
Overzicht Waddengemeenten 

De Waddengemeenten zijn te verdelen in twee groepen, de eilanden en de kustgemeenten. 
Beide groepen hebben zich in een samenwerkingsverband verenigd. De eilandgemeenten in 
De Waddeneilanden (opvolger van het Overleg Orgaan Waddeneilanden, dat in 2004 werd 
opgeheven) en de Kustgemeenten in de Vereniging van Waddenzeekustgemeenten (VvW). 
Beide hebben een eigen secretariaat. De Waddeneilanden op Terschelling (binnenkort 
Harlingen) en de VvW in Delfzijl.  

In onderstaand overzicht van de archieven van de waddengemeenten beginnen we met de 
samenwerkingsverbanden en vervolgens hebben we de gemeenten gerangschikt naar 
provincie, te beginnen met Noord-Holland.   

De archieven van de waddengemeenten in Noord-Holland liggen hoofdzakelijk in het 
Regionaal Archief Alkmaar, uitgezonderd Texel. De archieven van de waddengemeenten in 
Fryslân en Groningen liggen voornamelijk in de gemeenten zelf. Veel inventarissen van 
gemeenten, dus ook van de waddengemeenten, zijn online toegankelijk. Die van Noord-
Holland via archiefalkmaar.nl; die van Fryslân en Groningen via respectievelijk 
friesarchiefnet.nl en groningsarchiefnet.nl 

Samenwerkingsverbanden
De 
Waddeneilanden 
(voormalig 
Overleg Orgaan 
Waddeneilanden – 
OOW)

Het archief van het OOW ligt op Texel. Er zijn 
plannen om dat te beschrijven en over te brengen 
naar Harlingen, waar het secretariaat van De 
Waddeneilanden wordt ingericht. 

Het (jonge) archief van de Waddeneilanden ligt nu 
nog op Terschelling, maar zal binnenkort naar 
Harlingen worden overgebracht. 

Contactpersoon: mevr. 
Otter (West-
Terschelling), 0562-
446241

Vereniging van 
Waddenzeekustge
meenten

Archief ter plaatse (Delfzijl) Contactpersoon: J. van 
der Velde, secretaris 
VvW, 0596-639306

Waddengemeenten Noord-Holland
Anna Paulowna Regionaal Archief Alkmaar. Geen inventaris online. archiefalkmaar.nl
Den Helder Regionaal Archief Alkmaar. Inventaris online. archiefalkmaar.nl
Wieringen Regionaal Archief Alkmaar. Twee inventarissen 

online: oude archief van de stede Wieringen (1382-
1797) en gemeentearchief Wieringen (1816-1979). 
Interessant deelarchief zou kunnen zijn: 
Gemeentelijk bedrijf der zeegrasexploitatie 
Wieringen (1895-1943).  

archiefalkmaar.nl

Texel Ter plaatse. De archieven van Texel bevinden zich 
op het eiland zelf. 

Fryslân
Ameland Ter plaatse. Inventaris online. friesarchiefnet.nl

http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.archiefalkmaar.nl/
http://www.archiefalkmaar.nl/
http://www.archiefalkmaar.nl/


Streekarchivariaat Noordoost-Friesland (Historisch 
Centrum Noordoost-Friesland) beheert de archieven 
van Ameland en Schiermonnikoog, maar deze 
bevinden zich op het eilanden zelf. 
Archieven van de Amelander waterschappen (zie 
waterschappen) liggen in het gemeentearchief?

hicnof.nl

Het Bildt Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Dongeradeel Ter plaatse. Inventaris online.
Streekarchivariaat Noordoost-Friesland (Dokkum) is 
archiefbeheerder. 

Aanwezige archieven:
- gemeente Dongeradeel (1984-heden)
- gemeente Oostdongeradeel (….)
- gemeente Westdongeradeel
- gemeente Dokkum
- archieven van de voorgangers van de 

voormalige waterschappen De Wâlden, 
Tusken Waed en Ie, Noardlik Westergoa en 
Lits en Lauwers

- diverse niet-overheidsarchieven uit de regio
   

friesarchiefnet.nl
hicnof.nl

Archivaris van het 
streekarchivariaat is dhr. 
Tjeerd Jongsma, 0519-
555555.

