
FLORA, FAUNA, NATUURBESCHERMING EN NATUURBEHEER (zie m.n. ook de overzichten van de 
beheerorganisaties) 

Versie 27-6-2011

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

Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Landelijke archieven

• Archieven in Noord-Holland

• Archieven in Friesland
- Archieven in Groningen
- Archieven in Gelderland

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 

Enkele Links

- Voor vogelonderzoek en vogeltellingen, zie SOVON Vogelonderzoek Nederland

- Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee is de bronhouder van monitoringsprogramma’s (MWTL), waarvan de vegetatiekarteringen van de 
Waddenzee een onderdeel is

- Project Waddensleutels is bezig met ontwikkelen van  kaarten ‘kansrijkdom’ en ‘best practices’ adviezen voor stimuleren van biobouwers.
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- Project Mosselwad (2009-2014) – zie www.mosselwad.nl  – men is bezig met ontwikkeling van een “Handboek duurzame ontwikkeling 
mosselbanken”  en wil uiteindelijk komen tot een richtlijn aan beheerders voor het beheer en de aanleg van Mosselbanken in de Waddenzee - 
Mosselwad heeft drie AIO's aangesteld, die samen het interdisciplinair onderzoeksteam vormen. 

LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
2.05.313 Code-archief van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, 1965-1974
B   Codearchief
4   Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, gezondheidszorg, 
veiligheid, volkshuisvesting en leefmilieu
45   Milieu, bescherming en verontreiniging
451   Wetgeving, nrs. 5103-5113

- 5110: Internationaal overleg tussen Duitsland, Denemarken en Nederland inzake 
de natuurbescherming van de   Waddenzee  , 1973-1975

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

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

2.7. Openbare orde, nrs. 4193-4260
2.7.2. Politieverordeningen, nrs. 4194-4245

- 4243: Stukken betreffende aangelegenheden die in gemeentelijke 
(politie)verordeningen dienen te worden geregeld, zoals op het gebied van 
de openbare zedelijkheid, verontreiniging van openbare wateren, 
woonwagenkampen, bescherming van natuurschoon bij afgravingen, het 
houden van wilde dieren en straat- en markthandel , 1895-1942, 1 pak

2.18. Onderwijs. Cultuur
2.18.4. Natuur- en landschapsschoon, nrs. 6628-6667
2.18.4.3. Natuurgebieden en landgoederen, nrs. 6638-6663
2.18.4.3.2. Andere natuurgebieden en landgoederen, nrs. 6647-6663
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- 6653: Stukken betreffende het onderzoek van de Vaste Commissie voor 
Uitbreidingsplannen in Noord-Holland naar het behoud van natuurschoon in de 
duinstreek, 1931-1933, 1 pak

- 6662: Stukken betreffende de advisering van de directeur van het Bureau van de 
Rijksdienst voor het Nationale Plan over de toetsing van bouwplannen in door de 
president van die rijksdienst aangewezen natuurgebieden in verschillende 
Noord-Hollandse gemeenten, 1941-1943, 1 pak

3. Archief van de Commissaris der Koningin
3.1. Hoofdarchief
3.1.9. Openbare zedelijkheid, nrs. 7021-7026
3.1.9.3. Dierenbescherming, nrs. 7022-7025

- 7022: Stukken betreffende de uitvoering van de Vogelwetten 1912 en 1936, 
waaronder stukken betreffende eventuele wetswijzigingen, de benoeming van 
landbouwkundige adviseurs en de ophokplicht voor postduiven, 1913-1943, 1 
pak. NB: Zie ook inv.nr. 7265

- 7025: Stukken betreffende het verlenen door de minister van Binnenlandse 
Zaken en in een aantal gevallen door de Commissaris der Koningin van 
vergunningen krachtens de Vogelwetten 1912 en 1936 tot het rapen van eieren 
van en het schieten op meeuwen, voornamelijk in kustgemeenten, 1917-1938, 1 
pak 

3.1.15. Economische activiteiten, nrs. 7248-7270
3.1.15.3. Jacht

- 7265: Stukken betreffende de uitvoering van de Vogelwetten van 1912 en 1936, 
onder meer het afgeven van vergunningen voor het afschieten van schadelijke 
vogels en voor het verkopen van beschermde vogels, 1914-1943, 1 pak. NB: Zie 
ook inv.nr. 7022

