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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
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
Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl

LANDELIJKE ARCHIEVEN
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
2.06.001
Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943; en
voorgangers, met de werkarchieven van Minister
Steenberghe, H.M. Hirschfeld en van enkele
Commissies, (1815) 1905-1943 (1946)

Inhoud
A. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DIRECTIE VAN HANDEL EN NIJVERHEID 19061943
A.2 Naar onderwerp ingedeelde stukken
A.2-1.81 Verkeer, vervoer, post, telecommunicatie
A.2-1.813 Scheepvaart
A.2-1.813.5 Binnenvaart en Rijnvaart
- 2331: Stukken betreffende de subsidiëring van de veerdienst op Vlieland en Terschelling en de aansluiting van deze en andere eilanden op het intercommunale
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2.06.075

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel:
Afdeling Nijverheid, 1906-1922

2.08.71

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

2.16.23.02

Ministerie van Waterstaat, Afdeling Scheepvaart,
1923-1926
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
1877-1905: Afdeling Handel en Nijverheid I, 18781905

2.16.60.04

telefoonnet, 1908-1913, 1 pak
B HET IN RUBRIEKEN ("DOSSIERS") INGEDEELDE ARCHIEF
IV HOOFDRUBRIEK SCHEEPVAART
- 194-208: Dossier S - Algemene zaken scheepvaart, 1907-1922, 12 pakken en 3
omslagen
- 225: Dossier 29 - Stoomvaartlijnen, 1907, 1919-1922, 1 pak
B Dossiers
- 3584-3586: dossier 4099, Veren Ameland en Schiermonnikoog, 1932 – 1944, 1
omslag
1. Dossiers 18-150, A, RV, S, VM, nrs. 3034A-3050
- 3037: Stoomvaartlijnen [dossier 29], 1923-1926
I Geregistreerde stukken
B Periode, 1898-1905
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal
- 547: D.29 Stoomvaartlijnen, 1901-1905

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
16
Provinciaal Bestuur, 1814-1850

18

Provinciaal Bestuur, 1851-1943

Inhoud
2.1. Gouverneur
2.1.2. Kabinetsarchief
2.1.2.1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
2.1.2.1.1. Periode 1815-1839
2.1.2.1.1.1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, geordend per onderwerp, nrs.
2793-2857
- 2855: Stukken betreffende het reglement op de Rijnvaart en betreffende de vaart
tussen Amsterdam, Harlingen en Londen, 1831, 1838-1839, 1 omslag
2. Archief van Gedeputeerde Staten
2.14. Verkeer en vervoer
2.14.3. Verkeer en vervoer te water
2.14.3.7. Zorg voor en toezicht op middelen van vervoer te water, nrs. 5995-6016
- 5996: Stukken betreffende de opgave ten behoeve van het ministerie van
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-

