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Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). 

Onderstaand  overzicht is nog erg summier, met enkele archieven uit Noord-Holland en Friesland. In de toekomst willen we meer materiaal toevoegen. 

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te 
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl 

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
18 Provinciaal Bestuur, 1851-1943 2. Archief van Gedeputeerde Staten

2.10 Volksgezondheid, nrs. 4290-4408
2.10.6. Overige bemoeiingen betreffende de volksgezondheid, nrs. 4373-4405
2.10.6.1. Drinkwatervoorziening, nrs. 4373-4405

- 4373: Stukken betreffende de drinkwatervoorziening van Terschelling, 1910-
1913, 1929-1942, 1 pak

- 4374: Stukken betreffende de drinkwatervoorziening van Texel, waaronder 
stukken betreffende de verlening van een renteloos voorschot t.b.v. het 
opmaken van een definitief plan voor een drinkwatervoorziening op het 
eiland en de toekenning van een bijdrage in de kosten van een geo-
hydrologisch onderzoek naar de mogelijkheid van waterwinning, 1912-1943, 
1 pak

- 4375: Stukken betreffende het onderzoek naar de technische en 
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economische uitvoerbaarheid van een centrale drinkwatervoorziening voor 
de provincie Noord-Holland benoorden het IJ, 1915-1920, 1 omslag

- 4377: Stukken betreffende de verlening van bijdragen t.b.v. de 
drinkwatervoorziening op Marken, 1918-1943, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 4562

- 4379: Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening 
betreffende de winning en de levering van water in de provincie Noord-
Holland (Waterleidingverordening voor Noord-Holland), 1919-1935, 1 omslag

- 4388: Stukken betreffende het aangaan en de uitvoering van een 
overeenkomst met de gemeente Den Helder inzake de (suppletoire) levering 
van water aan die gemeente, 1921-1939, 1 omslag

- 4389: Stukken betreffende de verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de 
gemeente Urk t.b.v. de aanleg en de exploitatie van een 
waterleidinginstallatie, 1922-1943, 1 pak

3. Archief van de Commissaris der Koningin
3.1.Hoofdarchief

3.1.2. Organisatie, nrs. 6897-6913
3.1.2.7. Organen, instellingen en functionarissen
3.1.2.7.6. Provinciale diensten en bedrijven
3.1.2.7.6.2. Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN), nrs. 6912-6913

- 6913: Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen wildschade en de 
uitoefening van de jacht in de provinciale duinen, 1935-1943, 1 omslag

156 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem, 
1811-1930

3.3. Periode 1882 – 1930
3.3.3. Taken
3.3.3.5. Zee- en havenwerken
3.3.3.5.4. Overige werken, nrs. 736-737C

- 736-737C, 1882-1930, 4 pakken
• d. Stukken betreffende de wateronttrekking aan de duinen (1910-1913)

328 Provinciaal Waterleiding Bedrijf, 1920-1960 Met diverse gegevens over pompstation en aanjaagstation Texel (1920-1960), 
aansluitingen Texel, Terschelling en Wieringen (1923-1960) en vergunningen voor diverse 
locaties op de eilanden en de Kop van Noord-Holland. 
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FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
12-03 Provinciale Planologische Dienst in Friesland Commissies en werkgroepen waarvan de secretariaten bij de provinciale planologische 

dienst berustten
1. Vaste Commissie, 1947-1965
1.4. Subcommissie Waterwingebieden

- 447: Stukken betreffende het ontwerp- Facetstreekplan voor de 
waterwingebieden in Friesland, 1957-1958, 1 omslag
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