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1
STUKKEN VAIT ALGEMENE AAPT),
Notulen.

Notulen van cle vergaderingen van het bestuur en van stemge.
rechtigde ingelanden, 1870 - 1956. 2 delen,
1. 1870 - 1918;
2. 1919 - 1956.
Ingekomen en uitgaande stukken.
3.

Ingekomen stukken, 1070 - 1956. 1 omslag.

4.

Minuten van uitgaande Drieven, 1927 - 1956. 1 omslag.
STUKKEN BETREFFETOE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
BES TÏÏÏÏKSINRjCHTING.
REGLEMENT VOOR HET GROOT-WATERSCHAP VAN WOERDEN.

5-

Stukken betreffende de wijziging van het reglement voor het
Groot-Waterschap van V/oerden, 1872. 2 stukken.
ALGEMEEN POLDERREGLEMENT.

6,

Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland, 1871, 1916 - 1956. 1 omslag.

7.

Stukken betreffende een verzoek van het polderbestuur aan de
Staten van Zuid-Holland tot opheffing van de vrijdom van omslag, verbonden aan openbare wegen, door wijziging van het
Algemeen Polderreglement, 1935- 1 omslag.
BUITENGEWOON WATERSCHAPSREGLEMENT.

8.

Buitengewoon waterschapsreglement voor de polders en waterschappen geheel binnen de provincie Zuid-holland gelegen,
19445 1953. 1 omslag.
BIJZONDER RE GLEMENT.

9.

Bijzonder reglement, instructie voor de molenaar, alsmede een
schouwbrief op het onderhoud der kaden, dijken, weteringen en
daarbij behorende kunstwerken en het toczioht op de kraaienen eksternesten in de polder, 1795. 1 stuk.

10.

Stukken betreffende het bijzonder reglement voor de polder,
1902 - 1904, 1918 - 1919, 1922, 1929 - 1930, 1933, 1951.
1 omslag.
BESTUUR.
VERKIEZINGEN,

11.

Lijsten, houdende de namen
vermelding van cle grootte
der hunner uit te brengen
1944 - 1947, 1952, 1954 -

der stemgerechtigde ingelanden, met
van hun eigendommen en het door ieaantal stemmen, IO79 - 1911, 1942,
1956. 1 omslag.

VOORZITTER EN LEDEN.
12.

Missive van de municipaliteit van Bodegraven, houdende mededeling aan het polderbestuur, inzake het afleggen van de eed
van trouw, 1796. 1 stuk.

13.

Akten van beëdiging van kroosheemraden, 1333 - 1(335. 3 stukken.

14.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden en
voorzitters van het polderbestuur, 1871, 1872, 1ö747 I876,
1880, 1884, 1894, 1396, 1920, 1922, 1944. 1 omslag.

15.

Processen-verbaal van stemmingen ter verkiezing van een lid
van het polderbestuur, 1914 - 1954. 1 omslag.

16.

Processen-verbaal van stemmingen ter verkiezing van een voorzitter van de polder, 1916 - 1952. 1 omslag.

17.

Processen-verbaal van eedsaflegging door nieuw benoemde bestuursleden, 1926, 1936, 1945. 3 stukken.

13.

Proces-verbaal van eedsaflegging door de nieuw benoemde voorzitter van het bestuur, 1952. 1 stuk.
HULPMIDDELEN Y00R Pk UITVOERING Y M DE TAAK.
AMBTENAREN.
Algemeen.

19.

Akte van overdracht door het polderbestuur aan de Centrale
Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam van het ongevallen-risico van de werklieden in dienst van de polder, 1914. 1 stuk.

20.

Stukken betreffende de bezoldiging van het bestuur en het
personeel van de polder, 1919? 1933 - 1936, 1942 - 1952.
1 omslag.

21.

Stukken betreffende het pensioen van het personeel in dienst
van de polder, 1923 - 1956. 1 omslag.

22.

Stukken betreffende de arbeidsinzet tijdens de duitse bezetting van het administratief personeel alsmede van het personeel van het kadeleger van de polder, 1943 - 1944.
1 omslag.
Ambtenarenreglement.

23.

Stukken betreffende de vaststelling van het ambtenarenreglement A en B voor de polder, ter uitvoering van de Ambtenarenwet 1929, 1932. 1 omslag.
oecretaris-penningiaees ter.

24.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van een secre-

taris-penningmeester voor de polder, 1878, 1931, 1942, 1947.
1 omslag.
25.

Opzichter.
Brief van J. Goldberg, polderopzichter, houdende verzoek om
ontslag uit zijn ambt, 1891 . 1 stuk.

Bode.
26.

Stukken betreffende cle benoeming on het ontslag van een bode
voor de polder, 1923. 1 omslag.
Mo1enaar/machinist.

27.

Brief van A. van Riet, oud molenaar van de polder, aan het
polderbestuur, houdende verzoek, om een tegemoetkoming in
de schade, ontstaan door de verkoop vp.n het bij hem in gebruik zijnde perceeltje land, 1880. 1 stuk.

28.

Instructies voor de machinist van het poldergemaal, zonder
jaar (circa I872), 1920. 2 stukken.
N.B. Zie voor de instructie voor de molenaar van 1795 nummer
9 van deze inventaris.

