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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
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

LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
2.06.075
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel:
Afdeling Nijverheid, 1906-1922
2.16.60.04

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
1877-1905: Afdeling Handel en Nijverheid I, 18781905

Inhoud
Inventaris:
B HET IN RUBRIEKEN ("DOSSIERS") INGEDEELDE ARCHIEF
II HOOFDRUBRIEK VISSERIJEN, o.a.
- 177-180: Dossier 130 - Onderzoek der zee, 1906-1920, 4 pakken
I Geregistreerde stukken
B Periode, 1898-1905
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal
- 667-668: D.130 Onderzoek der zee, 1903-1905
II Niet geregistreerde stukken
E Visserij, nrs. 753-759
1

-

758: Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van het Rijksinstituut
voor het onderzoek der zee te Den Helder, 1902-1905, 1 omslag

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
396
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) te
IJmuiden, 1888-1991

Inhoud
Diverse archieven:
02. Archief van de wetenschappelijk adviseur in visserijzaken (1886) 1888-1914 (1916)
02.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-10
02.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
02.2.2. Taakuitvoering
02.2.2.1. Algemeen
02.2.2.1.1. Algemene visserijvraagstukken, nrs. 13-16
- 14: Stukken betreffende plannen tot droogmaking van de Zuiderzee (met onder
meer de publicatie van de samenstelling van de Staatscommissie 1892-9-8,
circulaires van het Bestuur der Zuiderzee Vereniging en plannen tot inpoldering
van het Wieringermeer), 1892-1909, 1 omslag
02.2.2.2. Vissersvaartuigen, nrs. 21-24
- 22: Stukken betreffende gegevens over de haringvloot (scheepsnummer en
rederij), 1897-1901, 1 omslag
- 24: Stukken betreffende gegevens van de Zuiderzeevissersvloot, 1907-1917, 1
omslag
02.2.2.3. Onderzoek ten behoeve van de zeevisserij
02.2.2.3. 1. Vangstgegevens en metingen, nrs. 25-32
- 25: Staten met gegevens over de dagelijkse aanvoer van zalm, 1870-1916, 1
omslag
- 26: Stukken betreffende de haringaanvoer en tekeningen van de vanggebieden,
1892-1913, 1 omslag
- 28: Staten met gegevens van metingen van gevangen vis gedurende de
vistochten van de "Wodan", 1902-1903, 1 pak
- 29: Staten met gegevens van metingen van gevangen schol gedurende de
vistochten van de "Wodan", 1902-1907, 1 pak
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02.2.2.3. 1. Biologisch onderzoek, nrs. 33-38
- 33: Stukken betreffende het onderzoek van Zuiderzee-ansjovis (met tekeningen),
1885-1915, 1 omslag
- 34: Stukken betreffende onderzoekgegevens van Zuiderzee- en Noorzeebliek,
1896-1907, 1 omslag
- 36: Rapport van dr. H.C. Redeke, getiteld: "Zuiderzee en Noordzeebliek op onze
kust", concept, 1907, 1 stuk
- 37: Stukken betreffende het onderzoek naar ansjovissoorten, 1912, 1 omslag
- 38: Rapport van ir. F. Liebert over het verschil tussen Nederlandsche- en vreemde
ansjovis, 1912, 1 stuk
02.2.2.3.2. Schelpdieronderzoek
- 40: Aantekeningen van dr. P.P.C. Hoek inzake het onderzoek over de Limnoria
Lignorum, 1885-1892, 1 deel
- 43: Stukken betreffende een nieuw onderzoek naar de mosselteelt in de
noordelijke Zuiderzee, 1902- 1911, 1 pak
- 44: Stukken betreffende de teelt, de visserij en de maatregelen ten aanzien van
de nieuw opkomende oesterbedden in de Zuiderzee, 1904-1908, 1 omslag
- 45: Stukken betreffende het onderzoek naar de mosselteelt en de onttrekking
van mosselpercelen aan de visserij in de Lauwerszee, 1905-1912, 1 omslag
- 46: Stukken betreffende de pacht van oester- en mosselpercelen bij Wieringen,
met tekeningen, 1907-1910, 1 omslag
- 47: Stukken betreffende de onderzoekingen naar de sanitaire toestand der
schelpdiergronden en - bewaarplaatsen in en langs de Waddenzee en
Lauwerszee, 1911-1915, 1 omslag
- 48: Stukken betreffende metingen van mosselen uit de Waddenzee, 1912, 1
omslag
- 49: Rapport "Over de groei der Zuiderzeemosselen", concept, 1916, 1 stuk
02.2.2.3.3. Planktononderzoek, nr. 50
- 50: Stukken betreffende de uitwisseling van gegevens over het internationaal
Planktononderzoek, 1896-1907, 1 omslag
03. Archief van het rijksinstituut voor het onderzoek der zee 1903-1912, nrs. 85-111
3.1. Stukken van algemene aard – overzichten ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 85-
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89
3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.1.1. Taakuitvoering, nrs. 90-111
- 93-94: Journalen van het stoomschip "Wodan", gevoerd door kapitein Jan van
Rees, 1907-1914, 2 delen
- 95: Stukken betreffende metingen en wegingen van schol, Den Helder
- 98-99: Stukken betreffende de waarnemings- en meetgegevens van gevangen vis
gedurende de vistochten met het s.s. "Wodan", 1904-1912, 2 pakken
- 100: Stukken betreffende de waarnemingen van eieren van de schol op de
paaiplaatsen, 1905-1910, 1 omslag
- 101: Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport van dr. H.C.
Redeke, getiteld: "Bericht über die Holländische Arbeiten zur Naturgeschichte
der Gadiden 1902-1906", 1902-1907, 1 pak
- 102: Stukken betreffende het door dr. H.C. Redeke verrichte rassenonderzoek
van schol, 1903-1913, 1 omslag
- 103: Stukken betreffende onderzoeken naar de geslachtsrijpheid van schol, 19051906, 1 omslag
- 104: Notitie inzake de uitkomsten van een onderzoek van schelvissen ten aanzien
van gevonden parasieten, 1908, 1 stuk
- 106: Stukken betreffende onderzoek naar de leeftijdsbepaling van schol, 1910, 1
omslag
- 107: Stukken betreffende de kwantitatieve plankton-bepaling in de Noord- en
Zuiderzee, 1905-1906, 1 omslag
4.

