
LANDAANWINNING EN BEDIJKING 

Dollardgebied

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 Friesland

• 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
351.79   Rijkswaterstaat
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- 2047-2054: Stukken betreffende de inpoldering en inrichting van gebieden, 1947-
1969, 1 pak, 6 omslagen en 1 stuk

• 2048: Dollard 1963-1966

II   Periode (1937)1970-1979(1989)
3   Maatschappelijke wetenschappen
35   Openbaar bestuur
351.79   Rijkswaterstaat

- 8438-8444: Stukken betreffende de inpoldering en inrichting van gebieden, 1970-
1979, 4 pakken en 3 omslagen

• 8439-8440: Dollard
2.06.081 Rijkscommissie Werkverruiming en voorgangers, 

(1918) 1922-1946
1   Stukken betreffende bepaalde onderwerpen: "dossiers" A (gedeeltelijk) t/m K
1.2   G "Dossiers" G: ontwatering en drooglegging, nrs. 1545-1554

- 1548: G.04 - Onderzoek naar mogelijkheden tot realisatie van het plan tot 
indijking van de Dollard, 1923, 1 omslag

2.08.71 Afdeling Domeinen van het Ministerie van 
Financiën over de periode 1869-1944

B   Dossiers
- 4670: dossier 5296, Dollard, 1941

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
222 Landelijke Vereniging tot Behoud van de 

Waddenzee (Waddenvereniging - Archief van 1965-
2000

Zie:  S. de Haan, Inventaris van het archief van de Landelijke Vereniging tot Behoud van  
de Waddenzee, Tresoar, 2008. 

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.5. Beheer en bescherming van het Waddengebied
2.2.5.04. Waterstaat
2.2.5.04.2. Inpoldering en landaanwinning
2.2.5.04.2.2. In Nederland

- 822: Stukken betreffende het plan-Olsmeijer tot indijking van de Dollard, 1966-
1972, 1 omslag
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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
2.1.3. Landaanwinning in Groningen, nrs. 58-121
2.1.3.4. Taakuitvoering, nrs. 86-121

- 89: Stukken betreffende het overleg met de provincie Groningen over de 
landaanwinning in de Dollard, 1935-1941, 1 omslag

- 119: Rapport over de bedijking van de Eemspolder, 1941, 1 stuk

2.2. Archief van de dienst landaanwinningswerken in Groningen
2.2.4. Taakuitvoering, nrs. 167-197

- 167: Stukken betreffende de landaanwinning in de Dollard, 1935-1952, 1 omslag

401 Maatschappij tot exploitatie van het onverdeelde 
Munnikeveen, (1585) 1782 – 1973

Het eiland Munnikeveen lag in het westen van de Dollard, ten noorden van Oostwold. 
Heden ten dage laat de plaats van het eiland zich nog bij bodemkundig onderzoek 
vaststellen aan de venige ondergrond beneden de 60 cm dikke kleilaag.

Nog inventariseren
1347 Opzichter Stadspolder- en kwelderlanden (later 

Gemeentelijk Landbouwbedrijf) bij de Dollard, 1825 
- 1986

5. Landaanwinning/verbetering, nrs. 237-270
- M.n. veel stukken over de Dollard

1776 Provinciaal Bestuur van Groningen (1824-) (1942-
1976) (-1987)

1 Verzorgingstaken. belangenbehartiging
1.792 Overstroming. Landaanwinning. Droogmaking. Indijking. Inpoldering. Ontpoldering, 
nrs. 4555-4641 – diverse stukken over landaanwinningswerken in de Dollard, bedijken 
kweldergronden achter Uithuizen en Uithuizermeeden, afsluiting Lauwerszee, o.a.

