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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:

• Archieven in Noord-Holland

• Archieven in Friesland

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 

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
18 Provinciaal Bestuur, 1851-1943 2. Archief van Gedeputeerde Staten

2.11. Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
2.11.2. Volkshuisvesting, nrs. 4473-4483
2.11.2.5. Vergunningen voor tijdelijke bewoning, nr. 4482

- 4482: Stukken betreffende de uitvoering van het Ketenbesluit 1924 en artikel 73 
van de Woningwet inzake ingebrachte bezwaren tegen verleende of geweigerde 
vergunningen voor zomerhuisjes, barakken e.d., 1929-1942, 1 pak

2.18. Onderwijs. Cultuur
2.18.7. Sport, recreatie en toerisme, nrs. 6671-6685

- 6672: Stukken betreffende subsidieverleningen aan de Algemeene 
Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en de Contact-
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Commissie voor Vreemdelingenverkeer in Noord-Holland, pogingen om te komen 
tot de oprichting van een Provinciale Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en 
andere stukken betreffende verenigingen voor vreemdelingenverkeer, 1927-
1943, 1 pak

- 6673: Stukken betreffende de afwijzing van subsidieaanvragen van de besturen 
van de jeugdherbergen in Ouder-Amstel, Den Helder en Haarlem, 1929-1931, 1 
omslag

228 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland,  1931-1951 2.3. Taken
2.3. 05. Zee- en havenwerken
2.3. 05.1. Algemeen

- 413-423: Stukken behorende tot rubriek D "Rijkszee- en havenwerken te Petten, 
Medemblik en Nieuwdiep", 1931-1951, 11 pakken. NB: Deze rubriek betreft o.a.: 

• a. de verlening, verlenging, wijziging en intrekking van vergunningen tot 
het maken van werken in of op rijksgrond, zoals het maken van militaire 
verdedigingswerken, het leggen van waterleidingbuizen, het aanleggen 
van een wandelhoofd (pier) te Zandvoort (1931-1937), alsmede tot het 
baggeren en zuigen van zand, schelpen, grind en keileem in de 
Waddenzee en het IJsselmeer en tot het storten van baggerspecie in het 
IJsselmeer en de Noordzee, het lozen van afvalwater op de Zuiderzee 
(het IJsselmeer) en het storten van vuilnis door de gemeente Den Helder 
langs de kust van de Noordzee, het gebruikmaken van Noordzeestrand 
ten behoeve van bad- en strandexploitatie, het plaatsen van vaste 
vistuigen op en aan de Heldersche zeewering enz.

• c. de verhuring van het recht gebruik te maken van het strand, de 
verhuring, uitgifte in erfpacht en verkoop van grond en water, 
grensregeling tussen-en beheersoverdracht van Waterstaats- en 
Defensiegronden, de vaststelling van de gemeentegrenzen in het 
IJsselmeer (t/m 1942)

2.3. 05.3. Eilanden
2.3. 05.3. 1. Algemeen

- 477-486: Stukken behorende tot rubriek 1 D "Eilanden", 1931-1951, 9 pakken. 
NB: Deze rubriek betreft o.a.:

• c. verkoop en uitgifte in erfpacht en opstal van grond en water en 
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verhuring van strand; 

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

2.5. Archieven van de dienstkringen 1807-1983
2.5.01. Dienstkring Texel 1807-1980
2.5.01.3. Archief geordend op code
2.5.01.3.1. Organisme
2.5.01.3.1.7. Vergaderingen. Bijeenkomsten. Besprekingen

- 707: Verslagen van besprekingen over strandexploitatie, 1976-1980, 1 omslag
640 Economisch-Technologische Dienst, Provinciale 

Planologische Dienst, Provinciaal Bestuur, 
Planologie, 1943-1989

2. Inventaris
2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
2.1.2.3. Economische ontwikkeling

- 104-105: Informatie over visserij, industrie, toerisme, bevolking en ontwikkeling 
in de gemeente Texel, 1979, 2 omslagen

• 104: rapport
• 105: Statistische gegeven

2.1.2.10. Recreatie en toerisme in Noord-Holland
- 220-223: Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV), 1943-1948, 

1975-1987, 4 omslagen
- 224-228: Toerisme in de gemeente Texel, 1951-1958, 5 omslagen

• 224: Rapporten over de vakantiedrukte op Texel, 1951-1952, 1953
• 225: Verslag over het toerisme in de gemeente Texel, 1954
• 226: Rapport over de voorzieningen nodig op het eiland Texel in verband 

met het toenemende toerisme, 1958
• 227: Rapport over de jachthaven van Oudeschild, gemeente Texel, 1958
• 228: Overzicht van overnachtingen in de gemeente Texel in 1956 en 