-

-

-

Defensie van stoom- en motorbootdiensten, waarvan de ondernemers in NoordHolland gevestigd zijn, 1873-1937, 1 pak
5998: Stukken betreffende de inzending aan de minister van Binnenlandse Zaken
van een nota met bijlage houdende opgave van stoombootdiensten in NoordHolland, 1877, 1 omslag
5999: Stukken betreffende de inzending aan de minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid van staten houdende opgave van de stoombootdiensten in NoordHolland, 1882, 1889-1896, 1 pak
6000-6001: Stukken betreffende de toekenning en betaalbaarstelling van
subsidies ten behoeve van de stoombootdienst Kampen-Urk-Enkhuizen aan
Gebr. de Groot te Kampen, de N.V. Kamper Stoomvaartmaatschappij v.h. Gebr.
de Groot te Kampen, de N.V. Eerste Urker Stoomboot Maatschappij "Urks
Belang" te Urk, de naleving van de voorwaarden aan de subsidieverlening
verbonden, waaronder stukken betreffende de goedkeuring van de jaarrekening,
de tarieven voor het personen- en goederenvervoer, de dienstregeling en de
arbeidsvoorwaarden van het personeel, de overneming door de N.V. Eerste
Urker Stoomboot Maatschappij "Urks Belang" van de N.V. Kamper
Stoomvaartmaatschappij v.h. Gebr. de Groot en enige andere stukken
betreffende de uitoefening van deze stoombootdienst, 1894-1943, 2 pakken.
6003-6004: Stukken betreffende de subsidieverleningen aan A.D. zur Mühlen te
Amsterdam (Stoomboot-reederij "Terschelling"), C. Bosman te Alkmaar (N.V.
Maatschappij Alkmaar-Packet) en de N.V. Terschellinger Stoomboot
Maatschappij te Alkmaar (later Terschelling) voor de stoombootdienst HarlingenVlieland-Terschelling en de voorwaarden verbonden aan de subsidieverleningen,
onder andere terzake van de financiële verantwoording, de tarieven voor het
personen- en goederenvervoer, de dienstregeling, de arbeidsvoorwaarden van
het personeel en de verdere uitoefening van deze dienst, 1895, 1903-1943, 2
pakken. NB: Zie ook de inv.nrs. 6008
6006: tukken betreffende de subsidieverlening ten behoeve van het geregeld
personenvervoer tussen het eiland Wieringen en de Van Ewijcksluis, de
goedkeuring van de dienstregeling van deze motorbootdienst en de verdere
uitoefening van deze dienst, 1906-1922, 1 pak.
6007: Stukken betreffende de subsidieverlening aan de N.V. Texels Eigen
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156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

354

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

640

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

Stoomboot Onderneming ten behoeve van haar stoombootdienst Texel-Den
Helder v.v, 1912-1921, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 6008
- 6008: Stukken betreffende het onderzoek naar de wenselijkheid van provinciale
exploitatie van de stoomvaartverbindingen tussen de eilanden en het vasteland
van Noord-Holland, 1916-1921, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 6003-6004 en 6007
- 6015: Stukken betreffende de plannen tot verbetering van de aanlegsteiger van
N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming in de haven te Nieuwediep en de
toekenning van een bijdrage in de kosten daarvan, 1926-1937, 1 omslag
- 6018: Stukken betreffende de afwijzing van subsidieverzoeken van
stoombootondernemingen ten behoeve van verbindingen met de NoordHollandse eilanden, 1932-1933, 1 omslag
3. Inventaris
3.2. Periode 1868 – 1881
3.2.3. Taken
3.2.3.5. Zee- en havenwerken
3.2.3.5.4. Provinciale werken, nrs. 417-418
- 417-418, 1868 - 1877, 1881, 1 pak en 1 omslag
• b. de werken in de Voorzaan en het IJ, waaronder het onderhoud van de
bakens, alsmede de uitvoering van een stoombootdienst voor personen-,
vee- en goederenvervoer over het IJ tussen Amsterdam en het
Buikslooter Tolhuis
3.2.3.7. Varia, nr. 425-428
- 428: Concessies met reglementen en tarieflijsten voor de exploitatie van
stoombootdiensten en -sleepdiensten; vergunningen vnl. wegens de
dienstregeling van stoombootdiensten; concessie tot exploitatie van het veer
over het IJ tussen Amsterdam en het Tolhuis, 1868, 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
2.2.5.1.03. Veren
2. Inventaris
2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
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2.1.2.8. Infrastructuur
- 191: Rapport over Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO), een veerdienst
tussen Texel en Den Helder, 1957, 1 omslag
- 197: Correspondentie met bijlagen over de veerverbinding tussen de gemeenten
Den Helder en Texel, 1976-1987, 1 omslag. NB: met hiaten

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
11
Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922

