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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:
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Landelijke archieven
Archieven in Noord-Holland
Archieven in Friesland
Archieven in Groningen

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over specifieke waddenarchieven, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de
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LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
1.01.47.27
Admiraliteitscolleges: Verzameling J. en P. van der
Heim, 1492-1786

Inhoud
A. Zeewezen in het algemeen
m. Vaarwaters, zeegaten, havens, nrs. 156-162
- 156: Memoriën van J. E. de Witte, L. Brandligt en ? over de verbetering van het
vaarwater tusschen Den Helder en Texel en het aanleggen van een haven aldaar.
Met berichten (gedeeltelijk in afschrift) van W. May, P. Steenstra, L. Harger en
anderen omtrent de in die memoriën ontvouwde denkbeelden, 1776, 1777 en ?,
1 omslag
- 162: Stukken betreffende de "inspectie van havens en zeegaeten "in Holland,
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2.03.01

2.04.07

Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het
Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ):
Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924)
1942-1979 (1989)

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling
Waterstaat, 1814-1877

Zeeland, Friesland en Groningen, 1787, 1 omslag
I Periode (1924)1942-1969(1975)
7 Ruimtelijke ordening, sport, recreatie en toerisme
711 Ruimtelijke ordening
711.3 Ruimtelijke ordening op regionaal niveau
711.31 Noord-Nederland, nrs. 5955-5979
- 5966: Rapport van de Provinciale Planologische Commissie van Groningen
getiteld 'Eemshaven 1967' betreffende de ontwikkeling van een
zeehavencomplex in het noordelijk deel van het Eemsmondgebied, met bijlagen,
1967, 1 omslag
II Periode (1937)1970-1979(1989)
3 Maatschappelijke wetenschappen
35 Openbaar bestuur
351.81 Verkeer en vervoer
351.813 Scheepvaart
- 8519: Ontwerp-besluit betreffende de vaststelling van een reglement van politie
voor het rijkspontveer over het kanaal van Gent naar Terneuzen te Sluiskil,
alsmede het ontwerp-besluit betreffende de wijziging van het Bijzonder
Reglement Veerhavens Westerschelde en Texel, met nota's van toelichting,
afschriften, met geleidebrief, 1973-1974, 1 omslag
7 Kunst, industriële vormgeving, ruimtelijke ordening, sport, recreatie en toerisme
711 Ruimtelijke ordening
711.34 West-Nederland
- 10322: Stukken betreffende de reacties op het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland uitgebrachte rapport 'De noodzakelijkheid en mogelijkheid van
een zeehavenontwikkeling op het Balgzand nabij Den Helder', 1970, 1 omslag
2. Periode 1820 - 1823 oktober 14
2.5.Zeewerken, ijsgang en overstromingen, calamiteuze polders in ZeeuwsVlaanderen, provinciale werken en algemene zaken (commissaris J.F.J.
Midderigh), nrs. 1169-1272
- 1217: Concessies van gronden, werken aan het Nieuwediep, 1820 - 1821, 1823
[dossier 66]
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-

2.06.001

Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943; en
voorgangers, met de werkarchieven van Minister

1220: Stoommachine, werken aan het Nieuwediep [dossier 75]
1226: Havenkaai, buitengewone werk aan het Nieuwediep, 1822 [dossier 83]
1227: Onteigeningen, werken aan het Nieuwediep [dossier 89]
1232: Koopvaarders binnenhaven te Nieuwediep, 1820 [dossier 109]
1232: Doksluis aan het Nieuwediep, buitengewone werken aan het Nieuwediep,
1820 - 1822 [dossier 110]
- 1233: Kieldok te Nieuwediep, overgave van het maritieme etablissement aan het
Nieuwediep [dossier 111]
- 1234: Personeel buitengewone werken te Nieuwediep, 1820 - 1822 [dossier 112]
- 1235: Het afsluitingskanaal buitengewone werken aan het Nieuwediep, 1820
[dossier 114]
- 1235: Havenkaai te Nieuwediep [dossier 115]
- 1235: Scheepsdok te Nieuwediep, 1820 - 1821 [dossier 119]
- 1235: Voorhaven van het Nieuwediep, 1820 - 1822 [dossier 120]
- 1235-1236: Keersluis te Nieuwediep, 1820 [dossier 121]
- 1253: Zeewerken te Nieuwediep [dossier 187]
- 1263: Richting van het groot Noord-Holllandskanaal bij Nieuwediep, 1821 - 1823
[dossier 230]
- 1268: Schutsluis in de zeehavendijk van het Nieuwediep, 1822 - 1823 [dossier
249]
- 1270: Middelen tot bevordering van de bloei van Den Helder en het Nieuwediep,
1823 [dossier 259]
- 1270: Verdieping van de zogenaamde binnen koopvaardershaven aan het
Nieuwediep - 1823 [dossier 262]
4 Periode 1829/1832 – 1877
4.1 Natte waterstaat 1829-1865 en gehele waterstaat 1866-1877, nrs. 2146-4792
- 3867-3869: Haven van Delfzijl, 1829-1865 [rubriek 200]
- 3879: Haven van Zoltkamp, 1829 - 1832 [rubriek 202]
- 4127: Haven van Harlingen, 1829, 1833 - 1834, 1839 - 1842, 1849 - 1858, 1861 1865 [rubriek 300]
- 4128: Haven van Makkum, 1829, 1854 - 1857 [rubriek 301]
A. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DIRECTIE VAN HANDEL EN NIJVERHEID 19061943
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Steenberghe, H.M. Hirschfeld en van enkele
Commissies, (1815) 1905-1943 (1946)

2.06.116

Directoraat-Generaal Industrie en Handel en
taakvoorgangers van het Ministerie van
Economische Zaken, 1927-1995

A.2 Naar onderwerp ingedeelde stukken
A.2-1.81 Verkeer, vervoer, post, telecommunicatie
A.2-1.813 Scheepvaart
A.2-1.813.12n Nationale havens
- 2208: Haven te Delfzijl
- 2210: Haven te Harlingen, 1 omslag
- 10897: Stukken betreffende behandeling van aangelegenheden met betrekking
tot de haven van Delfzijl, 1939-1940, 1 omslag
2. TAAKUITVOERING
1.82 Economische aangelegenheden
1.824 Industrie. Dienstverlening. Handel
1.824.102 Industrialisatie
1.824.102.113 Probleemgebieden. Ontwikkelingskernen
- 75-79: Stukken betreffende het beantwoorden van Eerste en Tweede
Kamervragen, 1959-1971, 3 pakken en 2 omslagen
- 76: Posthumus over de uitspraak van de burgemeester van Harlingen dat er met
betrekking tot de haven van die stad een noodtoestand zou heersen, 1961 –
1966
- 104: Stukken betreffende het voeren van overleg met enkele andere
departementen over een eventuele zeehavenontwikkeling bij Den Helder,
inclusief het Rapport "De Noodzakelijkheid en Mogelijkheid van een
Zeehavenontwikkeling op het Balgzand nabij Den Helder" uit 1969, 1969-1970, 1
pak

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
18
Provinciaal Bestuur, 1851-1943

Inhoud
2. Archief van Gedeputeerde Staten
2.14. Verkeer en vervoer
2.14.6. Aanleg, verbetering en instandhouding van havens, nrs. 5975-5994
- 5978: Stukken betreffende de benoeming van een directeur van de haven
beoosten Oudeschild op Texel, de regeling van het beheer en onderhoud van de
haven, het ontslag van de secretaris en de penningmeester, alsmede van de
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-