1957, 1958
- 238-243: Rapporten van de Commissie voor het vreemdelingenverkeer in de 

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 1960, 1962, 2 omslagen
- 244: Schematisch overzicht van de belangrijkste zomerse recreatiemogelijkheden 

in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 1962, 1 omslag
- 245: Rapport over hengelsportmogelijkheden in Noord-Holland en in het 
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bijzonder in West-Friesland, 1964, 1 omslag
- 246-247: Meerjarenprogramma's van plannen voor recreatie en toerisme in de 

provincie Noord-Holland, 1965, 1970, 2 omslagen
- 248: Rapport over de watersportmogelijkheden langs de oostkust van Noord-

Holland, 1966, 1 omslag
- 257: Onderzoek naar de gevolgen voor de watersport bij de sluiting van de dijk 

tussen de gemeenten Enkhuizen en Lelystad, 1973, 1 omslag
- 258-260: Rapport en correspondentie over de ontwikkeling van de watersport in 

Noord-Holland, 1973-1974, 3 omslagen
- 261: Gegevens over de bestedingen van watertoeristen in passantenhavens in de 

Kop van Noord-Holland, 1974, 1 deel
- 262: Onderzoek naar jachthavenaccommodaties in Noord-Holland, 1978, 1 

omslag
- 263: Onderzoek naar de welstand van botenbezitters, 1978, 1 omslag
- 264: Verslag van een onderzoek naar de toeristische attracties in Noord-Holland, 

1981, 1 omslag
- 265-267: Onderzoek naar de structuur en werkgelegenheid in het toerisme, 1981, 

3 omslagen
• 265: Hotelsector
• 266: Kampeersector
• 267: Overige toeristische bedrijven

- 268: Onderzoek naar het toerisme via de Afsluitdijk, 1984, 1 omslag
- 269: Notulen met bijlagen van de begeleidingsgroep Beleidsplan voor Recreatie 

en Toerisme, 1984-1985, 1 omslag
- 270: Correspondentie met gemeenten en waterschappen en bedrijven over 

kanovoorzieningen, 1984-1988, 1 omslag
2.1.2.11. Werkgelegenheid

- 285: Rapport over het effect van recreatie en toerisme op de werkgelegenheid, 
1972, 1 omslag

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
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9-01 Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland, 1876-
1964 (1981), met retroakta, 1831-1875

02.02. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
02.02.02. Taakuitoefening
02.02.02.09. Scheepvaart door vaarwaters

- 2082: Staten houdende overzichten van plezierscheepvaartbewegingen, 1948-
1967, 1 omslag

02.02.02.10. Beheer van en toezicht op wegen
02.02.02.10.13. Rijwielpaden

- 2421: Stukken betreffende het verstrekken van subsidie aan de gemeen ten 
Achtkarspelen, Baarderadeel, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Gaasterland, 
Leeuwarden, Opsterland en Vlieland voor de aanleg van rijwielpaden aldaar, met 
tekeningen, 1953-1965, 1 omslag

- 2425: Rapport en plan betreffende toeristische rijwielpaden in Friesland 1959, 
opgemaakt in samenwerking met de Provinciale Planologische Dienst, met 
tekeningen, 1960, 1 omslag

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
4.2.4.13. Volksontwikkeling en -opvoeding en kerkelijke aangelegenheden (-1.85)
4.2.4.13.5. Recreatie

- 3725: Stukken betreffende het geven van adviezen aan de minister van 
Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van de Kampeerwet, 1955, 1 omslag

- 3726: Stukken betreffende het onderzoek naar de gevolgen die de inpoldering 
van de Lauwerszee voor de recreatie zal hebben, 1955-1958; met kaart, 1 
omslag. NB: Zie voor stukken na 1958 het archief van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, 1962-1986

- 3728: Stukken betreffende de financiering van de investeringen in voorzieningen 
voor de recreatie op de Waddeneilanden en het overleg hierover met provincie 
Noord-Holland en de Interdepartementale Commissie voor Toerisme en 
Vreemdelingenverkeer, 1956-1958, 1 pak. NB: Zie ook inventarisnummer 3731

- 3731: Stukken betreffende het bezoek van 16 t/m 18 juli 1957 van de 
"Werkgroep Inventarisatie" van de Interdepartementale Commissie voor 
Toerisme en Vreemdelingenverkeer aan Friesland, 1957, 1 omslag

- 3734: Nota van de Provinciale Planologische Dienst over de recreatie in Noord-
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Nederland, 1958, 1 stuk
4.2.5. Commissies ingesteld door gedeputeerde staten, 1 omslag

