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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 Groningen

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 Inhoud
2.03.01 Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het 

Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ): 
Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924) 
1942-1979 (1989)

I   Periode (1924)1942-1969(1975)
3   Maatschappelijke wetenschappen
35   Openbaar bestuur
351   Bestuursuitoefening
351.88 Internationale betrekkingen
351.88 :000   Algemene aspecten
351.88 :351.792   Betrekkingen op het gebied van landaanwinning en grondgebruik 

1

mailto:syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl
http://www.waddenacademie.knaw.nl/
http://www.waddenacademie.knaw.nl/Project_Waddenarchieven.188.0.html
mailto:syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl


- 2440: Stukken betreffende de oprichting van het Internationaal Instituut voor 
Inpoldering, Landaanwinning, Cultuurtechniek en Grondgebruik (1953-1954), 1 
omslag

2.15.18 Inventaris van het archief van de Rijksdienst voor de 
Uitvoering van Werken (DUW) en Commissies, 
(1937) 1945-1954 (1955)

Diverse documenten over landaanwinningsprojecten. 
Zie o.a. C. Stolk, Slikken of Stikken, 1939-1955 werkverschaffing in Groningen

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
12-01 Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland, 

1919-1961 
4. Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961
4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.4. Taakuitvoering
4.2.4.08. Waterstaat (-1.79)
4.2.4.08.1. Toezicht op de waterschappen en veenpolders
4.2.4.08.1.2. Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen
4.2.4.08.1.2.1. Meerdere Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen

- 2041: Stukken betreffende de grensscheiding tussen de eigendommen van de 
Staat en die van de aanliggende zeewerende waterschappen wegens de 
landaanwinning op de Wadden, 1926- 1928; met retroactum, 1908; met kaart

4.2.4.08.4. Landaanwinning, droogmaking, indijking en inpoldering
- 2556: Stukken betreffende de toepassing van de Wet droogmakingen en 

indijkingen, 1924, 1 omslag
12-03 Provinciale Planologische Dienst in Friesland 4. Waterstaat (-1.79)

- 260: Stukken betreffende droogmaking, indijking, inpoldering en ontpoldering, 
1966-1976, 1 omslag

222 Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee (Waddenvereniging), 1965-2000

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1. Algemeen

- Stukken betreffende de werkzaamheden van de interdepartementale 
Waddenzeecommissie, 1978-1992, 2 omslagen

2.2.5. Beheer en bescherming van het Waddengebied
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2.2.5.04. Waterstaat
2.2.5.04.2. Inpoldering en landaanwinning
2.2.5.04.2.1. Algemene stukken

- 821: Correspondentie en andere algemene stukken betreffende inpolderingen, 
1969-1989, 1 omslag

2.2.5.04.2.2. In Nederland
- 831: Stukken betreffende deelinpolderingen in het algemeen, 1978 en 20ste 

eeuw, 1 omslag
2.2.5.04.2.3. In Duitsland en Denemarken

- 835-836: Stukken betreffende bemoeienis van de vereniging met 
inpolderingplannen in Duitsland, 1976-1989, 2 omslagen

- 837: Stukken betreffende bemoeienis van de vereniging met inpolderingplannen 
in Denemarken, 1977-1981, 1 omslag

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN

Toegangsnr. Archieven Inhoud
80 Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning, Dienst 

Landaanwinningswerken in Groningen (1926-1952 
(1953))

2.1. Archief van de afdeling landaanwinning van de directie der registratie en domeinen 
te Leeuwarden
2.1.1. Landaanwinning, Friesland en Groningen gezamenlijk betreffende
2.1.1.1. Organisatie, nrs. 1-6

- 2: Proces-verbaal van de overname in beheer van het vaartuig Ibis, 1936, 1 stuk
- 4: Stukken betreffende de huur en inrichting van het motorschip Vooruitgang IV, 

1938-1941, 1 omslag
- 6: Stukken betreffende de overdracht door het Ministerie van Financiën van de 

landaanwinningswerken aan het Ministerie van Openbare Werken en 
Wederopbouw, 1945, 2 stukken

2.1.1.2. Personeel, nrs. 7-8
2.1.1.3. Taakuitvoering, nrs. 9-16

- 9: Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van het standaard-
delimitatiecontract, 1929-1936, 1 omslag

- 10: Overeenkomsten betreffende de levering van bouwmateriaal voor de 
uitvoering van landaanwinningswerken, afschriften, 1935, 2 stukken
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- 11: Stukken betreffende de uitleg van de delimitatiecontracten, 1935, 4 stukken
- 12: Stukken betreffende het onderzoek naar de invloed van het rapen van 

mosselzaad op de landaanwinningswerken, 1936-1941, 1 omslag
- 13: Nota over de noodzaak van sanering van de grindcultuur en het belang 

daarvan voor de landaanwinning, met bijlage, 1937, 2 stukken
- 14: Nota betreffende het uitpoten van het gewas Spartina ten behoeve van de 

landaanwinningswerken, 1937, 1 stuk
- 15: Verslagen van bijeenkomsten van geologen in Duitsland over het 

Waddengebied, 1937-1938, 3 stukken
- 16: Stukken betreffende de beantwoording van vragen van het Tweede-Kamerlid 

Woudenberg omtrent mogelijke schade aan de visserij tengevolge van de 
landaanwinning, 1939, 4 stukken

2.2. Archief van de dienst landaanwinningswerken in Groningen
2.2.1. Algemeen, nrs. 122-146

- 122-144: Agenda's op ingekomen en uitgaande stukken, 1941-1952, 7 delen en 
16 katernen

- 145: Stukken betreffende de betekenis van de landaanwinning voor de 
werkgelegenheid, 1949-1951, 1 omslag

- 146: Verslag van de dienst over 1943-1948, 1950, 1 stuk 
2.2.2. Organisatie, nrs. 147-156, o.a.

- 150: Stukken betreffende de bijdrage aan de samenstelling van de werkplannen 
voor 1946, 1947, 1949-1952, alsmede de begrotingen voor 1946-1951, 1945-
1952, 1 pak

- 154: Organisatieschema's van de diensten Landaanwinningswerken in Groningen 
en Friesland en het Technisch Bureau der Domeinen in Den Haag, 1949-1952, 1 
omslag

2.2.3. Personeel, nrs. 157-166, o.a.
- 161: Stukken betreffende de benoeming van de voogd van Rottum tot 

onbezoldigd rijksveldwachter, 1946, 3 stukken
- 162: Stukken betreffende de tewerkstelling van gedetineerden bij de 

landaanwinning, 1946-1950, 1 omslag
- 163: Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders bij de landaanwinning 
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via de Dienst Uitvoering Werken, 1949-1952, 1 omslag
- 164: Stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de 

dienst, 1950, 1 omslag
- 165: Stukken betreffende de personeelsbehoefte voor de verschillende 

werkzaamheden in 1950, 1951, 3 stukken
- 166: Stukken betreffende de opstelling van de functiebeschrijvingen voor 

kantonniers en werkbazen, 1953, 3 stukken

2.2.4. Taakuitvoering, nrs. 167-197
- 168-175: Maandrapporten van de Studiedienst, 1936-1952, 8 omslagen
- 177: Stukken betreffende een overzicht van de geschiedenis en toekomst van de 

landaanwinning, 1938-1953, 1 omslag
-

665 Verzameling J.S. van Weerden, 1622 - 1955 1.1. J.S. van Weerden, handschriften van lezingen, voordrachten en publicaties
- 24: Twintig eeuwen landaanwinning, 1 deel en 1 omslag
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