-

-

-

havenmeester, de behandeling van het verzoek van houders van obligaties
gevestigd op de haven onder andere tot aflossing door de Staat van de schuld ten
laste van de haven, de wijziging van de regeling van het onderhoud van de haven,
de overneming van de havenwerken in beheer en onderhoud bij het Rijk en de
verlening van een jaarlijkse bijdrage door de Provincie in de kosten van beheer
en onderhoud, 1851-1854, 1871-1872, 1881-1883, 1914-1943, 1 pak. NB: Zie ook
de inv.nrs. 5979-5981, 5988 en 5994.
5979-5981: Stukken betreffende het onderhoud van en de uitvoering van
herstellingen aan de haven beoosten Oudeschild op Texel en de vaststelling van
de rekening en verantwoording wegens het beheer en onderhoud van de
genoemde haven, 1854-1926, 3 pakken
5984: Stukken betreffende de aanleg van een haven op Wieringen en de
verbetering van de aanlegplaats aan Den Oever op Wieringen door het Rijk,
uitgevoerd met provinciale subsidie, 1857-1904, 1 pak
5988: Stukken betreffende de verbetering en vergroting van de haven beoosten
Oudeschild op Texel en de verbetering van de toegangswegen naar deze haven,
uitgevoerd met provinciale subsidie en rijkssubsidie, 1872-1918, 1 pak. NB: Hierin
ook enige stukken betreffende de aanleg van een haven bij Oosterend. Zie ook
inv.nr. 5978
5989: Stukken betreffende de aanleg van een haven te Oosterend op Texel, 18731906, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 5988
5991: Stukken betreffende de verbetering van de haven aan de Van Ewijcksluis
en van de daarvóór liggende vaargeul, uitgevoerd met provinciale subsidie en
rijkssubsidie, en de regeling van het onderhoud van deze werken tussen het Rijk,
de Provincie en de Anna Paulownapolder, waaronder de verlening van jaarlijkse
bijdragen in de onderhoudskosten, 1895-1930, 1 pak
5994: Stukken betreffende de verlening van een bijdrage aan het Rijk in de
kosten van vernieuwing van het noordelijk havenhoofd van de haven beoosten
Oudeschild op Texel, 1927-1933, 1 omslag

3.
Archief van de Commissaris der Koningin
3.1. Hoofdarchief
3.1.14. Verkeer en vervoer, nrs. 7070-7247
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24

142

Provinciale Waterstaat, 1882-1910

Semeijns de Vries van Doesburgh, 1487-1950

3.1.14.3. Verkeer en vervoer te water
3.1.14.3.6. Aanleg, verbetering en instandhouding van havens
- 7225: Stukken betreffende de verbetering van de haven van Terschelling,
alsmede stukken betreffende het voorstel van de Commissaris des Konings aan
de minister van Binnenlandse Zaken tot wijziging van artikel 21 van het voorlopig
reglement van politie voor de havens van de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk
en Marken (naar aanleiding van overtredingen van het reglement van politie voor
de haven van Terschelling), 1868-1869, 1 omslag
3.1.14.3.9. Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover
- 7238: Stukken betreffende de regeling van het onderhoud en het gebruik van de
havens op de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk en Marken, alsmede stukken
betreffende de vaststelling van reglementen van politie voor deze havens en van
tarieven van havenrechten, 1851-1860, 1 pak. Zie ook inv.nr. 7225, alsmede het
archief van Gedeputeerde Staten, inv.nr. 6030
2. Inventaris
2.4. Bestekken en voorwaarden, rapporten, nrs. 182a-187
- 183-184: Bestekken en voorwaarden inzake de Haven Oude Schild op Texel,
1889-1935, 2 omslagen
3. Bijlage: Lijst van van 51 rubrieken ("nummers van orde") in de agenda's
(inventarisnrs. 109-130), o.a.
- 31: Waterstaat, rijkshavens
- 32: Waterstaat, verschillende havens
1.2. Inventaris
1.2.5. Tekeningen, prenten en kaarten, nrs. 982-1129
1.2.5.1. Topografische voorstellingen, nrs. 982-1031
1.2.5.1.1. Nederland
1.2.5.1.1.1. Noord-Holland
1.2.5.1.1.1.2. Kaarten
- 1002: "Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens,
geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee, waar in aen geweesen word
hoedanig men uyt de stad nae de vuurtoren door het voorland gevoeglijk kan
maken een nieuwe zeehaven"; met prospect van de mond van de nieuwe haven.
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156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

Ontwerper: P.E. Tek.: J. Belkmeer Uitgever: G. van Keulen. 18e eeuw, 1 stuk
3. Inventaris
3.2. Periode 1868 – 1881
3.2.3. Taken
3.2.3.1. Algemeen, nrs. 387-388
- 387-388: 1868 - 1869, 1873 – 1881, 1 pak en 1 omslag, o.a.
• A. Ontwerp-begrotingen wegens de dienst der rijkszee- en havenwerken,
kanalen, wegen en bruggen in de provincie Noord-Holland.
3.2.3.5. Zee- en havenwerken
3.2.3.5.2. Rijkswerken op het vasteland, nrs. 412-413
- 412-413, 1868 – 1881, 2 pakken
• a. Stukken betreffende het onderhoud van de werken en de uitbreiding
van de rijkszeehaven het Nieuwediep.
• b. Stukken betreffende de herstelling en het onderhoud van de
rijkshavenwerken te Medemblik, alsmede betreffende de verdieping en
het onderhoud van de Costerbuitenhaven.
• f. Stukken betreffende concessies tot het maken van een drijvend
droogdok te Nieuwediep (1871, 1874 - 1875).
3.2.3.5.3. Op de eilanden, nrs. 414-416
- 414-416, 1868 – 1881, 3 pakken
• a. Stukken betreffende werken aan de havens en zeeweringen op de
eilanden Terschelling, Vlieland, Texel, Wieringen, Marken en Urk.
3.2.3.5.4. Provinciale werken, nrs. 417-418
- 417-418, 1868 - 1877, 1881, 1 pak en 1 omslag
• a. het beheer en onderhoud van de haven ten oosten van het Oudeschild
op Texel
3.2.3.5.5. Overige werken, nrs. 419-421
- 419-421, 1868 – 1881, 3 pakken
• b. Stukken betreffende werken aan de havens te Enkhuizen, Hoorn,
Edam, Volendam, Monnickendam, Muiden en Huizen.
3.3. Periode 1882 – 1930
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3.3.3. Taken
3.3.3.5. Zee- en havenwerken
3.3.3.5.2. Rijkswerken op het vasteland, nrs. 707-720
- 707-720, 1882 – 1930, 14 pakken
• b. Stukken betreffende het onderhoud en de verbetering van de
rijkszeehaven het Nieuwediep en van de rijkshavenwerken te
Medemblik.
• c. Afschriften van vergunningen, voorwaarden voor het verlenen van
vergunningen en beschikkingen, houdende intrekking van vergunningen
tot het als bleekveld gebruiken van de binnenglooiing van de Helderse
zeewering, het bouwen van sloep - loodsen, het leggen van gas - en
waterleidingbuizen, het maken van riolen, het maken van steigers aan de
Koopvaardersbinnenhaven te Nieuwediep, het ophalen en drogen van
wier langs de Helderse zeewering, het stellen van vaste vistuigen op en
aan de Helderse zeewering, het maken van aanlegsteigers voor
roeibootjes enz.
• f. Stukken betreffende de aanleg van een vluchthaven te Hoorn (1904 1913).
• h. Stukken betreffende het maken van een haven aan de oostzijde van
het eiland Wieringen nabij Den Oever en de beheersoverdracht van
rijkswaterstaatswerken op Wieiringen aan de Directie der
Zuiderzeewerken (1920-1922)
3.3.3.5.3. Op de eilanden, nrs. 721-735
- 721-735, 1882-1930, 15 pakken
• A. Stukken betreffende het onderhoud en herstel en de verbetering van
de rijkszee- en havenwerken op Marken, Urk, Wieringen, Texel, Vlieland
en Terschelling
• c. Afschriften van vergunningen, voorwaarden voor het verlenen van
vergunning en beschikkingen, houdende intrekking van vergunningen tot
het leggen enz. van wier, het leggen van buizen, het drijven van handel in
havens, het maken van scheepshellingen, het stellen van vaste vistuigen
op en aan de rijkszeeweringen op Texel enz.
• e. Stukken betreffende de aanleg van een haven aan De Haukes op
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Wieringen (1884 - 1892).
f. Stukken betreffende de aanleg van een haven bij Oosterend op Texel
(1889 - 1903).
• g. Stukken betreffende het plan voor het maken van een tweede haven
op Wieringen en het maken van een aanlegplaats aan Den Oever (1892,
1897 - 1900).
• i. Stukken betreffende de verbetering en uitbreiding van de haven bij
Oudeschild (1902 - 1904, 1907, 1910 - 1911, 1917, 1919, 1929)
3.3.3.5.4. Overige werken, nrs. 736-737C
- 736-737C, 1882-1930, 4 pakken
• A. Stukken betreffende de vergroting, verbetering en uitdieping en het
onderhoud van niet-rijkshavens, alsmede betreffende andere
havenwerken in Noord-Holland
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.:
• b. het onderhoud, waaronder het herstel van oorlogsschade, van:
- de werken tot verdediging van de Noordzeekust ingevolge de wet van
15 juli 1898 (Stbl. 187),
- de duinen aan de vaste wal,
- de Pettemer zeewering en de Heldersche zeewering,
- de duinen en zanddijken onder Callantsoog en Petten ingevolge de wet
van 15 juli 1898 (Stbl. 187),
- de werken van de rijkszeehaven het Nieuwediep,
- de rijkszeewerken en -havenwerken op Urk (1943),
- de rijkshavenwerken en de Westerhavensluis met het Overlekerkanaal
te Medemblik (1944)
- 427-428: Stukken behorende tot rubriek 2 D "Krabbersgat, wrakken, Pampus,
rijksbaken en kustlichten", 1931-1935, 1937-1940, 1941-1948. Deze rubriek
betreft o.a.
g. het verzoek van de gemeente Enkhuizen om vergunning tot het aanleggen van
•