Archief van het rijksinstituut voor visscherijonderzoek 1912-1916, nrs. 112-126
-

117: Stukken betreffende de proefvisserij op ansjovis met kor- en kuilnetten ten
behoeve van het ansjovisonderzoek, 1912-1918, 1 omslag
122: Stukken betreffende de stroommetingen aan boord van het lichtschip

4

-

"Terschellingerbank", 1912, 1 omslag
124: Aantekeningen betreffende de uitkomsten van stroommetingen aan boord
van lichtschepen, Terschellingerbank

5.
Archief van het rijksinstituut voor biologisch visscherij onderzoek 1916-1942
5.1. Stukken van algemene aard, nrs. 127-128 – ingekomen en uitgaande stukken
5.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
5.2.1. Organisme, nrs. 129-133
5.2.2. Personeel, nrs. 134-135
05.2.3. Taakuitvoering
05.2.3.1. Algemeen
05.2.3.1. 1. Algemene visserijvraagstukken, nrs. 136-145
- 137: Rapport inzake de walvisvangst, genaamd: "De Walvischvangst vroeger en
nu", concept, 1926, 1 stuk
- 139: Stukken betreffende de totstandkoming van rapporten inzake het
zeehondenonderzoek, 1928- 1955, 1 pak
- 140: Stukken betreffende de radiolezing van dr. J.J. Tesch over uitstervende
dieren, 1930, 1 omslag
- 141: Stukken betreffende gegevens van vistochten van de "Max Weber" op de
Waddenzee, 1932- 1949, 1 omslag. NB: Een unieke opname van de kotter Max
Weber, genomen in december 1932, toen het schip net was opgeleverd door de
NV Machinefabriek uit Hardinxveld. De toenmalige eigenaar was de Nederlandse
Dierkundige Vereniging (NDV) die in Den Helder aan Het Nieuwe Diep een
Zoölogisch Station exploiteerde. De kotter was vernoemd naar professor Max
Weber, een bekend zoöloog die van 1898 tot 1910 voorzitter van NDV was. De
Max Weber werd destijds voortgestuwd door een 75 pk 3-cilinder Deutz
dieselmotor en zou tot 1963 als onderzoeksvaartuig dienst doen. De huidige
eigenaren, Jan en Addie den Engelsman, hebben deze foto beschikbaar gesteld.
Zij hebben hun schip herdoopt in Drifter, die tegenwoordig wordt voortgestuwd
door een 6-cilinder Volvo Penta motor van 210 pk.
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-

Bron: http://www.havendenhelder.nl/nieuws.asp?v0=170

-

142: Stukken betreffende vergaderingen, het onderzoek en het eindrapport van
de Commissie inzake het onderzoek naar de invloed van de wierziekte op de
achteruitgang van de wierbedrijven, 1937-1939, 1 pak. NB: Zgn. Commissie
Reigersman.
- 143: Stukken betreffende het paalwormonderzoek langs de Nederlandse kust ,
1938-1942, 1 omslag
- 144: Stukken betreffende advisering inzake octrooi-aanvragen op visserijgebied ,
1941-1953 , 1 omslag
05.2.3.1.2. Internationale organisaties en conferenties, nrs. 146-154
- 150-151: Stukken betreffende deelname aan schol-conferenties, 1921-1925, 2
omslagen
05.2.3.2. Visserijvaartuigen, nrs. 155-158
- 155: Rapport inzake de toestand der Nederlandsche trawlvisscherij vóór en ná de
oorlog in het bijzonder voor de visserij op schol, met onderzoekgegevens, 19201922, 1 omslag
- 156-157: Tabellen bevattende de gegevens over vangsten en besommingen van
stoomtrawlers, sleepboten, motorloggers, kotters en motorkustvissers, 19291932, 2 pakken
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-