2004 Rijkswerkinrichting "Carel Coenraadpolder" Te 
Finsterwolde

In de Carel Coenraadpolder, gelegen in de gemeente Finsterwolde is van 1949-1951 een 
Rijkswerkinrichting gevestigd geweest. Deze was bestemd voor gedetineerden. De 
werkzaamheden bestonden voornamelijk uit landaanwinning en bodemcultivering. In 
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1950 had het gesticht een gemiddelde bezetting van 110 gedetineerden. 
2188 Plakkaten en ordonnanties GAG, 1595 – 1795 - 424: Herhaling van de opdracht aan landeigenaren om ten behoeve van 

landaanwinning de (buitendijkse) aanwas in de Dollard door sloten te begrenzen, 
1733-08-27

- 426: Herhaalde opdracht aan landeigenaren en pachters om ten behoeve van de 
landaanwinning sloten te graven in de slijkgronden van de Dollard, 1733-10-24

GEMEENTE EEMSMOND
Toegangsnr. Archieven Inhoud

Gemeentebestuur van Termunten 1808-1940 - 857-859: Stukken betreffende de ontwikkeling van plannen voor de inpoldering 
van een gedeelte van de Dollard en het graven van het Dollardkanaal ten 
behoeve van de afwatering van Oost-Groningen en bevordering van het 
scheepvaartverkeer, 1961-1989

WATERSCHAP HUNZE EN AA’S
Toegangsnr. Archieven Inhoud

Waterschap Reiderland, Hoofdbestuur 1864-1968 
(Openbaar bestuur)

- 184: Stukken betreffende het inpolderen van kweldergronden in de Dollard 
(Carel Coenraadpolder), het maken van de zeesluis met sluiswachterswoning ca, 
1923, 1927. 1928, 1 omslag

Waterschap Westerwolde 1901-1968 Diverse stukken m.b.t. (plannen voor) inpoldering Carel Coenraadpolder, deel van de 
Dollard (Dollardcommissie, Dollardplan), o.a.:

- 1731: Stukken betreffende de voorgenomen verkleining van de boezem van het 
waterschap in verband met de inpoldering van het zuidelijke gedeelte van de 
Hoornder Mede door het waterschap Hoorn-Zuidkand, 1933-1935, 1939

- 1807: Stukken betreffende de invloed van de inpoldering van de Carel 
Coenraadpolder op de geul van de Buiten-Aa, 1916, 1924

- 2012: Stukken betreffende de inpoldering van de Carel Coenraadpolder en de 
daarmee samenhangende verlegging van de afwateringsgeul van het waterschap 
Reiderland, 1923, 1924, 1934, 1 omslag

- 2013: Stukken betreffende de gedeeltelijke inpoldering van de Dollard en de 
verplaatsing van de lozing van het overtollige water, 1962, 1 omslag

- 2014: Stukken betreffende het rapport inzake de gedeeltelijke inpoldering van de 
Dollard (Rapport Dollard commissie), 1964

- 2015: Nota betreffende de hoofdpunten van het rapport van de commissie 
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landaanwinning in de Dollard, 1965, 1 stuk
- 2016: Stukken betreffende de financiering van de gedeeltelijke inpoldering van 

de Dollard c.a (Dollardplan), 1966, 1967, 1 omslag
- 2338: Plan van studenten van de Landbouwhogeschool te Wageningen G.J. 

Koopman, W.H. de Lange, H. Ehrhadt en N.A. Ozinga tot gedeeltelijke inpoldering 
van de Dollard, 1951

Waterschap Carel Coenraadpolder 1923-1967 - 37-48: Stukken betreffende de inpoldering van kweldergronden, 1923-1925, 12 
omslagen

WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST
Toegangsnr. Archieven Inhoud

Groninger Waterschapsbond 1925-1999 
(Verzamelingen en collecties)

- 151: Stukken betreffende het verweer van de Bond samen met waterschappen 
en regionale organisaties tegen ten 1e het rapport "De Dollard bedreigd" van een 
werkgroep van de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee in 
verband met de plannen tot gedeeltelijke inpoldering van de Dollard in 
samenhang met de verbetering van de afwatering van het zuidoosten van de 
provincie, en ten 2e het koninklijk besluit van 3 september 1974 nr. 1 houdende 
weigering van het verlenen van een concessie tot indijking van de Dollard, 1973-
1974. Hierbij: "De Dollard bedreigd, Harlingen 1972, & Dollardwerken. Nota van 
de Groninger Waterschapsbond, maart 1973., 1973-1974, 1972, maart 1973
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