- 7266: Stukken betreffende de uitvoering van de Jachtwet van 1923, waaronder 
stukken betreffende het afgeven van jachtakten, vergunningen voor het 
afschieten van zeehonden, de ophokplicht van kooieenden, het instellen van 
wildschadecommissies, de vaststelling door Provinciale Staten van verordeningen 
op grond van deze Jachtwet; met de handelingen van de Staten-Generaal inzake 
de voorbereiding van deze wet, 1921-1943, 1 pak
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3.1.18. Onderwijs. Cultuur, nrs. 7317-7391
3.1.18.3. Natuur- en landschapsschoon
3.1.18.3.2. Natuurgebieden en landgoederen
3.1.18.3.2.2. Andere natuurgebieden en landgoederen

- 7373: Stukken betreffende de vaststelling door de Rijksdienst voor het Nationale 
Plan van de lijst van te beschermen natuurgebieden, 1942-1943, 1 omslag

228 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland,  1931-1951 2.3. Taken
2.3.10. Varia, nrs. 576-609

- 607: Het werk van de stichting "Wetenschappelijk Duinonderzoek", 1950, 1 
omslag

355 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs, 
arrondissementen, opzichters/dienstkringen, 
diensten, werken, 1811-1984

2.5. Archieven van de dienstkringen 1807-1983
2.5.01. Dienstkring Texel 1807-1980, nrs. 640-761
2.5.01.3. Archief geordend op code
2.5.01.3.1. Organisme, nrs. 698-710
2.5.01.3.1.7. Vergaderingen. Bijeenkomsten. Besprekingen, nrs. 707-710, o.a.

- 709: Verslagen van besprekingen over de konijnenstand in de duinen, 1979-1980, 
1 omslag

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
9-01 Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland, 1876-

1964 (1981), met retroakta, 1831-1875
02.02. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
02.02.02. Taakuitoefening
02.02.02.04. Toezicht op en (voorbereidingen tot) uitvoering van werken betreffende 
zee-, IJsselmeer-, en slaperdijken
02.02.02.04.02. Zee- en IJsselmeerdijken
02.02.02.04.02.03. Aanleg, verbetering en onderhoud
02.02.02.04.02.03.05. Eilanden

- 1392: Stukken betreffende duinafslag op Ameland, 1950, 1955-1963, 1 omslag
11 Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922 12. Inventaris
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12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des 
konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.3. Eigendommen en bezittingen van Provincie, Rijk en gemeenten

- 9369: Stukken betreffende het grazen van vee in de duinen op Ameland in het 
algemeen en betreffende het bemiddelen in geschillen over de eigendom en het 
gebruik van die duinen tussen de dienst der Domeinen en de weidegerechtigden 
in het bijzonder, 1875-1883, 1 pak

12-03 Provinciale Planologische Dienst in Friesland 7. Volksontwikkeling en -opvoeding (-1.85)
7.2. Historische en andere culturele waarden
7.2.2. Natuur-, landschaps- en stedelijk schoon

- 399-404: Stukken betreffende natuur-, landschaps- en stedelijk schoon, 1946-
1984, 6 omslagen

- 406: Kaarten betreffende het meewerken aan de herziening van de voorlopige 
"Lijst van beschermde natuurgebieden" in Friesland, de zogenaamde 
meldingsgebieden, behorende bij de beschikking d.d. 20/21 juli 1942, met 
bijbehorende stukken, 1963-1966, 1 portefeuille

- 408-409: Stukken betreffende Relatienota-gebieden in het algemeen, 1977-1983, 
2 pakken. NB: Relatienota (1975): Regeringsnota betreffende de relatie 
landbouw en natuur- en landschapsbehoud

- 410: Stukken betreffende de ruimtelijke reservering voor de Relatienota-
gebieden, 1982-1986, 1 pak

49-02 Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland, 
1952-1977

2. Inventaris
2.1. Archief van de directie Friesland (1938-) 1954-1977 (-1979)
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.3. Taakuitvoering
2.1.2.3.1. Algemeen
2.1.2.3.1.1. Kamervragen