29.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van oen machinist voor de polder, 1950. 1 omslag.
ARCHIEF.

30.

Stukken betreffende het archief van de polder, I873, 1886,
1920 - 1958. 1 omslag.
FINANCIEN.
Omslag en nadering van polderlasten.

31.

Akten van openbare aanbesteding door schout en heemraden '
van het invorderen van het laagmorgengeld, 1662 - '666.
1 omslag.

32.

Akte van openbare aanbesteding door schout en heemraden van
het innen van het hontgeld van de henniptiend, 1667. 1stuk.

33.

S t a a t , h o u d e n d e opgave v a n h e t a a n d e e l v a n h e t g e m e n e land
v a n de p o l d e r in de o m s l a g v a n h e t G r o o t - W a t e r s c h a p v a n
W o e r d e n , 1705. 1 stuk.

34-36.
fc
W

K o h i e r e n v a n omslag, 1785 - 1 9 5 5 . 3 o m s l a g e n ,
34. 1785, 1796 - 1798, 1811, 1812. 1014 - 1816, 1833,
1370 - 1890}
35. 1891 - 1911;
36. 1919 - 1926, 1930 - 1939, 1941 - 1955.

37-38.

Verzamelingsleggers op het gaarderboek van de polder, 1871 1891. 2 delen.
37- 1871 - 1381;
38. 1832 - 1391.

39.

Staten, houdende opgave van plaats gehad hebbende mutaties in
het gaarderboek, 1923 - 1940. 1 omslag.

40.

Stukken betreffende een door D. Scheer te Leidon bij do vergadering van stemgerechtigde ingelanden ingediend adres inzake
zijn aandeel in de polderomslag, 1937 - 1936. 1 omslag.
Kas ge1d1eningon.

41.

Akten van schuldbekentenis door schout en heemraden voor enige
personen, inzake aangegane geldleningen, 1769. 1 omslag.

4-.

Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden
tot het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de
Coöperatieve Boerenleenbank te Bodegraven. 1 o55. 1946.
2 stukken.

43.

Akte van schuldbekentenis door het polderbestuur voor J.J.
Agterof te Bodegraven inzake een kasgeldlening, groot
ƒ 2.500, — , 1946. gelijktijdig afschrift. 1 stuk.
Beleggingen.
Verkoop.

44.

Akte van openbare verkoop door het polderbestuur van de bagger m de voorvliet van de wipmolen, 1861. 1 stuk.

45.

Akte van openbare verkoop door het polderbestuur van enige
percelen hakhout in de Meyepolder, 1664. 1 stuk.

46.

Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden
tot onderhandse verkoop van de voorvliet aan W. Vervoerd
onder overdracht aan deze van het onderhoud van een over
genoemde vliet gelegen brug, I875. 1 omslaé
^6 •

47. Akte van openbare verkoop door het polderbestuur van oud
hout, I877. 1 stuk.
40.

Dossier inzake de verkoop door het polderbestuur aan het Rijk
van een gedeelte watering, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B nummer 3574, in verband met de vernieuwing
van de Noordpolderbrug, gelogen in de rijksweg BodegravenHarmeien, 1931. 1 omslag.
Verpachtin•ë«

49.

Akten van openbare verpachting door schout en heemraden van
het kadeweer, gelegen in do Hornpolder, 1675 - 1679, 1805.
2 stukken.

50.

Akten van openbare verpachting door schout en poldermeesters
van de Meye-, ÏToordzijder-, Zuidzijder-, Weijpoortsche- en
Veijlandsche polder van percelen wei- en hooiland voor de tijd
van 1 jaar, 1816, 1017, 1819 - 1826. 1 omslag.

51.

Akten van openbare verpachting door schout en poldermeesters
van de Noordzijder-, de Weijpoortsche- en de Zuidzyderpolder
van enige percelen land, genaamd de Hornkamp, het kadeweer
op de Dronen alsmede de smalkade of zogenaamde visserij of
moerassen langs de Prinsendijk, voor de tijd van één jaar.
1816, 1819 - 1825, 1827 - 1834. 1 omslag.

52.

Akten van openbare verpachting door schout en heemraden van
de Noordzijderpolder van de Hornkamp, gelegen in de Meyepolder,
voor de t:jd van 1, 5 en 6 jaar, 1817, 1Ö40 - 1872. 1 omslag.

53.

Akten van openbare verpachting door het polderbestuur van twee
percelen hooiland, 1827 - 1877. 1 omslag.

54-

Akte van onderhandse verpachting door het polderbestuur aan
Simon de Jeu te Bodegraven van + 16 vierkante meter gedempte
uitwateringsvliet, gelegen langs het perceel, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B nummer 2328, voor de tijd
van 10 jaar, 1892. 2 stukken.

5
55»

Stukken betreffende de onderhandse verpachting door hot
poldert es tuur van de verhoef slaagde Meije-Vlietkade, kadastraal hekend gemeente Bodegraven, sectie B nummers 1530 1556, 2884 en 2885, aan B. van der Vecht te Bodegraven,
1910 - 1911. 1 omslag.
Zegelrecht.

56.

Repertoires van gezegelde akten van de Noordzyder-, liefje-,
Weypoortsche-5 Weylandsohe-, Boezem- en Zuidzijderpolder,
1816 - 1320, 1834 - 1877. 1 omslag.
Begroting.

