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INLEIDING 

 

Grondgebied 

 

Barwoutswaarder c.a. is de benaming voor een aantal polders ten zuiden van de Oude rijn, tussen 

Woerden en Nieuwerbrug, die al sinds de zeventiende eeuw een gezamenlijk bestuur hadden. Het 

bestond uit de blokken Barwoutswaarder, Bekenes, het Kerverland, Bulwijk, Kromwijk en het 

Oosteinde van Waarder. Het grondgebied besloeg (delen van) de gemeenten Barwoutswaarder, 

Waarder (na 1964 de gemeente Driebruggen) en Woerden.  

 

 

 
Grenskaart van de polder Barwoutswaarder c.a., 1858. (beeldbank RHC afb. A1327) 

 

Aan de noordzijde werd de polder begrensd door de Hoge Rijndijk, vanaf het dorp Nieuwerbrug tot 

aan de Kromwijkerwetering in Woerden, aan de oostzijde. Via deze wetering met daarlangs de 

Boerendijk liep de grens zuidwaarts tot aan de Broekermolenvliet en de polder Papekop en 

Diemerbroek. Vandaar liep de grens richting het westen, eerst nog langs de Broekermolenvliet en 

vanaf de splitsing met de Zwarte Dijk of Kievitsdijk verder langs de Oostkade van Waarder, tot aan de 

Damkade, die de grens vormde met de polder het Westeinde van Waarder. Hiervandaan liep de 

grens noordwaarts via de Damkade en de Kosterdijk richting het dorp Waarder, om over te gaan in 

de Papendijk, die in noordoostelijke richting liep tot aan de Korte Waardersedijk. Van hieruit liep de 

grens nog een stukje richting het westen, tot in het dorp Nieuwerbrug, waar de Korte Waardersedijk 

samenkwam met de Hoge Rijndijk. 

De totale oppervlakte bedroeg ruim 1060 hectare. De Hoge Rijndijk en de Kromwijkerdijk stonden als 

waterkering onder toezicht van het Groot-Waterschap van Woerden. Samen met de Waardersedijk 

(tegenwoordig het Oosteinde) waren dit de belangrijkste wegen in de polder.  
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Geschiedenis 

 

De polder Barwoutswaarder c.a. is, zoals de meeste in het voormalig Groot-Waterschap van 

Woerden, ontstaan in de middeleeuwen als gevolg van de grote ontginningen. De bisschop van 

Utrecht, die landsheer was over het gebied waartoe ook Woerden en Waarder behoorden, gaf 

stukken veenwildernis ter ontginning uit aan kolonisten. Deze moesten het drassige moerasland 

droogleggen en het in cultuur brengen. Het ontginningsgebied of “cope” werd ingedijkt en het 

overtollig polderwater werd via gegraven sloten afgevoerd naar een grotere rivier. Dat begon al in de 

tiende eeuw in Barwoutswaarder (de naam verwijst misschien naar één van de ontginners, 

waardgrond van Berwout), Kromwijk en Bulwijk: de ontginners lieten het overtollig water van het 

hoger gelegen land, naar de Oude Rijn afvoeren. De kolonisten van Bekenes en het Oosteinde van 

Waarder waterden af langs een oud veenriviertje, de Oude Wetering, naar de Rijn. 

In 1366 besloten de polders van Barwoutswaarder c.a. om niet meer via de Rijn, maar via de 

Hollandse IJssel af te wateren. Dat was om onder de hoge kosten uit te komen, die de afwatering via 

de Rijn en de sluizen van Spaarndam met zich meebrachten.  

In de zestiende eeuw was het echter slecht gesteld met de Hollandsche IJssel, deels als gevolg van 

natuurlijke omstandigheden zoals het slechte weer, mislukte oogsten en ziekte of ongedierte. De 

IJssel verzandde en was zo ondiep geworden dat er nauwelijks water meer afgevoerd kon worden, 

laat staan dat er scheepvaartverkeer mogelijk was. Het vee van de boeren kon niet meer grazen op 

de drassige landerijen en men beklaagde zich 

hierover bij hun polderbestuur. Gevolg was dat in 

de zestiende eeuw de ene na de andere polder weer 

onder het Groot-Waterschap van Woerden kwamen 

te vallen. In 1535 keerden de polders van 

Barwoutswaarder terug naar afwatering via de Rijn, 

het Oosteinde van Waarder in 1571. Het 

grondgebied van het ‘nieuwe’ Groot-Waterschap 

werd hiermee flink uitgebreid ten opzichte van het 

‘oude’ Jaarlijks werd door de ingenomen polders 

een bedrag voor het recht van uitwatering betaald 

aan het Hoogheemraadschap Rijnland.  

Toen het land begon in te klinken en lager kwam te 

liggen dan de Rijn moest er een oplossing worden 

bedacht voor het probleem van het afvoeren van 

overtollig water: dat ging niet meer vanzelf. Men 

koos voor het omhoog brengen van het water met 

behulp van een windmolen. Barwoutswaarder c.a. 

had er twee: de eerste moet rond 1535 gebouwd 

zijn, toen de uitwatering weer naar de Rijn 

verplaatst werd. Die stond in het oostelijk deel van 

het gebied, op Barwoutswaarder (tegenwoordig 

Woerden) en werd de Langewiekermolen of 

Barwoutswaardse molen genoemd. Voor de bouw 

van een tweede molen kreeg de polder in 1594 

toestemming van het Domkapittel. Dit werd de 

Oosteindermolen, die stond ongeveer 750 meter 

ten zuiden van de Rijn in het land, ongeveer een 

Werkzaamheden aan sluisdeuren en de brug bij 

het gemaal Barwoutswaarder uit 1881. Deze 

stond op de plaats van de vroegere 

Barwoutswaardse molen. Foto uit 1916. 

(beeldbank RHC foto SR0021) 
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kilometer ten oosten van Nieuwerbrug. 

Aan de Langwiekermolen werd in 1705 groot onderhoud uitgevoerd, waaronder de bouw van een 

nieuw bovenhuis. Bij een van de molens werden in 1865 een ijzeren bovenas en roeden geplaatst en 

nog rond 1878 kreeg de Langwiekermolen een ijzeren scheprad met as. Al met al werden de twee 

poldermolens in deze periode steeds duurder in het onderhoud, terwijl ze steeds minder 

presteerden. Het duurde echter nog tot 1881 voordat de ingelanden, de gezamenlijke 

grondeigenaars, besloten om de molens te vervangen door een stoomgemaal. Verschillende polders 

in de omgeving waren Barwoutswaarder daarin al voorgegaan. Het nieuwe gemaal kwam op de 

plaats van de oude Lange Wiekermolen in het oostelijk deel van de polder. Het gebouw werd 

ontworpen door J. Paul en gebouwd door de Woerdense aannemer D. Oudshoorn; de stoommachine 

kwam van de Rotterdamse firma Walker & Co. De Langewiekermolen werd gesloopt en vier jaar 

later, in 1885, werd ook de Oosteindermolen voor afbraak verkocht en in 1887 gesloopt. Het gemaal 

werd in 1921 omgebouwd tot een zuiggasgemaal en in 1951 tot een elektrisch gemaal.  