Inhoud
3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.7. Waterstaat en verkeer
4.2.7.11. Verkeer over het water
- 3575: Stukken betreffende het geven van inlichtingen aan de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid over de niet aan het Rijk behorende openbare
veren onderhouden met stoom-, trek- of zeilschepen en over de rechtstoestand
daarvan, 1878-1879, 1 omslag
- 3583-3598: Concessies voor het onderhouden van stoombootdiensten, stukken
betreffende het verlenen daarvan, stukken betreffende het adviseren van de
minister over het verlenen van concessies, en stukken betreffende het houden
van toezicht op de stoombootdiensten, 1828-1878, 10 omslagen en 6 pakken.
NB: 1. Zie ook kaartenverzameling nrs. 4369, 9891
• 3584: Harlingen-Londen, 1835, 1846-1849
• 3585: Harlingen-Amsterdam, 1828-1878
• 3586: Lemmer-Amsterdam, 1828, 1839-1846
• 3593: Harlingen-Vlieland of Terschelling, 1861, 1875
6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.8. Waterstaat en verkeer
6.2.8.11. Verkeer over het water
- 5662-5664: Staten van in Friesland gevestigde stoombootondernemingen,
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chronologisch geordend, 1880-1918, 3 pakken

12-01

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
12.1.2.2.8. Waterstaat en verkeer
12.1.2.2.8.5. Verkeer en vervoer
- 9465: Register van stoomboot-, beurt-, veer- en trekschuitdiensten, met
vermelding van de plaatsen waartussen ze onderhouden worden, de
vertrekdagen en de namen van de concessionarissen c.q. de ondernemers, 1866,
1 deel
- 9467: Stukken betreffende het aanleggen van waterstaatswerken voor en het
verpachten van de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog, 1882-1917,
1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling, nrs. 7492, 7496, 7497
12.2. Gouverneur, sinds 1850 commissaris des konings (der koningin): kabinetsarchief
12.2.2. Inventaris
12.2.2.3. Overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de confidentiële
correspondentie 1816-1864 (inv. nrs. 9765-9783)
- Waterstaat en verkeer: 42 Aanleg van een dam ter regulering van de stroming bij
Ameland; 43 Onderhouden van (stoom)bootdiensten
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
- 9945: Stukken betreffende de subsidiëring van de stoombootdiensten van
Harlingen op Vlieland en Terschelling, 1875, 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)
4.2.4.09.3. Verkeer en vervoer te water
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12-19-2

Provinciaal bestuur, 1962-1986

49-01

Rijkswaterstaat, 1952-1977

4.2.4.09.3.1. Zorg voor vaarwaters en havens en het vervoer daarover
4.2.4.09.3.1.3. Zorg voor middelen van vervoer te water
- 3156: Stukken betreffende de veerdiensten op de Waddeneilanden, 1919-1956, 1
omslag
- 3157: Staten van stoom- en motorbootdiensten, 1920-1935, 1 pak
- 3158: Stukken betreffende de aankondigingen van stoombootdiensten, 19191945, 1 pak
- 3159: Stukken betreffende het eventueel instellen van een lijndienst tussen
Kristiansand (Noorwegen) en Harlingen, 1959, 1 omslag
4.2.4.09.3.2. Toezicht op vaarwaters en havens en het verkeer en vervoer daarover
- 3171: Stukken betreffende het toezicht op de veerdiensten naar de
Waddeneilanden in verband met de veiligheid van de passagiers, 1953-1958, 1
omslag
1.2. Inventaris
1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.7. Waterstaat
1.2.2.2.8. Verkeer en vervoer
- 4350: Stukken betreffende het behandelen van de plannen tot het aanleggen van
een dam naar Ameland, 1962-1970, 1 omslag. NB: Zie ook het archief van de
Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Friesland (1946-1986). Dit
archief is aanwezig in Tresoar (locatie it Ryksargyf)
- 4352: Stukken betreffende het vervoer naar de Waddeneilanden, 1963, 1967,
1976-1977, 1 omslag
- 4354: Stukken betreffende de bemoeienissen met het ziekenvervoer van de
Waddeneilanden in buitengewone omstandigheden, 1977-1982, 1 omslag
2. Archief van het arrondissement Leeuwarden (1944) 1952-1956 (-1968)
2.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.3. Taakuitvoering
2.1.3.2. Veren en dammen
- 12: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor de verbetering van de kop
van de veerdam te Holwerd en Nes en het geschil omtrent de uitvoering van het
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-

werk, 1948-1955, 1 pak
14: Stukken betreffende klachten over het personenvervoer van en naar
Ameland, 1951-1955, 1 omslag
15: Stukken betreffende overeenkomst voor het verbreden en verlengen van de
veerdam te Holwerd, 1953-1957, 1 omslag