57-58.

9-61.
A

62-66.

£

Begrotingen, I870 - 1955. 2 omslagen.
57. 1ö70 - 1910;
58. 1911 - 1955.
Rekening.
Rekeningen, 1642 - 1955. 3 omslagen.
59. 1642 - 1645, 164LJ - 1651, 1653 - 1655, 1660 - 166 :1665 - I667, 1669, 1671, 1674, 1675, 1677 - 1679,
1682;
60. 1705, 1707, 1711, 1713, 17H, 1716, 1726, 1731,
1732, 1733, 1735, 173«, 1747, 1752, 1753, 1765,
1769, 1770, 1773 - 1778, 1700, 1703, 1785 - 1788,
1805 - 1009| afschriften.
61. 1811, 1813 - 1825, 1869 - 1955.
Bijalgen tot de rekening.
Bijlagen tot de rekening, 1642 - 1955. 5 omslagen.
62. 1642, 1644, 1654, 1660, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681,
1683, 1687, 1688, 1690, 1691, 1694, 1695, 1700 1702, 1704 - 1713, 1715 - 1718, 1720 - 17295
63. 1730 - 1733, 1755, 1757, 1738, 1740, 1741, 1747,
1749 - 1751, 1753 - 1761, 1763, 1765 - 1772;
64. 1773 - 1798, 1799, 1802, 1804 - 1805?
65. 1006 - 1829, 1869 - 1884,66. 1885 - 1955.
UITVOERING VAN BE 'JMK.
TOEZICHT.
Keuren.
Keur voor hot Groot-Waterschap van V/oerden.

67,

Algemene keur voor het Groot-Waterschap van Woerden op boezemwateren, dijken, kaden en daarbij behorende v/erken, I873 - 1956.
1 omslag.

68.

Bijzondere v e r o r d e n i n g b e t r e f f e n d e de bemaling op de boezem
van h e t Groot-Waterschap van V/oerden, 1902. 1 s t u k .

6^.

Keur op h e t onderhoud der boezemkaden i n h e t Groot-Watersohap

van woerden, welke do geheel binnen de provincie Zuid-Holland
gelegen polders tegen boezemwater beschermen, 1920 - 1932.
1 omslag.
Polderkeur.

-J

70.

Stukken betreffende de keur of politieverordening voor de
Noordzijderpolder op het onderhoud van de wegen, bruggen,
bruggenhoofden, vlieten, weteringen en sloten, 1884 - 1955.
1 omslag. N.B. Zie voor een sohouwbrief van 1795 nummer 9 van deze
inventaris.
Vergunningen.
Buizen, kabels en zinkers.

71.

Vergunning, verleend door de Commissaris der Koningin in de
provincie Zuid-Holland aan de firma Nederlandsohe Stoomduigenzagery, gevestigd te Bodegraven, tot het leggen van een
buisleiding door de rijksweg Leiden-V/oerden ten behoeve van
haar fabrieksgebouwen, I9O4. 1 stuk.

72.

Rekest van burgemeester en wethouders van Bodegraven aan het
polderbestuur, om vergunning tot het leggen van twee sterkstroomkabels onder het dek van do brug over de uitwateringsvliet van de polder; met goedkeuring van het polderbestuur
daarop, 1921. 1 stuk.

73.

Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van
Groot-Watersohap van Woerden aan de N.V. Bodegraafsche
Waterleiding tot het leggen van een gegoten ijzeren buis
de weg in Buitenkerk en in de Schoordijk ten behoeve van
uitbreiding van het buizennet der waterleiding, 1925. 1

het
in
de
stuk.

74.

Rekest van burgemeester en wethouders van Bodegraven aan het
polderbestuur, om vergunning tot het leggen van een electrische kabel in de noordelijke berm van de Buitenkerkse- en
Schoordijkseweg en in de oostelijke berm van de Kerkweg en de
Meijeweg, met goedkeuring van voornoemd bestuur daarcp, 1927.
1 stuk.

75.

Vergunning, verleend door het polderbestuur aan de ïï.V.
Bodegraafsche Waterleiding, gevestigd te Bodegraven, tot
het maken van twee zinkers onder de bruggen in de Horndijk
ten behoeve van het leggen van waterleidingbuizen in de Meije,
1929. 2 stukken.

76.

Stukken betreffende een verzoek van de Bodegraafsche Gasfabriek, gevestigd te Bodegraven, aan het polderbestuur, om
vergunning tot het verleggen van een gasbuis van de zuidelijkenaar de noordelijke kant van de brug over de uitwateringsvliet van de polder, 1929. 2 stukken.

77.

Stukken betreffende een verzoek aan het polderuestUUX Vaïl J,
Bergshoefi' te Bodegraven, om vergunning tot het leggen van
een afvoerbuis door de Vlietkade ten behoeve van de waterlozing van een van zijn woningen, 1937 - 1938- 2 stukken.

78.

Vergunning, verleend door het bestuur van de Meijepolder aan
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te
•s-Gravenhage tot het loggen van een interlooale telefoonkabel vanaf Bodegraven naar de Meije, 1952. 1 omslag.
Duikers.