158: Stukken betreffende reizen met de onderzoekingsvaartuigen "Vulcanus" en
"Nautilus", 1929- 1932, 1 omslag
05.2.3.3. Visserijonderzoek
05.2.3.3.1. Onderzoek ten behoeve van de zeevisserij
05.2.3.3.1.1. Vangstgegevens en metingen, nrs. 159-180
- 159: Grafieken betreffende vangsten en aanvoer van zalmen in Nederland, 18931919, 1 omslag
- 161: Stukken betreffende aanvoergegevens van schol te Den Helder, 1916-1921,
1 omslag
- 162: Staten met gegevens over in IJmuiden gewogen en gemeten schol, 19161921, 1 omslag
- 163: Staten met aanvoergegevens van vis: Den Helder, 1916-1926
- 167-168: Zeekaarten, opbrengstgegevens en aantekeningen van tochten
(vaarten) van diverse vissersschepen, 1921, 2 pakken
- 170: Stukken betreffende de aanvoer- en opbrengstgegevens van sprot (vanaf
1895), 1922, 1 omslag
- 176: Grafieken inzake de aangevoerde zeevis en de opbrengsten, 1934-1935, 1
omslag
- 180: Staten met aanvoergegevens van vis: Zeevis, 1941
05.2.3.3.1.2. Biologisch onderzoek, nrs. 181-202
- 181: Verslag omtrent onderzoekingen naar de botvisserij, met
onderzoekgegevens, 1916-1919, 1 omslag
- 182: Stukken betreffende de onderzoeksgegevens van rassen, voedsel, groei en
de leeftijdsbepaling van spiering, 1916-1924, 1 omslag
- 183: Manuscript van dr. J.J. Tesch inzake het onderzoek der zee, 1919, 1 pak
- 185: Verslagen betreffende onderzoeken naar het voedsel van schol op de
Texelgronden, 1920- 1921, 1 omslag
- 186: Rapport van A.C.J. van Goor en mej. G.M. de Lint, getiteld: "Die Texelgründe
und die Biologie der Scholle", concept, 1921, 1 stuk
- 187: Concepten van het rapport van dr. H.C. Redeke, getiteld: "Investigations on
Plaice before, during and after the War", 1922, 1 omslag
- 188: Rapport over de zeebliek met onderzoekgegevens, 1922-1927, 1 pak
- 189: Rapport getiteld: "The distribution of recaptures of Plaice marked by all
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nations within the zones prior of the war in successive periods of six months, met
onderzoekgegevens, 1924, 1 omslag. NB. Auteur onbekend
- 190: Stukken betreffende onderzoeken naar de levenswijze van spiering, 1924, 1
pak
- 191: Rapport betreffende het onderzoek over de bot, met onderzoekgegevens,
1925-1926, 1 pak
- 192: Stukken betreffende het uitzetten van kreeftjes in Waddenzee en Zuiderzee,
1925-1931, 1 omslag
- 196: Stukken betreffende onderzoekgegevens over de garnaal in de Texelstroom,
het Haringvliet en de Westerschelde, 1927-1938, 1 pak
- 197: Stukken betreffende het Duits onderzoek van de kleine schol (Jung Scholle),
met foto's, 1928- 1932, 1 omslag
- 198: Manuscripten van dr. B. Havinga: Der Granat (Crangon Vulgaris Fabr.) in den
Holländischen Gewässern (1929) en "De Garnaal" (ca. 1931), 1929-1931, 1 pak
- 199: Stukken betreffende onderzoeken naar de gemiddelde lengte van schol,
1931-1939, 1 pak
- 200: Stukken betreffende het onderzoek naar de groei van schol, 1932-1947, 1
omslag
- 201: Manuscript van dr. J.J. Tesch, getiteld: "Die Niederländische Seefischerei",
1933-1936, 1 pak
- 202: Aantekeningen inzake het onderzoek op tong, 1935, 1 omslag
05.2.3.3.2. Zuiderzee/IJsselmeer-onderzoek, nrs. 203-211
- 203: Stukken betreffende de totstandkoming van het concept-rapport met
betrekking tot de visserij op ansjovisbroed in de Zuiderzee, 1918, 1 omslag
- 204: Stukken betreffende onderzoekgegevens over de fauna en flora van de
Zuiderzee in verband met de drooglegging, 1918-1928, 1 omslag
- 206: Verslagen van onderzoekingstochten op de Zuiderzee, 1929-1931, 1936, 1
omslag
- 208: Rapporten inzake de veranderingen in de hydrografische toestand en in de
macro-fauna van Zuiderzee en IJsselmeer, 1931-1943, 1 omslag
- 209: Stukken betreffende deelname aan de Commissie tot onderzoek naar
mogelijk verband tussen de afsluiting der Zuiderzee en de toestand van de
wiervisserij, 1933-1938, 1 pak. NB: Bevat tevens rapport van dr. B. Havinga "De
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ziekte van het zeegras"
05.2.3.3.3. Schelpdieronderzoek, nrs. 212-231
- 213: Stukken betreffende onderzoekingen naar de sanitaire toestand van
schelpdiergronden en - bewaarplaatsen in en langs de Waddenzee en de
Lauwerszee, 1920-1921, 1 omslag
- 215: Stukken betreffende de export van zaaioesters over de periode 1870-1942,
1921-1942, 1 omslag
- 218: Stukken betreffende de vangstgegevens van kreukels en wulken, 1926-1927,
1 omslag
- 219: Rapport genaamd: "The daily rate of growth of oysters during summer" met
onderzoekgegevens, 1927, 1 omslag
- 221: Stukken betreffende de totstandkoming van het manuscript "Austern- und
Muschelkultur", 1929- 1931, 1 pak
- 223: Stukken betreffende onderzoek naar de oorzaak van oester- en
mosselziektes, 1930-1936, 1 pak
- 224: Stukken betreffende de uitzaai van oesters in de Waddenzee ten oosten van
Texel, 1931, 1 omslag
- 225: Stukken betreffende het bacteriologisch onderzoek van schelpdieren door
dr. J.J. Tesch, 1931- 1932, 1 pak
- 226: Stukken betreffende inlichtingen aan het buitenland over de Nederlandse
mossel- en oestervisserij, 1932, 1 omslag
- 231: Manuscript van dr. J.J. Tesch over de in de Zuiderzee levende groep
Amphipoda (vlokreeftjes), ca. 1930, 1 stuk
05.2.3.3.4. Planktononderzoek, nrs. 232-233
- 232: Stukken betreffende onderzoek naar de werking van drijvende olie op
plankton, 1924-1926, 1 omslag
- 233: Aantekeningen en fotomateriaal over het plankton van de Zuiderzee vanaf
de afsluiting tot de volledige verzoeting, 1927-1935, 1 omslag
05.2.3.3.5. Onderzoek ten behoeve van de binnenvisserij, nrs. 234-248
- 236: Stukken betreffende onderzoekgegevens met betrekking tot het voedsel van
zoet- en brakwatervissen, 1917-1918, 1 omslag
- 238: Stukken betreffende het onderzoek (o.a. maaginhoud) van: alver, baars,
bastaarden van Cipriniden, blankvoorn, bliek, fint, grondel, kopvoorn, paling,
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ruischvoorn, serpeling, sneep, snoek, snoekbaars, spiering, winde, zeelt en
zijbijters (o.a. schoolschriften met aantekeningen), 1920-1931, 1 pak
- 241: Gegevens betreffende de visstand te Langeraar en Vreeland (baars,
snoekbaars, snoek, brasem, pos, alver, spiering, grondel en zeelt), 1923, 1 omslag
- 243: Stukken betreffende het onderzoek van de Purmer Ringvaart inzake schade
aan de visstand door verzouting, 1924-1925, 1 omslag
- 244: Stukken betreffende onderzoekgegevens naar de visstand in de polder "De
Nes" (Texel), 1928-1929, 1 omslag
245: Verslag van het Hoofd van de afdeling Kust-, Rivier- en Binnenvisserijonderzoek van de werkzaamheden aan boord van het onderzoekingsvaartuig
"Meerval" inzake het onderzoek naar het voorkomen van diverse
zoetwatervissoorten langs de Overijsselse kust, 1934, 1 stuk
- 246: Stukken betreffende deelname in de "Commissie inzake het zoutgehalte der
boezem- en polderwater van Noord-Holland", 1939-1942, 1 pak
05.2.3.4. Technisch onderzoek, nrs. 249-257
- 253: Stukken betreffende de proefvisserij met de dwarskuil op de Zuiderzee,
1924-1928, 1 omslag
- 254: Stukken betreffende proeven met de zgn. "saving trawl", 1927-1935, 1 pak –
voor meer informatie zie: artikel van J. Borowik uit 1930
- 257: Publicatie inzake de verhouding van de Hollandse trawlvissers ten opzichte
van de kleine Deense snurrevaadvissers, met reaktie, ca. 1930, 1 omslag
05.2.4. Varia, nr. 258
- 258: Herbarium zeemos, ca. 1923, 1 omslag
6.
Archief van het rijksinstituut voor hydrografisch visscherij onderzoek 1916-1942
06.1. Stukken van algemene aard, nrs. 260-264 – ingekomen en uitgaande stukken
- 263: Verslagen over den toestand en de werkzaamheden van het Rijksinstituut
voor Hydrografisch Visserijonderzoek, 1916-1922, 1 omslag. NB: 1919 en 1921
niet aanwezig
06.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
06.2.1. Organisme, nr. 265
06.2.2. Personeel, nr. 266
06.2.3. Taakuitvoering
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06.2.3.1. Onderzoek op het gebied van visconservering, nrs. 267-285
- 267: Stukken met aantekeningen en foto's betreffende de conservering van
ansjovis, 1917, 1 omslag
- 276: Voorschriften voor de bereiding c.q. marinering van diverse soorten vis en
schelpdieren, ca. 1938, 1 omslag
06.2.3.2. Hydrografisch onderzoek, nrs. 286-303
- 286-287: Staten met gegevens over de temperatuur-, zoutgehalte en halogeenbepalingen van zeewater, gemeten door diverse lichtschepen op de Noordzee en
vaste meetpunten, 1906-1940, 2 pakken – NB: voor meer informatie over
zoutgehalte Waddenzee, zie artikel: de waddenzee wordt langzaam zoeter; voor
meer informatie over temperatuur Waddenzee, zie artikel: de waddenzee warmt
op
- 286: Noord-Hinder 1906-1935, Noordzee 1911-1932, Zuiderzee 1907-1910,
Waddenzee 1946-1947, Wodan 1913-1936, Maas 1912-1917, West-Indische
Maildienst 1913-1916 en 3 verzamelstaten,
- 287: Terschellingerbank 1909-1940, Doggersbank Noord/Zuid 1918-1921,
Schouwersbank 1912-1917, Scheveningen 1910-1916, Haaks 1909-1939 en
Hollandsche Loyd 1913-1916,
- 288: Stukken betreffende metingen van temperatuur en zoutgehalte van de
Zuiderzee/ IJsselmeer, 1907-1936, 1 pak
- 289: Staten met gegevens over de zoutgehaltebepalingen van zeewater in de
wateren van Noord-Holland en Friesland, 1914-1921, 1 omslag
- 290: Staten met temperatuur- en waterhoogtegegevens gedurende de maanden
juli tot en met december 1916, 1 pak
- 292: Verslag inzake de waarnemingen over het zoutgehalte van het binnenwater
in Noord-Holland in verband met de overstroming in januari 1916, met
geleidebrief, 1918, 1 omslag
- 297: Aantekenboek met gegevens over het soortelijk gewicht van het Zuiderzeewater, 1928-1931, 1 deel
- 298: Stukken met aantekeningen inzake temperatuur en zoutgehalte van het
water van de Zuiderzee, 1931-1935, 1 omslag
- 299: Stukken betreffende metinggegevens van watermonsters geschept door de
"Nautilus", 1933- 1951, 1 omslag
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7.