- 281: over dijken en duinen, 1973-1976
2.1.2.3.9. Waddeneilanden
2.1.2.3.9.1. Algemeen
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- 876: Stukken betreffende voorstel tot regeling van het eigendom, beheer en 
onderhoud van de duinen op de Waddeneilanden in het kader van de Deltawet, 
1958-1960, 1 omslag

2.1.2.3.9.2. Ameland (A)
- 882: Proces-verbaal van overdracht in financieel en materieel beheer van 

duingronden aan het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
met tekening en geleidebrief, 1955, 3 stukken

- 885: Stukken betreffende voorstel over nieuwe richtlijnen voor het toelaten van 
opstallen in de zeekerende duinen, 1960-1962, 1 omslag

- 890: Stukken betreffende problemen met opstallen in het rijksduinengebied te 
Nes in verband met het verbreden en verzwaren van het zeewerend duingebied 
in het kader van de Deltawet, met foto's, 1972-1973, 1 omslag

2.1.2.3.9.5. Terschelling (T)
- 917: Stukken betreffende vergunning aan de N.V. Nederlandse Aardolie 

Maatschappij te Oldenzaal voor het storten van afvalstoffen in de haven en in de 
duinen, 1963-1964, 1 omslag

2.1.2.3.9.6. Vlieland (V)
- 932: Stukken betreffende ontwerp-bestek en overeenkomst voor het maken van 

vijf strandhoofden en het onderhoud van de rijkszeewerken, buitenduinen en 
rijkshavenwerken, 1957-1959, 1 omslag

Nog niet 
geplaatst

Rijkswaterstaat
Dienstkring Terschelling 1823 – 1953 (1967) en de
Dienstkring Vlieland (1863) 1870 – 1936 (1937)

1 Archief van de dienstkring Terschelling, 1823-1953 (1967)
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

- 98-99: Maandrapporten van onderhoudswerkzaamheden aan duinen op 
Terschelling, 1848 – 1872, 2 omslagen

2 Archief van de dienstkring Vlieland (1863) 1870-1936 (1937)
2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

- 290: Staten van metingen van duinprofielen op Vlieland, 1863 - 1865 en 1931, 1 
omslag

Nog niet 
geplaatst

Rijkswaterstaat in Friesland 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(1946) 1978 - 1993

I Directie Friesland van de Rijkswaterstaat
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2 Taakuitvoering
2.2.06 Waddeneilanden
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- 235: Gesloten verklaringen van wegen en duinovergangen op Ameland, 1977 – 
1991, 1 omslag. N.B. Zie voor tekening inv.nr. 1093

2.2.12 Ruimtelijke Ordening en Milieu
- 274-285: Bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen, 1976 – 1993
- 274-276: Ameland (buitengebieden en natuurgebieden), 1978 – 1989

• 276: Nesserduinen, 1978 – 1986, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 
1080

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN

Toegangsnr. Archieven Inhoud
2521 Rijkswaterstaat Directie Groningen 

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(1833) 1981-1993

I Archief van de directie Groningen 1981 – 1993
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2 Taakuitvoering
2.2.08 Eems/Dollard
2.2.08.1 Algemeen

- 371-372: Begeleidingscommissie voor het Biologisch Onderzoek in het Eems-
Dollard-estuarium (Boede), 1981 – 1984, 1 pak en 1 omslag. N.B. 
Secretariaatsarchief

GELDERLAND
GELDERS ARCHIEF

1145: RIJKSINSTITUUT VOOR NATUURBEHEER (RIN), 1937-1992
In 1940 werd het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) opgericht  als een TNO-instituut. Het kwam voort uit het Comité ter 
Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen ("Insectenplagencomité") en het Biologisch Laboratorium "De Hoge Veluwe" (Hoenderloo). In 1969 
werd het ITBON samengevoegd met het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek (RIVON, opgericht in 1957). Het RIVON was ontstaan vanuit de behoefte 
van Staatsbosbeheer om meer biologisch onderzoek te verrichten ten behoeve  van het overheidsbeleid inzake natuurbehoud en het beheer van 
natuurreservaten. Het nieuwe instituut kreeg de naam Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). De werkgebieden van ITBON en RIVON sloten nauw op elkaar 
aan en vielen op sommige punten samen. Medio 1991 werd het instituut samengevoegd met "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer. Dit 
leidde tot het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. Door deze samenvoeging ontstond een sterk en geïntegreerd onderzoeksinstituut voor het 
aandachtsveld natuur, bos en openbaar groen. De fusie leverde een meerwaarde op, omdat er een bundeling kwam van het meer op de ecologische aspecten 
georiënteerd onderzoek (RIN) met het meer bedrijfsmatig georiënteerde onderzoek (Dorschkamp).  De naam Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek wordt 
tegenwoordig nog steeds gevoerd.
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Inventaris van het archief