7
79»

Missive van dijkgraaf on hoogheemraden van het Groot-Waterschap van V/oerden, gericht aan het polderbestuur, houdende
toezending van een aan D. Rijlaarsdam en de weduwe I. Brunt
te Bodegraven verleende vergunning tot het leggen van een
duiker door de Schaardijk, 1900. 1 stuk.

30.

Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van het
G-root-Waterschap van Woerden aan K.de Koning te Bodegraven,
tot het leggen van een duiker door de Hollandsohe kade ter
verkrijging van water uit "de Meije" ten behoeve van zijn
perceel, kadastraal lekend gemeente Bodegraven, sectie B
nummer 3211, 192 7. 2 s tukken.

61.

Vergunning, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van het
Groot-Waterschap van Woerden aan W. Boei- te Bodegraven, tot
het leggen van een duiker door de Rijksstraatweg (Noordelijke
Rijndijk) tor verkrijging van water uit de Rijn ten behoeve van
zijn perceel, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie
B nummer 1280, 1028. 1 stuk.

82.

Vergunningen, verleend door de Rijkswaterstaat aan enige
ingelanden van de Noordzijdorpolder, tot het leggen en behouden van duikers door de rijksweg Bodegraven-Harmeien,
1928 - 1943, 1954, 1956.Gelijktijdige afsohriften. 1 omslag.

83.

Vergunning, verleend door liet polderbestuur en het college
van dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van
Woerden aan het bestuur van de vereniging "Wintersport" te
Bodegraven, tot het leggen van een duiker door de kade van
de uitwateringsvliet van de polder ten behoeve van het
maken van een ijsbaan op het perceel, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B nummer 943* 1931? 1937* 1 omslag.

84.

Stukken betreffende een verzoek van B. Baars te Bodegraven
aan het polderbestuur, om vergunning tot het leggen van een
duiker door de polderkade en van een buis ten behoeve van
de Wraterverversing in oen stoepsloot, 1934* 3 stukken.
Bruggen en besohoeiïngen.

85.

Stukken betreffende een verzoek van H.G. Stolwijk te Bodegraven aan het polderbestuur, om vergunning tot het maken van
een gewapend betonnen brug over de dwarswetering in de polder, 1939. 2 stukken.

86.

Vergunningen, verleend door de Rijkswaterstaat> tot het gebruikmaken van de rijksweg Zwammerdam-Harmelen voor het behouden van besohoeiïngen van gewapend beton met gemetselde
rollaag ter weerszijden van duikers door - en van hekken op
uitwegdammen ten behoeve van de aan de noordzijde van deze weggelegen percelen, kadastraal bekend gemeente Bodegraven,
sectie B nummers 3823, 446O, 4466, 4487 en 4498, 1942 1943. 4 stukken.
lompen- en graven van sloten en het leggen van dammen.

37.

Vergunning, verleend door het polderbestuur aan C. Zaal Azn,
en consorten, tot het dempen van de sloot, gelegen tussen de
weg, genaamd Buitenkerk, en het perceel kadastraal bekend gemeente Bodegraven, seotie B nummer 3u9éj Y)2.l\. 1 stuk.

8
80.

Stukken betreffende een verzoek van F. van Bam te Bodegraven
aan liet polderbestuur, om vergunning- tot demping van de sloot,
gelegen langs de Rijksstraatweg, kadastraal bekend gemeenteBodegraven, sectie B nummer 949, 1934. 2 stukken.

89.

Stukken betreffende een verzoek van M.H. van de Poll te
Zwammerdam, namens A.H. van der Most te Bodegraven, aan het
polderbestuur, om vergunning tot liet aanbrengen van een gewapend betonschoeiïng en tot het dempen van de halve scheisloot, over een lengte van ongeveer 37 m, tussen een perceel van voornoemde Van der Most en een perceel van G.H. Op
't Landt te Bodegraven, 1954 - 1935. 3 stukken.

90.

Stukken, houdende verzoek van burgemeester en wethouders
der gemeente Bodegraven aan het polderbestuur, om vergunningtot het dempen van sloten in hun gemeente, 1934, 1939, 1954 1956. 1 omslag.

91.

Vergunningen, verleend door het polderbestuur aan de Staat
der Nederlanden, tot het dempen van bestaande en het graven
van nieuwe sloten en het verlengen van duikers ten behoeve
van de verbetering van do rijksweg Bodegraven-Harmeien,
1935, 1937, 1939. 1 omslag.

92.

Stukken betreffende een verzoek van G.S.P. van Griethuizen
te Bodegraven aan hot polderbestuur, om vergunning tot het
leggen van een dam met duiker voor zijn perceel Buitenkerk 36
ter vervanging van een brug, 1937. 2 stukken.

93.

Vergunning, verleend door het polderbestuur aan de Wederkerige
Verzekering Maatschappij "Eerste Onderlinge Broeiglas Verzekering Mij. "te 's-Gravenhage, tot het dompen van gedeelten
sloot, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B
nummers 447, 492, 493 en 495, 1954. 2 stukken.

94.

Vergunning, verleend door het polderbestuur aan G. Versloot
te Bodegraven, tot het dempen van een gedeelte sloot, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B nummer 4565, 1954»
2 stukken.
Plaatsen van molens.