301: Stukken betreffende het onderzoek naar het zoutgehalte van het water van
het Amstelmeer, 1934-1940, 1 omslag
302: Nota inzake beschouwingen over de zoutgehalte-bepaling in zeewater,
1935, 1 stuk
303: Stukken met aantekeningen van dr. J.J. Tesch en ir. F. Liebert inzake het
zeewateronderzoek, ca 1922-ca 1935, 1 pak
Archief van het rijksinstituut voor visserijonderzoek (1916) 1942-1991

In 1956 ontstond in Zeeland ongerustheid over de gevolgen van het Deltaplan voor de
Zeeuwse oester- en mosselteelt. In verband hiermee werd in 1956 een houten
hulplaboratorium van het RIVO neergezet in Wemeldinge aan de Reepweg 212. Er
werden twee onderzoekers aangetrokken, n.l. de biologen A.C. Drinkwaard en A.C.
Vlasblom. De biologen kregen tot taak te trachten in het laboratorium het oesterbroed
op te kweken tot jonge oesters, die op de oesterbanken konden worden uitgezaaid. Op 1
mei 1969 werd het schelpdierlaboratorium gesloten en werden de werkzaamheden
verplaatst naar het nieuwe Mosselproefstation in de polder 't Horntje te Texel. Het
station stond onder leiding van drs. Drinkwaard. Het doel van het Mosselproefstation
was alternatieven aan te dragen voor het verwateren (ontzanden) van mosselen, omdat
de vitale rol van de Yerseke Bank was vervallen door de afsluiting van de Oosterschelde.
Het Mosselproefstation zou tot oktober 1978 blijven functioneren als onderdeel van het
RIVO, waarna het werd overgedragen aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN).
7.1.
7.2.
7.2.1.
-