Een deel van het grondgebied van de polder ging in 1973 over naar de Gemeente Woerden. Ten 

behoeve van de bouw van de nieuwbouwwijk Molenvliet was een overeenkomst gesloten tot het 

ontpolderen van circa 300 hectare in het noordoostelijk deel van de polder. Voor een goede 

afwatering van het resterende deel van de polder, circa 700 hectare werd een nieuw elektrisch 

vijzelgemaal gebouwd. Deze werd gebouwd op ongeveer dezelfde plaats als de vroegere 

Oosteindermolen. Het oude gemaal werd buiten werking gesteld; het gebouw staat nog altijd aan 

Barwoutswaarder en is tegenwoordig een gemeentelijk monument. 

De organisatie van het waterstaatsbeheer wijzigde sterk vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw. Veel 

kleine polders en waterschappen bleken niet meer voldoende in staat om hun taak naar behoren uit 

te voeren en het aantal taken op het gebied van waterbeheer was sterk toegenomen. Als gevolg 

daarvan werden nieuwe, grotere waterschappen en hoogheemraadschappen opgericht. Met ingang 

van 1 januari 1975 kwam er daardoor ook een eind aan het zelfstandig bestaan van de polder 

Barwoutswaarder c.a. Met ongeveer dertig andere polders en waterschappen ging de polder op die 

datum op in een nieuw ingericht Groot-Waterschap van Woerden.  

Bestuur en organisatie 

 

De oudst bekende schouwbrief voor Barwoutswaarder, Bekenes, Bulwijk, het Kerverland en 

Kromwijk  dateert van 1623 en dit is een afschrift met aanvulling van een eerder uitgegeven 

schouwbrief uit 1611. Voor het Oosteinde van Waarder werd vanaf 1648 een aparte schouwbrief 

uitgegeven.  Beide brieven zijn bewaard gebleven in het archief van het Groot-Waterschap van 

Woerden, met hierop allerlei aanvullingen en wijzigingen tot in de negentiende eeuw. In het in deze 

inventaris beschreven archief bevinden zich alleen afschriften van deze schouwbrieven. Behalve deze 

stukken zijn er geen oude reglementen bewaard gebleven waarin bepaald werd hoe het bestuur 

samengesteld moest worden of welke dwangmiddelen de polder aan kon wenden om op te treden 

tegen nalatige ingelanden. Uit een verslag van de schout en secretaris uit 1851 blijkt dat het 

polderbestuur op dat moment bestond uit een schout en zeven heemraden, waarvan drie uit de 

polders Barwoutswaarder, Bekenes en het Kerfland, twee uit de polders Kromwijk en Bulwijk en 

twee uit de polder het Oosteinde van Waarder. De schout was tevens secretaris en gadermeester 

van de polder, maar ook burgemeester en secretaris van de gemeente Barwoutswaarder, Bekenes en 

Waarder. Niet bekend is sinds wanneer deze situatie zo geregeld was. 

Halverwege de negentiende eeuw werden overal in Zuid-Holland nieuwe reglementen vastgesteld 

voor polders en hoogheemraadschappen. Het nieuwe Bijzonder Reglement dat bij Koninklijk Besluit 

van 4 januari 1858 vastgesteld werd, gold voor zowel de polder Barwoutswaarder, Bekenes, Bulwijk, 

het Kerverland en Kromwijk, maar ook voor het Oosteinde van Waarder.  
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In dit reglement werden de grenzen van de polder vastgelegd en bepaald dat het bestuur zou 

bestaan uit een voorzitter en vier leden onder de benaming van schout en heemraden. 

In deze beginperiode was de voorzitter van het polderbestuur tevens secretaris, in dit geval was het 

een nevenfunctie voor de burgemeester van Barwoutswaarder. Burgemeester Jacobus Bredius van 

Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld was van 1858 tot 1877 zowel voorzitter als secretaris van de 

polder Barwoutswaarder c.a. en zelfs nog van andere polders. Na zijn vertrek werden juist de functies 

van secretaris en penningmeester gecombineerd. Verder waren er nog een molenaar, later 

machinist, een bode en een technisch opzichter in dienst van de polder.  

 

Bestuursleden 1858-1974 

 

Voorzitter 

J. Bredius 1858-1877 

A. Knijff Hzn 1877-1907 

W. Paling Lzn 1907-1914 

Jac. de Koning 1914-1918 

P. Hagoort 1918-1923 

J. Hijkoop 1923-1960 

W. Kool 1960-1972 

W.A. Streng 1972-1974 

 

Secretaris 

J. Bredius 1858-1877 

W. Paling Lzn 1877-1914 

U.J. ten Hoeve 1914-1958 

Joh. van der Zanden  1958-1972 

 

Penningmeester  

N. van Leeuwen 1858-1872 

Joh. Verkleij 1872-1874 

W. Paling Lzn 1874-1907 

U. J. ten Hoeve 1907-1958 

Joh. van der Zanden 1958-1974 

 

Bestuurslid/heemraad 

P. Hagoort 1858-1867 

Jac. de Koning 1858-1868 

P. Wiltenburg 1858-1868 

J. Verduijn 1858-1872 

C. de Gier 1867-1872 

L. den Hollander 1868-1872 

C. Streng 1868-1903 

N. van Leeuwen 1872-1875 

J. Kromwijk 1872-1878 

W. Kraan 1874-1903 

A. Pauw 1876-1902 

J. van Leeuwen 1878-1908 

C. Hofland 1902-1908 

C. Lekkerkerker 1903-1915 

D. Verhoef 1903-1916 

W. van der Wind 1908-1914 

W. van Mourik 1908-1932 

L. den Hollander  1914-1930 

W. Hofland 1915-1932 

C. Streng 1916-1946 

W. Lievaart 1930-1944 

T. van Dijk 1932-1950 

G. de Vor 1932-1952 

W. Kool 1944-1960 

W.A. Streng 1946-1972 

J. Haarman 1950-1968 

R.J. Lekkerkerker 1952-1974 

A.J. van der Stoel 1952-1974 

G.P. van Os 1961-1974 

M.J. van den Bosch 1968-1974 

L. Lievaart 1972-1974 

 

 

Archief en inventarisatie 

 

Het bewaard gebleven archief is vanaf de reglementering in 1858 redelijk compleet. Zo vormen de 

notulen, begrotingen en rekeningen een hele serie tot aan de opheffing in 1974. De rekeningen zijn 

al vanaf 1766 aanwezig. De resoluties, die net als de notulen vaak een belangrijke bron vormen voor 

het bestuurlijke reilen en zeilen van de polder, zijn niet aanwezig. Hoewel van oudsher sommige 

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

werden, zijn de polderresoluties ook niet terechtgekomen bij het archief van het schoutambacht 

Barwoutswaarder. 
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Over het archiefbeheer bij de polder door de 

jaren heen, is niet veel bekend of bewaard 

gebleven. De oudste vermelding over het archief 

van de polder is een lijst van archiefstukken die 

in 1846 is opgemaakt door de toenmalige schout 

C.J. Bredius. Hierop zijn tot 1882 meerdere 

aanvullingen gemaakt. Vervolgens is in 1884 

door voorzitter A. Knijff een nieuwe inventaris 

gemaakt, die met aanvullingen is bijgewerkt tot 

1958.  