95-

Vergunningen, verleend door het polderbestuur, tot het plaatsen van watermolentjes op sloten, gelegen in de polder,

1941 - 1950. 1 omslag.
Planten en rooien van bomen.
96.

Vergunningen, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van het
Groot-Waterschap van Voerden, tot het rooien van bomen, staande in de berm van do lagefiijndijken van de Schoordijk, alsmede
tot het weder inplanten, 1922 - 1930. 1 omslag.
Uitwegen.

97»

Vergunning, verleend door de Commissaris dor Koningin in de
provincie Zuid-Holland aan burgemeester en wethouders van Bodegraven, tot het opruimen van een bestaande en het maken en
behouden van een nieuwe uitweg naar de rijksweg van het Haagsche Schouw naar de Utrechtsohe grens, 1919. 1 stuk.

9
98.

Vergunningen, verleend door het Provinciaal Bestuur van
Zuid-Holland en de Rijkswaterstaat tot het maken en behouden
van uitwegen naar de rijksweg van het Haagsche Schouw naar
de Utrechtsche grens, 1924 - 1945. 1 omslag.
Afgravingen/ontgrondingen.

99.

Vergunningen, verleend door dijkgraaf en hoogheemraden van
het Groot-Waterschap van woerden, tot het afgraven en ontgronden van peroelen land in do polder, 1920 - 1956.
1 omslag.

100. Verordening tot regeling van ontgrondingen van terreinen en
van de bodem van wateren in do provincie Zuid-Holland, 1944?
1948 - 1949. 1 omslag.
101. Vergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, tot het afgraven en ontgronden van peroelen land in de polder, 195° - 1956. 1 omslag.
BEHEER EH ONDERHOUT; VAN WATERSTAATSWERKEN.
Waterstand.
102. Stukken betreffende het peil van de waterstand alsmede het
plaatsen van een peilschaal in de polder, 1679; 1945 ~ 1948*
1 omslag.
Wateringen.
103. Akten van openbare aanbesteding door de heemraden van de
Noordzijden- en Weijlandsohe polder van het banwerk in de Rijn,
1651 - 1661, 1679 - 1633. 1 omslag.
104. Akte van overeenkomst tussen het polderbestuur enerzijds en
J.H. van Dieijen en G, Blommosteijn, gevolgmachtigde van C,
Kromwijk, weduwe van J. Blommes teijn, anderzijds, inzake het
uitbaggeren van de voor- en aohtervliet van de polder, 1800,
1 stuk.
105. Stukken betreffende een geschil tussen het polderbestuur
enerzijds en de directie van de N.V. "de Eerste Nederlands che
Biervaten Industrie" te Bodegraven anderzijds, inzake de vernauwing van de vliet langs de percelen, kadastraal bekend
gemeente Bodegraven, sectie B nummers 2844 - 2843, 1901 1902. 1 omslag.
Kaden.
106. Rekest aan dijkgraaf en hoogheemraden van het G-root-Waters ohap
van V/oerden van schout en heemraden van de polder, houdende
verzoek, om goedkeuring van de door hen opgemaakte hoefslaglijst van do Ruygkado; met approbatie van dijkgraaf en hoogheemraden daarop, 1802, 1 omslag.
107. Staten, houdende opgave van de hoefslagpliohtige ingelanden
van de Meijo - Vlietkade, 1897, 1910.2 stukken.
108. Akte van aanbesteding door het polderbestuur van het verhogen
en verbreden van enige peroelen kade of ringdijk, kadastx'aal
bekend gemeente Bodegraven, sectie i nummers 1405 - 1407» 14121414, 1404, 2861, 2862, 1099. 1 stuk.
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109. Staten, houdende opgave van de dykwaohtpliohtige manschappen
van de polder, 1931 - 1954? 1956. 1 omslag.
110. Verordening voor de Ncordzijderpolder op het kadeleger, 194°.
2 stukken.
111. Staten, houdende opgave van de namen der personen, die met
de bewaking van de dijken en kaden zijn belast, 1940 - 1945.
1 omslag.
112. Staat, houdende opgave van de eigenaren van de Meijevlietkade, zonder jaar(1952). 1 stuk.
Molen/gemaal en machinistenwoning,
113. Akte van schuldbekentenis ten overstaan van notaris C. Akerboom te Amsterdam door schout en poldermeesters van de polder voor J. van Loon te Amsterdam, inzake een geldlening,
groot ƒ 5.000,— ten behoeve van het stichten van een nieuwe
watermolen5 met machtiging van - en borgstelling voor de
aflossing en rente van voornoemde geldlening door de buren
en ingelanden, 1674. 1 stuk.
114. Akten van openbare aanbesteding door het polderbestuur van
het onderhoud van de twee watermolens en verdere xraterstaatswerken voor de tijd van 5 jaar, 1057 - I867. 3 stukken.
115. Akte van openbare aanbesteding door het polderbestuur van
het leveren en onderhouden van de zeilen van de 2 watermolens
voor de tijd van 6 jaar, I867. 1 stuk.
116. Dossier inzake de stichting van een stoomgemaal voor de polder, 1070 - 1873, 1 omslag.
117» Stukken betreffende een door het polderbestuur met de maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam aangegane geldlening, groot ƒ 26.000,—, ten behoeve van het stichten
van een stoomgemaal, alsmede stukken betreffende de deelname
in het maatschappelijk kapitaal van voornoemde maatschappij
tot een bedrag, groot ƒ 1,500,—, tot zekerheidsstelling
van het geleende bedrag, 1872. 1 omslag.
118. Akten van aandeel in de Onderlinge Br and-V/aar borg Maatschappij, enkel voor poldcrwatermolens, het zij door wind of stoom
gedreven, gevestigd te Amsterdam, door liet polderbestuur
ten behoeve van de windwatermolens, 1872. 2 stukken.
119. Akte van aandeel in de Onderlinge Brand-Waarborg Maatschappij,
enkel voor polderwatermolens, hetzij door wind of stoom gedreven, gevestigd te Amsterdam, door het polderbestuur, ten
behoeve van het machinegebouw, de machine en de woning van de
machinist, 1872. 1 stuk.
120. Akte van onderhandse verkoop ten overstaan van notaris J.M»
Gordon te Bodegraven door mejuffrouw A. Boer, weduwe van
A.Ph. Koomans te Bodegraven aan het polderbestuur van een
gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie B nummer 1009, ten behoeve van het poldergemaal,
1874. 1 stuk.
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12' . Stukken betreffende de aflossing van de door het polderbestuur met de N.V. Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam aangegane geldlening, groot ƒ 26.000,— ten behoeve
v a n dc
stichting van een stoomgemaal, alsmede stukken betreffende de uitkering van het dividend van de deelname in
het maatschappelijk kapitaal van voornoemde naamloze vennootschap, 1372 - 1894, 1951 - 193«. 1 omslag.
122, Stukken betreffende een geldlening, groot ƒ 4 . 0 0 0 , — , aangegaan door het polderbestuur met H. Brunt te Waarder, ter
voorziening in de extra-kosten van de stichting van het
stoomgemaal, IO75. 1 omslag.
125. Akte van aanbesteding en gunning door het polderbestuur aan
de Maatschappij Ijzergieterij de Prins van Oranje te 's-Gravenhage van het leveren, stellen en in goede werking opleveren van een stoomketel in het poldergemaal, met bijbehorende
tekening, 1891. 1 omslag.
124, Stukken betreffende het verrichten van herstellingswerkzaamheden door de Fabriek van stoomketels en werktuigen voorheen
H. en J. Suyver te Amsterdam aan de stoomketel van het
stoomgemaal, 1909, 1 omslag.
125. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden
tot het aangaan van een geldlening, groot ƒ 21.000,—, ten
behoeve van de aanschaf van een zuiggasmotor met centrifugaalpomp, alsmede voor het verrichten van enig metsel- en
timmerwerk, 1916, 2 stukken.
126. Vergunning, verleend door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het polderbestuur, tot het oprichten van een zuiggasmotor met gasinstallatie in het poldergemaal ter vervanging van de stoombemaling, 1918. 1 omslag.
127. Besluit van de vergadering van terngerechtigde ingelanden
tot het aangaan van een geldlening, groot ƒ 8.100, — , ter
voorziening in do extra kosten voor do aanschaf van een zuiggasmotor met centrifugaalpomp, alsmede voor metsel- en timmerwerk, 1920. 2 stukken.
128. Akte van schuldbekentenis door hot polderbestuur voor H. van
der Graaf te Bodegraven inzake een geldlening, groot
ƒ 11.100,—, ten behoeve van de aflossing van de in 1916 en

