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

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

INLEIDING

Defensie is verantwoordelijk voor beheer en nazorg (opruiming munitie) van een aantal 
natuurgebieden op de eilanden. 

Het beheer betreft: de gehele Vliehors en enkele kleinere objecten (Vlieland), de Hors (Texel), twee 
kustwachtstations (Terschelling en Schiermonnikoog). 

Nazorg betreft de Noordsvaarder (Terschelling); beheer hiervan is in handen van Staatsbosbeheer.  

De statische archieven van Defensie bevinden zich in het Nationaal Archief. 

Het dynamisch archief bevindt zich bij de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) – Directie Noord, gevestigd 
in  Zwolle. Verspreid over de verschillende afdelingen liggen hier o.a. gegevens m.b.t. monitoring, 
onderzoeken m.b.t. de bodemgesteldheid (uitgevoerd door diverse externe bedrijven) en digitaal 
kaartmateriaal. 

Onderstaand archiefoverzicht is geordend naar de diverse terreinen. 

Contactpersoon Waddenacademie: Syds Wiersma, 058-2339032, 
syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl

Contactpersoon Dienst Vastgoed Defensie (DVD) – Rien Mudde, 038-4572401

ALGEMEEN

Noord-Hollands Archief

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
3.3.3.5.2. Rijkswerken op het vasteland

- 707-720, 1882 – 1930, 14 pakken
• d. Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht of opstal, de verkoop of verhuring van 
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grond, de verpachting van strand, de overdracht in beheer en onderhoud van 
terreinen aan de departementen van Oorlog en Marine en van staatsduinen aan het 
departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

228: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland,  1931-1951
2.3. Taken
2.3. 05. Zee- en havenwerken
2.3. 05.1. Algemeen

- 413-423: Stukken behorende tot rubriek D "Rijkszee- en havenwerken te Petten, Medemblik 
en Nieuwdiep", 1931-1951, 11 pakken. NB: Deze rubriek betreft o.a.: 

• c. de verhuring van het recht gebruik te maken van het strand, de verhuring, uitgifte 
in erfpacht en verkoop van grond en water, grensregeling tussen-en 
beheersoverdracht van Waterstaats- en Defensiegronden, de vaststelling van de 
gemeentegrenzen in het IJsselmeer (t/m 1942)

Tresoar

43-02: Dienst der Domeinen, inspectie Leeuwarden, 1871-1969
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1. Registratie van objecten
2.1.2. Leggers

- 12: Legger van het domein van Defensie afkomstig van het voormalig kantoor Leeuwarden; 
artikelnummers 1-23, 1935-1955, 1 deel

AFZONDERLIJKE TERREINEN 

DE HORS (TEXEL) 

VLIEHORS (VLIELAND) – zie 

Tresoar

49-02:   Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland, 1952-1977  
2.1. Archief van de directie Friesland (1938-) 1954-1977 (-1979)
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.3. Taakuitvoering
2.1.2.3.9. Waddeneilanden
2.1.2.3.9.6. Vlieland (V)

- 936: Stukken betreffende beantwoording van vragen van de Contact-Commissie voor Natuur- 
en Landschapsbescherming gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over het 
houden van militaire oefeningen, 1959, 1 omslag

- 938: Stukken betreffende verslagen en advies van de Studiecommissie gebruik schietterrein 
de Vliehors alsmede rapporten met betrekking tot de gevolgen van het houden van 
schietoefeningen, 1962-1963, 1 omslag

KLEINERE OBJECTEN VLIELAND 

NOORDSVAARDERS – TERSCHELLING
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beheer in handen van Staatsbosbeheer. Zie overzicht archieven Staatsbosbeheer. 
KUSTWACHTSTATIONS TERSCHELLING EN SCHIERMONNIKOOG

Wat te doen met de archieven die gaan over defensieactiviteitenin het waddengebied en archieven  
die de reacties van natuurorganisaties laten zien – ik moet ik de eerste groep onder militaire  
activiteiten plaatsen en de tweede onder natuurbeheer? Beter misschien een categorie Militaire  
activiteiten en maatschappelijke reacties daarop. 

In de rubriek Beheer gaat het over een andere soort activiteit.  