3. Archief van het arrondissement Friesland-West (1952-) 1956-1977
3.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.3. Taakuitvoering
3.1.3.03. Veren en dammen
- 120: Stukken betreffende de nota van de Studiedienst Hoorn ter verbetering van
de veerdienst Ameland- Holwerd, 1956, 1 omslag
- 121: Stukken betreffende het goederenvervoer van en naar de Waddeneilanden,
1956-1970, 1 omslag
- 122: Stukken betreffende klachten over de veerdiensten van en naar de
Waddeneilanden, 1956-1976, 1 omslag
- 123: Stukken betreffende instelling en organisatie van de vliegdiensten bij
stremming van de veerdiensten door ijsbezetting en abnormaal laagwater,
tussen Leeuwarden en de waddeneilanden, 1956-1977, 1 pak
- 124: Stukken betreffende vervoersproblemen met de veerdiensten van en naar
Ameland, 1957-1962, 1 omslag
- 125: Stukken betreffende tarieven van de veerdiensten van en naar de
waddeneilanden, 1957-1977, 1 pak
- 126: Stukken betreffende vernieuwing van de aanlegsteiger in de haven van
Harlingen ten behoeve van de veerdienst naar Terschelling en Vlieland, 1957, 4
stukken
- 127: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een veerdam met
haventje aan het Zuiderstrand te Vlieland, 1957-1958, 1 omslag
- 128-130: Stukken betreffende plannen voor de aanleg van een verbindingsdam
tussen Ameland en de vaste wal, 1958-1972
- 131: Stukken betreffende bestek voor het maken van een veerdam op het wad
nabij Nes te Ameland, 1958-1961, 1 omslag
- 132: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van de veerboot Johan
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-

Willem Friso, 1959-1963, 1 omslag
133: Stukken betreffende plan voor het bouwen van een nieuwe veerdam te
Schiermonnikoog, 1959- 1961, 1 omslag
134: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een veerdam op het
wad te Schiermonnikoog, 1961-1965, 1 omslag
135: Stukken betreffende exploitatie van de veerdiensten van en naar de
waddeneilanden, 1961-1977, 1 omslag
136: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van de veerboot Prinses
Maria Louise, 1962- 1965, 1 omslag
137: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van de veerboot Prins
Willem IV, 1964-1968, 1 omslag
138: Stukken betreffende het vervoer van personen en goederen van en naar de
waddeneilanden alsmede de te nemen veiligheidsmaatregelen, 1966-1969, 1
omslag
139: Verslagen van besprekingen met diverse vertegenwoordigers van
rijksdiensten betreffende de aanleg van een dam naar Ameland, 1967, 1 omslag
140: Stukken betreffende de instelling en uitbreiding van de Studiegroep
Dammen Ameland, 1967, 1970, 1 omslag
141-142: Stukken betreffende de samenstelling van de ontwerpnota "Aspecten
van de dam(men) naar Ameland" en de interimrapporten "Aspecten van indijking
van het Amelander Wad als variant voor dijksverhoging", 1967- 1970
143: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van een veerboot
bestemd voor de rijksveerdienst Ameland-vaste wal, 1967-1968, 1 omslag
144: Verslagen van vergaderingen van de Studiegroep Dammen Ameland, 19671970, 1 pak
145: Stukken betreffende de ontwikkeling en verbetering van de toegangsgeul
naar de veerdam te Vlieland, 1967-1968, 1 omslag
146: Stukken betreffende de overname van de veerbrug de Val van de provincie
Zeeland alsmede bestekken van de directie Bruggen voor het laden,
transporteren, lossen en conserveren van de veerbrug, 1968- 1976, 1 omslag
147: Verslag van de bespreking over de bouw van een nieuwe veerboot voor de
dienst Terschelling- Harlingen door de N.V. Terschellinger Stoomboot
Maatschappij, met bijlagen, 1971, 1 omslag
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-

