATIE 

 

A. Grondgebied en bestuursinrichting 

 

10. Bijzonder reglement, 1858, en stukken betreffende de wijziging, 

 1911-1912 en 1918-1919. 1 omslag 

 N.B. Zie fotonummer A1326 voor de grenskaart van de polder Achttienhoven. Deze is  

 beschreven in de inventaris van het archief van het Groot-Waterschap Woerden (H094). 
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11. Stukken betreffende de omstreden wijziging van het bijzonder reglement, naar  

 aanleiding van een doorbraak van de kade van de Gecombineerde Noordschebuurter en  

 Voordijksche polders, 

 1929-1933.  1 omslag 

 

12. Stukken betreffende de voorgenomen reorganisatie van het Waterschap de Gemeene  

 Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven en de opheffing van de  

 inliggende waterschappen en polder, 

 1950, 1956-1958 en 1969. 1 omslag 

 

13. Stukken betreffende de reorganisatie van de waterschappen in het gebied van het  

 Groot-Waterschap van Woerden, 

 1972-1974.  1 omslag 

 

B. Bestuur  

 

14. Stukken betreffende de verkiezing van de voorzitter, 

 1887-1911.  1 omslag 

 

15. Processen-verbaal van de inlevering en opening van stembriefjes voor de verkiezing van  

 heemraden/bestuursleden, 

 1891-1921.  1 omslag 

  

16. Brief van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap Woerden waarin  

 goedkeuring gegeven wordt aan het besluit tot benoeming van H. Hengeveld tot schout, 

 1905.  1 stuk 

 

17. Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, met vermelding van de oppervlakte van  

 hun eigendom en het aantal uitgebrachte stemmen, 

 1910-1973.  1 omslag 

 

C. Personeel 

 

18. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de secretaris en  penningmeester, 

 1889-1945.  1 omslag 

 

19. Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en ambtenaren in dienst van de  

 polder,  

 1920-1973.  1 omslag 

 

20. Stukken betreffende het pensioen van secretaris-penningmeester Z. van der Lingen, 

 1924-1947.  1 omslag 

 

21. Ambtenarenreglement, 

 1932.  1 katern 

 

22. Instructie voor de secretaris, 1945, en een lijst van taken en werkzaamheden, 

 [ca. 1945].  1 stuk 
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D. Bezittingen  

 

23. Staat houdende de opgave van percelen in Zuid-Achttienhoven en de Haak, met  

 vermelding van de omvang, opgemaakt door de landmeter van het Hof van Holland, 

 1778.  1 katern 

 

24. Akte van de verkoop door het polderbestuur aan A. den Bruinen, van een huis en enkele  

 percelen land gelegen onder de gemeente Zegveld, die deel uitmaakten van de Haze- of  

 Duikerkade, afschrift, 

 1887.  1 stuk  

 

25. Stukken betreffende de verkoop aan C. Hellingerwerf van een perceel grond aan de  

 Hazekade, 

 1922-1923.  3 stukken 

 

E. Financiën 

 

 1. Begrotingen en rekeningen 

  N.B. van oorsprong waren begrotingen, rekening en kohieren van de omslag  

  ondergebracht bij de begrotingen en rekeningen voor de kosten van molens  

  en sluis voor Zegvelderbroek en Achttienhoven, te vinden in het archief van  

  het Waterschap Zegvelderbroek (H122). 

 

26-27. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met memories van toelichting en besluiten  

 tot wijziging, 

 1906-1964.  2 pakken 

 

 26. 1906-1956; 

 27. 1957-1964. 

 

28-29. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,  

 1906-1963.  2 pakken 

 

 28. 1906-1956; 

 29. 1957-1963. 

 

30. Begrotingen en rekeningen,  

 1964-1974.  1 pak 

 

 2. Omslag en inning van polderlasten 

 

31-. Leggers of gaarderboeken, registers van percelen van ingelanden, tot vaststelling van de  

 te betalen omslag, 

 1865 en 1901-1976. 4 delen en 1 omslag 

 

 31. 1865; 2 delen 

 32. 1901-1968, met alfabetisch register en verzamelingsstaat; 1 deel 
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 33. 1913-1968, met alfabetisch register; 1 deel 

 34. 1970-1976. 1 omslag 

 

35. Kohieren van de omslag van polderlasten, 

 1906-1973, met hiaten. 1 pak 

 

36. Verzamelingsleggers met totalen per ingeland, 

 [ca. 1956-1968]. 2 katernen 

 