228

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, 1931-1951
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354

Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland te Haarlem,
1952-1980

een haven met industrieterrein op het Kooizand (1935, 1937);
h. het onderhoud van de rijkswerken van het Krabbersgat (1939, 1943-1944,
1946-1947);
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.:
• e. verbeteringswerken aan de haven te Oudeschild (1931-1933);
2.1. Archief geordend op code
2.1.3. Waterstaatswerken
2.1.3.05: Havenwerken, nrs. 283-284
- 283: Stukken betreffende de verbetering van de toegang naar de industriehaven
te Den Helder, 1968-1969, 1 omslag
- 284: Stukken betreffende het verdiepen van de vaargeul naar de haven van Den
Oever, 1971-1973, 1 omslag
2.2. Archief geordend op object en code
2.2.5. Waterkeringen en havenwerken op de eilanden
2.2.5.1. Texel (lettercode TX), nrs. 1010-1032
2.2.5.1.02. Havens en havenwerken

355

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

1. Inleiding
- 627.2. Havens, reden en kusten
2. Inventaris
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
- 42: Bestekken inzake de werken aan de haven in het Nieuwediep, met retroacta
van 1783-1803, 1817, 1 pak
2.2. Arrondissementsarchieven (1807-) 1840-1974 (-1986)
2.2.1. Arrondissement Alkmaar (1827-) 1840-1974 (-1986)

10

2.2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 128-138, o.a.
- 133: Stukken betreffende de bouw van de nieuwe Koopvaardersschutsluis in het
Nieuwediep, 1849-1854, 1 pak
2.5. Archieven van de dienstkringen 1807-1983
2.5.06. Dienstkring Wieringen 1850-1921 (-1937)
2.5.06.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 1096-1099, o.a.
- 1099: Wijziging van de in 1861 voor de havenmeesters op Terschelling, Vlieland,
Urk, Marken en Wieringen vastgestelde instructie, afschrift, 1861, 1 stuk

640

Economisch-Technologische Dienst, Provinciale
Planologische Dienst, Provinciaal Bestuur,
Planologie, 1943-1989

3651

Stichting tot Ontwikkeling van de Industrie te
Haarlem, 1950-1966

2.6. Archieven van diensten en werken 1880-1984
2.6.5. Dienst Marinehaven 1949-1984
2.6.5.1. Uitvoering van werken, besteding, oplevering, nrs. 1372-1379
- 1372-1378: Bestekken en overeenkomsten inzake werken aan de Marinehaven,
1949-1983, 6 pakken en 1 omslag
- 1379: Stukken betreffende het verbeteren van diverse sluizen, 1956-1963, 1
omslag
2. Inventaris
2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
2.1.2.3. Economische ontwikkeling
- 91-93: Rapporten en correspondentie over de haven van Oudeschild, gemeente
Texel, 1955-1958, 1961, 3 omslagen
2.1.2.5. Bedrijfsleven/Industrie
- 146: Stageverslag over enige Nederlandse rederijen en aanverwante
havenbedrijven in de periode 1963-1975, 1976, 1 omslag
2.1.2.11. Werkgelegenheid
- 288-289: Rapport over de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt in
zeehavengebieden in Nederland, 1973, 2 omslagen
2. Plaatsingslijst
2.2. Dossierarchief
2.2.4. Industrialisatie en bedrijfsleven in het algemeen
- 314: 36 Zeehavens in de zin van de wet op de omzetbelasting 1954
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3893

Dinsdagavondgezelschap (DAG) te Haarlem, 19161975

2. Plaatsingslijst lezingen
- 59: De ontwikkeling van de kleinere zeehavens, Ir. F.C. Dufour, 27 oktober 1931
- 167: Onze zeehavens, Ir. K.F. Volken, 15 februari 1966

WESTFRIES ARCHIEF (HOORN)
Toegangsnr. Archieven

Inhoud

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven

Inhoud

WATERLANDS ARCHIEF (PURMEREND)
Toegangsnr. Archieven

Inhoud

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
1
Bestuur van de Saksische hertogen over Friesland

