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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
2.03.01 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

- 2047-2054: Stukken betreffende de inpoldering en inrichting van gebieden, 1947-
1969, 1 pak, 6 omslagen en 1 stuk
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• 2054: Wieringermeer 1948
2.06.081 Rijkscommissie Werkverruiming en voorgangers, 

(1918) 1922-1946
1   Stukken betreffende bepaalde onderwerpen: "dossiers" A (gedeeltelijk) t/m K
1.2 E.3   Polders en waterschappen

- 671: E.3.045 – Wieringermeerpolder, 1927-1931, 1 pak
2.08.71 Afdeling Domeinen van het Ministerie van Financiën 

over de periode 1869-1944
B   Dossiers

- 8514: dossier 8620, Geleide brieven, Directie Wieringermeerpolder, 1932 – 1940,
- 8556-8559: dossier 8620, Verslagen van de werkzaamheden van de 

Wieringermeer en directie, 1935-1938
- 8579: dossier 8620, Vragen van kamerleden betreffende IJsselmeer, 

Wieringermeer, Haarlemmermeer en het IJ, 1916 – 1935

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
16 Provinciaal Bestuur, 1814-1850 2.4. Bijlagen

2.4.1. Lijst van kaarten – NB: Achter de beschrijving van elke kaart is links onder 
aangegeven bij welk archiefstuk de kaart als bijlage fungeert (GV = Gouverneur, GS = 
Gedeputeerde Staten) en rechts onder het catalogusnummer van de kaartencollectie, 
o.a.

- 2.4.1.30: polder Nieuwland/Wieringen – 2 kaarten
• "Kaart van de geprojecteerde indijking, genaamd het Nieuwland, 

strekkende langs het zuid-oostelijk gedeelte van het eiland Wieringen", 
door landmeter P. van Diggelen, afm. 63 x 70, schaal 1 : 10.000, 1845. 
GV. 26 feb. 1846 nr. 235 A(492.631.040)1

• Kaart van de polder Nieuwland, ingedijkt in 1846, door C.W. Bruinvis, 
afm. 49 x 63, schaal 1 : 10.000, 1846. GV. 26 feb. 1846 nr. 235 
A(492.631.040)2

18 Provinciaal Bestuur, 1851-1943 2. Archief van Gedeputeerde Staten 
2.13. Waterstaat 
2.13.7. Droogmaking. Indijking, nrs. 4626-4666

- 4636: Stukken betreffende de verlening van vergunning tot het indijken van het 
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Nieuwland of de Zeerijperpolder op Terschelling, 1857-1858, 1 omslag
- 4664: Stukken betreffende de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de 

beoordeling van het plan voor de indijking en droogmaking van de 
Wieringermeer, de goedkeuring van ontwerpen met toelichting en de verlening 
van ontheffingen en vergunning voor de uitvoering van werken in verband met 
de afsluiting van de Zuiderzee en de indijking en droogmaking van de 
Wieringermeer, de goedkeuring van besluiten van waterschapsbesturen tot het 
aangaan van overeenkomsten en de verhoging van zeedijken in verband met de 
afsluiting van de Zuiderzee, 1919-1933, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 4626 en 
4647

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 
droogmaking van het Wieringermeer (1887-1890, 1906-1914), de 
droogmaking van een gedeelte van de Zuiderzee beoosten de haven van 
Huizen (1900).

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. 
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