1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-149 – Gastenboeken van ITBON, vergaderstukken en jaarverslagen van ITBON en RIN 

2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1. Organisme, nrs. 150-212
2.1.3. Gebouwen en terreinen, nrs. 187-208

- 201-202: Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van de voormalige landbouwhuishoudschool tot Biologisch Station Schellingerland te 
Midsland op Terschelling, 1969-1982, 2 pakken

- 204-205: Stukken betreffende de overname en de bouwkundige voorzieningen en aanpassingen van het Mosselproefstation op Texel ten behoeve van 
de Afdeling Estuariene Ecologie (gevestigd op Texel), 1977-1989, 2 pakken

- 208: Stukken betreffende de aanpassing van de dienstwoning en herindeling van de zuidvleugel van het laboratorium van de vestiging op Texel, 1990-
1991, 1 omslag

2.2. Personeel, nr. 213 - Verslagen van Personeelsoverleg
2.3. Taakuitvoering
2.3.1. Algemeen, nrs. 214-228

- 216-217: Overzichten van projecten van het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud en van het Instituut voor 
Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, 1945-1970, 2 pakken

- 226: Stukken betreffende het houden van een enquête om de vraag naar duinonderzoek te kunnen inventariseren teneinde de oprichting van een 
Centrum voor Duinonderzoek te voorkomen, 1986-1988, 1 pak

2.3.2. Publicaties
- 229: Jaaroverzicht insectenplagen in bossen en andere houtopstanden in Nederland van 1939-1968 van het Instituut voor Toegepast Biologisch 

Onderzoek in de Natuur, 1939-1968, 1 pak
Publicaties van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, 1940-1970, 4 pakken en 24 omslagen, nrs. 230-257, o.a. 

- 239: Wind, R. Hzn, Opvangen van zout uit de lucht door een dennenbosje in de duinen, 1953 
- 245: Spaans, A.L., Eerste waarneming voor Nederland van de Ross' Meeuw, Rhodostethia rosea (MacGillivray) op Vlieland, 1959 
- 249: Haaften, J.L. van, De huidige stand van onze zeehondenpopulatie, 1963 
- 253: Spaans, A.L., Wadvogeltelling in het gehele Nederlandse Waddengebied in december 1966, 1967

Publicaties van het RIN, 1970-1991, 4 pakken en 16 omslagen, nrs. 260-279, o.a. 
- 261: Timmerman, A. Azn., Zoogdieren en hun predatoren in het nieuwe Lauwerszeegebied, 1971
- 261: Haaften, J.L. van Koeman, J.H. Canton, J.H., Woudstra, A., Peeters, W.H.M., Goeij, J.M. de Zegers, C. , Kwik in het Nederlandse kustmilieu, 1971
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- 261: Haaften, J.L. van, Causes of decrease in the population of seals (Phoca vitulina) in the dutch coastal waters, 1971 
- 262: Rooth, J, De wetlandconventie en het waddengebied, 1972
- 262: Visser, G., Het vergeten blaasjeskruid op Terschelling, 1972 
- 268: Reijnders, P.J.H., Recruitment in the harbour seal (Phoca Vitulina) population in the Dutch Wadden Sea, 1978
- 270: Reijnders, P.J.H., Management and conservation of the harbour seal, phoca vitulina, population in the international wadden sea area, 1980
- 279: Reijnders, P.J.H., Clausen, B., Haaften, J.L. van, Kamp, J. van der , Marine mammals of the Wadden Sea/ Diseases and parasites in harbour seals of 

the Wadden Sea, 1991 
2.3.3. Afdeling Geografie, nrs. 280-285

- 282: Inventarisatie en waardering van Gea-objecten (behoud van geologisch, geomorfologisch en bodemkundig waardevolle objecten), 1972-1990
2.3.4. Afdeling Botanie, nrs. 286-321
2.3.5. Afdeling Bodemecologie, nrs. 322-360
2.3.6. Afdeling Zoölogie, nrs. 363-413