Inhoud
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te Dresden
3.3. Geheimes Archiv
3.3.2. Frieszländische Sachen (Friese zaken)
3.3.2.01. Generalia
3.3.2.01.05. Frieszländische Sachen 1498-1500
- 384: Brief van hertog Hendrik van Saksen aan stadhouder Hugo von Leisnig,
kanselier Diettrich von Witzleben, overste veldhoofdman Wilbold von
Schaumburg e.a. gedeputeerden in Friesland inzake "die ordenung der lanndt".
Overeenkomstig hun schrijven gaat hij accoord dat men met de heerschappen en
prelaten een overeenkomst sluit ("zu composition kummen last") met
uitzondering van diegenen die "ganntz principal in der sachen gewest sein". Hij
zal hun zijn "wolmeynung" sturen als hij te Mechelen heeft gesproken met de
personen die George heeft gestuurd. Voorts over de dreiging dat de rebellen de
soldaten in Gelre willen aannemen. Hierom moeten de havens worden beveiligd
en worden toegezien op de bouw te Harlingen. Voorts betreffende het sturen
van kamermeester Thomas [Gramaye] met de "ganntzer rechnung" naar
Mechelen. Gegeven te 's-Hertogenbosch, vóór 6 november 1500. Expeditie,
12

opgedrukt zegel is verloren gegaan. NB: Vpl: Loc. 8182, 1498-1500, fol. 178-178/1
(Berns, nr. 96, transcriptie in CK 6006). Opm: Zie computerbestand
3.3.2.01.06. Frieszländische Sachen 1501-1504
- 431: Brief van stadhouder Hugo von Leisnig aan hertog George van Saksen, dat hij
de soldaten te Harlingen, Franeker en Leeuwarden wegens geldgebrek niet kan
betalen. De prelaten, priesters, heerschappen e.a. met wie een overeenkomst
was gesloten ("componirt") hebben hun termijn niet betaald. Zo ook het klooster
Klaarkamp, waarmee een bedrag van 1000 gulden was overeengekomen. Ook de
onderhandelingen over de verkoop van Friesland [aan Filips de Schone], waarbij
een nieuwe dag op 2 februari te Brussel was bepaald, hebben geen voortgang
meer. De stadhouder vraagt om de toezending van geld. Voorts de mededeling
dat er accijnsmeesters in de havens zijn aangesteld en dat hij spoedig zijn dienaar
Jacob von Vobeneck zal sturen. Gegeven te Franeker op 15 januari 1501.
Expeditie, opgedrukt zegel van Hugo von Leisnig. NB: Vpl: Loc. 8182, 1501-1504,
fol. 3-4/1 (Berns, nr. 99, transcriptie in CK 6006)
- 870: Brief van George van Saksen aan de raden in Westfriesland. Hij heeft graaf
Edzard geschreven een manier te vinden om de belastingen in de Ommelanden
op te brengen, naar aanleiding van diens schrijven aan hem dat het geld uit de
Ommelanden nog niet binnengekomen was. Hij is verbaasd over de verandering
in de "verschreybung" aan Thomas Beukelaar en die van Wijngaarden; men moet
zich aan zijn bevel houden. Betreffende de "axis meyster" en de door de strijd
teruglopende accijnzen in de havens te Sloten en Lemmer. Inzake de procuratie
moeten de priesters de arme man ontzien. Het bevalt George dat Seifert von
Lüttichau het hofgerecht waarneemt na het overlijden van stadhouder, Heinrich
von Stolberg. Betreffende de brief van hertog de Oudere van Brunswijk inzake de
goederen te Stavoren. Het verzoek van Filips von der Does om uitstel van
betaling te krijgen van de 600 gulden pacht vanwege de 100 morgen land die hij
op het Bildt heeft. Hij heeft een brief van Filips Bulland ontvangen da t hij is
ontslagen als kamerschrijver. Rentmeester Johan Rataller heeft zijn toestemming
om iemand in de kamer aan te nemen. Gegeven te Dresden op 24 januari 1509.
Concept. Zie verder computerbestand. NB: Vpl: Loc. 8182, 1505-1509, fol. 338339; Afschrift: inv.nr. 1903. Opm: De brief is ook aan de stadhouder in
Westfriesland gestuurd (inv.nr. 1902)
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3.3.2.01.09. Frieszländische Sachen 1510-1514
- 1030: Brief van Everwijn graaf van Bentheim en Steinfurt, de stadhouder in
Westfriesland, aan George van Saksen. Hij heeft zijn brief van 14 augustus
ontvangen. In zake de bisschop van Utrecht is "des handels keyn ferner anregung
beschehen". De reparatie aan de dijken en het havenhoofd in Harlingen verlopen
moeizaam. Binnenkort wil hij de hertog persoonlijk over de toestand in Friesland
berichten, alsmede over graaf Edzard. De nieuwe kanselier [Simon] Reischach
heeft hij aangesteld en dr. Bobentzen zijn ontslag gegeven. De bisschop van
Utrecht heeft op 29 augustus een beleg voor Oldenzijl ("Altenszeel") geslagen.
Gegeven te Leeuwarden op 5 september 1510. Expeditie, opgedrukt zegel is
verloren gegaan. NB: Vpl: Loc. 8183, 1510-1514, fol. 23-23/1
- 1069: Brief van George van Saksen aan Everwijn van Bentheim. Aanwijzingen van
de hertog aan zijn stadhouder in zake het bestuur in Friesland, o.a. betreffende:
de opbrengst van de belastingen; de berechting van de personen die Kempe
Rupert, Gerbrand Mockema en Gijlmar Josmans hebben mishandeld; een brief
over de Friese privilegien; de opdracht om doctor Edzard gevangen te nemen; de
bedijking van het land; het verzoek om nadere informatie over graaf Edzard; het
toesturen van een kopie van de Registers van Aanbreng ("buch von allen
renten"); de bouw aan het havenhoofd, de sluis en de en burcht te Harlingen; de
accijnzen; het hofgerecht en Gerard Burman en Frans Minnema; de verdiensten
van de procurator van het gerecht; het Bildt en Thomas Beukelaar; het voorzien
van Schelken der Geysz "mit Grytteneyen oder andern nutzlichen dinsten; jonker
Roelof van van Ewsum en Sneek; de instelling van een crimineel gerecht; de
leengoederen der geestelijkheid; de grote onkosten voor de burcht te Franeker;
he t niet bevestigen van Dokkum; de aanschaf van 2000 "harnasch unnd spiess"
voor de versterkingen in Westfriesland; de verantwoording over "kuchen und
keller" tijdens de afwezigheid van de stadhouder; de wens om naast kanselier en
Seifert von Lüttichau "zu unnserm lieben son verordent" noch twee raden in het
bestuur te hebben; enig geld voor George's zoon hertog Johan in Friesland; de
onderhandelingen tussen de stadhouder en jonker Omken (van Jever); de
kontakten met de bisdommen Münster, Osnabrück en Utrecht en het voorkomen
dat Coevorden in handen van graaf Edzard komt; Peter Heyse, Ameland en het
keizerlijk Kamergerecht. Gegeven te Dresden 25 september 1512. Concept. NB:
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Vpl: Loc. 8183, 1510-1514, fol. 90-94/1
3.3.2.01.10. Frieszländische Sachen 1510-1520
- 1243: Brief van hertog George aan graaf Hugo von Leisnig. Hij heeft zijn raden in
Westfriesland opdracht gegeven om krijgsvolk, proviand, handbussen en een ton
buskruit naar de haven van Norden of "Ochsenbalgen" te sturen. De graaf dient
zich derhalve met zijn soldaten bij hem te voegen. Voorts moet er een
oorlogsschip worden uitgerust om de aanvoer van levensmiddelen over de Eems
te beletten. Hij heeft Hans von Grumbach naar hem toegestuurd. Gegeven te
Haslaun op 12 februari 1514. Concept. NB: Vpl: Loc. 8183, 1510-1520, fol. 85-86
3.3.2.01.13. Frieszländische Sachen, vol. 1
- 1719: Brief van de regenten in Friesland aan hertog George van Saksen.
Betreffende een zware storm waardoor de dijken in Dongeradeel zwaar hebben
geleden; de schade aan de haven te Harlingen; het accoord met Johan Rataller
"das er die muntze hat angenommen; Thomas Gramaye muntmeester in
Brabant; het Bildt en Thomas Beukelaar en Van Wijngaarden, het sturen van
Herman pastor te Heeg ("im Haeghen") naar de graaf van Oldenburg, Hero
Omken en Edo Wiemken en de besprekingen te Konstanz; de betaling van de
soldaten te Weerdenbras; de bezwaren van de Edzards kanselier tijdens de
betaling van de 4000 gulden door Hans von Grumbach; de voorzichtigheid der
Groningers na de bijeenkomst te Schüttorf, die zelfs de sloten van de poorten
heeft veranderd; bisschop Frederik van Utrecht die graaf Edzard ernstig heeft
gemaand om de burcht in de stad weer af te breken; en de onenigheid over het
loon dat Hans von Grumbach nog krijgt nu zijn aanstelling is afgelopen.
Ongedateerd [oktober 1507?]. Expeditie, opgedrukt zegel is verloren gegaan. NB:
Vpl: Loc. 8184, Vol. I, fol. 123-126 (Berns, nr. 433, transcriptie in CK 6008)
3.3.2.08. Copialia
- 1897: Brief van George van Saksen aan de regenten in Friesland. De hertog heeft
graaf Edzard die "sozo vil subtilichkeyt gegen uns nicht gebraucht" geschreven
dat de Ommelanden weer in zijn "pflicht und holdung" moeten komen. De
regenten moeten hem berichten wat de graaf vervolgens gaat doen. Dat de
opmeting van het Bildt tot vastentijd is uitgesteld bevalt George niet: hij zal
landmeters sturen. Inzake Thomas Beukelaar en Van Wijngaarden moeten de
regenten zich houden aan zijn vorige bevel. Hoe men moet optreden inzake de
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Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd
(BRF), 1795-1813 (1815)