1920 aangegane geldleningen, ter financiering van de aanschaf
van een zuiggasmotor met centrifugaalpomp en de daarmede ir
verband staande werken, 1926. 1 stuk."
129. Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden tot
het aangaan van een geldlening, groot f 10.000, — , met de Onderlinge Brandassurantie-Mij. Zwammerdam en omstreken ten behoeve van de aflossing van de in 1916 en 1920 aangegane
geldleningen ter financiering van de aanschaf van "een zuiggasmotor met centrifugaalpomp en de daarmede in verband
staande werken, 192 7. 2 stukken.
150. Stukken betreffende de aansluiting van de woning var de poldermachinist aan het drinkwaterleidingnet alsmede betreffende
de aanleg van een eleotrischo lichtinstallatie in het poldergemaal en de machinistenwoning, 1950 - 1951. 1 omslag.
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131. Stukken betreffende de renteverlaging van de in 1926 door
het polderben tuur met II. van der Graaf te Bodegraven aangegane geldlening, groot ƒ 11.100,—, ten behoeve van de aflossing van de in VJ1b en 1920 aangegane geldleningen
ter financiering van do aanschaf van een zuiggasmotor met
centrifugaalpomp en de daarmede in verband staande werken,
1955, 1937 - 1930. 1 omslag.
132. Stukken betreffende de omwisseling van twee aandelen in het
gemeenschappelijk kapitaal van de If.Y. Maatschappij voor Gemeen te-Crediet te Amsterdam voor drie 3 procent 40-jarige obligaties van deze naamloze vennootschap, alsmede de verkoop
van voornoemde obligaties ten behoeve van de aankoop van een
nieuwe cylinder en zuiger in de machine van het poldergemaal,
1939 - 1940. 1 omsla
1 •