- 370: Onderzoek naar de oorzaken van populatieschommelingen bij de in onze wateren voorkomende zeehonden, 1974-1990, 1 pak
- 373: Onderzoek naar de oorzaken van populatieschommelingen bij de in onze wateren voorkomende zeehonden. Subsidie Europese Gemeenschap, 

1976-1981, 1 pak
- 378: Voorbereiding van de experimentele aanpak van het probleem van de achteruitgang van de Nederlandse zeehondenpopulatie, 1978-1982
- 380: Voorkomen van toxische stoffen in het natuurlijke voedsel van zeehonden in de Waddenzee, 1979-1983
- 381: De invloed van verstoring op zeehonden, 1979-1984
- 399: Het effect van PCB's op zeehonden, 1981-1990

2.3.7. Afdeling Zoölogie-Wildbiologie, nrs. 414-419
2.3.8. Afdeling Ornithologie, nrs. 420-452

- 420: Beheer meeuwenkolonies, 1957-1981
- 432: Oriënterend onderzoek naar de overwinteringecologie van de smient in Nederland, 1979-1980
- 437: Terreingebruik van de rotgans in het Waddengebied, 1980-1986, 1 pak
- 440: Populatie-dynamica en terreingebruik van een niet bejaagde arctische ganzensoort. De Brandgans, 1980-1991, 1 omslag
- 441: Populatie-dynamica van de bejaagde arctische ganzensoorten (kolgans, rietgans en kleine rietgans), 1980-1992

2.3.9. Afdeling Entomologie, nrs. 453-457
2.3.10. Afdeling Hydrobiologie, nrs. 458-460

- 458: Literatuuronderzoek ten behoeve van een typologische indeling van de Nederlandse oppervlaktewateren, 1982-1983
2.3.11. Afdeling Bodemecologie en Milieuverontreiniging, nrs. 461-482
2.3.12. Afdeling Estuariene ecologie, nrs. 483-493 - De Afdeling Estuariene Ecologie was gevestigd op Texel

- 483: Oriënterend onderzoek naar de ecologische effecten van delfstofwinning in de Waddenzee, 1972-1976
- 484: Rapport Dollardhaven, 1979-1984
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- 485: Vooronderzoek voor de bestudering van olieverontreiniging in kustwateren met modelecosystemen (OPEX), 1979-1984
- 486: Effecten van kokkelvisserij op de levensgemeenschappen van de Nederlandse kustwateren, 1979-1985
- 487: Zware metalen in de veren van steltlopers in de Waddenzee, 1980-1983
- 488: Effecten van verstoring van wadvogels, 1980-1986
- 490: Geluidsproduktie Marnewaard, 1989-1990
- 491: Stukken betreffende uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden van de Afdeling Estuariene Ecologie Texel, 1975-1978, 1 pak
- 492: Werkverslagen, reisverslag (Helgoland) en meerjarenplan betreffende het onderzoek en beheer van het Waddengebied, 1977-1981, 1 pak

2.3.13. Afdeling Landschapsecologie, nrs. 494-500
- 494: Stukken betreffende de Adviescommissie Duinbeplanting van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, 1948-1958, 1 pak
- 495: Coördinatie van de milieustudie ten behoeve van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands, 1974-1979
- 500: Stukken betreffende het beheer en behoud van grienden, 1975-1977, 1 omslag

2.3.14. Afdeling Planologische ecologie, nrs. 501-520
2.3.15. Afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek, nrs. 521-562

- 537: Het beheer van militaire oefenterreinen, 1980-1987
- 538: Wateronttrekking Vlieland-Ameland, 1980-1987 

2.3.16. Afdeling Buitenlandse aangelegenheden en internationale verhoudingen, nrs. 563-585
2.3.17. Onderzoek niet gerelateerd aan afdeling, nrs. 586-614
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