Ferwerderadeel Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Franekeradeel Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Harlingen Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Schiermonnikoog Ter plaatse. Inventaris online. Streekarchivariaat 
Noordoost-Friesland beheert de archieven van de 
gemeenten Ameland en Schiermonnikoog, maar deze 
bevinden zich op de eilanden zelf. 

friesarchiefnet.nl

hicnof.nl

Terschelling Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Vlieland Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Wonseradeel Ter plaatse. Geen inventaris online. friesarchiefnet.nl

Groningen
Delfzijl Ter plaatse. Geen inventaris online.

Deelnemer aan Streekarchivariaat Noordoost-
Groningen

Aanwezige archieven:

groningerarchiefnet.nl

Contactpersoon 
(Delfzijl): E.J. 
Roelfsema, 0596-

http://www.groningsarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.hicnof.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.hicnof.nl/


- gemeente Delfzijl (1808-1989) en van de 
nieuw gevormde gemeente (1990-heden)

- gemeente Bierum (1808-1989)
- gemeente Termunten (1808-1989)
- Enige archieven van particulieren
- Foto’s en videobanden 

639911, voor de 
archieven van de 
gemeente; mw. M. 
Kuiper, o596-639911, 
voor het archief van de 
Burgerlijke Stand en het 
Bevolkingsregister

De Marne Ter plaatse. Geen inventaris online. 

Aanwezige archieven:
- gemeente De Marne (1990-heden)
- gemeente Leens (1811-1989)
- gemeente Eenrum (1811-1989)
- gemeente Ulrum (1811-1989)
- gemeente Kloosterburen (1811-1989)
- Tevens in depot een 11-tal archieven van 

kerken/particulieren/instellingen
- Fotoverzamelingen van de voormalige 

gemeenten Leens, Eenrum en Ulrum (ca. 
1900-heden).

- Bibliotheek over het grondgebied van De 
Marne (ca. 1830-heden).

groningerarchiefnet.nl

Contactpersoon (Leens): 
J. Russchen, 0595-
575511

Eemsmond Ter plaatse. Geen inventaris online.
Deelnemer aan Streekarchivariaat Noordoost-
Groningen

Aanwezige archieven:
- gemeente Eemsmond (1990-heden)
- gemeente Hefshuizen (1979-1989)
- gemeente Uithuizermeeden (1811-1978)
- gemeente Uithuizen (1811-1978)
- gemeente Kantens (1808-1989)
- gemeente Usquert (1811-1989)
- gemeente Warffum (1811-1989)

groningerarchiefnet.nl

Contactpersoon 
(Uithuizen): mw. I.J. 
Slob-Oljans, mw. B. 
Nienhuis-Folkerts, 0595-
437555

Reiderland

Per 1-1-2010 
gemeente 
Oldambt.

Ter plaatse. Geen inventaris online.
Deelnemer aan Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. 

Aanwezige archieven:
- gemeente Reiderland (1990-heden)
- gemeente Beerta (1808-1989)
- gemeente Finsterwolde (1811-1989)
- gemeente Nieuweschans (1808-1989)

groningerarchiefnet.nl

Contactpersoon (Beerta): 
mw. A. Bolman, 0597-
596600, voor het archief 
van het 
gemeentebestuur, mw. J. 
Kolder-Lamfers, 0597-
596600, voor het archief 
van de Burgelijke Stand 
en het 
Bevolkingsregister 

Winsum Ter plaatse. Geen inventaris online. groningerarchiefnet.nl

http://www.groningsarchiefnet.nl/
http://www.groningsarchiefnet.nl/
http://www.groningsarchiefnet.nl/
http://www.groningsarchiefnet.nl/


Aanwezige archieven:
- gemeente Winsum (1808-1989), en van de 

nieuw gevormde gemeente (1990-heden)
- gemeente Adorp (1811-1989)
- gemeente Baflo (1811-1989)
- gemeente Ezinge (1800-1804, 1810-1989)
- technische dienst Eenrum, Ezinge en Winsum 

(1969-1978)
- technische dienst Eenrum, Ezinge, Winsum, 

Adorp en Aduard (1978-1989)
- diverse particuliere archieven
- foto’s
- bibliotheek
-

Contactpersoon 
(Winsum): G.P. Kalma, 
0595-447731

Streekarchieven
Regionaal Archief 
Alkmaar

Regionaal Archief Alkmaar beheert archieven van de 
gemeenten Anna Paulowna, Den Helder en 
Wieringen, en diverse overige overheidsarchieven en 
particuliere archieven. Inventarissen online. 

archiefalkmaar.nl

Contactpersoon:….