37. Register van de grootte van percelen per ingeland met verwijzing naar het legger artikel, 

 [ca. 1970-1973].  1 kaartsysteem 

 

 3. Boekhouding en financiële administratie 

 

38. Repertorium van akten, opgesteld door de bode, 

 1872-1877.  1 stuk 

 

39. Journaal van ontvangsten, 

 1883-1915.  1 deel 

  

40. Journaal van ontvangsten en uitgaven, 

 1974.  2 delen 

 

41. Akten van schuldbekentenis voor geldleningen door het polderbestuur, 

 1896, 1904 en 1907. 3 stukken 

 

42. Stukken betreffende de deelname met ƒ250,- in het aandelenkapitaal van de op te  

 richten Nederlandse Waterschapsbank, 

 1953-1954.  1 omslag 

 

F. Archief 

 

43. Stukken betreffende de verplichte overdracht aan het Groot-Waterschap Woerden van  

 het archief van de veenderij, volgens het reglement op het beheer van de  

 waarborggelden van de veenderij in de polder, 

 1895.  3 stukken 

 

44. Archiefinventarissen, 

 1921 en [ca. 1957]. 1 katern en 1 stuk 

 

G. Verhouding tot hogere organen 

 

45 Wet op de rechtsmacht der hoge en andere heemraadschappen, dijk- en polderbesturen  

 enz., gedrukt, 

 1841.  1 katern 

 

46. Keur op de boezem van het Groot-Waterschap van Woerden en zijn oevers,  

 1861.  1 katern 
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47. Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland, 

 1865 en 1910. 3 katernen 

 

48. Algemene keur voor het Groot-Waterschap van Woerden, met besluiten tot wijziging, 

 1868-1970.  1 omslag 

 

49. Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden 1895, en stukken betreffende het  

 bezwaar door het polderbestuur aangetekend tegen de herziening, 

 1958-1962.  1 omslag 

 

II. TAAKUITVOERING 

 

A. Toezicht 

  

50. Register van afschriften van consenten tot vervening van percelen land onder Zuid- 

 Achttienhoven, met achterin keuren, 1775, 1788 en 1796, afschriften, 

 1775-1878.  1 deel  

 

51. Keuren,  1944 en 1955, met stukken betreffende de totstandkoming en herziening, 

 1906 en 1943-1973. 1 omslag 

 

52. Correspondentie met J.C. Langeslag en J.C. Plomp te Noorden, waarbij hen vergunning  

 verleend wordt tot het dempen van een gedeelte wetering ten zuiden van de Haakdijk, 

 1947-1948.  4 stukken 

 

53. Correspondentie met ingelanden inzake vergunningen voor het maken van bruggen,  

 dammen of andere werken op of in hun percelen land of water, 

 1948 en 1960-1974. 1 omslag 

 

54. Correspondentie met J. van Leeuwen te Noorden, waarbij hem vergunning verleend  

 wordt tot het bevaren van de in de polder gelegen weteringen De Toegang en De  

 Boswetering, 

 1952.  1 omslag 

 

55. Briefwisseling met de directeur van het telefoondistrict ’s-Gravenhage betreffende het  

 leggen van een telefoonkabel in de Haakse Meentweg te Nieuwkoop, 

 1955.  3 stukken 

 

56. Stukken betreffende het verlenen van lozingsvergunningen, 

 1971-1974.  1 omslag 

 

B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

 

 1. Algemeen  

 

57. Stukken betreffende de ruilverkaveling “Zegveld”, 

 1958-1973.  1 pak 
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 2. Waterstand en bemaling 

 

58. Reglement voor het waterschap de Gemeene Boezem van Zegveld, Zegvelderbroek en  

 Achttienhoven,  

 1874.  1 katern 

 

59. Bijzondere verordening voor de peilbemaling op de boezem van het Groot-Waterschap  

 van Woerden, 

 1914.  1 stuk 

 

60. Stukken betreffende de vaststelling en het verlagen van het peil van de waterstand in de  

 polder, 

 1943-1954, 1963 en 1969. 1 omslag 

 

 3. Watergangen 

 

61. Akte van aanbesteding van het banwerk in het boezemwater De Enkele Wiericke, 

 1888.   1 stuk 

 

62. Stukken betreffende het uitdiepen van de vaart richting het gemaal, uitgevoerd in het  

 kader van de werkverschaffing, 

 1938-1939.  1 omslag 

 