Stukken van algemene aard (correspondentie, verslagen, vergaderstukken), nrs.
304-322
305: Ingekomen stukken van de te Bergen op Zoom gestationeerde
schelpdierbioloog dr. P. Korringa, 1941-1955, 1 pak. NB: Bevat maand- en
jaarverslagen
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
Organisme, nrs. 323-372
332: Stukken betreffende organisatie en reorganisatie van het
Mosselproefstation 't Horntje op Texel, 1976-1979, 1 pak
353: Stukken betreffende de nieuwbouw van een laboratorium nabij het
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mosselproefstation 't Horntje op Texel, 1966-1971, 1 omslag
354: Foto's van de bouw van een laboratorium in de Polder 't Horntje op Texel
ten behoeve van het mosselproefstation, 1968, 1 omslag
7.2.2. Personeel, nrs. 373-383
- 379: Stukken betreffende de personeelsformatie van het Mosselproefstation 't
Horntje op Texel, 1968-1970, 1 omslag
7.2.3. Taakuitvoering
7.2.3.1. Algemeen, 387-676
7.2.3.1.1. Visserijvraagstukken, nrs. 387-406
- 395: Stukken betreffende advisering over een eventuele aanleg van een
verkeersdam naar Ameland, 1967-1970, 1 omslag
- 396: Stukken betreffende advisering aan de Directie van de Visserijen inzake het
visserij-beleid met betrekking tot de garnalenvisserij, 1969-1972, 1 omslag
- 399: Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage aan de
Waddenzeecommissie voor de totstandkoming van het rapport van deze
commissie, 1972-1973, 1 omslag
- 401: Stukken betreffende opmerkingen over de "Lijst met namen van vissen,
schaal- en schelpdieren ter vervanging van de lijst zoals omschreven in de
Visserijwet 1963, gewijzigd 18 oktober 1973, Stcrt. 203", 1980, 1 omslag
7.2.3.1.2. Voorlichting, nrs. 407-439
7.2.3.1.3. Internationale organisaties en conferenties, nrs. 440-642
- 575: Stukken betreffende de organisatie van een Ad Hoc Meeting on Design and
Practical Operation of Research Aquarium Systems van 8-10 april 1975 op Texel,
1975, 1 omslag. NB: Eindrapport ontbreekt
7.2.3.1.4. Ontwikkelingssamenwerking, nrs. 643-676
7.2.3.2. Visserijonderzoek
7.2.3.2.1. Algemeen, nrs. 677-691
- 690: Rapport van dr. P. Korringa, getiteld: "Schelpdieren, visserij en cultuur", ca.
1942, 1 stuk
07.2.3.2.2. Biologisch onderzoek zeevisserij
07.2.3.2.2.1. Algemeen, nrs. 692-728
- 697: Reisverslagen van onderzoekingsvaartuigen; ‘Waddenzee’, 1968-1972
- 706: Verslag van een reis van prof. Korringa door Japan van 26 juli-2 augustus
-
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1969 waarbij laboratoria werden bezocht waar men onderzoek verricht over het
kweken van schelpdieren, schaaldieren en aal, 1969, 1 stuk
- 707: Stukken betreffende samenwerking met Duitse visserijbiologen in het
Waddenzee-onderzoek, 1970-1975, 1 omslag
- 714: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het rapport van de
Waddenzeecommissie getiteld; "The fishery in the German and Dutch
Waddensea", 1977-1978, 1 omslag
- 722: Stukken betreffende het verstrekken van gegevens voor de Algemene
Milieustatistiek van het CBS met betrekking tot de totale vangst en paaibiomassa van tong, schol, haring, makreel en kabeljauw, 1984, 1 omslag
07.2.3.2.2.2. Makreelonderzoek, nrs. 729-730
- 729: Rapporten en manuscripten van drs. K.H. Postuma en drs. J.J. Zijlstra
betreffende het makreel- onderzoek, 1964-1965, 1 omslag
- 730: Rapporten van drs. A. Eltink inzake het horsmakreel-onderzoek, 1989-1991,
1 omslag
07.2.3.2.2.3. Platvisonderzoek, nrs. 731-744
- 732: Rapporten en manuscripten van J.F. de Veen betreffende het
scholonderzoek, 1961-1965, 1 omslag
- 733: Rapporten en manuscripen van dr. P. Korringa, J.F. de Veen en H. Kruuk
betreffende het tongonderzoek, 1962-1966, 1 omslag
- 735: Stukken betreffende de beschrijving van de esterase typen in het plasma
van schol en bot, 1967, 1 omslag
- 737: Nota over de invloed welke de garnalenvisserij in de Waddenzee heeft op de
jonge platvis welke dit gebied als kinderkamer gebruikt, 1972, 1 stuk
- 738: Memorandum inzake de bescherming van de Noordzee-Tong, opgesteld
naar aanleiding van de special meeting van de North-East Atlantic Fisheries
Commission (NEAFC), in december 1973 in Londen en in juni 1974 te Bonn, 1973,
1 stuk
- 741: Stukken betreffende de bemonstering van bot in het kader van het Joint
Monitoring Programme, 1986-1989, 1 omslag
- 742: Publicatie van drs. F.A. van Beek en A.D. Rijnsdorp, getiteld: "Monitoring
juvenile stocks of flatfish in the Wadden Sea and the coastal areas of the
southeastern North Sea", 1989, 1 omslag
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07.2.3.2.2.4. Haringonderzoek, nrs. 745-752
- 745: Manuscripten van dr. B. Havinga, getiteld: "The anchovy in the Dutch waters
after the enclosure of the Zuidersea", 1948, 1 omslag
- 746: Verslag van de heer L.K. Boerema over het spekbliekonderzoek in 1948,
1948, 1 stuk
07.2.3.2.2.5. Schaaldieronderzoek, nrs. 753-759
- 753: Staten met gegevens over gemiddelde vangsten van garnalen (consumptie
en puf) per reisdag verdeeld over de vissersschepen van Arnemuiden, Harlingen,
Stellendam, Texel, IJmuiden en Zoutkamp, 1946- 1955, 1 omslag
- 754: Rapporten en teksten van lezingen van dr. R. Boddeke over garnalen, 19601970, 1986-1988, 1 omslag
- 757: Rapport inzake een vergelijkend onderzoek betreffende de resultaten van
de garnalenvisserij in Harlingen en Den Oever over de jaren 1962 en 1966, met
geleidebrief, 1967, 1 omslag
- 758: Stukken betreffende vangstverwachtingen en vooruitzichten voor de
garnalenvisserij, 1968-1971, 1 omslag
- 759: Nota aan de Directie van de Visserijen over de biologische motivatie voor
het onderwerpen van de garnalenvisserij aan een stelsel van vergunningen, 1974,
1 stuk
07.2.3.2.3. Biologisch onderzoek binnenvisserij
07.2.3.2.3.2. Aalonderzoek, nrs. 790-800
- 790: Stukken betreffende onderzoeken naar de intrek van glasaal, 1952-1955, 1
