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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
In het Waddengebied hebben op dit moment vier grote waterschappen taken en bevoegdheden.
Deze waterschappen zijn de huidige erfopvolgers van de vele ‘dijkrechten’, ‘zijlvesten’,
‘heemraadschappen’, die Noord-Nederland ooit kende.
In de archieven van de waterschappen bevinden zich correspondentie, besluiten van de waterschapen polderbesturen, en vele stukken en tekeningen over de aanleg en het beheer van
waterstaatswerken, onder andere van de zeedijken (waar het zeewerende waterschappen betreft).
Waterschapsarchieven bevatten bovendien vaak een ruime collectie beeldmateriaal.
Hieronder vindt u een globaal overzicht van de archieven van de huidige waterschappen in de
waddenprovincies. Binnenkort stellen we gedetailleerde overzichten van de waddenarchieven van
deze waterschappen, inclusief hun voorgangers, beschikbaar.

Waterschappen
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Archieflocaties
Archieven van de waterschappen grenzend aan de waddenkust
van Noord-Holland en de vroegere Zuiderzeekust liggen in diverse
archieven in de regio:
-

Regionaal Archief Alkmaar
Westfries Archief
Waterlands Archief
Noord-Hollands Archief

Het archief van Noordhollands Noorderkwartier (1920-1993),
rechtsvoorganger van het huidige Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, ligt in eigen depot (Edam).

Wetterskip Fryslân

Contactpersoon: dhr. J. Huber (archivaris), 0299-391221
De archieven van Wetterskip Fryslân liggen bij Tresoar, maar zijn
in eigen beheer van het Wetterskip. De inventarissen zijn slechts

deels online beschikbaar.

Waterschap Noorderzijlvest

Contactpersoon: dhr. J. Hagen (archivaris), 058-2922277,
De archieven van waterschap Noorderzijlvest liggen in eigen
depot (Groningen). De archieven van voor ca. 1860 zijn
gedeponeerd bij Groninger Archieven.
Contactpersoon: dhr. K.A.M. Engbers (archivaris), 050-3048911

Waterschap Hunze en Aa’s

De archieven van waterschap Hunze en Aa’s liggen in eigen depot
(Veendam). De archieven van voor ca. 1860 zijn gedeponeerd bij
Groninger Archieven.
Contactpersoon: mw. I.G. van Duinen (afd.
informatievoorziening), 0598-693854