procurator van het hofgerecht is reeds bekend, doch ten aanzien de artikelen
"davon disputacion vorgefallen is", die de regenten hadden toegestuurd, zal hij in
de ingesloten brief zijn mening geven. Aangezien de afwezigheid van de
stadhouder niet tot schade mag leiden, moeten de regenten naar eigen
goeddunken handelen. George schrijft dat hij slechts een algemene toezegging
heeft gedaan om de kapelaan van Everwijn van Bentheim van een goed geestelijk
leven te voorzien: de zaak kan naar hem worden doorverwezen. Voorts
betreffende de grote waterschade en het herstel van de sluis te Harlingen. Het is
niet nodig om een aparte kamerschrijver aan te stellen, aangezien de
rentmeester met gemak de uitgaven van de keuken en kelder kan bijhouden. Als
de keukenmeester blijft klagen moet men een andere aanstellen. Voorts
betreffende priester Dawe en het schip dat bij Stavoren is gestrand. In zake de
klachten van de priesters dat zij volgens de verordening van de "presentacion"
een gulden moeten betalen, schrijft George dat van kerkelijke leengoederen met
een zeer geringe opbrengst minder gevraagd mag worden. Met ingesloten brief
inzake het overste gerecht (fol. 3r.-4v.). Gegeven te Dresden op 17 november
1508. Afschrift. NB: Vpl: Loc. 8184, Copial 1508-1515, fol. 1-4v
3. Regestenlijst
- 076: 1547 oktober 1
Georgen van Ollum, controleur des Keizers van de haven van Kollum en
Achtkarspel. verklaart ontvangen te hebben van Geret van Loo, rentmeestergeneraal des Keizers in Vriesland, de somma van 15 pond van 40 grooten, zijnde
1/4 jaar wedde van 30 Sept. (15)47, 1547. NB: Oorspr. op papier in inv. nr. 14
(t/o. fol. XXXVII), met de handtekening van de oorkonder
1. Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795-1807
1.4. Besturen en instellingen vanaf de omwenteling
1.4.04. De commissie van gedeputeerden
1.4.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.04.2.10. Waterstaat en openbare werken
- 524: Stukken betreffende de slechte toestand van de zee- en havenwerken van
Hindeloopen en Workum, 1795-1797, 1 omslag
- 525: Stukken betreffende de havenwerken te Harlingen, 1795-1798, met
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retroacta vanaf 1781, 1 omslag
526: Stukken betreffende slechte toestand van de sluis bij Munnekezijl, 1798,
1799, 1 omslag
- 527: Stukken betreffende de financiering van de sluis te Makkum, 1795-1799, 1
omslag
- 531: Stukken betreffende de aanleg van twee sluizen onder St. Jacobiparochie,
1798, 1 omslag
1.6. Besturen en instellingen 1802-1807
1.6.1. Het departementaal bestuur van friesland
1.6.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.6.1.2.09. Waterstaat en openbare werken, nrs. 1048-1058
- 1058: Stukken betreffende de sluis te Munnekezijl, 1805, 1807, 1 omslag
-
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Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland, 18761964 (1981), met retroakta, 1831-1875

3. De Prefect van het Departement Friesland, 1811-1813
3.04. Divisie van financien en ordonnancering
3.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.04.2.4. Verkeer, waterstaat en openbare werken
- --: Plattegrond van de haven en het dorp Makkum, getekend door Cornelis
Boling, 1812, 1 blad. NB: Zie Kaartenverzameling, stamnr. 4823
02.02. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
02.02.02. Taakuitoefening
02.02.02.05. Beheer van en toezicht op zee-, zeesluis- en havenwerken
- 1423: Staat houdende overzicht van het openen en sluiten van zeesluizen, 18791912, 1 stuk
02.02.02.05.01. Ameland, nrs. 1424-1426
02.02.02.05.02. Dokkumer Nieuwezijlen en sluis in de Afsluitdijk van de Lauwers, nrs.
1427-1433
02.02.02.05.03. Griend, nr. 1434
- 1434: Stukken betreffende een (niet doorgegaan) plan het eiland tegen getij- en
golfwerking te beschermen, met tekeningen, 1957, 1 omslag
02.02.02.05.04. Harlingen, nrs. 1435-1469
02.02.02.05.05. Hindeloopen, nrs. 1470-1475
02.02.02.05.07. Laaxum, nr. 1477
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Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922