omslag
- 791: Rapporten en manuscripten van dr. C.L. Deelder betreffende het aalonderzoek, 1955-1966, 1 omslag
- 793: Stukken betreffende het voorstel tot het kweken van aal in betonbassins
alsmede het onderzoek naar de mogelijkheid tot het opkweken van glasaal tot
aal in aquaria, 1967-1970, 1 omslag
- 795: Stukken betreffende de samenwerking met het Zoölogisch Laboratorium
inzake het endocrinologisch onderzoek ten behoeve van de visserij in het
algemeen en van geslachtsdifferentiatie bij aal en eirijping en paaien van harders
en bandeng in het bijzonder, 1975-1976, 1 omslag
- 796: Projectbeschrijvingen van de Afdeling Biologisch Onderzoek
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Zoetwatervisserij-Aal, 1977, 1982, 1 omslag
799: Stukken betreffende onderzoek naar de gevolgen van experimentele
onttrekking van ondermaatse aal ten behoeve van de pootaalvoorziening van de
binnenvisserij en de aalkweek, 1985-1986, 1 omslag
07.2.3.2.4. Schelpdieronderzoek
07.2.3.2.4.1. Algemeen, nrs. 822-830
- 822: Projectbeschrijvingen van de Afdeling Biologisch Onderzoek Schelpdieren,
1970, 1978, 1980, 1982, 1985, 1 omslag
- 826: Rapporten van de Afdeling Biologisch Onderzoek Schelpdieren, 1981-1983, 1
omslag. NB: Zie voor overzicht bijlage 4
- 827: Stukken betreffende het leveren van een bijdrage aan een rapport van de
Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Projectgroep "Voedsel uit Zee" inzake
schelpdiercultures en –visserij, 1982, 1 pak
- 829: Rapporten van de Afdeling Aquacultuur Onderzoek, 1988-1991, 1 omslag.
NB: Zie voor overzicht bijlage 5
- 830: Verslag van de Duits-Nederlandse gedachtenwisseling ten aanzien van de
kwaliteits- en volksgezondheidsaspecten van schelpdieren en hun produktie,
1989, 1 stuk
07.2.3.2.4.2. Mosselcultuur- en visserij, nrs. 831-848
- 831: Stukken met onderzoeksgegevens en rapporten over in Engeland
afgekeurde mosselen uit de Waddenzee, 1948, 1 omslag
- 833: Stukken betreffende het onderzoek van mosselpercelen in de Waddenzee
van 20-22 juli 1954 met als doel na te gaan of de mosselen invloed uitoefenen op
het gehalte aan zwevende stof en phytoplankton van het water in de omgeving
van de percelen, 1954, 1 omslag
- 834: Stukken betreffende onderzoek naar de invloed van mosselen op het
voedselgehalte van het water, 1954-1955, 1 omslag
- 835: Biologisch advies bij het uitzaaien van mosselen van het Groninger Wad in
Zeeland in het voorjaar van 1955, 1955, 1 stuk
- 836: Rapport betreffende de uitbreiding van de mosselculturen in de
Waddenzee, 1961, 1 omslag
- 837: Verslagen van reizen inzake het mosselonderzoek op de Waddenzee met
onderwatertelevisie en echolood, 1967, 1 omslag
-
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838: Stukken betreffende het mosselproject Waddenzee, 1967-1968, 1 omslag
839: Rapport inzake de problematiek van de mosselnijverheid en de plaats van
het toekomstig onderzoek, 1969, 1 stuk
- 840: Stukken betreffende het onderzoek naar de houdbaarheid van mosselen
tijdens transport (project 6.11), 1971, 1 omslag
- 841: Verslagen van besprekingen betreffende het project definitieve
mosselverwaterplaats, 1972-1973, 1 omslag
- 842: Stukken betreffende deelname aan de stuurgroep "Project
Mosselverwaterplaatsen", 1972-1979, 1 pak
- 843: Nota inzake het onderzoek naar verwatering en opslag "Horizontaal" van
mosselen (project 6.c.1), 1974, 1 stuk
- 844: Stukken betreffende het onderzoek naar de houdbaarheid van bewerkte
mosselen (project 6.c.4), 1974-1975, 1 omslag
- 845: Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage aan de
Begeleidingscommissie voor het Mosselonderzoek in de Waddenzee, getiteld:
"Enkele aspecten betreffende bewaring van mosselen onder verticale
waterdoorstroming" (project 6.a), 1975, 1 omslag
- 846: Stukken betreffende een gesprek met drs. A.C. Drinkwaard over de
mogelijkheden voor het doen van een onderzoek ten behoeve van het
mosselbedrijf, speciaal wat betreft de inrichting van nieuwe
mosselverwerkingsbedrijven en het nagaan van de mogelijkheden tot
houdbaarheidsverbetering van mosselen bij verticale zeewaterdoorstroming,
1977-1978, 1 omslag
07.2.3.2.4.3. Oestercultuur- en visserij, nrs. 849-868
- 853: Stukken betreffende onderzoeken naar het isoleren van vaten oesters en
waarnemingen over de vorstgevoeligheid van Franse oesters, 1947, 1 omslag
- 854: Rapport inzake het onderzoek van de heer M. Roessingh naar de
voortplanting van oesters in een afgesloten ruimte te Tholen en Yerseke, 1948, 1
stuk
- 855: Publicatie van dr. P. Korringa, getiteld: "The shell of ostrea Edulis as a
habitat", concept, 1950, 1 stuk
- 859: Verslag van het in Wemeldinge gehouden onderzoek naar de mogelijkheden
van een behoud van de oestercultuur door middel van kunstmatige oesterlarven
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kweek, met geleidebrief, 1958, 1 omslag
860: Verslag van de reis naar Bretagne van dr. P. Korringa in verband met het
plaatsen van Hollandse oesters in putten in Frankrijk, 1959, 1 stuk
- 863: Stukken betreffende de controle op de aanvoer en uitzaai van oesters van
vreemde herkomst, 1968-1974, 1 omslag
- 864: Stukken betreffende het onderzoek naar de ontwikkeling van
opkweekmethodiek voor hatcherybroed van Ostrea edulis (project 8.a), 1976, 1
omslag
07.2.3.2.4.4. Overige schelpdieren, nrs. 869-870
- 869: Stukken betreffende het onderzoek naar het effect van de kokkelvisserij op
het natuurlijke ecosysteem, 1979-1981, 1 omslag
- 870: Rapport van drs. R. Dijkema inzake de biologie en de visserij op sintjacobsschelpen, 1991, 1 omslag
07.2.3.2.5. Chemisch- en Milieu onderzoek
07.2.3.2.5.5. Verstoring milieu door bodemexploitatie, nrs. 831-848
- 902: Stukken betreffende het onderzoek naar de invloed van seismisch
onderzoek op vissen, 1965- 1969, 1 omslag