Van de stukken die oorspronkelijk tot het archief 

van de polder het Oosteinde van Waarder 

hoorden, is een lijst bewaard gebleven, 

vermoedelijk opgemaakt in 1942. Door de 

secretaris van de gemeente Waarder is toen 

namelijk archiefmateriaal van de polder het 

Oosteinde van Waarder overgedragen aan de 

poldersecretaris. Deze stukken waren gevonden 

tijdens de inventarisatie van het 

gemeentearchief bij het Algemeen Rijksarchief 

in ‘s-Gravenhage. Ze zijn nu geïntegreerd in het 

hierna beschreven archief.  

 

In 1967 besloten de zeventien Hollandse polders 

binnen het Groot-Waterschap, op aandringen 

van de Provinciaal Archiefinspecteur, om hun 

archieven in bewaring te geven aan het Groot-

Waterschap van Woerden. In dat jaar was er 

een goedgekeurde archiefbewaarplaats gereed 

gekomen in het Gemeenlandshuis aan de 

Havenstraat. Daar heeft het archief van de 

polder Barwoutswaarder gestaan tot kort na de 

opheffing van het Groot-Waterschap per 1 

januari 1995. Het archief werd kort daarna overgebracht naar de bewaarplaats van het Streekarchief 

Rijnstreek (tegenwoordig het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard) in het gemeentehuis van Woerden.  

 

Voorafgaand aan de overbrenging van het archief naar het Gemeenlandshuis, werd in 1966  het 

archief van de Barwoutswaarder c.a. geïnventariseerd door J.H. Streefland, de toenmalige 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 van ongeveer 1955 tot aan de opheffing van de polder per 1 januari 1975 waren hier 

uiteraard nog niet in meegenomen. Hieronder bevonden zich bijvoorbeeld ook stukken over de 

ontpoldering en overdracht van wegen. 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 op basis van de daarvoor geldende richtlijnen uit 1984 en 1994. Dit 

betreft vooral bijlagen bij de rekeningen, circulaires, stukken met betrekking tot de 

pensioenvoorziening van personeel en vergunningen verstrekt door andere organen en ter 

kennisname gezonden aan het polderbestuur.   

 

De inventaris uit 1846 (zie inv.nr.97) . 
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Het archief van de polder Barwoutswaarder c.a. staat bij het RHC bekend onder beheersnummer 

H084. De omvang van het archief beslaat in totaal 3,875 strekkende meter. Het archief is volledig 

openbaar.  
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INVENTARIS  

VAN HET ARCHIEF VAN DE  

POLDER BARWOUTSWAARDER C.A. (1595) 1641-1974 

 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1-10. Notulen van vergaderingen van het bestuur en vergaderingen van stemgerechtigde  

 ingelanden van de gecombineerde polders Barwoutswaarder, Bekenes, Bulwijk, het  

 Kerverland, Kromwijk en het Oosteinde van Waarder, 

 1851-1974.   9 delen en 1 omslag 

 

 1. 1856-1866 (juni), met los inliggend 1851 (dec.)-1856;  

 2. 1866 (juni)-1873 (juni);  

 3. 1873 (juli)-1884 (apr.);  

 4. 1884 (mei)-1902 (mei);  

 5. 1902 (nov.)-1920 (feb.);  

 6. 1920 (mrt.)-1939 (apr.);  

 7. 1939 (mei)-1953 (mei);  

 8. 1953 (juni)-1966 (mrt.);   

 9. 1966 (apr.)-1973 (apr.).  

 10. 1973 (mei)-1974 (dec.), met vergaderstukken. 1 omslag 

  

11-12. Ingekomen stukken, 

 1784-1975.   2 pakken

  

 11. 1784-1955;  

 12. 1956-1975. 

 

13. Minuten van uitgaande stukken, 

 1847-1955.   1 pak 

 

14. Registers van ingekomen en verzonden stukken, 

 1958-1963.   2 katernen 

 

15. Repertoria van de akten, opgesteld door de secretaris of de bode, 

 1827-1877.   1 omslag 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

I. ORGANISATIE 

 

A. Grondgebied en bestuursinrichting 

 

16. Bijzonder Reglement 1858, met schetskaart en stukken betreffende vaststelling en  

 wijziging,  

 1826-1962 en 1974.  1 omslag 

 N.B. Zie ook afbeelding A1327 op de website. 

 

17. Stukken betreffende de ontwatering en het aangaan van een ontpolderingsovereenkomst  
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 met de Gemeente Woerden ten behoeve van de bouw van woningen en bedrijven, met  

 kadastrale situatietekeningen, 

 1972-1974.   1 omslag 

 N.B. Zie voor het in verband hiermee gewijzigde Bijzonder Reglement, inv.nr. 16 en de  

 inv.nrs. 193-196. 

  

B. Bestuur  

 

18. Stukken betreffende de verkiezing van heemraden/bestuursleden, 

 1858-1974.  1 pak 

 N.B. Zie ook inv.nr. 5 en 6.  

  

19. Stukken betreffende de verkiezing en het aftreden van voorzitters, 

 1870-1972.  1 omslag 

 

20. Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 

 1884-1934 en 1937-1953. 1 deel en 1 katern 

 

21. Register van stemgerechtigde ingelanden en gevolmachtigden, 

 1949-1974.  1 kaartsysteem                               

 

C. Personeel 

 

 1.  Algemeen 

 

22. Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden en personeel in dienst van de  

 polder, 

 1914-1954.  1 omslag 

 

23. Register met afschriften van akten van benoeming en ontslag van polderpersoneel en  

 van besluiten tot vaststelling van de pensioengrondslag, 

 1922-1952.  1 deel 

 

24. Stukken betreffende het Ambtenarenreglement, 

 1932 en 1955. 1 omslag 

 

25. Stukken betreffende de vrijstelling van de Arbeidsinzet voor polderpersoneel, 

 1943-1945.  1 omslag 

 

26. Stukken betreffende het aangaan van een aansprakelijkheidsverzekering voor de polder  

 en al zijn functionarissen,  

 1954.  1 omslag 

 

 2.  Secretaris-penningmeester 

  

27. Molenrekening van Barwoutswaarder, Bekenes, Bulwijk, Kromwijk en het Oosteinde van  

 Waarder 1693 en 1694, extracten betreffende de inkomsten voor de secretaris, 

 [ca. 1695].  1 stuk 

 

28. Stukken betreffende de benoeming, het dienstverband en ontslag van de secretaris, 
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 1858-1914.  1 omslag 

 

29. Stukken betreffende de benoeming, het dienstverband en ontslag van de  

 penningmeester, 

 1858-1907.  1 omslag 

 

30. Stukken betreffende de benoeming van een secretaris-penningmeester, 

 1958-1965.  1 omslag 

 

 3.  Molenaar / machinist 

 

31. Verzoekschrift van C. du Moulin, eigenaar van het Hof van Waarder, aan schout en  

 heemraden van Barwoutswaarder en het Oosteinde van Waarder tot het, wegens  

 ouderdom en ongeschiktheid, doen ontslaan van de molenaar, 

 1650.  1 stuk 

 

