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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 over het beheer van de archieven en collecties van het hoogheemraadschap 

van Rijnland. Ook in 2019 is weer hard gewerkt aan het nog beter toegankelijk maken van onze archieven en 

collecties. Nog niet bewerkte archieven werden geïnventariseerd, archieven werden zuurvrij verpakt en zowel 

medewerkers van Rijnland als externen werden geholpen bij hun informatievragen. In de sheets hieronder 

kunt u meer lezen over alle activiteiten van het afgelopen jaar. Vooral de cijfers over de dienstverlening laten 

zien dat het archief in een behoefte voorziet.

Gert Koese

waterschapsarchivaris
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Kerncijfers 2019

Onderdeel Kerncijfer

Overgebrachte archieven 2000 meter

Periode 1255-2004

Aantal archiefbeschrijvingen 522.535

Gedigitaliseerde inventarisnummers    2.055

Digitale bestanden Archiefbank 409.204

Digitale bestanden Beeldbank   32.629



Toegankelijk maken

Medewerkers van het team Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI) 

hebben in 2019 de volgende archieven geïnventariseerd en duurzaam verpakt:

• Waterschap De Ommedijck (1979-1989)

• Waterschap Meer en Woude (1990-1998)

• Polder Oudshoorn en rechtsvoorgangers (1577-1978)

Het archief van waterschap Wilck en Wiericke (1999-2004) is extern bewerkt door 

het archiefbureau DocFactory uit Rijswijk. De inventarissen van deze archieven zijn 

gepubliceerd op de website van Rijnland en daarmee voor iedereen toegankelijk.

De nadere toegangen op de verleende vergunningen van de waterschappen De Veen- en Geestlanden en De Ommedijck zijn op internet gepubliceerd. In het kader van de AGV zijn 

de namen van particuliere vergunninghouders geanonimiseerd weergegeven.

In mei 2019 is een overeenkomst voor twee jaar (20 uur per maand) afgesloten met Erfgoedservice Peter Smit uit Maassluis voor het toegankelijk maken van de collectie kaarten. 

Als eerste worden de kaarten over de periode 1857-ca. 1940 (B-kaarten) beschreven. Het gaat om een collectie van ruim 4000 kaarten die inzicht geven in een periode waarin 

veel veranderde. Het Haarlemmermeer was net drooggemalen, het Noordzeekanaal werd aangelegd en de bemalingsinstallaties gingen over van stoom op diesel en elektriciteit. 

Eventueel resterende tijd zal worden besteed aan het beter toegankelijk maken van de collectie kaarten over de periode 1457-1857 (A-kaarten).



Digitaliseren

In de periode 2004-2017 is een belangrijk deel van onze archieven en collecties 

gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. In 2018 hebben we de keuze gemaakt af 

te stappen van grootschalige digitalisering en ons meer te gaan richten op digitalisering 

op aanvraag. In februari 2019 is een pilot ‘scanning on demand’ gestart. Dat houdt in dat 

bezoekers van onze website door middel van een aanvraagknop een verzoek tot digitalisering 

van een inventarisnummer kunnen indienen. Dit verzoek wordt beoordeeld aan de hand 

van enkele vooraf geformuleerde en online gecommuniceerde criteria. Voldoet het verzoek 

aan de criteria, dan worden de betreffende archiefstukken gedigitaliseerd door Erfgoed 

Leiden en vervolgens gepubliceerd bij de online beschrijving van het inventarisnummer. In 

september 2019 is besloten de pilot met een halfjaar te verlengen tot 1 maart 2020.

Gedurende het gehele jaar 2019 zijn 46 inventarisnummers uit diverse archieven op deze 

wijze gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt. Na 1 maart 2020 zal worden bekeken 

of deze vorm van vraaggerichte dienstverlening gecontinueerd kan worden.



Restaureren en behouden

Het jaar 2019 was het derde jaar waarin Art Conservation uit Vlaardingen werkte aan het 

zuurvrij ompakken van 850 strekkende meter archief. Dit jaar werden de dossierarchieven 

van de waterschappen De Veen- en Geestlanden en De Aarlanden omgepakt. In december 

2019 werd een begin gemaakt met het vierde en laatste perceel, de door Rijnland verleende 

keurvergunningen vanaf 1962.