- 904: Stukken betreffende deelname aan Werkgroep II van de "Stuurgroep
Onderzoek Zandwinning Waddenzee c.a." met betrekking tot het onderzoek naar
de herstelduur van bodemstructuur en bodemfauna en -flora bij verschillende
vormen van zandwinning, 1976-1977, 1 omslag
07.2.3.2.5.7. Parasitologisch, bacteriologisch en toxicologisch onderzoek van
schelpdieren, nrs. 923-939
- 923: Stukken betreffende onderzoek naar het optreden van schelpziekte bij
consumptie-oesters, 1937-1951, 1 pak
- 924: Rapport van de afdeling Oester- en Mosselcultuur inzake de cultuurmethode
voor de clamlarven van Venus Mercenaria, met geleidebrief, 1962, 1 omslag
- 928: Staat met gegevens over het voorkomen van Mytilicola Intestinales
(mosselparasiet) in het Oostelijke- en Westelijke Waddenzeegebied over de jaren
1968, 1969 en 1970, met tekeningen, 1969-1971, 1 omslag
- 930: Verslag van het onderzoek naar de verspreiding van de mosselparasiet
Mytilicola intestinalis in de mosselgebieden van de Grevelingen en de
Waddenzee, met geleidebrief, 1979, 1 omslag
-
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939: Rapport van dr. A.C.M. van Gool inzake de resultaten van
kwartaalbemonsteringen van thermotolerante faecale colibacteriën in
schelpdierwater op 8 locaties in het Nederlandse kustwater in 1990, 1990, 1 deel
07.2.3.2.5.8. PCB's en pesticidenonderzoek, nrs. 940-946
- 943: Verslag van het PCB onderzoek in de rode aal van 1982, 1982, 1 stuk
07.2.3.2.6. Technisch onderzoek
07.2.3.2.6.2. Visserijtechniek
07.2.3.2.6.2.1. Vistuigen, nrs. 983-1003
- 988: Verslag over een proefvistocht naar garnalen bij Schiermonnikoog van 19-23
juni 1967 om een vergelijking te maken tussen een garnalennet en een zeefnet,
1967, 1 stuk
- 992: Stukken betreffende het onderzoek naar ontsnappingsmogelijkheden van
tong in boomkornetten, 1969, 1 omslag
- 995: Rapport van ing. L. Westbroek inzake de ontwikkeling en beproeving van
een mosselen-zuigkor (project 7.26), 1973, 1 stuk
07.2.3.2.6.2.2. Elektrische visserij, nrs. 1004-1015
- 1007: Rapport van een bezoek aan West-Duitsland voor het deelnemen aan
proeven met elektrische aal- visserij (project 7.20), 1973, 1 stuk
- 1009: Nota voor de Commissie Experimentele Visserij inzake de introductie van
elektrische visserij op platvis en garnalen, met bijlage, 1975, 1 omslag
- 1011: Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
elektrische stimulering van platvis, 1978, 1983, 1 omslag
07.2.3.2.6.3. Scheepstechniek, nrs. 1016-1037
- 1025: Rapport van ing. L. Westbroek inzake de resultaten van het verwateren van
mosselen in een beunschip (project 7.27), 1973, 1 stuk
- 1030: Verslagen van proeven met de vispomp tijdens de "Tridens"-reis bij het
vissen op makreel in de periode 4-19 mei 1981, 1981, 1 omslag
07.2.3.2.6.4. Garnalenpel- en sorteermachine, nrs. 1038-1040
- 1039: Stukken betreffende een bezoek aan de B. en S.-bedrijven te Hengelo met
betrekking tot de recente ontwikkelingen van de garnalenpelmachine, met
tevens een historisch overzicht van het machinaal pellen van garnalen in
Nederland, 1984, 1 omslag
7.2.3.3. Hydrografisch onderzoek, nrs. 1041-1074
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1041-1048: Staten met gegevens over metingen van temperatuur en zoutgehalte
van zeewater, verricht door Zuiderzeestations, 1916-1951, 7 omslagen en 1 pak
1042: Lemmer, 1916-1935
1043: Marken, 1916-1935
1044: Nieuwe Diep, 1916-1924
1045: Roptazijl, 1918-1951
1046: Urk, 1916-1935
1047: Wieringen, 1918-1932
1048: Zurich, 1918-1924
1049: Staten met gegevens over maandgemiddelden van metingen van
temperatuur en zoutgehalte van water uit de Zuiderzee/IJsselmeer en
Waddenzee, 1916-1982, 1 pak
1050-1055: Staten met gegevens over metingen van temperatuur en zoutgehalte
van zeewater, verricht door Waddenzeestations, 1916-1982, 5 pakken en 1
omslag
1050: Breezanddijk, 1952-1982
1051: 't Horntje, Texel, 1947-1982
1052: Marsdiep, 1916-1962
1053: Terschelling, 1918-1952
1054: West-Terschelling, 1952-1982
1055: Zoutkamp, 1930-1932, 1 omslag. NB: alleen zomermaanden
1056: Stukken betreffende metinggegevens inzake de bepaling van het
zoutgehalte van de Waddenzee in verband met visserijbelangen, 1942-1951, 1
omslag
1057: Stukken betreffende onderzoek naar het zoutgehalte en de temperatuur
van de Waddenzee in verband met de trek van de glasaal, 1947, 1 omslag
1058-1063: Staten met gegevens over dagelijkse metingen van temperatuur en
zoutgehalte van zeewater, verricht door lichtschepen, 1947-1981, 6 pakken
1061: Terschellingerbank, 1948-1975
1062: Texel, 1947-1968
1063: Texel, 1970-1977
1065: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan een uitgave van
de Nederlandse Dierkundige Vereniging, getiteld: "Veranderingen in de flora en
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fauna van de Zuiderzee na de afsluiting in 1932" door het schrijven van het
hoofdstuk "Hydrografie van het IJsselmeer", 1953, 1 omslag
1068-1070: Staten met gegevens over gemiddelde metingen van temperatuur en
zoutgehalte van zeewater, verricht door lichtschepen, 1976-1981, 3 omslagen
1068: "Haaks", later "Texel, 1906-1976
1070: "Terschellingerbank", 1906-1975
1071: Stukken betreffende onderzoek naar de volledigheid van de meetreeksen
van watertemperaturen, alsmede stukken betreffende het verzoek tot
voortzetting van de waarnemingen, 1978-1979, 1 omslag
1072: Staat met gegevens over de jaargemiddelden van zoutgehaltebepalingen,
verricht door lichtschepen, 1906-1981, 1 stuk
1073: Staten met meetgegevens van temperaturen en zoutgehalte van zeewater
over de jaren 1860-1980, 1981-1982, 1 pak. NB: Computeruitdraaien; grafieken
1074: Rapport van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) te
De Bilt inzake de geschiedenis van de watertemperatuur en
zoutgehaltewaarnemeningen van het RIVO gedurende de periode 1860- 1981,
1982, 1 stuk