32. Stukken betreffende de benoeming, het dienstverband en ontslag van poldermolenaars, 

 1873-1881.  1 omslag 

 

33. Stukken betreffende de benoeming, het dienstverband en ontslag van de  

 poldermachinisten, met instructie 1946, 

 1881-1972.  1 omslag 

 

 4.  Overige functies 

 

34. Minuten van verzonden brieven aan K. Hogervorst inzake het besluit tot benoeming c.q.  

 verlening van eervol ontslag als opzichter, 

 1870 en 1882. 2 stukken 

 

35. Stukken betreffende de benoeming, het dienstverband en ontslag van de bode, 

 1882-1969.  1 omslag 

 

36. Instructie voor de wegwerker, 1946, met stukken betreffende de benoeming en het  

 verlenen van ontslag van G. van der Ham als zodanig,   

 1942 en 1954. 1 omslag 

 

37. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van J. van den Boogaard te  

 Amsterdam als technisch opzichter van het gemaal, 

 1952 en 1964. 1 omslag 

 

D. Bezittingen  

 

38. Stukken betreffende de verkoop aan de Spoorweg-Maatschappij Leiden-Woerden van een  

 perceel water, 

 1876-1877.   1 omslag 

 

39. Stukken betreffende de verkoop aan en verbeteringen van weteringen en de oude  

 Molenvliet door het Rijk ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 12,  

 1934-1935 en 1939-1941. 1 omslag 
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40. Akte van de verhuur aan A. Winterswijk te Rietveld van een gedeelte van de Oude  

 voormolenvliet bij het Schotsvarken om te gebruiken als opslag voor bomen, 

 1943.   1 stuk 

 

41. Stukken betreffende de aankoop en wijziging van de tenaamstelling van enige percelen  

 land en water, gelegen rondom het gemaal, van M. Heerema van Zuidtwijck, 

 1947-1949.   1 omslag 

 

42. Akte van de verpachting aan de poldermachinist N. Verheul van enkele percelen weiland  

 en boomgaard gelegen bij het gemaal, voor een periode van drie jaar, 

 1949.   1 stuk 

 

43. Stukken betreffende de verhuur aan L. Lievaart en A.C. Wennekers van de molenwerf en 

 een gedeelte van de Oude Molenvliet bij het Schotsvarken, 

 1956-1964.   1 omslag 

 

44. Stukken betreffende de verkoop aan en ruiling met de Fa. A. Blok te Woerden van  

 perceeltjes grond en sloot, 

 1961-1965.   1 omslag 

  

45. Akte van verkoop aan de gemeente Woerden van een gedeelte van de Molenvliet met de  

 voorboezem en de oude sluis, concept, 

 1974.   1 stuk 

 

E. Financiën 

 

 1. Begrotingen en rekeningen 

  

46-48. Begrotingen, 

 1827-1964.   3 pakken 

 

 46. 1827, 1828, 1857-1860 en 1862-1907.  

 47. 1908-1931 en 1933-1957. 

 48. 1958-1964.  

 

49-57. Rekeningen, 

 1766-1963.  9 pakken 

 N.B. De rekeningen over 1766-1783 zijn afschriften. 

 

 49. 1766-1787; 

 50. 1788-1796; 

 51. 1797-1817; 

 52. 1818-1847;  

 53. 1848-1877; 

 54. 1878-1907; 

 55. 1908-1927; 

 56. 1928-1957; 

 57. 1958-1963.  
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58-59. Gecombineerde begrotingen en rekeningen, 

 1964-1974.  2 pakken 

  

 58. 1964-1969; 

 59. 1969-1974. 

 

60-63. Bijlagen bij de rekening, 

 1782-1850.  4 pakken 

  

 60. 1782, 1783, 1801 en 1803-1810; 

 61. 1811-1825; 

 61. 1826-1835; 

 63. 1836-1850. 

 

64. Stukken betreffende de controle van de jaarrekening en wijziging van de begroting, 

 1956-1974.  1 omslag 

 

 2. Omslag en inning van polderlasten 

 

65. Rekest van schout en poldermeesters van de polder het Oosteinde van Waarder aan de  

 Staten van Holland om de verponding te mogen innen op de zittingsdagen van het  

 polderbestuur, minuut, 

 1647.   1 stuk 

 

66-69. Leggers of gaarderboeken, registers van percelen van ingelanden tot vaststelling van de  

 te betalen omslag,  

 [ca. 1830].  4 delen 

 

 66. polder Barwoutswaarder; 

 67.  polder Kromwijk en Bulwijk; 

 68. polder Kerfland; 

 69. polder Het Oosteinde van Waarder. 

 

70. Staten van opgave van omslagplichtige ingelanden met vermelding van de grootte van  

 ieders eigendom, 

 z.j. [ca. 1830-1858]. 1 omslag 

 

71-76. Leggers of gaarderboeken van de polder Barwoutswaarder, registers van percelen van  

 ingelanden tot vaststelling van de te betalen omslag,  

  [1856-1961] en [ca. 1964-1974]. 2 delen en 3 pakken 

 

 71.  [1856-1961], artikelnrs. 1-238, met voorin een alfabetische naamlijst van  

  eigenaren; 1 deel 

 72. [ca. 1925-1961], artikelnrs. 239-358;  

 73. [ca. 1964-1974], artikelnrs. 1-504;  1 deel 

 74. [ca. 1964-1974], artikelnrs. 508-866;  1 pak 

 75. [ca. 1964-1974], artikelnrs. 867-1248;  1 pak 

 76. [ca. 1964-1974], vervallen artikelnrs. 528-1125.  1 pak 

 

77. Alfabetisch register op het gaarderboek, bijgehouden tot ca. 1960, 
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 [ca. 1910].  1 deel 

 

78-85. Kohieren van de omslag van polderlasten, 

 1858-1973.  8 pakken 

 N.B. Zie voor de kohieren over de jaren 1833-1841 inv.nr. 94. 

 

 78. 1858-1888; 

 79. 1889-1919; 

 80. 1920-1939; 

 81. 1940-1959; 

 82. 1960-1964; 

 83. 1965-1967; 

 84. 1968-1970; 

 85. 1971-1973. 

 

86. Stukken betreffende de herziening van de belastbare opbrengst van de ongebouwde  

 eigendommen, 

 1884-1888.  1 omslag 

 

87. Correspondentie met W. Verhoef, wed. B. Kromwijk, inzake een geschil over het door haar  

 te betalen aandeel in de hoefslagplicht van de Waarderse Dijk (Oosteinde), 

 1928.  1 omslag 

 

88. Perceelsgewijze leggers op het gaarderboek, uitgesplitst per grondgebied van de  

 gemeenten Woerden, Waarder en Barwoutswaarder, 

 [ca. 1952].  3 delen 

 

89. Verzamelingsleggers van grondeigenaars in de polder met vermelding van hun totale  

 grondbezit, 

 1963-1974.  3 delen 

 

90. “Register 71”, register van verwijzingen van perceelnummers op de kadastrale  

 minuutplannen naar de bijbehorende artikelen in de kadastrale leggers, met wijzigingen,  

 en alfabetisch register, 

 [ca. 1963-1974].  1 deel   

 

 3. Geldleningen 

 

91. Akte van schuldbekentenis door het polderbestuur voor de minderjarige kinderen van  

 wijlen Diderick Heereman, heer van Suijtwijck, van een geldlening groot  ƒ14.200,-, 1680,  

 met aantekeningen omtrent de aflossing, 

 1693.   1 stuk 

 

92. Stukken betreffende het aangaan van een rekening-courant overeenkomsten bij  

 verschillende banken, 

 1947-1975.   1 omslag 

 

93. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening groot ƒ22.000,- bij de Coöp.  