02.02.02.05.08. Lemmer, nrs. 1478-1484
02.02.02.05.09. Makkum, nrs. 1485-1488
02.02.02.05.10. Molkwerum, nr. 1489
02.02.02.05.11. Munnekezijlen, nrs. 1490-1491
- 1490: Stukken betreffende de geschiedenis van de sluis, 1943, 1 omslag
02.02.02.05.12. Oostmahorn
- 1492: Stukken betreffende plannen tot het maken van een opscheepshoofd en
een vissershaven, 1885-1929, 1 omslag
02.02.02.05.13. Roptazijl, nrs. 1493-1498
02.02.02.05.14. Schiermonnikoog, nrs. 1499-1500
- 1499: Stukken betreffende het maken van een aanlegdam met bijkomende
werken aan de zuidzijde van het eiland, met tekeningen, 1910-1931, 1 omslag
- 1500: Stukken betreffende het uitdiepen van de toegangsgeul en het uitbreiden,
herstellen en verbeteren van de aanlegdam, met tekeningen, 1934-1962, 1
omslag
02.02.02.05.16. Stavoren, nrs. 1509-1510
02.02.02.05.17. Vlieland, nr. 1511
- 1511: Stukken betreffende het verlenen van bijdragen in de kosten voor een door
het Rijk aan te leggen nieuwe aanlegdam met bij komende werken, met
tekeningen, 1949-1966, 1 omslag
02.02.02.05.18. Workum, nrs. 1512-1513
3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.7. Waterstaat en verkeer
4.2.7.6. Waterstaatswerken aan of in de zee
4.2.7.6.2. Buiten de zeewerende waterschappen
4.2.7.6.2.1. In meerdere kustgebieden
- 3453: Brieven, ingekomen van de hoofdingenieur van de Waterstaat, betreffende
de verbetering van de zee-, zeesluis- en havenwerken, 1821, 1 omslag. NB: Zie
ook kaartenverzameling nrs. 4290-4294, 4297- 4298, 4370
4.2.7.6.2.2. Op de Waddeneilanden
- 3457: Stukken betreffende de aanleg van havens of ligplaatsen te Nes en Hallum
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op Ameland en te Holwerd, 1852-1860, 1877-1882, 1 omslag
4.2.7.6.2.3. Langs de Waddenkust
- 3468-3477: stukken m.b.t. haven Harlingen, 1826-1878, 5 pakken, 1omslag, 1
blad
4.2.7.6.2.4. Langs de Zuiderzeekust ten noorden van Stavoren
- 3478-3480: Makkum – stukken m.b.t. zeewering, haven, sluis
- 3480-3481: Workum – stukken m.b.t. zeewering, haven, sluis
- 3483-3484: Hindeloopen - stukken m.b.t. zeewering, haven – o.a. 3484: Stukken
betreffende het behandelen van het geschil tussen de gemeente Hindeloopen en
de Harlinger Stoombootmaatschappij over het gebruik door de laatste van de
aanlegsteiger in de haven van Hindeloopen, 1872-1878, 1 omslag
6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.8. Waterstaat en verkeer
6.2.8.6. Waterstaatswerken aan of in de zee
6.2.8.6.2. Buiten de zeewerende waterschappen
6.2.8.6.2.1. Zeedijken, zeesluizen, zeehavens
- 5543: Stukken betreffende het bouwen van een aanlegsteiger op
Schiermonnikoog, 1890, 1910-1916, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling
nr. 7441
- 5548: Stukken betreffende de verbetering van de haven van Harlingen en de
subsidiëring hiervan door de Provincie, 1877-1914, 1 pak. NB: Zie ook
kaartenverzameling nrs. 7314, 7363
9. Ter documentatie verzamelde stukken
- 5979: Ortt, F.L. De haven van Harlingen en de vaargeul door de Pollen, 1890. NB:
Zie ook kaartenverzameling nr. 1931
10. Bijlagen
Bijlage 2. Beknopte analyse van de inhoud van de gemeente- verslagen (inv.nrs. 18931968, 4110-4200)
XII. Nijverheid, handel en scheepvaart
(c). Handel en scheepvaart
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- Binnen- en buitenlandse handel
- Scheepvaart op rivieren, kanalen en vaarten
- In- en uitgeklaarde schepen in zeehavens
- Scheepswerven
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Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland,
1919-1961

12. Inventaris
12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des
konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.2. Bevolking
- 9348: Stukken betreffende de oprichting, de reglementering en de samenstelling
van de commissie van toezicht op het vertrek van landverhuizers via de haven
van Harlingen, 1871-1916, 1 omslag
12.1.2.2.8. Waterstaat en verkeer
12.1.2.2.8.3. Zeeweringen, sluizen en havens
- 9445-9448: Stukken betreffende de haven van Harlingen, 1866-1918, 1 pak en 3
omslagen
- 9447: Stukken betreffende het nemen van maatregelen om de bereikbaarheid en
het gebruik van de Harlinger haven te bevorderen en betreffende een voorstel
van de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat om de Oude Willemshaven
aldaar te dempen, 1877-1892, 1 omslag
- 9448: Stukken betreffende de plechtige opening van de Nieuwe Willemshaven,
1877, 1 omslag
12.3. Griffier der staten
12.3.2. Inventaris
12.3.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.3.2.2.6. Waterstaat en verkeer
- 9941: Stukken betreffende de verbetering van zeehavens, 1869, 1 omslag
4. Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961
4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.4. Taakuitvoering
4.2.4.09. Verkeer en vervoer (-1.81)
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Provinciale Planologische Dienst in Friesland
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Rijkswaterstaat, 1803-1849; Rijkswaterstaat in
Friesland, (1840) 1849-1951 (1957) 94-1940

4.2.4.09.3. Verkeer en vervoer te water
4.2.4.09.3.1. Zorg voor vaarwaters en havens en het vervoer daarover
4.2.4.09.3.1.2. Zorg voor havens
- 3147-3155: Stukken betreffende de aanleg, verbetering en instandhouding van
havens, met bijkomende werken, 1917-1965
- 3147: Ameland (Ballumerbocht), 1 omslag
- 3148-3150: Harlingen, dossiernummers 01-18 (nr. 18: bouw van keersluis ter
vervanging van Noorder- en Zuidersassen); met inhoudsopgaven, 3 pakken
- 3151: Hindeloopen en Laaxum, 1 omslag
- 3152: Lemmer, 1 pak
- 3153: Makkum, Molkwerum, Oostmahorn en Roptazijl, 1 omslag
- 3154: Schiermonnikoog, 1 omslag
- 3155: Stavoren, Vlieland en Workum, 1 pak. NB: Zie voor Stavoren 1957-1961 het
archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1962-1986
5. Verkeer en vervoer (-1.81)
- 261: Stukken betreffende de zorg, aanleg en verbetering van havens, 1948-1953,
1 omslag
7. Volksontwikkeling en -opvoeding (-1.85)
7.3. Sport en recreatie
- 419: Rapport "Jachthavenaccommodatie in Friesland", met bijbehorende
stukken, 1973, 1 omslag
2. Archieven van de landsarchitect (1803-1808) en inspecteur (1808-1811)
2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- 20: Register met situatie-, plan-, profiel- en standtekeningen betreffende de
zeesluis te Workum, 1808, 1 deel
3. Archief van de hoofdingenieur (1811-1849)
3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.2. Taakuitvoering
3.2.2.5. Zeehavens en –sluizen
NB: Voordat de bezuinigingen vanwege het Amortisatie Syndicaat dit bemoeilijkten,
werden in de jaren 1812- 1828 geregeld grote herstelwerken uitgevoerd: direct na de
Franse tijd, waarin de scheepvaart was teruggelopen, bracht men in 1814 de betonning
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van de zeegaten weer in orde en herstelde men de havenhoofden van Harlingen,
Stavoren en Hindelopen. Tevens werden nog in 1821 begrotingsgelden besteed aan de
aanleg van een haven op Vlieland, voordat de werken op het eiland in 1822 aan NoordHolland werden overgedragen.
Stukken betreffende het onderhoud van havens, havenhoofden en zijlen, 1812-1815
- 270: Stukken betreffende de verlening van subsidie gedurende de jaren 17511811 door de Staten van Friesland aan de stad Harlingen ten behoeve van het
onderhoud van zeewerken, afschriften, z.d., 1 omslag
- 271: Haven van Lemmer, 1812-1813, 1 omslag
- 272: Havenhoofd op West-Terschelling, 1812-1813, 1 omslag
- 274: Haven van Harlingen, 1812-1815, 1 pak
- 275: Haven van Stavoren, 1812-1815, 1 omslag
- 276: Molkwerumerzijl, de Nieuwe Zijlen, de Koudumer Slaperdijk en het
havenhoofd van Makkum, 1812-1815, 1 pak
- 277: Oude Schoterzijl en de Tacozijl, 1815, 2 stukken
- 278: Stukken betreffende het onderhoud van de vuurbakens in de havens van
Harlingen, Workum, Stavoren en Lemmer, 1813, 3 stukken
- 279: Stukken betreffende de bebakening van de Friese zeegaten, 1813-1814, 1
omslag
3.2.2.6. Zeeweringen
- 284: Zeeweringen en havenhoofden op Terschelling, 1813-1815, 1 omslag
8. Rijkswaterstaat in Friesland (1840) 1849- 1951 (1957) 94-1940), nrs. 385-898
8.03. Archief van het Eerste of Westelijk Arrondissement (april 1849-1881)
- 471: Stukken betreffende verbetering van de haven van Harlingen, 1871-1881, 1
pak. NB: Zie ook inv.nr. 767. Zie ook fotoverzameling, fotonrs. 6048-6051
8.05: Archief van het arrondissement Friesland (vanaf 1918 Leeuwarden), 1882-1951
(1956)
- 537: Haven- en kustlichten 1932, 1 stuk
- 767-771: Stukken betreffende aanleg en reconstructie van de haven van
Harlingen, 1882-1917, 1928- 1934
- 791: Memorie betreffende de geschiedenis van de haven van Lemmer vanaf
1703, 1940, 1 stuk
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Rijkswaterstaat, 1952-1977