49-02

Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland,
1952-1977

148: Stukken betreffende overeenkomst voor het verbouwen van de veerboot
Johan Willem Friso, 1972-1975, 1 omslag
149: Stukken betreffende bestek voor het verbouwen van de veerboot Prinses
Maria Louise, 1974- 1976, 1 omslag
150: Stukken betreffende bestek voor het maken van een drijvende
aanleginrichting ten behoeve van de rijks- bootdienst te Schiermonnikoog, 19761977, 1 omslag

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
- 270-283: Stukken betreffende beantwoording van vragen gesteld door leden van
de Eerste en Tweede Kamer, 1955-1976, 9 omslagen en 10 stukken
- 270: over de verbetering van de veerverbinding Ameland-Holwerd, 1955
2.1.2.3.2. Wegen
2.1.2.3.2.2. Kop van de Afsluitdijk (knooppunt rijkswegen 9 en 43), nrs. 344-356
2.1.2.3.3. Veren en dammen
2.1.2.3.3.1. Algemeen
- 766: Stukken betreffende voorstellen tot het aanschaffen van nieuwe veerboten
ten behoeve van het vervoer van en naar de waddeneilanden, 1961-1964, 1
omslag
2.1.2.3.3.2. Ameland-vaste wal, nrs. 769-784
2.1.2.3.3.4. Schiermonnikoog-vaste wal, nrs. 786-790
2.1.2.3.3.5. Terschelling-vaste wal, nr. 791
- 791: Stukken betreffende vergunning aan de Terschellinger Stoomboot
Maatschappij te Terschelling voor het maken en behouden en wijzigen van een
walaccomodatie voor de post-, passagiers- en vrachtdienst met een restaurant te
Harlingen en uitgifte in erfpacht van het terrein, 1959-1961, 1975, 1 omslag
2.2. Gedeponeerde stukken uit het archief van de directie Noord-Holland
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312

Heerlijkheid Schiermonnikoog

Nog niet
geplaatst

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

2.2.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1.1. Taakuitvoering
2.2.1.1.1. Waddeneilanden
2.2.1.1.1.4. Vlieland
- 965: Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage in de kosten voor het
maken van een nieuwe aanleginrichting voor veerboten, met foto's, 1931-1940,
1946-1956, 1 pak
2.1. Stukken betreffende de heerlijkheid Schiermonnikoog
2.1.5. Strand en zeerecht
- 55: Overeenkomst tussen de heer van Schiermonnikoog en gecommitteerden van
Dokkum over visvangst, veerdienst en verkoping van gestrande goederen, 1649,
1 stuk
I
Directie Friesland van de Rijkswaterstaat
2
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2
Taakuitvoering
2.2.03 Veren en dammen
- 111: Goedkeuringen omtrent veiligheid, reparaties en keuringen van het
motorschip Prinses Anna, 1977 – 1985, 1 omslag. NB: Bevat kamervragen over
vermeende slechte toestand waarin de veerboot Prinses Anna verkeerde.