 Boerenbank te Woerden, ter financiering van het verbouwen van de machinistenwoning,  

 het uitbaggeren en verdiepen van de Achtermolenvliet en de werkzaamheden voor het  
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 verwijderen van de schutsluis, 

 1965-1966.   1 omslag 

 

 4. Boekhouding en financiële administratie 

 

94. Journaal van ontvangsten en uitgaven, balans en kohier van de omslag van de  

 gecombineerde polders van Barwoutswaarder en Bekenes, maar ook van de polders het  

 Westeinde van Waarder, Kamerik-Teijlingens, Kamerik-Mijzijde, Groot-Houtdijk  

 Teijlingens, Klein-Houtdijk Teijlingens en ’s-Gravesloot, 

 1833-1841.   1 deel 

 

95-96. Kasboeken, 

 1959-1972.   2 pakken 

  

 95. 1959-1965;  

 96. 1966-1972. 

 

F. Archief 

 

97. Inventarissen van het archief van de gecombineerde polder van Barwoutswaarder, 1846  

 en 1884, met supplementen, 

 1861-1958.   2 katernen 

 

98. Ingekomen en minuten van verzonden stukken betreffende het polderarchief, 

 1922-1955.   1 omslag 

 

99. Inventaris van stukken behorende tot het archief van de polder Het Oosteinde van  

 Waarder, 

 z.j. [20e eeuw].  1 stuk 

 

G. Verhouding tot hogere organen 

 

100. Volmacht voor kameraar Jan Florisz en heemraad Cornelis Claesz int Houdt tot  

 vertegenwoordiging van het polderbestuur van het Oosteinde van Waarder voor het Hof  

 van Holland inzake een proces tegen het Hoogheemraadschap Rijnland over de inlevering  

 van polderrekeningen,  

 1641.   1 stuk 

 

101. Algemeen reglement voor de polders in Zuid-Holland 1856, met stukken betreffende  

 wijzigingen en aanvullingen, 

 1857-1954.   1 omslag 

 

102. Algemene keur op de dijken, kaden, wateren en landen in het Groot-Waterschap van  

 Woerden, 

 1863.  1 katern 

 

103. Algemene keur voor het Groot-Waterschap van Woerden, ontwerp, 1866, met stukken  

 betreffende wijzigingen en aanvullingen,  

 1873-1969.  1 omslag 
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104. Stukken betreffende de opheffing van oude regelingen tussen het Hoogheemraadschap  

 Rijnland en het Groot-Waterschap van Woerden in het algemeen en de polder  

 Barwoutswaarder c.a. in het bijzonder, 

 1957-1959.   1 omslag 

 

II. TAAKUITVOERING 

 

A. Toezicht 

 

 1. Keur en schouw  

 

105. Plakkaat van de Staten van Holland tot het verwijderen van eksternesten, 

 1656.  1 stuk 

 

106. “Schouwbrief”, keur op het schouwen van de door de polder Papekop en Diemerbroek  

 gelegde kade vanaf de Linschoten tot de kade van de polder het Oosteinde van  

 Waarder, 1612, afschrift, 

 [begin 19e eeuw]. 2 katernen 

 

107.  “Schouwbrief”, keur voor de polder Barwoutswaarder c.a. op de dijken , bruggen, kaden,  

 weteringen, hoofdelingen en scheisloten, 1687, afschrift, 

 [begin 19e eeuw]. 1 katern 

 

108. Register houdende afschriften van de schouwbrieven van 1612-1805 voor de  

 polder Barwoutswaarder c.a., 

 [begin 19e eeuw]. 1 deel 

 

109. “Ampliaties”, aanvullingen op de schouwbrief van 1612 voor de polder  

 Barwoutswaarder c.a. betreffende de schouw over en het onderhoud van de ringkade,  

 en aanvulling op de schouwbrief voor de polder het Oosteinde van Waarder van 1694,  

 afschriften, 

 1802.  1 omslag 

 

110. “Ampliaties”, aanvullingen op de schouwbrief van 1687 voor de polder  

 Barwoutswaarder c.a., 

 1805 en 1836. 1 omslag 

  

111. Stukken betreffende een aanvulling op de schouwbrief van 1694 voor de polder het  

 Oosteinde van Waarder,  

 1805.  1 omslag 

 

112. Stukken betreffende de keur of politieverordening voor de polder Barwoutswaarder c.a.,  

 op het onderhoud van de kaden, wegen en wateringen met daarbij behorende  

 kunstwerken, 

 1863-1953.  1 pak 

 

113. Minuten van verzonden stukken door het polderbestuur en processen-verbaal inzake  

 overtredingen van de polderkeur, 

 1950-1952.   1 omslag   
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114. Keur of politieverordening 1953, met stukken betreffende herziening, 

 1968-1971.   1 omslag 

 

 2. Vergunningen 

 

115. Registers van verleende vergunningen vanaf 1860, 

 1860-1968.   2 delen 

 

116. Verordeningen tot het heffen van leges voor het verlenen van vergunningen, met  

 correspondentie, 

 1950.   1 omslag 

  

117. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen en onderhouden van  

 duikers in dijken en kaden, 

 1852 en 1915-1942. 1 omslag 

 N.B. Zie ook inv.nr. 120. 

 

118. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van bruggen en  

 hoofdelingen, 

 1875, 1877-1878 en 1919-1974. 1 pak 

 

119. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het rooien en planten van  

 bomen, 

 1879-1932.   1 omslag 

 

120. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het dempen van sloten, 

 1893-1974.   1 pak 

 

121. Stukken betreffende de verlening van vergunningen tot het maken en houden van  

 dammen (al dan niet in samenhang met het dempen van sloten), 

 1898-1974.   1 omslag 

 N.B. Zie ook inv.nr. 120. 