63. Ingekomen stukken van het waterschap de Gemeene Boezem van Zegveld c.s. en van  

 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende het niet goed schoonhouden van de  

 Haakwetering, 

 1948-1950.  3 stukken 

 

64. Stukken betreffende de verpachting van visrecht in de Boswetering aan P.J. Groeneveld  

 te Noorden, 

 1967-1971.  1 omslag 

 

 4. Waterkeringen 

 

65. Staat van hoefslagplichtigen van de Hollandse Kade tussen Woerdense Verlaat en de  

 grens met Zegveld, uittreksel uit het hoefslagboek van het Groot-Waterschap van  

 Woerden, 

 1865.  1 stuk 

  

66. Staat van de verdeling van dijkvakken op de Hollandse Kade voor zover gelegen in de  

 polder, met vermelding van de kosten voor het herstel, afschrift uit het hoefslagboek  

 van het Groot-Waterschap van Woerden,   

 1868.  1 stuk 

 

67. Stukken betreffende de verbetering van de Grechtkade voor zover gelegen langs de  

 polder en stukken betreffende de financiering hiervan, 

 1893-1896 en 1906-1908. 1 omslag 
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68. Staat van hoefslagplichtigen van de Grechtkade, voor zover gelegen langs de polder, 

 [ca. 1899].  1 stuk 

 

69. Akte van overeenkomst met W. van Wijngaarden te Nieuwkoop tot overdracht aan het  

 polderbestuur van het onderhoud van een gedeelte van de Grechtkade, van de sluis aan  

 Woerdense Verlaat tot het zuidelijk deel van het perceel kad. Gemeente Nieuwkoop  

 F.1097, 

 1902.  1 stuk 

 

70. Keur op het onderhoud van de boezemkaden in het Groot-Waterschap van Woerden, 

 1931.  1 katern 

 

71. Correspondentie met het Groot-Waterschap van Woerden over de (jaarlijkse) financiële  

 bijdrage voor het verharden van en het onderhoud aan de Hollandse Kade, 

 1931-1968.  1 omslag 

 

72. Stukken betreffende een geldlening groot ƒ2250,- van D. Blok te Noorden, ten behoeve  

 van de financiering van de kosten van het verzwaren van de boezemkade,  

 1946.  1 omslag 

 

73. Stukken betreffende het verlenen van een financiële bijdrage in de aanleg van een  

 rondweg, tevens waterkering in de Lagebroek onder het waterschap Zegvelderbroek, 

 1951-1952.  1 omslag 

 

74. Staten van dijkwachtplichtigen, 

 1951-1972.  1 omslag 

 

75. Correspondentie met het Groot-Waterschap van Woerden inzake de schouw over de  

 Grechtkade en het onderhoud daaraan, 

 1951-1972.  1 omslag 

 

 5. Bruggen en duikers 

 

76. Bestek en voorwaarden, en proces-verbaal van aanbesteding voor het maken van  

 een ijzeren draaibrug in de Haakse Meent, 

 1923.  1 katern 

 

77. Vergunningen verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap  

 van Woerden aan L. van Leeuwen en J. van Leeuwen te Noorden, tot het leggen van een  

 duiker door de Grechtkade, 

 1923 en 1950. 2 stukken 

  

78. Stukken betreffende het betalen van schadevergoedingen door derden wegens door  

 hen veroorzaakte schade aan de brug in de Haakse Meent, 

 1952-1956.  1 omslag 
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CONCORDANS 

 

 

 

Oud nr. Nieuw nr. Oud nr. Nieuw nr. Oud nr. Nieuw nr. 

1 1 26 VVV 51 60 

2 2 27 44 52 61 

3 3 28 23 53 62 

4 7 29 31 54 62 

5 5 30 31 55 63 

6 6 31 35 56 65 

7 8 32 41 57 66 

8 9 33 23 58 67 

9 45 34 24 59 67 

10 49 35 42 60 67 

11 47 36 38 61 68 

12 VVV 37 26 62 69 

13 10 38 28 63 71 

14 11 39 VVV 64 VVV 

15 17 40 39 65 72 

16 14 41 46 66 73 

17 15 42 48 67 74 

18 16 43 70 68 76 

19 VVV 44 51 69 78 

20 19 45 77 70 58 

21 19 46 VVV 71 59 

22 18 47 55 72 VVV 

23 18 48 52 73 12 

24 22 49 53   

25 43 50 54   

 