133. Stukken betreffende het verrichten van enige herstellingen
aan de machine van het poldergemaal door de N.V. Crossley
Motoren te >s-Gravenhage, 1939 _ 1940. 1 omslag.
134. Akte van verzekering, aangegaan door het polderbestuur bij
de stichting "Algemeen Plattelands Holestverzokeringfonds",
gevestigd te Rotterdam, van de watermolen, 1940. 1 stuk.
135. listributiebeschoiden voor het aankopen van aardolieprodukten voor het poldergemaal, 1940, 1942, 1943. 1 omslag.
13é. Akte van onderhandse verhuur door A. Versloot te Bodegraven
aan de besturen van de Mede- en van de Noordzyderpolder van
een m een zandzuiger ingebouwde drie-cylinder Deutz Diesel
motor met bijbehoren, ton behoeve van de bemaling van deze
polders, 1945. 1 stuk.
137- Stukken betreffende een proces, gevoerd door de besturen van
de hoordzijder- en van de MeJjepoldcr tegen A. Versloot te
Bodegraven, inzake terugvordering van te veel betaalde huur
voor een Deutz Diesel motor ton behoeve van de bemaling van
deze polders, 1946 - 1950. 1 omsla;
l
ta •

^

138. Stukken betreffende de levering van een generatorkop voor de
zuiggasgenerator van het poldergemaal door H. Amersfoort Jr.
te Bodegraven, 1940. 2 stukken.
139. Missive van het polderbestuur aan H. van Egdom, poldermaohinist, houdende toentemming tot het plaatsen van een houten
loods op een naast het machinegebouw gelegen perceel grond,
1950. 1 stuk.
Bruggen en hoofdeneinden.
140. Rapport, opgesteld door J. Goldberg, opzichter van de polder,
inzake het veranderen van de in de straatweg gelegen brug over de uitwateringsvliet, IS76. 1 stuk.
141. Akte van overeenkomst tussen het polderbestuur en 0. Miltenburg te Bodegraven inzake het op kosten van de polder maken
van een hoofdeneind en het op kosten van 0. Miltenburg onderhouden van dit hoofdeneind, 1076. -j stuk.
142. Stukken, houdende toezegging door de ingelanden W.A.F. Baron
oevers on 0.1. Bruut van oen bijdrage in de kosten van het onderhoud van de brug in do Horndijk onder Bodegraven, 1926,
3 stukken.

13
143.

D o s s i e r i n z a k e de o v e r d r a c h t rinn. a a
n -,
1 1 .
CAOIIT; Qoor a e n o l d e r m n Vin + D-,"41^
1926 - 1928. i omslag.

gelegen Noordpolderbrug,

144

' E " £ ^ r S n ' L T ' S ^ f ^ 4°« ^

taug
145

e

m

in S'.iS^;g?f \ lzlZT

' tcfhet I ^ a ^ Z l f u ^ M f

P0Me.b0.tuu, van

T oon houtan

~

!*«S"e<*ti«d. ingelanden

, 6 UBren
^wammerdara en O m s t r e k e n " , e e v e q + i ^ + Q
Zwammerdam, t e n behoevp V a f l f. , v
' sevestigü t e
UW V a n e e n
t e r v e r v a n i - i n ^ -o-f^
n
beton-brug
GGn h U t G n b r U f f l n
1 omslag
"
°
^ meng,
1937Wegen en d u i k e r s .
146-

' a T n e f Sgle b L a „Tone 2 :e W - H O l l a n d >»**•««*• ^ i g i n g e n
P

1 omslag!
14T

é:Gn

' ? § f l ? m r l ° L ^ "6gen "

d

°

° n ™°*Poden,

P r

1904, 1910, 1912.

- l n ° " ZuicUHolland, 1950 -

Ruilverkaveling.
149

* roSag!6^6"6^6

d

° ™

l l T C

^

e

^ « 4e polaer,

1955.

SAMENWERKING MET ANDERE WATERSCHAPPEN.

150,
Me

«eP°Jd«> ^ a k e het verlenen
^876
" f ' f 0 ' , ï* e v e n ^ e
7
i
J ' ^ s t u k k e n betreffende

van w e d e r z S L e h u l H e r ^ k .
d e f e c t e n aïn een der S Ï e n
de o p z e g g i n g van de7e n ™ ™

•

n
151.
152.

Uo±n0

^ui deze overeenkomst, 1904. 1 omslag,

S t u k k e n b e t r e f fenol P -I,-, T^,

n •

borden
/ V ^
Nieuwkoop
omslag. deer L t gemaal
gemaal vvan^ de" Noordzyderpolder,
1941. 1 en
R a p p o r t van de fn>i-n-i e.v i ~ -1 J_
- / v / o e r d e n . i n ^ o oe n " " C " t e l d T ^ *
^°*-™«B<*ap
h e i d , om t e komen t o t een f ee m
e S t ah
? ° ? ? * " d° m ^ e 1 ^
e n s o
e
do N o o r d z i j d e r - en de M Ï S - ^
^ P P l « k e bemaling voor
y a e r en de M e y e p o l d e r , 1949 _ V.J50.
1 omslag.
Gemeenschappclijk d i j k e n r l p , ^

153.