 

122. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen van kabels, 

 1919-1969.   1 pak 

 

123. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het plaatsen van  

 elektriciteits- of telefoonpalen, 

 1923-1957.   1 omslag 

 

124. Stukken betreffende de verlening van vergunningen voor het leggen en houden van  

 buizen en leidingen, 

 1923, 1930-1931, 1950 en 1955-1972. 1 omslag 

 

125. Stukken betreffende vergunningen verleend aan derden het doen van werkzaamheden  

 aan en het gebruik van fabrieksmaterieel boven of op de Hoge Rijndijk, 

 1925-1926, 1930 en 1946. 1 omslag 

 

126. Stukken betreffende de vergunning verleend aan het Rijk tot het verleggen van  

 wateringen en andere waterstaatswerken ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 12,  
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 en stukken betreffende gerezen geschillen over de betaling van de bijdrage in de kosten  

 van de extra bemaling binnen de polder,  

 1934-1939.   1 pak 

 

127. Stukken betreffende de vergunning verleend aan de firma C. van Duijn en Zonen tot het  

 verlengen van een vletsloot en de financiering van het onderhoud aan een hierlangs  

 aangelegde kade, 

 1944 en 1949-1951. 1 omslag 

 

128. Verzoekschrift van H.D. van Achterberg te Waarder tot het plaatsen van een  

 watermolentje, met beschikking, 

 1954.   3 stukken 

  

129. Stukken betreffende de verlening van vergunningen tot het lozen van (afval)water, 

 1955-1974.   1 omslag 

 

130. Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende de verlening van  

 vergunning aan J.G.F.A. Wennekers tot het ontgronden van percelen, 

 1960-1968.   1 omslag 

 

131. Stukken betreffende de verlening van vergunning aan de Gemeente Woerden voor het  

 uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de oprichting van een  

 rioolwaterzuiveringsinstallatie, 

 1962 en 1971.  1 omslag 

 

132. Stukken betreffende de verlening van vergunning voor het plaatsen van waarschuwings-  

 en wegwijzerborden, 

 1962 en 1963.  1 omslag 

 

133. Stukken betreffende de aanleg van een aardgasleiding door de N.V. Nederlandse Gasunie,  

 voor zover gelegen binnen de polder, met tekeningen van het tracé, 

 1964-1975.   1 pak 

 

134. Stukken betreffende de reconstructie van de Rijksweg A12 voor zover gelegen binnen de  

 polder, 

 1968-1974.   1 pak 

  

135. Correspondentie met de Nederlandse Aardolie Maatschappij betreffende het verlenen van  

 vergunning voor het doen van seismisch onderzoek, 

 1969-1970.   1 omslag 

 

136. Stukken betreffende het toezicht op de vuilstortplaats van de gemeente Woerden, aan de  

 Waardsedijk, 

 1969-1972.   1 omslag 

 

B. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken 

 

 1. Algemeen  

 

137. Akte van aanbesteding alsmede bestek en voorwaarden voor het onderhoud aan de twee  
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 watermolens, een sluis, schoeiing, twee stenen bruggen in de Hoge Rijndijk en vijf  

 heiningen, 

 1861.  2 katernen 

  

 2. Waterstand en bemaling 

 

138. Correspondentie met de schout van de polder Ruige Weide over de afwatering op deze  

 polder van een perceeltje bos langs de Oostkade gelegen onder de polder  

 Barwoutswaarder c.a., 

 1858.  1 omslag 

 

139. Stukken betreffende het peil van de waterstand en het aanbrengen van een peilschaal, 

 1869, 1879 en 1943-1944. 1 omslag 

 

140. Stukken betreffende het verzoek van het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek  

 om hulp met de bemaling door middel van een duiker in de Tuurluurskade, in verband met  

 een brand in de molen van die polder op 7 oktober 1874,  

 1874.   1 omslag 

 

141. Correspondentie met het bestuur van de polder Papekop en Diemerbroek inzake de  

 (niet doorgegane) plannen tot oprichting van een gemeenschappelijke bemaling of fusie  

 van de polders, 

 1879 en 1920.  1 omslag 

 

142. Correspondentie met het bestuur van de polder Wulverhorst en de beide Vlooswijken  

 inzake het verlenen van hulpbemaling aan deze polder door middel van een duiker,  

 1889-1890.   1 omslag 

 

143. Bijzondere verordening betreffende de bemaling op de boezem van het Groot- 

 Waterschap van Woerden, 

 1902 en 1914. 2 stukken 

 

144. Peilbesluiten en stukken betreffende de verlaging van het polderpeil en de hiertegen  

 ingebrachte bezwaren van de Milieugroep Driebruggen, 

 1961-1974.  1 omslag 

  

 3. Watergangen 

 

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

 1861.  1 katern 

 

146. Stukken betreffende het aanbesteden van herstelwerkzaamheden aan de voorwatergang  

 bij de Langwiekermolen, 

 1873.   1 omslag 

 

147. Stukken betreffende bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediende klachten over  

 onvoldoende breedte en diepte van scheisloten en weteringen, 

 1912 en 1924-1926. 1 omslag 

 

148. Stukken betreffende het schoonmaken en uitdiepen van weteringen, uitgevoerd in het  
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 kader van de werkverschaffing, 

 1938-1940.   1 omslag 

 

149. Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden  

 aan het polderbestuur, tot het dempen van ca. 300 meter oude Molenvliet, 

 1955.   1 stuk 

 

 4. Sluizen 

 

150. Stukken betreffende het leggen en vernieuwen van een sluisje bij de watermolen van  

 Barwoutswaarder en correspondentie met het Groot-Waterschap van Woerden inzake het 

 hierover gerezen geschil tussen ingelanden van het Oosteinde van Waarder en het  

 polderbestuur van Barwoutswaarder, afschriften,  

 1658-1659 en 1764-1765. 1 omslag 

 

151. Stukken betreffende het houden van een vergadering voor ingelanden van de  

 gecombineerde polders van Barwoutswaarder inzake het vernieuwen van het sluisje bij de  

 Langwiekermolen, 

 1738-1739.   1 omslag 

 

152. Ingekomen en minuten van verzonden stukken betreffende het heffen van schutgeld 

 aan de sluis bij de Langwiekermolen, 

 1874.  1 omslag 

 

153. Bestek en voorwaarden voor en stukken betreffende de aanbesteding aan J. Vermeer te  

 Hekendorp van de vernieuwing van de sluisdeuren en het dek van de brug bij het  

 stoomgemaal, 

 1916.   1 omslag 

 

154. Stukken betreffende de opheffing en sloop van de schutsluis bij het gemaal, 

 1960-1964.  1 omslag 

 N.B. Zie ook inv.nr. 93. 

 

 5. Bruggen en duikers 

 

155. Stukken betreffende de overname van het onderhoud aan de brug over de oude  

 Molenvliet in de Hoge Rijndijk bij het Schotsvarken, 

 1910 en 1946-1947. 1 omslag 

 

156. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het vervangen van een houten brug in  

 de Hoge Rijndijk, bij de hofstede van J.Th. Verhoef, 

 1920.   1 katern en 1 stuk 

 

157. Stukken betreffende een rechtsgeding met C. van der Lee inzake de onderhoudsplicht van  

 een brug in de Hoge Rijndijk, 

 1920-1923.   1 omslag 

 

158. Stukken betreffende het onderhoud aan en vernieuwen van bruggen in de Waardersedijk  

 (in het Oosteinde van Waarder), 

 1924, 1930 en 1943-1944. 1 omslag 
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159. Hoefslagboek voor de bruggen, 1924, en correspondentie met Gedeputeerde Staten  

 inzake een gerezen geschil over de vaststelling, 

 1924-1925.   1 omslag 

 