8.07. Archief van de Dienstkring Harlingen (1840-1957)
- 837: Haven Harlingen en de Wadden, 1871-1957
8.09. Archief van de Dienstkring Sneek (1849-1933)
- 855: Haven van Stavoren, Koudumer Slaperdijk en Molkwerumerzijl, 1849-1866
- 857: Havens van Lemmer en Tacozijl, 1876-1918
- 872-874: Registers van peilingen van havens, 1887-1930
• 872: Stavoren, 1887-1935
• 873: Lemmer, 1889-1926
• 874: Lemmer, 1930
8.13. Supplement op het archief van Het arrondissement Friesland
8.13.3. Taakuitvoering
- 896: Overeenkomst met de N.V. Nederlandse Spoorwegen betreffende het
maken van een spoorverbinding naar de kade aan de Nieuwe Willemshaven te
Harlingen, afschrift met tekening, 1940, 2 stukken
- 898: Stukken betreffende overbrenging van de buitenhaven van Makkum met de
toegangsgeul naar het IJsselmeer in beheer en onderhoud bij de gemeente
Wonseradeel, 1947-1950, 1 omslag
2. Archief van het arrondissement Leeuwarden (1944) 1952-1956 (-1968)
2.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.3. Taakuitvoering
2.1.3.7. Havens
- 27: Stukken betreffende lodingkaarten van de haven te Harlingen, 1951-1955, 1
omslag
3. Archief van het arrondissement Friesland-West (1952-) 1956-1977
3.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.2. Personeel
- 37: Stukken betreffende instructie voor de rijkshavenmeesters te Terschelling en
Vlieland ter uitvoering van de bepalingen opgenomen in het Bijzonder reglement
havens Terschelling en Vlieland, 1973, 1 omslag
3.1.3. Taakuitvoering
3.1.3.04. Spoorwegen
- 152: Stukken betreffende overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen over

23

de wijziging van het spoorwegenplacement in de haven van Harlingen in verband
met het verhogen van de waterkeringen, 1957-1963, 1 omslag
3.1.3.06. Waddenzee
- 170: Stukken betreffende opgaven van de verdeling van het kwaliteitsbeheer van
de met rijksoppervlaktewateren in open-verbinding staande havens, 1972, 2
stukken
49-02

Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland,
1954-1977

2. Inventaris
2.1. Archief van de directie Friesland (1938-) 1954-1977 (-1979)
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.1. Organisatie
- 243: Stukken betreffende goedkeuring van de instructie voor de
rijkshavenmeesters te Terschelling en Vlieland ter uitvoering van de bepalingen
opgenomen in het Bijzonder reglement havens Terschelling en Vlieland, 1973, 1
omslag
2.1.2.3. Taakuitvoering
2.1.2.3.1. Algemeen
2.1.2.3.1.1. Kamervragen
- 276: over het aanleggen van een openbare loswal in de haven aan het Oort in het
Lauwerszeegebied, 1969
- 280: over vissers- en jachthavens, 1973-1975
2.1.2.3.9. Waddeneilanden
2.1.2.3.9.1. Algemeen
- 879: Stukken betreffende Koninklijk Besluit tot vaststelling van het Bijzonder
reglement voor de havens van Terschelling en Vlieland, 1971-1972, 1 omslag
2.1.2.3.9.2. Ameland (A)
- 883: Stukken betreffende goedkeuring van het ontwerp en de aanvulling over het
verlenen van dagvergunningen voor het bevestigen en laten liggen van
vaartuigen aan de los- en laadplaatsen bij de Ballumerbocht te Nes en Buren,
1957, 1 omslag
2.1.2.3.9.5. Terschelling (T)
- 907: Rapport van arrondissement Hoorn over de in 1953 in eigen beheer
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uitgevoerde beschoeiingswerken langs de Midden- en Noorderhavenkom, met
bijlagen en foto's, 1954, 1 omslag
- 910: Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van de havenwerken, 19611975, 1 pak
- 916: Stukken betreffende vergunningen verleend aan Shell Nederland Verkoop
Maatschappij N.V. te Den Haag voor het gebruik maken en uitbreiden van een
gedeelte van het haventerrein aan de Dellewal, voor het plaatsen van
brandstoftanks en het leggen van leidingen, 1963-1970, 1975, 1 omslag
- 917: Stukken betreffende vergunning aan de N.V. Nederlandse Aardolie
Maatschappij te Oldenzaal voor het storten van afvalstoffen in de haven en in de
duinen, 1963-1964, 1 omslag
- 919: Stukken betreffende vergunning aan Esso Nederland N.V. te Den Haag voor
gebruik maken van een gedeelte van het opslagterrein aan de noordzijde van de
rijkshaven, ten behoeve van het plaatsen van brandstoftanks, een
pompinrichting, een vulput en het leggen van leidingen, 1964-1968, 1974, 1
omslag
- 922: Stukken betreffende rapport over een onderwateronderzoek aan het
buitenbeloop van de verlengde dam voor de haven van West-Terschelling, 19671968, 1 omslag
- 923: Stukken betreffende bestek voor het maken van een kadewand van stalen
damwandplanken langs de Dellewal in de rijkshaven en toekenning van een
schadevergoeding aan de aannemer, 1968-1971, 1 omslag
- 924: Stukken betreffende overeenkomst van het arrondissement Friesland-West
voor het bouwen van een getijmeetstation op het rijkshaventerrein, 1970-1972,
1 omslag
- 926: Stukken betreffende bestek en overeenkomsten voor het leveren van zand,
het leveren en monteren van een drijvende steiger en het uitvoeren van hei- en
remmingwerken in de haven, 1972-1973, 1 omslag
2.1.2.3.9.6. Vlieland (V)
- 930: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een veerdam met
haventje aan het Zuiderstrand, 1956-1958, 1 omslag
- 932: Stukken betreffende ontwerp-bestek en overeenkomst voor het maken van
vijf strandhoofden en het onderhoud van de rijkszeewerken, buitenduinen en
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rijkshavenwerken, 1957-1959, 1 omslag
939: Stukken betreffende overeenkomst voor het bouwen van een verblijf,
werkplaats en garage nabij de rijkshaven, 1965-1967, 1 omslag
2.1.2.3.10. Havens
2.1.2.3.10.1. Harlingen (H), nrs. 941-958
-