-

112: Het onderzoeken van het maximale gewicht van vrachtverkeer op de
veerdienst Ameland-Holwerd, 1977 – 1988, 1 omslag. NB: Bevat Kamervragen
113-126: Structurering van het bestaande overleg inzake bootdiensten en
veerdiensten naar de Waddeneilanden naar aanleiding van het
beleidsvoornemen in de Nota Zoute Veren, 1978 – 1993, 11 pakken en 3
omslagen
• 113-115: Algemeen, 1981 – 1990, 3 pakken
• 116-117: Vergaderstukken van besprekingen inzake veerdiensten naar
Ameland en Schiermonnikoog, 1978 – 1993, 2 pakken
• 118-120: Problematiek betreffende de Terschellinger Stoomboot
Maatschappij BV (TSM Doeksen), 1979 – 1991, 3 pakken. NB: Bevat tevens
•

vergaderstukken van de Werkgroep TSM

121: Overeenkomst F 1509 voor de dienstregelingen van de bootdiensten
Harlingen-Terschelling en Harlingen-Vlieland met Terschellinger
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Stoomboot Maatschappij (TSM Doeksen) te Terschelling, 1980 – 1981, 1
omslag
• 122: Verlening van medewerking aan de beantwoording van vragen
vanuit de Vaste Commissie voor Verkeer en Vervoer betreffende de Nota
Zoute Veren, 1980 – 1989, 1 pak
• 123: Onderzoek getiteld Analyse van de veerdiensten op Ameland en
Schiermonnikoog, door Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN),
1981 – 1983, 1 pak
• 124: Overeenkomst F 1562 voor het verrichten van onderzoek naar de
vervoerseconomische en bedrijfseconomische ontwikkeling van de
veerdiensten Vlieland - Terschelling, 1981 – 1984, 1 omslag
• 125: Verslagen van besprekingen tussen Wagenborg Passagiersdiensten
Delfzijl en de Nederlandse Aardolie Maatschappij inzake de uitvoering
van het contract voor vervoer van NAM-materialen vanaf de steiger te
Holwerd naar Ameland, 1982, 1 omslag
• 126: Privatisering van de Rijksbootdiensten naar de Waddeneilanden
(Wagenborg BV Gemeente Ameland en Schiermonnikoog), 1985 – 1992,
1 pak. NB: Bevat overeenkomst en akte van privatisering
2.2.06 Waddeneilanden
- 230-234: Vergaderstukken van de Commissie Vervoerproblematiek Friese
Waddeneilanden, 1977 – 1984, 5 pakken

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-FRIESLAND
GEMEENTE DONGERADEEL
Toegangsnr. Archieven
002
Oostdongeradeel, 1657-1928

003

Westdongeradeel, 1640-1816

Inhoud
6. Oostdongeradeel, 1816-1928
6.12. Verkeer en bedrijf
- 1251: Reglement en tarieven van de stoombootdienst GroningenSchiermonnikoog, 1866, 1 katern
8. Verkeer en bedrijf
- 0227: Extract uit het resolutieboek van de Staten van Friesland betreffende de
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veerdienst Holwerd-Ameland, 1768, 1 stuk

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Catalogus van audiovisueel materiaal, 1914-2009
AV0464
G. Wagenborg, circa 1935-1940, 1 film, 16 mm,
zwartwit, geen geluid, ca. 20 min.

Diverse films Wagenborg
Diverse aan elkaar gemonteerde films van de reder Wagenborg. Met beelden van de
door Wagenborg verzorgde veerdienst naar Schiermonnikoog en afvaarten van
Wagenborg vanuit Delfzijl. Een bezoek aan Schiermonnikoog, de tewaterlating van het
schip de Arizóna op 3 maart 1939 bij de werf van Van Diepen te Waterhuizen en diverse
bruiloftsbeelden.

GRONINGER ARCHIEVEN
2521

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

I
2
2.2
2.2.06
-

Archief van de directie Groningen 1981 – 1993
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Taakuitvoering
Waddenzee
290-295: Morfologisch Onderzoek Wadden (MOROWAD), 1954 – 1985. N.B.
Uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD) in opdracht van de
Directie Groningen. Zie ook rubriek 2.2.07 Rottumeroog
• 293: Resultaten van het project VEERROUT (Vaarroute Veerboot tussen
Lauwersoog en Schiermonnikoog), 1982 – 1983, 1 omslag
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