160. Bestek en voorwaarden voor het vernieuwen van een stenen brug in de Hoge Rijndijk, bij  

 de hofstede van Jac. de Koning, met tekening, 

 1926.   3 stukken 

 

161. Correspondentie met Rijkswaterstaat inzake de bouw van bruggen en duikers ten behoeve  

 van de aanleg van Rijksweg 12, voor zover gelegen binnen de polder, 

 1931-1933.   1 omslag 

 

162. Verzoekschrift aan en vergunning verleend door Provinciale Waterstaat tot het herstellen  

 van een brug in de Hoge Rijndijk bij steenfabriek ‘Ruimzicht’,  

 1937.   2 stukken 

 

 6. Kaden en dijken 

 

163. Naamlijst van hoefslagplichtigen van de Zijdelkade (of Damkade, het verlengde van de  

 Kosterdijk richting het zuiden), met vermelding van de grootte van ieders slag, 

 1688.   1 stuk 

 

164-165. Stukken betreffende de verzwaring van en het onderhoud aan de Linschoter- en  

 Kromwijkerdijk door de polder Barwoutswaarder c.a. en andere polders langs deze dijk,  

 ter bescherming tegen het water van de Lek, 

 1726-1752.   2 pakken 

 

 164. 1726-1747; 

 165. 1748-1752.  

 

166. Akte waarbij H. Knijf en wed. R. van Daalen, eigenaren van de pan- en tichelbakkerij te  

 Bulwijck verklaren dat, mocht de zee- of Lekdijk doorbreken, zij zorg zullen dragen voor de  

 ophoging van de Rijn- of Linschoterdijk, gelegen bij hun bakkerij, 

 1729.   1 katern 

 

167. Stukken betreffende de schouw door dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot- 

 Waterschap van Woerden over de dijken en verhoefslaagde kaden, met stukken  

 betreffende de aan te brengen verbeteringen en naamlijsten van hoefslagplichtige  

 ingelanden, 

 1744, 1750, 1760, 1805-1862 en z.j. 1 omslag 

 

168. Rekest van het polderbestuur aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap  

 van Woerden inzake een geschil over het onderhoud aan de Papendijk bij het Hof van  

 Waarder, met kantbeschikking, 

 1804.   1 katern 

 

169. Overeenkomst en correspondentie met het polderbestuur van Papekop en Diemerbroek  

 inzake de schouw over en het onderhoud aan de ringkade en de (Broeker)molenvliet,  

 gelegen tussen deze gecombineerde polders,  
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 1804 en 1849-1850. 1 omslag 

 

170. Akte van overeenkomst met P. Kwakkelsteijn en L. Bouthoorn inzake het onderhoud van  

 de ringkade gelegen voor de hofstede De Bas op de Papendijk,  

 1804.   1 katern 

 

171. Rekest van enkele landeigenaren onder Kromwijk en Bulwijk aan dijkgraaf en  

 hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden, om uitstel van het verhogen  

 van de Linschoterdijk, met beschikking, 

 1810.   1 katern 

 

172. Stukken betreffende het onderhoud aan de kade langs de Molenvliet tegenover het  

 Schotsvarken, 

 1840 en 1845.  2 stukken 

  

173. Correspondentie met de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij inzake een door het  

 polderbestuur opgelegde boete wegens het niet onderhouden van een gedeelte van de  

 ringkade, 

 1867-1868.   1 omslag 

 

174. Staten houdende de namen van eigenaars en gebruikers van adressen met minstens één  

 hectare land, opgemaakt in het kader van het dijk- of kadeleger, 

 1920-1954.   1 omslag 

 

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

 welke de geheel binnen de Provincie Zuid-Holland gelegen polders tegen boezemwater  

 beschermen, 

 1921 en 1931. 2 katernen 

 

176. Naamlijsten van dijkwachtplichtigen, 

 1956-1973.   1 omslag 

 

 7. Molens en bemaling 

 

177. Akte van overeenkomst met afgevaardigden van het domkapittel van Utrecht inzake het  

 afgraven van enige percelen land en het graven van een voorvliet naar de Rijn ten  

 behoeve van de bouw van een nieuwe windwatermolen voor de gecombineerde polders  

 van Barwoutswaarder c.a., 1595, afschrift, 

 [ca. 18e eeuw.]  1 stuk 

 

178. Stukken betreffende de aanbesteding van onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden  

 aan één van de watermolens,  

 1705.   1 omslag 

 

179. Stukken betreffende de verzekering van de poldermolens bij de Onderlinge Brand- 

 Waarborg Maatschappij, 

 1819, 1875 en 1885. 1 omslag 

 

180. Stukken betreffende de aanbesteding van het onderhoud aan de Langwiekermolen, 

 1835.   1 omslag 
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181. Lijsten van defecten aan de beide molens, 

 [ca. 1840]  en 1870. 3 stukken 

 

182. Correspondentie met het Groot-Waterschap van Woerden inzake de belemmering van de  

 windvang van de Langwiekermolen door bomen en ander houtgewas, 

 1848-1849.   1 omslag 

 

183. Stukken betreffende aan het polderbestuur geleverde molenroedes, 

 1865-1873.   1 omslag 

 

184. Stukken betreffende de plannen tot en de daadwerkelijke oprichting van een  

 stoomgemaal, met tekeningen, 

 1871-1872 en 1881-1882. 1 pak 

 

185. Stukken betreffende de levering door Maatschappij IJzergieterij ‘De Prins van Oranje’ te ’s- 

 Gravenhage van een ijzeren scheprad, een wateras en een waterstoel ten behoeve van de  

 Langwiekermolen, 

 1878-1881.   1 omslag 

 

186. Akte van openbare verkoop aan Pieter van Schaik te Bodegraven van de buiten werking  

 gestelde windwatermolen en het uitvoeren van werkzaamheden in verband hiermee, 

 1885.   1 katern 

 

187. Minuten van verzonden stukken aan het Groot-Waterschap van Woerden inzake de  

 opgave van de eigenschappen en afmetingen van het stoomschepradgemaal,  

 1906.   3 stukken 

 

188. Stukken betreffende het verrichten van werkzaamheden en het aangaan van een  

 geldlening in verband met het veranderen van het stoomgemaal in een zuiggasgemaal,  

 met tekeningen, 

 1920-1922, 1932, 1935, 1939 en 1941. 1 omslag

   

189. Stukken betreffende de aanschaf en financiering van een reservegenerator voor het  

 gemaal, en het vernieuwen van bruggen, 

 1931-1932.   1 omslag 

 

190. Stukken betreffende de werkzaamheden voor en financiering van de vervanging van de  

 zuiggasinstallatie van het gemaal door een elektrische installatie, 

 1951-1954.   1 omslag 

 

191. Overeenkomsten en correspondentie met het Gemeente-Energiebedrijf Gouda  

 betreffende de energielevering ten behoeve van het gemaal, 

 1954-1968.   1 omslag 

  

192. Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden aan en de controle van de  

 bemalingsinstallatie in het gemaal, door het Technisch Bureau van de Unie van  

 Waterschapsbonden N.V., 

 1957-1974.   1 omslag 
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193-196. Stukken betreffende de ontpoldering van een deel van de polder Barwoutswaarder c.a. en  

 het ontwikkelen en uitvoeren van en nieuw afwateringsplan en de bouw van een nieuw  

 vijzelgemaal ter realisatie hiervan, 

 1958-1975.   3 pakken en 1 omslag 

 

 193. Ontwerp en ontwikkeling afwateringsplan, door Heidemeij Nederland B.V.,  

  met tekeningen, 1958-1973; 

 194.  Bouw van een nieuw vijzelgemaal, met tekeningen, 1973-1975; 

 195. Stukken betreffende de aankoop van percelen grond ten behoeve van de  

  bouw van het vijzelgemaal, 1974. 1 omslag 

 196.  Bestek en stukken betreffende het graven en/of verruimen van waterlopen  

  c.a., 1974-1975. 