8.
Archief van schelpdierbioloog dr. P. Korringa 1937-1957
Op 1 maart 1937 werd de bioloog P. Korringa aangetrokken om onderzoekingen te
verrichten ten behoeve van de oester- en mosselteelt in de Zeeuwsche Stroomen. Hij
kreeg als standplaats Bergen op Zoom. Het schelpdieronderzoek berustte tot 1957 vrijwel
uitsluitend bij dr. Korringa. In 1957 nam dr. Korringa afscheid als schelpdierbioloog. Hij
volgde dr. Havinga op als directeur van het RIVO.
8.1.
8.2.

-

Stukken van algemene aard, nrs. 1075-1076 – ingekomen en verzonden stukken
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen, nrs. 1077-1103
1077: Stukken betreffende het onderzoek naar de groei van oesters, 1944-1947,
1 omslag
1078: Stukken betreffende de histologie van de mantel van de oester, 1946-1950,
1 omslag. NB: Bevat foto's en bibliotheeklijsten
1079-1089: Concepten van rapporten en publicaties, 1948-1949, 11 stukken, o.a.
1084: "Schelpdieren, visserij en cultuur", 1948-1949
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-

1094: Staten met gegevens over de broedval van oestertjes op pannen over de
jaren 1938-1961, 1952-1961, 1 omslag
1097: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de werkgroep
"Schelpdieren en Visserij" van de Deltacommissie, 1954, 1 omslag
1099: Staten met gegevens over de broedval van oestertjes over de jaren 19561962, 1 omslag
1103: Stukken betreffende de ontwikkeling van de oestercultuur in Nederland
vanaf ca. 1620 tot 1920, 1 omslag

9.

Archief van de afdeling "zeevisserij" te 's-Gravenhage 1943-1955, nrs. 1104-1107

10.

Archief van het hulplaboratorium voor het schelpdier-onderzoek te Wemeldinge,
later mosselproefstation te Texel, 1961-1977
Stukken van algemene aard, nrs. 1108-1113 – verslagen, vergaderstukken,
correspondentie
1109: Vergaderstukken van de stuurgroep Mosselproefstation 't Horntje op
Texel, 1969-1974, 1 pak
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen, nrs. 1114-1124
1115: Stukken betreffende de bouw van een mosselverwaterplaats in de polder
Zuricheroord door de NV "Grondmij”, 1961-1966, 1 pak
1116: Stukken betreffende de eventuele aanleg van een proef-verwaterplaats
voor mosselen in de polder het Zuricheroord, 1963-1965, 1 omslag
1117: Tekeningen van de NV "Grondmij" van een mosselverwaterplaats in de
Waddenzee, 1966, 1 pak
1118: Stukken betreffende de keuze voor een andere plaats dan het Zuricheroord
als vestigingsplaats voor het mosselproject, 1966, 1 omslag
1119-1120: Bestek en tekeningen van de mosselverwaterplaats ’t Horntje, 19671969, 2 pakken
1123: Stukken betreffende advisering inzake uitbreiding van de mosselteelt in de
Waddenzee vanwege moeilijkheden in de kokkelvisserij, 1969-1973, 1 omslag
1124: Projectbeschrijvingen van het Mosselproefstation 't Horntje op Texel,
afdeling Schelpdiercultuur, 1970, 1 omslag

10.1.
10.2.
-
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11.

-

-

-

Bijlagen:
Bijlage 1 (behorend bij inv. nr. 717): Biologisch Onderzoek Zoutwatervisserij, o.a.
• ZE 83-03 Molenaar, N.: Praktijkproef met de spoelsorteermachine in de
Waddenzee
Bijlage 2 (behorend bij inv. nr. 786): Biologisch Onderzoek Binnenvisserij, o.a.
• BV 89-02 Cazemier, drs. W.G.: Perspectieven van onderzoek naar de
invloed van intrekbarrières langs de kust, op de migratie van anadrome
vissoorten, vooral toegespitst op de Haringvlietsluizen
Bijlage 3 (behorend bij inv. nr. 807): Biologisch Onderzoek ZoetwatervisserijSchubvis;
Bijlage 4 (behorend bij inv. nr. 826): Biologisch Onderzoek Schelpdieren (lijst van
4 onderzoeksrapporten die betrekking hebben op de Zeeuwse wateren)
Bijlage 5 (behorend bij inv. nr. 829): Aquacultuur Onderzoek, o.a.
• AQ 90-03 Stralen, drs. M.R. van.: Het kokkelbestand in de Oosterschelde
en de Waddenzee in 1990
• AQ 90-05 Stralen, drs. M.R. van.: Onderzoek naar de cultuurtechnische
mogelijkheden voor de kweek van mosselen in de Oostelijke Waddenzee:
het wegspoelrisico.
• AQ 91-01 Dijkema, drs. R.: Hazards of provoking toxic dinoflagellate
blooms in the Dutch coastal waters through immersion of imported
bivalves, originating from red tide areas
• -- ----- Kamstra, ir. A.: Nieuwe resultaten glasaal onderzoek 1991
Bijlage 6 (behorend bij inv. nr. 872): Chemisch Onderzoek
Bijlage 7 (behorend bij inv. nr. 875): Milieu Onderzoek, o.a.
• MO 87-02 Hagel, dr. P.: Mogelijke effecten van olieverontreiniging in het
Nederlandse kustwater op de visserij
Bijlage 8 (behorend bij inv. nr. 975): Technisch Onderzoek, o.a.
• TO 74-12 Westbroek, ing. L.: Verwaterproeven met het
mosselverwaterschip "Hydra" in de periode juli-augustus 1974
• TO 74-14 Westbroek, ing. L.: Mosselverwaterproeven in een beunschip in
de periode 18 oktober-7 november 1973
• TO 75-01 Boonstra, G.P.: Elektrische Visserij op garnalen (Ervaringen met
het systeem aan boord van de garnalenkotter TH 6)
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•
•
•

TO 85-02 Agricola, ing. J.B.: Elektrische stimulering van platvis.
Resultaten, konklusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
experimenten uitgevoerd in 1984
TO 88-04 Veenstra, ir. F.A.: Maritieme visserijtechnieken. Meerjarig
Programma-onderzoek 1988-1992
TO 91-07 Land, M. van der: Automatisering sorteren eieren uit
planktonmonsters
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Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
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Taakuitvoering
2.2.08 Eems/Dollard
2.2.08.1
Algemeen
- 371-372: Begeleidingscommissie voor het Biologisch Onderzoek in het EemsDollard-estuarium (Boede), 1981 – 1984, 1 pak en 1 omslag. N.B.
Secretariaatsarchief
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