2.2. Gedeponeerde stukken uit het archief van de directie Noord-Holland
2.2.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1.1. Taakuitvoering
2.2.1.1.1. Waddeneilanden
2.2.1.1.1.3. Terschelling
- 963: Stukken betreffende overeenkomst met de Terschellinger Electriciteits
Maatschappij voor de aanleg van een electrische verlichting, het aansluiten
daarvan op het stroomnet en het leveren van stroom op het rijkshaventerrein,
met foto's, 1954-1956, 1 omslag
- 964: Stukken betreffende overeenkomst met de gemeente Terschelling over de
aanleg en exploitatie van de rijkshavenverlichting, 1955-1956, 1 omslag
Nog niet
geplaatst

Rijkswaterstaat in Friesland
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(1946) 1978 - 1993

I
2
2.2
2.2.06
-

Directie Friesland van de Rijkswaterstaat
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Taakuitvoering
Waddeneilanden
225: Voorbereiden van het wijzigen van het Bijzonder Reglement Havens
Terschelling en Vlieland, 1974 – 1991, 1 pak. N.B. Zie voor tekening inv.nr. 1108
2.2.08 Havens
- 245: Werkgroep Toegankelijkheid Haven van Harlingen, 1982 – 1985, 1 pak. N.B.
Zie voor tekeningen inv.nr. 1003
- 247: Het voorbereiden en het sluiten van overeenkomst FO-1015 met gemeente
Harlingen tot herinrichting van de toegangswegen naar het veerhaventerrein te
Harlingen met het daarbij behorende parkeerterrein in het kader van de Wet
Herverdeling Wegen, 1992 – 1993, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr.
1096
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STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-FRIESLAND
GEMEENTE DONGERADEEL
Toegangsnr. Archieven
002
Oostdongeradeel, 1657-1928

249

Stichting Jachthaven Oostmahorn-Lauwerszee

Inhoud
6. Oostdongeradeel, 1816-1928
6.12. Verkeer en bedrijf
- 1330: Verslag van de bespreking van burgemeester en secretaris met enige
belanghebbenden inzake de aanleg van een haven te Oostmahorn, 1893, 1 stuk
Dit archief is nog niet geïnventariseerd

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven
38
Rijkshavenbedrijf Delfzijl, 1897 - 1957

Inhoud
1. Archief van het rijkshavenbedrijf Delfzijl, 1897-1911, nrs. 1-2
- 1-2: Registers van binnengekomen en vertrokken zeeschepen opgemaakt en
getekend door de Rijkshavenmeester, 1897-1911, 2 delen
2. Archief van het provinciaal havenbedrijf te delfzijl, 1911-1957
2.1.Stukken van algemene aard
2.2.Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1. Organisme
2.2.2. Uitvoering van de taken
2.2.2.1. Reglementen
2.2.2.2. Materieel voor de dienst
2.2.2.3. Beheer haven en haventerrein
2.2.2.4. Scheepvaartbeweging
2.2.2.5. Bevordering economische activiteiten
3. Archief van de onder-inspecteur der havenarbeid te delfzijl, 1916- 1957, nrs. 341378
Bijlage 1: Lijst van foto's
Bijlage 2: Lijst van aanwezige boeken, o.a.
- Statistiek der zeescheepvaart, uitgegeven door het Departement van Waterstaat,
Handel en Nijverheid; 1877-1929
- Statistiek van de samenstelling der Nederlandsche Koopvaardijvloot en van
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78

Rijkswaterstaat in Groningen, (1841) 1849 - 1945
(1946)

scheepsrampen (voorheen statistiek van de zeescheepvaart), uitgegeven door
het Departement van Waterstaat; 1931-1938; 1947-1951
- Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland met overzichtskaarten en
schetskaarten, uitgegeven door het ministerie van Waterstaat, 7e uitgave. Den
Haag, 1920
- Maandstatistieken van de in-, uit- en doorvoer per goederensoort. Centraal Buro
voor de Statistiek. 1929 (I en II); 1930-1939 (II); 1945; 1948 (II); 1949 (I en II);
1950
3. Inventaris
3.1. Archief van het district/de directie Groningen
3.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.2.3. Taakuitvoering
3.1.2.3.04. Havens
3.1.2.3.04.1. Delfzijl, nrs. 263-265
3.1.2.3.04.2. Zoutkamp, nrs. 266-267
3.2. Archief van het arrondissement Groningen
3.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.2.2. Taakuitvoering
- 442: Register van peilingen in de haven van Delfzijl, 1901-1903, 1 deel

1776

Provinciaal Bestuur van Groningen (1824-) (19421976) (-1987)

3.4. Archief van de dienstkring Delfzijl
- 455: Register van peilingen in de haven van Delfzijl, 1901-1903, 1 deel
- 456: Stukken betreffende het aanbrengen van afrasteringen en het verleggen van
sporen op het havenemplacement van Delfzijl, 1911, 2 stukken
07 Het organisme
07.55 Organisatie van diensten en bedrijven
07.55.31 Havenbedrijf delfzijl
07.55.31.07 Het organisme
- 3683: Beheer van de haven, 1944 – 1954, 1 map. NB: -Algemeen
-Beheersaangelegenheden 1945 -Uitvoering wrakkenwet -Opruiming wrakken in
de haven 1946 -Opruimen wrak in loodsbotenhaven -Vegen van mijnen uit
toegangswegen haven -Aanwijzing Delfzijl als losplaats bedoeld in art. 4
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2521

Rijkswaterstaat Directie Groningen
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(1833) 1981-1993

suikerwet -Eventuele ligplaats loodsboten na totstandkoming nieuwe
havenmond 1953/1954
I
Archief van de directie Groningen 1981 – 1993
2
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2
Taakuitvoering
2.2.08 Eems/Dollard
2.2.08.1
Algemeen
- 330-335: Onderzoeken en projecten uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst
Delfzijl (MAD) in opdracht van de directie Groningen, 1969 - 1985, 5 omslagen en
1 pak
• 332: Onderzoek naar het storten op stroom van havenslib in het
Eemsestuarium, uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD)
in opdracht van de directie Groningen, 1975 – 1983, 1 pak. N.B. Zie voor
tekeningen inv.nr. 1092
• 333: Project LNG-aanlanding Eemshaven, 1979 – 1980, 1 omslag. N.B. Zie
voor tekeningen inv.nr. 1091
• 334: Resultaten van het project DwarsEem (Dwarsstroommeting
Eemshaven), 1982 – 1983, 1 omslag
2.2.08.2
Overleg met Duitse instanties
- 421: Overleg met de Bondsrepubliek Duitsland over de havenplannen van
Emden, 1983 – 1988, 1 pak
2.2.09 Havens
2.2.09.1
Delfzijl
- 425: Onderzoek Inslibbing van de haven Delfzijl, uitgevoerd door de MeetAdviesdienst Delfzijl (MAD) in opdracht van de Directie Groningen, 1975, 1
omslag
2.2.09.2
Eemshaven
- 426-428: Aanlanding van een pijpleiding voor aardolie en aardgas door de
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) vanuit het blok F3 van het
continentaal plat naar de Eemshaven, 1981 – 1983, 3 pakken
- 429: Werkgroep Koelwater Eemscentrale, 1981 – 1986, 1 omslag. N.B.
Secretariaatsarchief
- 430-431: Het voorbereiden van een concessie tot het heffen van zeehaven-,

29

binnenhaven- en kadegelden in de Eemshaven, 1981 - 1987, 1 pak en 1 omslag
III

-

Meet- en Adviesdienst Delfzijl
468: Nota 82-33, met circulaire, getiteld De directe recirculatie naar de
havenmond van de haven van Delfzijl, bij storten van baggerspecie in de Bocht
van Watum, 1982, 1 omslag
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