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

Inhoud
B Dossiers
- 2849: dossier 3232, Verslag onderzoek bodemkundige gesteldheid
kweldergronden, 1939, 1 omslag
- 4704: dossier 5296, Verslag betreffende studiereis naar de
landaanwinningswerken aan de westkust van Sleeswijk-Holstein, 1935, 1 omslag
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GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven
80
Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning, Dienst
Landaanwinningswerken in Groningen (1926-1952
(1953))

1857

Catalogus van de publicaties van het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Haren

Inhoud
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
- 178-181: Jaarverslagen van de Studiedienst, 1939-1941, 1951, 2 delen en 3
stukken
- 182: Stukken betreffende het onderzoek naar de water- en slibhuishouding,
1941-1951, 1 pak
- 183: Stukken betreffende het plantenonderzoek door de Studiedienst, 19421947, 1 omslag
- 188: Stukken betreffende de vaststelling van de kwaliteit van het zeewater en de
toestand van de afscheidingen van stro en rijshout op de Wadden, 1950, 2
stukken
- 189: Handleiding voor de overdracht van grond in het algemeen, (ca. 1950), 1
stuk
- 190: Rapporten over studiereizen naar Sleeswijk-Holstein en Jutland, 1950-1951,
4 stukken
- 192: Verslagen van bijeenkomsten van de regionale studiediensten met de
Centrale Studiedienst, 1950-1952, 1 pak
- 197: Nota over de landaanwinning volgens de Sleeswijk-Holsteinmethode, 1952,
1 stuk
- A.J. de Groot, Verslag van de excursie naar objecten op het gebied van
kustverdediging, landaanwinning en waterbeheersing aan de westkust van
Sleeswijk-Holstein in West-Duitsland van 30 mei - 3 juni 1960
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