- --: Stukken betreffende de Commissie voor de zomerhuisjes, later commissie voor 
het recreatievraagstuk (Recreatiecommissie), 1946-1962. NB: Zie het archief van 
de Provinciale Planologische Dienst van Friesland, (1943)1946-1986

12-03 Provinciale Planologische Dienst in Friesland

 

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (-1.777.81)
3.2. Planologische regelingen
3.2.1. Streekplannen
3.2.1.4. Streekplan Friese Waddeneilanden, nr. 170

- 170: Stukken betreffende de voorbereiding van het Streekplan voor de Friese 
Waddeneilanden, 1966, 1 pak. NB: Dit Streekplan is hetzelfde als het 
Recreatieplan voor de Friese Waddeneilanden (zie nrs. 606-611)

3.3. Volkshuisvesting
- 242-243: Stukken betreffende onderzoek en problematiek ten aanzien van 

tweede woningen in Friesland,, 1968-1985, 2 omslagen
5. Verkeer en vervoer (-1.81)

- 264: Rapport "Toeristisch Rijwielpadenplan Friesland" van de provinciale 
waterstaatsdienst en de provinciale planologische dienst gezamenlijk, 1962, 1 
omslag

7. Volksontwikkeling en -opvoeding (-1.85)
7.3. Sport en recreatie

- 419: Rapport "Jachthavenaccommodatie in Friesland", met bijbehorende 
stukken, 1973, 1 omslag

- 420-421: Stukken betreffende de ontwikkeling van de openluchtrecreatie in 
Friesland, 1973-1974, 2 omslagen

- 423-424: Stukken betreffende diverse onderwerpen aangaande de recreatie in 
Friesland, 1975-1984, 2 omslagen

Commissies en werkgroepen waarvan de secretariaten bij de provinciale planologische 
dienst berustten
3. Commissie voor het Recreatievraagstuk/ Recreatie Commissie, 1946-1962

- 464: Stukken betreffende de Werkgroep Waddeneilanden van de 
Recreatiecommissie, 1957-1958,1961, 1 omslag
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6. Provinciale Planologische Commissie, 1966-1986
6.4. Recreatiecommissie, 1965-1974
8. Voorlopige Recreatieraad, 1963-1968
8.1. Commissie Waddeneilanden, 1963-1965

- 606-611: Notulen van vergaderingen met betrekking tot het ontwerp- 
Recreatieplan voor de Friese Waddeneilanden, met bijbehorende stukken, 1963-
1965, 5 omslagen en 1 pak. NB: Het Recreatieplan werd ook wel aangeduid als 
Streekplan voor de Friese Waddeneilanden (zie nr. 170)

13. P.P.D.-Overleggroep Recreatie (P.O.R.), 1977-1979
14. Projectgroep Streekplan, 1974-1980
15. Projectgroep Herziening Streekplan Friesland, 1985

12-19-2 Provinciaal bestuur, 1962-1986 1.2. Inventaris
1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.12. Onderwijs, cultuur, sport en recreatie
1.2.2.2.12.3. Herdenkingen - Stukken betreffende het bijwonen van diverse herdenkingen

- 4406: Stukken betreffende de herdenking van Schiermonnikoog als badplaats, 
1965-1966

1.2.2.2.12.4. Sport en recreatie
- --: Stukken betreffende het toerisme en recreatie op de Waddeneilanden, 1957-

1966. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 1923-
1961, inventarisnummer 1079

- 4425: Stukken betreffende de bemoeienissen met de ordehandhaving op de 
kampeerterreinen op Terschelling in het zomerseizoen, 1965-1966, 1 omslag

- 4427-4429: Stukken betreffende de zorg om de veiligheid van het wadlopen, 
1978-1984, 2 omslagen en 1 pak. NB: 1. Op 27 juni 1978 werd de werkgroep 
Wadlopen ingesteld. De taak van de werkgroep was het verrichten van een 
onderzoek naar en het uitbrengen van advies over de veiligheidsaspecten van de 
wadloopsport. Daartoe werd besloten, mede op verzoek van enige 
wadlooporganisaties, omdat in de praktijk was gebleken, dat het wadlopen, 
onder omstandigheden, tot voor de deelnemers gevaarlijke situaties had geleid. 
In april 1979 werd samen met het rapport door de werkgroep een concept 
"Wadloopverordening Friesland" aan het college aangeboden. Na vaststelling van 
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de verordening hadden de provinciale besturen van Friesland en Groningen ter 
uitvoering van de Wadloopverordening een commissie van deskundigen 
benoemd, die aan de colleges van beide provincies advies moest uitbrengen over 
aanvragen om een Wadloopvergunning. Zie voor de vergaderstukken van de 
Adviescommissie Wadlopen het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland 
vanaf 1986. 2. Zie ook het archief van de Commissaris van de Koningin in 
Friesland vanaf 1986