Art Conservation restaureerde in 2019 ook een in slechte staat verkerend register (morgenboek) 

uit het Oud Archief van Rijnland. Tevens maakte het bedrijf offerte op voor het restaureren van 

een reeks uiteenlopende archiefstukken uit verschillende archieven met diverse schades. Deze 

reeks zal gefaseerd worden gerestaureerd vanaf 2020.

In het verslagjaar behandelde de restaurator (team FD) 80 technische tekeningen van het 

stoomgemaal in Halfweg, 135 charters en 15 boeken uit de bibliotheek. Ook behandelde 

hij op aanvraag tekeningen en archiefstukken voordat deze het proces van digitalisering 

doorliepen en regelde hij de transporten van en naar Erfgoed Leiden in het kader van ‘scanning 

on demand’. In het voorjaar begeleidde hij drie maanden lang een stagiaire van de opleiding 

restauratie van de Universiteit van Amsterdam.



Aanwinsten en overdracht

Aanwinsten

In september 2019 ontving Rijnland van een particulier zeven leggers van onroerende goederen van de Bospolder, Doespolder, Hoogmadese polder, Vlietpolder en Voorofsche polder 

onder Woubrugge, afkomstig uit de nalatenschap van diens vader. Deze leggers zullen worden opgenomen in de archieven van genoemde polders.

In november 2019 ontving Rijnland een aanvulling op het archief van de Nederlandse Gemalenstichting, dat Rijnland in beheer heeft. Het betreft documenten over de periode 

2017-2018. Deze stukken zullen aan het archief van de stichting worden toegevoegd.

Overdracht

In januari 2019 zijn enkele archiefstukken van de polder Zevenhoven (Amstelland) aan Waternet in Amsterdam overgedragen. Archiefstukken van het ambacht Oudshoorn, 

aangetroffen bij de inventarisatie van het archief van de gelijknamige polder, gingen in oktober 2019 naar het gemeentearchief Alphen aan den Rijn.

Rijnland beheerde decennialang de archieven van enkele tientallen in Rijnland gelegen ambachten. Dit beheer stoelde op een bepaling in het besluit van de Provinciale Staten 

van Noord- en Zuid-Holland uit 1869 waarbij de ambachten (waterstaatkundige lichamen die waren overgebleven na de vorming van de gemeenten in 1811) werden opgeheven. 

Deze bepaling heeft in het verleden voor veel verwarring en discussie gezorgd. De waterschapsarchivaris heeft de geschiedenis van het beheer in een notitie in kaart gebracht. 

De discussie leidde in de jaren 90 van de vorige eeuw tot het standpunt dat ambachtsarchieven onlosmakelijk deel uitmaken van gemeentearchieven en daarom geretourneerd 

moesten worden aan gemeentelijke archiefinstellingen indien zij daar om vroegen en professioneel beheer konden waarborgen. Veel archieven zijn nadien daadwerkelijk op verzoek 

overgedragen. In 2018 resteerden er in de bewaarplaats van Rijnland nog twaalf ambachtsarchieven. Om definitief een einde te maken aan deze archivistisch gezien onjuiste vorm 

van beheer zijn deze archieven in 2019 actief overgedragen aan de gemeentelijke instellingen die de archieven van de gelijknamige gemeenten in beheer hebben. 

Hierbij is niet gekozen voor overdracht in eigendom, maar voor permanente inbewaringgeving. Op grond van het nooit herroepen Statenbesluit uit 1869 kan Rijnland namelijk 

aangemerkt worden als eigenaar. Overdracht in eigendom is dan vervreemding, waarvoor een machtiging van de minister van OCW noodzakelijk is. 