Streekarchivariaat 
Noordoost-
Friesland

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland beheert de 
archieven van de gemeenten Dongeradeel, Ameland 
en Schiermonnikoog, en diverse overige 
overheidsarchieven en particuliere archieven. 
Inventarissen online. 
Overzichten van de archieven worden numeriek en 
alfabetisch gegeven. Men kan ook zoeken per plaats, 
per gemeente, per systematische rubriek, per 
archiefvormer, etc. Van de meeste aanwezige 
archieven is een inventaris online beschikbaar. Men 
heeft een zoeksysteem met een zoekfunctie met 432 
trefwoorden.

friesarchiefnet.nl
hicnof.nl

Streekarchivaris is dhr. 
Tjeerd Jongsma, 0519-
555555.

Streekarchivariaat 
Noordoost-
Groningen

Streekarchivariaat Noordoost-Groningen is een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Appingedam. Delfzijl, eemsmond en Loppersum. 
Men werkt aan verbetering van beheer en 
raadpleging van de archieven van de voormalige 
gemeenten Termunten, Bierum, kantens, Delfzijl, 
Usquert, warffum, Uithuizen, uithuizermeeden, 
hefshuizen, Loppersum, Stedum, Middelstum, ’t 
Zandt, stadsarchief Appingedam, en diverse 
particuliere en andere gedeponeerde archieven en 
fotoverzamelingen.
Deze archieven liggen in de gemeentehuizen van 
aangesloten gemeenten.

groningerarchiefnet.nl

Streekarchivaris is J. 
Hillenga, 06-29492202

Cultuurhistorisch 
Centrum Oldambt

Het Cultuurhistorisch centrum Oldambt 
(Winschoten) is opgericht door de Stichting 
Geschiedschrijving Oldambt in samenwerking met 
de gemeenten Bellinwedde, Reiderland, Scheemda 

historischcentrumoldamb
t.nl

Streekarchivaris is mw. 

http://www.historischcentrumoldambt.nl/
http://www.historischcentrumoldambt.nl/
http://www.groningsarchiefnet.nl/
http://www.hicnof.nl/
http://www.friesarchiefnet.nl/
http://www.archiefalkmaar.nl/


en Winschoten. Doelstellingen zijn: het digitaal 
toegankelijk maken van (gemeentelijke) archieven, 
het publiceren over de geschiedenis van het gebied, 
het stimuleren van cultuurhistorische projecten en 
het helpen van mensen bij hun onderzoek. Het 
centrum 

M. Kruijswijk, 06-
12461849

Overig
Regionaal 
Historisch 
Centrum 
Groninger 
Archieven (RHC 
GrA)

Fusie van het Rijksarchief in Groningen en het 
gemeentearchief Groningen. Nauwe samenwerking 
met Gronings Audiovisueel Archief (GAVA). 

Archiefoverzichten online: groningerarchieven.nl, 
groningerarchiefnet.nl

Noordelijk 
Scheepvaartmuseu
m (Groningen)

Onderwerp: Geschiedenis van de scheepvaart in 
Noord-Europa, het leven in en rond binnenvaart en 
kustvaart.
Archieven: Particulieren en bedrijven
Database voor zoeken in monsterrollen in 
gemeentearchieven. 
Documentatie: Scheepsbouwtekeningen. Foto’s 
(1900-heden). Bibliotheek. Krantenknipsels (ca. 
1880-heden)

noordelijkscheepvaartmu
seum.nl

Afdeling onderzoek, 
050-3122202

Openluchtmuseum 
Het Hoogeland 
(Warffum)

Onderwerp: Geschiedenis van het Hoogeland in al 
haar facetten.
Archieven: ca. 10 particulieren
Database: ….
Documentatie: Bibliotheek

hethoogeland.com

S. van Genuchten, 0595-
422233

Veenkoloniaal 
Museum Veendam

Onderwerp: Geschiedenis van Oost-Groningen in al 
haar facetten vanaf de prehistorie.
Archieven: voormalige Zeevaartschool Veendam
Database:….
Documentatie: Verzameling over de Veenkoloniale 
Zeevaart (1820-1900). Foto’s en ansichtkaarten. 
Bibliotheek. Kranten. Films. 

veenkoloniaalmuseum.nl

H.A. Hachmer, 0598-
364224

http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/
http://www.hethoogeland.com/
http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/
http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/
http://www.groningerarchiefnet.nl/
http://www.groningerarchieven.nl/