 

 8. Machinistenwoning 

 

197. Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van een machinistenwoning, met  

 tekening, 

 1881-1882.   1 omslag 

 

198. Stukken betreffende de brandverzekering van de machinistenwoning, 

 1882, 1942, 1945, 1948, 1965 en 1973. 1 omslag 

 

199. Stukken betreffende de aanleg van drinkwaterleiding ten behoeve van de  

 machinistenwoning, 

 1935-1950.   1 omslag 

 

200. Bouwvergunning voor de verbouw van de machinistenwoning, met tekeningen, 

 1962.   1 omslag 

 

201. Stukken betreffende de verkoop van de overbodig geworden machinistenwoning aan W.  

 van de Wijngaard, 

 1974-1975.   1 omslag 

 

 9. Wegen en voetpaden 

 

 Algemeen 

 

202. Stukken betreffende een overeenkomst tussen Johan Nicolaas van Malapart en enkele  

 landeigenaren in het Kerverland, over een uitpad van hun landerijen,  

 1655.   2 stukken 

 

203. Hoefslagboek, 1918-1924, met aanvullingen en wijzigingen, 

 1918-ca. 1974.  1 deel 

 

204. Staten houdende de namen van hoefslagplichtigen van wegen met vermelding van de  

 grootte van de hoefslagen en het door hen te betalen bedrag, 

 1925-1926.   2 stukken 

 

205. Stukken betreffende de indeling door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van wegen 

 gelegen binnen de polder, in wegklasse B, en stukken betreffende het verlenen van  
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 ontheffing van het verbod tot het berijden van deze wegen, 

 1939, 1945-1949 en 1954-1955. 1 omslag 

 

206. Alfabetisch register op het hoefslagboek, ca. 1918, met wijzigingen, en naamlijsten van  

 hoefslagplichtigen, 

 [ca. 1964-1972].  1 omslag 

 

207. Stukken betreffende de opheffing van de hoefslagplicht voor de Boerendijk,  

 Kromwijkerdijk en Waardsedijk te Woerden, 

 1973.   3 stukken 

 

 Boerendijk en Hoge Rijndijk 

 

208. Extract uit de wegenlegger van de polder, voor wat betreft de Boerendijk en Hoge Rijndijk,  

 gelegen binnen de gemeente Woerden, met begeleidend schrijven, 

 1880.   2 stukken 

 

209. Stukken betreffende de bestrating en verbetering van de Boerendijk en de Hoge Rijndijk  

 en het gerezen geschil met H. van Vliet te Woerden over het door hem te betalen aandeel  

 in de hoefslagplicht, 

 1923-1924.   1 omslag 

 

210. Stukken betreffende het verharden en verbeteren van het voetpad en de rijweg op de  

 Hoge Rijndijk, 

 1932 en 1938-1939. 1 omslag 

 

211. Stukken betreffende het verbeteren van de tertiaire weg nr. 9 (Hoge Rijndijk met  

 Boerendijk), uitgevoerd in het kader van de Werkverschaffing, 

 1939-1940.   1 pak  

 

212. Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van tertiaire weg nr. 9,  

 de Boerendijk en de Hoge Rijndijk, aan de gemeenten Woerden en Barwoutswaarder, 

 1947-1959.   1 pak 

  

213. Verzoekschrift van en vergunning voor de gemeente Barwoutswaarder tot het gedeeltelijk  

 afgraven en verbeteren van de tertiaire weg nr. 9, de Hoge Rijndijk, met tekeningen, 

 1950.   1 omslag 

 

 Waardersedijk of Oosteinde 

 

214. Rekest van schout en kroosheemraden van de polder het Oosteinde van Waader aan  

 dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden tot het verbeteren  

 van de Waardsedijk tussen het Kievitshuisje en de Stad Woerden, met kantbeschikking,  

 1721.   1 stuk 

 

215. Overeenkomst tussen de polder het Oosteinde van Waarder en het stadsbestuur van  

 Woerden tot de aanleg en het onderhouden van een zandpad (Oosteinde) van het  

 Kievitshuisje tot aan de grens met het Westeinde van Waarder, 1681, afschrift, 

 [18e eeuw].   2 stukken 
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216. Stukken betreffende de bestrating van de Waardersedijk (in het Oosteinde van Waarder)  

 en de financiering hiervan, 

 1924-1925.   1 omslag  

 

217-218. Stukken betreffende de verbetering van de tertiaire weg nr. 20, het Oosteinde van  

 Waarder, en de door de provincie Zuid-Holland verleende bijdragen in de kosten van het  

 onderhoud, 

 1948-1968.   2 pakken 

 

 217. 1948-1955;  

 218. 1956-1968.  

 

219.  Stukken betreffende de overeenkomst met de N.V. Nederlandse Spoorwegen inzake de  

 overname van  het beheer en onderhoud van de opritten naar de spoorwegovergang in de  

 Waardersedijk, 

 1952-1955.   1 omslag 

 

220. Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Driebruggen van het onderhoud van

 tertiaire weg nr. 20, het Oosteinde van Waarder, voor zover het binnen die gemeente ligt, 

 1964-1967.   1 omslag 

 

221. Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Woerden van het onderhoud van

 tertiaire weg nr. 20, het Oosteinde van Waarder, voor zover het binnen die gemeente ligt, 

 1964-1970.   1 omslag 

 

 Overige wegen 

 

222. Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Driebruggen van het onderhoud van   

 gedeelten van de tertiaire wegen nr. 18 en 20, Westeinde, Voordijk, Kosterdijk en  

 Molendijk, voor zover gelegen binnen die gemeente, 

 1964-1966.   1 omslag 

 

STUKKEN DIE GEEN DIRECTE RELATIE MET HET POLDERARCHIEF HEBBEN  

 

223. Akten van belening door de Staten va Holland en Westfriesland voor Vrederijck Voocht  

 van Rijnevelt, Huijch Wouterszoon, Willem Huijgenszoon van der Geer en Maria van der  

 Geer, echtgenote van mr. Willem van Strijen, met enige percelen land in Bulwijck,  

 1568, 1597, 1613, 1636 en 1664. 5 charters 
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De concordans geeft aan welke nieuwe nummers de archiefstukken in deze inventaris hebben 

gekregen ter vervanging van de nummering van de Inventaris van het archief van de polder 

Barwoutswaarder c.a. door J.H. Streefland (’s-Gravenhage, 1966). 
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