Archief Periode Aantal m1 Archiefinstelling

Ambacht Katwijk 1781-1870 1,25 Erfgoed Leiden

Ambacht Leiderdorp 1830 0,01 Erfgoed Leiden

Ambacht Middelburg 1544-1870 1,50 RHC Rijnstreek-Lopikerwaard

Ambacht Oegstgeest 1395-1868 0,90 Gemeentearchief Oegstgeest

Ambacht Randenburg 1728-1795 0,12 RHC Rijnstreek-Lopikerwaard

Ambacht Sassenheim 1597-1869 0,25 Erfgoed Leiden

Ambacht Valkenburg 1579-1874 0,75 Erfgoed Leiden

Ambacht Voorhout 1734-1874 0,40 Erfgoed Leiden

Ambacht Voorschoten 1802-1892 1,00 Gemeentearchief Voorschoten

Ambacht Wassenaar en Zuidwijk 1806-1871 0,40 Gemeentearchief Wassenaar

De archieven van de ambachten Stompwijk (1744-1870) en Veur (1794-1867) berusten wegens ruimtegebrek bij het Haags Gemeentearchief nog in de archiefbewaarplaats van 

Rijnland en zullen op een later moment worden overgedragen.

De volgende archieven zijn overgedragen:



Educatie



Datum Wat Locatie Doelgroep

23-01-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis dijkgraaf en bezoeker

20-02-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis dijkgraaf en bezoeker

08-03-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis ontwikkelpool jonge medewerkers gemeente Leiden

11-03-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis bezoekers LTO/KAVB

03-04-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis cursisten VHIC

03-04-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis nieuwe VV-leden

08-05-2019 Lezing Archeologiehuis, Alphen stichting Vrienden van het Archeon

23-05-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis dijkgraaf en bezoeker

07-06-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis cursisten MBO waterbeheer

20-08-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis hoogheemraad Thea Fierens

03-09-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis vrijwilligers Rijnland

14-09-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis Open Monumentendag (1699 personen)

15-09-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis Open Monumentendag (1701 personen)

23-10-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis nieuwe directeur van Rijnland

Lezingen en rondleidingen

Regelmatig geven waterschapsarchivaris en archivisten rondleidingen door de archieven en door het gemeenlandshuis aan de Breestraat en af en toe presentaties en lezingen over 

de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de waterhuishouding. In de tabel hieronder een overzicht.



24-10-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis medewerker Deltares

24-10-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis afdeling Vergunningen

29-10-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis vrijwilligers Rijnland

30-10-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis stagiaires Rijnland

04-11-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis medewerkers Rijnland (10 personen)

06-11-2019 Rondleiding Gemeenlandshuis Bike & Barge Holland Tours + 3 vrijwilligers (15 personen)

18-11-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis medewerkers Rijnland (10 personen)

19-11-2019 Rondleiding Archief/Bibl. R'landhuis nieuwe medewerkers (ca. 40 personen)

02-12-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis medewerkers Rijnland (8 personen)

03-12-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis dijkgraaf en twee regioambassadeurs ministerie EZ, Landbouw en Innovatie

16-12-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis medewerkers Rijnland (2 personen)

20-12-2019 Rondleiding Archieven Rijnlandhuis vrijwilligers Rijnland

In het najaar van 2019 is een vrijwilligerspool gevormd voor het geven van rondleidingen in het gemeenlandshuis aan de Breestraat. Deze vrijwilligers zijn geworven via de 

vereniging Oud Leiden. Binnen het team Communicatie is een vrijwilligerscoördinator hiervoor aangesteld. Door het inzetten van vrijwilligers is het mogelijk meer mensen kennis 

te laten maken met het rijke interieur van het gemeenlandshuis en daarmee samenhangend de geschiedenis van Rijnland. Hiermee wordt voldaan aan een wens van het dagelijks 

bestuur van Rijnland. In november 2019 hebben Paul Schevenhoven en Gert Koese een handleiding geschreven voor deze vrijwilligers over de bouwhistorie en de objecten in de 

zalen, zodat ze snel zelfstandig groepen kunnen rondleiden.



