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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 Inhoud
2.08.16.02 Ministerie van Financiën, afdeling Domeinen, 1842-

1868
D. Goederen en belangen in de onderscheidene provinciën, nrs. 1242-1507
IV.   Noord-Holland
- 1367: Enkhuizen, geschil over de eigendom der buitendijkse gronden. met retr. 

1825, 1841-1861, 1 dossier
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NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
3 Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het 

Noorderkwartier te Hoorn
3. Bijlagen
3.1. Bijlage 1: Specificatie "Loketkast"
3.1.1. Inv.nrs. 223-234 "Loketkast", 1630-1794. 167 omslagen in 12 pakken
3.1.1.4. Inv. nr. 226

- XLVIII: Stukken betreffende de aanvraag van de bezitters der buitengronden 
onder den Helder en Huisduinen om octrooi van bedijking, 1781-1782

16 Provinciaal Bestuur, 1814-1850 2.2. Gedeputeerde Staten
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.10.1. Droogmakingen en onderhoud, nrs. 4526-4530

- 4526: Stukken betreffende droogmakingen en indijkingen, 1818-1850, 1 pak. NB: 
Alfabetisch geordend; met lijst

24 Provinciale Waterstaat, 1882-1910 3. Bijlage: Lijst van van 51 rubrieken ("nummers van orde") in de agenda's (inventarisnrs. 
109-130), o.a.

- 42: Waterstaat, droogmakerijen en bedijkingen
133 Schagen, heerlijkheid, 1427-1830 1. Inventaris van het archief van de Heren en Vrouwen van Schagen en hun aanverwante 

geslachten 1414-1830
1.2.1. Heren en Vrouwen van Schagen
1.2.1.2. Stukken van zakelijke aard
1.2.1.2.1. Heerlijkheid Schagen c.a., nrs. 22-268
1.2.1.2.1.1. Titels van verkrijging, nrs. 22-39

- 35: Specificatie van de ten behoeve van Florens van Oultremont en Warfusé 
betaalde leenrechten inzake Leiderdorp, Pijnakker, Putten, de Schagerkogge, het 
huis en slot van Schagen, nieuw land in de Zijpe, Woudrichem, Stipthout in 
Rijnland, de zwanendrift in de Drecht en het pluimgraafschap West-Friesland, 
Texel en Wieringen, met een memorie, 1734, 2 stukken

1.2.1.2.1.4. Beheer van goederen en rechten, nrs. 46-258
1.2.1.2.1.4.04. Jacht op zwanen en zwanendrift, nrs. 117-131, o.a. 
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- 126: Advies van Mr. Hoynk van Papendrecht, advocaat te 's-Gravenhage, voor de 
rentmeester Duwooz inzake de vervolging van het schieten van zwanen binnen 
het territoir van het pluimgraafschap West- Friesland, Texel en Wieringen; het 
passeren van een akte van obligatie onder verband van de heerlijkheid Schagen 
en het voornemen van regenten in de Wieringerwaard tot bedijking buiten de 
dijk van Colhorn, 1776, 1 katern - zie Historisch Zuiderzeedorp Kolhorn

1.2.1.2.1.4.10. Diversen, nrs. 249-258
- 250: Akte van octrooi van Karel V voor Jan van Schorel, priester kanunnik van St. 

Mariën te Utrecht om de Zijpe te bedijken onder gehoudenheid met de 
kerkmeesters van Schagen tot overeenkomst te komen over 4 morgen land bij de 
Keynze en een veer tussen Petten en Huisduinen, door Joost van Borselen, heer 
van Schagen, als man en voogd van Josina van Schagen aan de kerk van Schagen 
in leen gegeven, 1552, eenvoudig afschrift en extractafschrift, z.j.(16e of 17e 
eeuw), 2 stukken

- 251: Akte houdende de voorlezing van Elisabeth van Bronckhorst als moeder van 
Jan van Schagen over de door haar vader Joost van Bronckhorst aan Jan van 
Schorel uitgebrachte insinuatie om bij de bedijking van de Zijpe de gronden van 
Schagen en Burghorn niet aan te tasten, 1552; afschrift z.j.(16e of 17e eeuw), 2 
stukken

- 252: Rekest van Jan van Schorel aan de keizer om de dijkage van de Zijpe te 
mogen uitbreiden met appointement van de rekenkamer te Brussel, 1553, 
afschrift z.j.(16e of 17e eeuw); met een brief van Joost Jacobs te 's-Gravenhage 
aan N.N. (vermoedelijk de heer van Schagen of zijn rentmeester) over de nieuwe 
bedijking van de Zijpe en de daartegen gemaakte protesten, 1664(??), afschrift 
z.j.(17e eeuw), 1 omslag

156 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem, 
1811-1930

3. Inventaris
3.3. Periode 1882 – 1930
3.3.3. Taken
3.3.3.5. Zee- en havenwerken
3.3.3.5.4. Overige werken, nrs. 736-737C

- 736-737C, 1882-1930, 4 pakken
• c. Stukken betreffende de plannen voor de bedijking en droogmaking van 

het Hoornse Hop en van de Goudzee (1882-1888), de indijking en 
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droogmaking van het Wieringermeer (1887-1890, 1906-1914), de 
droogmaking van een gedeelte van de Zuiderzee beoosten de haven van 
Huizen (1900).

355 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs, 
arrondissementen, opzichters/dienstkringen, 
diensten, werken, 1811-1984

2.1. Archieven van de ingenieurs (1629-) 1811-1840 
2.1.4. Archief van de ingenieur P.T. Grinwis (1629-) 1817-1825 nrs. 17-43
2.1.4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 38-43

- 38: Octrooi van de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en West-Friesland 
inzake de bedijking van het Koegras, kopie, 1629, 1 katern

544 Plaatselijke commissie van de Landinrichtingsdienst 
in de Provincie Noord-Holland te Haarlem, 1935-
1985

Tot cultuurtechnische werken van de commissie werd o.a.  de bevordering van de 
landaanwinning langs de kusten gerekend

616 Provinciale Waterstaat, 1943-1989 In de inventaris een rubriek: Droogmakerijen en landaanwinning 

639 Provinciaal Bestuur, Wegen, Verkeer en Waterstaat 
en bijbehorende commissies (1943-1989), 20,5 m

- 52: Nota over de inpoldering van de Markerwaard, 1971, 1973, 1 omslag

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven Inhoud
De provincie Noord-Holland heeft een omvangrijke geschiedenis van inpoldering en landaanwinning. In Regionaal Archief Alkmaar liggen diverse 
gemeentearchieven (b.v. Wieringen, Wieringermeer, Zijpe) en waterschapsarchieven. Inventarisatie op waddenmateriaal moet nog gedaan worden. 

WATERLANDS ARCHIEF (PURMEREND)
Toegangsnr. Archieven Inhoud
Het Waterlands Archief heeft nauwelijks materiaal over landaanwinning aan de kust. 

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
222 Landelijke Vereniging tot Behoud van de 

Waddenzee (Waddenvereniging), 1965-2000
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

- 834: Stukken betreffende het onderzoeken van de mogelijkheden tot 
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kunstmatige kwelderaanwas in het Noord-Hollandse deel van de Waddenzee, 
1997, 1 omslag
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