43-01 Ontvangers der Domeinen 1.1. Archief van het kantoor Bolsward, 1845-1945  
1.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.1.2.2. Stukken betreffende verhuur en verpachting
1.1.2.2.4. Met name genoemde wateren
1.1.2.2.4.1. IJsselmeer

- 77: Stukken betreffende de verhuring van het recht tot het maken en exploiteren 
van een bad en zweminrichting met restaurant op de zogenaamde Zandkop op 
de Makkumerwaard, 1933-1934, 1 omslag

49-01 Rijkswaterstaat, 1952-1977 3. Archief van het arrondissement Friesland-West (1952-) 1956-1977
3.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.3. Taakuitvoering
3.1.3.07. Lauwerszee

- 178: Stukken betreffende de vestiging van een horeca-voorziening op het terrein 
van de veerhaven te Lauwersoog, 1969-1970, 1 omslag

3.1.3.09. Waddeneilanden
3.1.3.09.2. Ameland

- 195: Stukken betreffende aanpassing van de te verlenen vergunningen voor het 
hebben van zomerhuisjes in rijksduingebieden, 1960-1962, 1 omslag

49-02 Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland, 
1952-1977

2. Inventaris
2.1. Archief van de directie Friesland (1938-) 1954-1977 (-1979)
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.3. Taakuitvoering
2.1.2.3.1. Algemeen
2.1.2.3.1.1. Kamervragen

- 272: over de veiligheid van Hotel Scheltema als gevolg van de natuurlijke 
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achteruitgang van de kust te Ameland, 1967
- 280: over vissers- en jachthavens, 1973-1975

2.1.2.3.9. Waddeneilanden
2.1.2.3.9.2. Ameland (A)

- 886: Stukken betreffende vergunningen aan H.J. Scheltema, daarna aan mevrouw 
C.C. Scheltema-Gorter te Nes voor het behouden en uitbreiden van een 
badpaviljoen/strandhotel en plannen voor het stichten van een nieuw hotel, 
1960-1971, 1 omslag

- 887: Stukken betreffende vergunningen aan de Stichting Kampvreugd te Den 
Haag, daarna te Amsterdam voor het plaatsen en behouden van een 
bedrijfsruimte, het maken van werken en het bouwen van een paviljoen ten 
behoeve van de exploitatie van het kampeerterrein Duinoord te Nes, 1961-1976, 
1 omslag

2.1.2.3.9.5. Terschelling (T)
- 907: Rapport van arrondissement Hoorn over de in 1953 in eigen beheer 

uitgevoerde beschoeiingswerken langs de Midden- en Noorderhavenkom, met 
bijlagen en foto's, 1954, 1 omslag

- 908: Stukken betreffende goedkeuringen van het herbouwplan en het 
uitbreidingsplan voor het paviljoen en overige gebouwen, op een aan de NV 
Noordzeebad in 1918 in erfpacht uitgegeven terrein aan het Noordzeestrand, 
1956-1963, 1 omslag

- 928: Stukken betreffende reactie op de invoering van een 
watertoeristenbelasting door de gemeente Terschelling voor vaartuigen en 
ligplaatsen, 1976-1977, 1 omslag

2.1.2.3.9.6. Vlieland (V)
- 929: Stukken betreffende vergunning van de Minister van Waterstaat aan de N.V. 

Exploitatie Maatschappij Noordzeebad Vlieland voor de bouw en uitbreiding van 
een badpaviljoen en de verwijdering van de gebouwen, 1938-1943, 1951-1953, 
1969, 1 omslag

- 931: Stukken betreffende vergunningen van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat aan A. Beekman, daarna N.V. Strandhotel Beekman te Vlieland voor 
de bouw en uitbreidingen van een strandhotel, 1956-1961, 1969-1975, 1 omslag
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STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-FRIESLAND
GEMEENTE DONGERADEEL 

Toegangsnr. Archieven Inhoud
302 Wadloopcentrum Fryslân, 1969 - 2004 I. Stukken van algemene aard

-  I. A. Leden 
-  I. B. Bestuur 
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
-  II. A. Organisatie 
-  II. B. Regelgeving 
-  II. C. Vergunningen en ontheffingen 
-  II. D. Publiciteit 
-  II. E. Gebouw 
-  II. F. Gidsen en apparatuur 
-  II. G. Contacten met andere organisaties 
-  II. H. Tochten

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN

Toegangsnr. Archieven Inhoud
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