Publicatie De IJ-dijken

In 2009 en 2016 werkte Rijnland samen met de Kring van Vrienden van de Hondsbossche, een aan het 

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gelieerde waterstaatshistorische kring, aan twee publicaties. Als 

eerste verscheen in 2009 het boek Leeghwater en het Haarlemmermeer en vervolgens in 2016 de publicatie Dou, 

landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier. In 2019 startte een nieuw samenwerkingsproject, deze keer om 

de geschiedenis van de dijken langs het IJ te beschrijven. Het lag in de bedoeling de publicatie in december 2019 te 

laten verschijnen in de reeks van de Vrienden van de Hondsbossche, maar door omstandigheden is de verschijning een 

jaar uitgesteld. In het verslagjaar heeft historicus Paul Schevenhoven wel onderzoek verricht in literatuur en archieven 

en een groot deel van de Rijnlandse bijdrage geschreven. De afronding en publicatie zal in 2020 plaatsvinden.



Recensie boek Tussen stoom en stroom

In het verslagjaar recenseerde Paul Schevenhoven het boek Van stoom tot stroom. De rol 

van de verbrandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling van de auteurs 

Daan van Rijn, Rutger Polderman en Jaap van Raaij. In dit boek wordt geschetst hoe de 

stoommachines waarmee polder- en boezemgemalen werden aangedreven plaatsmaakten 

voor de verbrandingsmotor. De recensie verscheen in het Tijdschrift voor Waterstaatsge-

schiedenis 28 (2019) 1, p. 41-43.



Gebruik



Interne dienstverlening

In het verslagjaar namen we 132 interne informatieverzoeken in behandeling. Het aantal 

is hiermee met enkele tientallen verzoeken gedaald ten opzichte van 2018. Ook voerden 

we verkennende gesprekken met medewerkers van Rijnland over het verbeteren van de 

toegankelijkheid van informatie over Rijnlandse assets (objecten) in de archieven. Hier 

zal in 2020 verder invulling aan worden gegeven.



Externe dienstverlening (1)

In 2019 ontvingen we in de studiezaal 53 externe bezoekers, die samen 167 bezoeken 

brachten voor onderzoek in de archieven en collecties. Het aantal bezoeken laat een 

sterke stijging zien ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit wordt veroorzaakt door het 

onderzoek dat Erfgoed Leiden heeft laten uitvoeren in de Rijnlandse archieven naar 

de verlening van vergunningen voor het omspuiten van bollenland. Hiervoor hebben 

twee medewerkers in de maanden januari tot en met mei 2019 de studiezaal meerdere 

keren per week bezocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de bij Erfgoed 

Leiden aangesloten gemeenten en had tot doel het actualiseren van archeologische 

waardenkaart van het gebied. Hiernaast een overzicht van het aantal bezoekers en 

bezoeken van de laatste vijf jaar:

Jaar Aantal bezoekers Aantal bezoeken

2015 70 103

2016 52
  
  92

2017 54
  
  89

2018 46
  
  71

2019 53 167



Externe dienstverlening (2)

Ook per mail, per telefoon en via het Klant Contact Team ontvingen we vragen van buitenaf over de 

meest uiteenlopende historische onderwerpen. In het verslagjaar waren dat er 84. Evenals bij de interne 

informatieverzoeken is een daling te zien ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dat geldt ook voor de bezoekersaantallen van onze online archieven en collecties. Voor een deel kan 

dit verklaard worden uit het feit dat in de jaren daarvoor een zoekrobot actief is geweest die het aantal 

raadplegingen omhoog heeft gestuwd. We kunnen ervan uitgaan dat de cijfers van 2019 het reële aantal 

raadplegingen aangeeft. Hieronder een overzicht van de laatste vijf jaar:

Jaar Aantal raadplegingen

2015 128.000

2016   55.000

2017 311.000

2018 291.000

2019 194.862



Netwerk



In het netwerk

In het verslagjaar waren we aangesloten bij de volgende verenigingen en stichtingen, waarvan 

we ook bijeenkomsten bijwoonden:

• Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland en de Branchevereniging van 

Archiefinstellingen in Nederland (KVAN/BRAIN)

• Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen (KZHA)

• Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

• Gebruikersvereniging MAIS-Flexis

• Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

Tevens hebben we de intentie uitgesproken deel te willen nemen aan een initiatief van de 

Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis om een online Historisch Waterstaatsportaal te bouwen 

waarop historische waterstaatkundige informatie uit allerlei bronnen zal worden ontsloten.

De waterschapsarchivaris was bestuurslid van de KZHA, archivist Paul Schevenhoven was lid 

van de redactie van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.
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