^^n\enletdteene^0LdOef°ïdZiJde?oWCT
« ToordJJfc5e Folders TOO" L Y w l T

^ ^ f " " ^

v a n de « 6 *

^ ^ " « t a a a k

HljdneoM

°i93

-

,4B \ ™

14
I N H O ÏÏJD .
Stukken van algemene aard
^___

B

iz#

^

Notulen
Ingekomen en uitgaande stukken
ytukk^_be^e^Tc^
Be s tuur s inri oliti ng
Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden
Algemeen Polderreglement
Buitengewoon waterschapsreglement
Bijzonder reglement
Be s tuur
Verkiezingen
^

Voorzitter en leden
Hulpmiddelen voor de uitvoering van de taak
Ambtenaren
Algemeen
Ambtenarenreglement
3eeretaris-penningmeester
Opzichter
Bode

3
Mo1en aar/maohini st
Archief
Financiën
Omslag on gadering van polderlasten
Kasgeldleningen
A

Beleggingen

4
Verkoop
Verpachting
Zegelrecht

5
Begroting
Rekening
Bijlagen tot de rekening
Uitvoering van de taak
Toezicht
Keuren
Keur voor het Groot-Waterschap van Woerden
Polderkeur

15

Vergunningen

Blz.

Buizen, kabels en z i n k e r s
.Duikers
Bruggen en besohoeiJngen
Dempen en graven van sloten en het leggen
van dammen
Plaatsen van molens
Planten en rooien van bomen
Uitwegen
Afgravingen/ontgrondingen
Beheer on onderhoud van waterstaatswerken
Waterstand
Wateringen
Kaden
Molen/gemaal en machinistenwoning
Bruggen en hoofdeneinden
Wegen en duikers

10
12
13

Ruilvork aveling
Samenwerking met andore waterschappen
Stukken betreffende de gemeenschappelijke bemaling
Gemeens chappelijk dijkonderhoud
Inhoud
•u)

6

NOORDZLTDERPOLDER
Voorlopige summiere alfabetische lijst van de AANVULLING
doos

omschryving

15
18
14
los
17
16
15
15
18
18
13
18
15
14
13
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
13
15
15
18
18

Algemeen polderreglement 1960-1973
Archiefinventaris 1965
Begroting 1956-1974
Bestek en aanbesteding van de bouw van de watermolen 1801
Bijlagen bij de rekening 1956-1965
Bijlagen bij de rekening 1966-1974
Convocaties 1957-1974
Diversen 1957-1974
Journaal van inkomsten 1973-1974
Journaal van uitgaven 1971-1974
Keur 1957-1972
Keur GWW 1927-1947
Keur Rijnland 1965
Kohieren van de omslag 1956-1965
Kohieren van de omslag 1966-1974
Legger 1872-1974 alfabetisch register
Legger 1872-1974 artt. 001-116
Legger 1872-1974 artt. 117-262
Legger 1872-1974 artt. 263-384
Legger 1872-1974 artt. 385-478
Legger 1872-1974 artt. 479-593
Legger 1872-1974 artt. 594-785
Legger 1872-1974 artt. 786-991
Legger 1872-1974 artt. 992-1396
Legger 1872-1974 artt. 1397-1417
Legger 1872-1974 artt. 1418-1555
Legger 1872-1974 staten van wijzigingen 1973-1974
Legger 1872-1974 verwijzingsregister
Legger onbelaste percelen 1920-1974 alfabetisch register
Legger onbelaste percelen 1920-1974 artt. 1-203
Legger onbelaste percelen 1920-1974 artt. 204-377
Legger verzamelingslegger 1938-1956
Legger verzamelingslegger 1956-1963
Lijst van verhoefslaagden op de wegen z.j.
Lijsten van dijkwachtplichtigen 1955-1973
Lijsten van stemgerechtigde ingelanden 1957-1974
Notulen bestuur 1923-1947
Notulen bestuur 1947-1973

18

Notulen stemgerechtigde ingelanden 1957-1974

15
13
14
15

Reglement en alg. keur GWW 1958-1970
Rekening 1805, 1824-1825
Rekening 1956-1973
Stukken betreffende archief 1957-1967

NOORDZLTDERPOLDER
doos

omschrijving

15
15
15
15
15
13
15
15
15
15
15
15
15
13
18
15

Stukken betreffende bemalingsovereenkomst met Meijepolder 1958-1968
Stukken betreffende bestuursverkiezingen 1956-1968
Stukken betreffende bouwrijpmaken plan Bodegraven III 1960-1966
Stukken betreffende het gemaal 1957-1963
Stukken betreffende leningen 1958
Stukken betreffende noordelijke omleidingsweg 1968-1974
Stukken betreffende omlegging rivier en kanaal 1963-1965
Stukken betreffende onderhoud boezemkaden 1957-1973
Stukken betreffende ontgrondingen 1957-1967
Stukken betreffende personeel, lonen en pensioenen 1957-1974
Stukken betreffende rekening/begroting 1957-1973
Stukken betreffende reorganisatie 1972-1974
Stukken betreffende uitkering wegen 1958-1973
Stukken betreffende verzekeringen 1957-1974
Tabellarisch kasboek 1927-1957
Vergunningen 1959-1974

