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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 Zeeland
Archieven in Noord-Holland
Archieven in Friesland
Archieven in Groningen

Het overzicht is voorlopig en zal de komende maanden verder worden uitgebreid.
Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl

LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr.
4.WCA

Archieven
Kaarten- en Tekeningenarchief van het Ministerie
van Waterstaat en voorgangers, (1681) 1814-1940
(1982)

Inhoud
1 KAARTEN VAN DE WATERSTAAT
1.8 VISSERIJ
1.8.02 Groningen
- 9306: Lauwerszee en Waddenzee, onttrekken schelpdierenpercelen aan de
openbare visserij, 1917
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1.08.11

Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842)

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)

2.06.075

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

2.09.46

Dossiers Naamloze Vennootschappen van het
Ministerie van Justitie, 1820-ca. 1945

2.11.12

Hoofinspecteur der Visserijen, (1907) 1910-1922
(1924)

D BEHEER
3. Bouw en onderhoud van (on)roerende goederen
- 1892: Stukken betreffende de aanleg en onderhoud van een oesterbank voor de
kust van Ameland, 1717-1721, 1 omslag
A. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DIRECTIE VAN HANDEL EN NIJVERHEID 19061943
A.2 Naar onderwerp ingedeelde stukken
A.2-1.82 Economische aangelegenheden
A.2-1.828 Visserij
- 5110: Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen aan de Noordelijk Economisch Technologische Organisatie voor Drenthe en Groningen over de garnalenvisserij en de verbetering van de mosselstand op de Oost-Friese Wadden, 1939, 1
omslag
Overzicht van taken van de Afdeling Nijverheid
A VISSERIJEN
e. Kustvisserij, o.a.
Teelt van en de visserij op schelpen en schaaldieren /in de Zuiderzee en de Waddenzee
• Koninklijk Besluit van 15 mei 1884 S. 107, houdende vaststelling van
voorschriften tot bescherming der teelt en tot regeling van de visserij op
schelpdieren in de Zuiderzee en Waddenzee, de Lauwerszee en de Dollard,
dossier 13
Inventaris:
B HET IN RUBRIEKEN ("DOSSIERS") INGEDEELDE ARCHIEF
II HOOFDRUBRIEK VISSERIJEN, o.a.
- 169-173: Dossier 17 - Schelpdieren, 1906-1920, 5 pakken
- 20030: MAATSCHAPPIJ VOOR VISSCHERIJ EN SCHELPDIERENTEELT DE
COMBINATIE
- 21217: MAATSCHAPPIJ VOOR VISSCHERIJ EN SCHELPDIERENHANDEL DE
WADDENZEE
B. Stukken van bijzondere aard
II. Toezicht op en bevordering van de visserij
a. IN NEDERLAND
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2.11.22.01

Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening en Taakvoorgangers: Afdeling
Visserijen, (1920) 1921-1950

1. Visvangst
c Kustvisserij
- 205: Ingekomen klachten betreffende de mosselvisserij met stoomvaartuigen op
de Zuiderzee, 1910-1911, 1 omslag
- 207: Rapport inzake het Nestvraagstuk en het gebruik van mosselen als
eendenvoer. Gedrukt, 1914, 1 deel
- 208: Stukken betreffende de verpachting van mosselpercelen "de Pijp" in de
Waddenzee, 1914-1918, 1 omslag
- 209: Stukken betreffende de verpachting van schelpdierenpercelen bij Harlingen
en Terschelling, met toekenning van subsidie aan het Koninklijk Algemeen
Steuncomité voor toezicht op de mosselteelt aldaar, 1914-1918, 1 omslag
- 211: Stukken betreffende wijziging van de sluitingstermijn van de visserij op
ansjovis, 1915-1919, 1 omslag
- 212: Stukken betreffende de uitgifte en overschrijving van percelen schelpdieren
in de Waddenzee en Lauwerszee, 1915-1922, 1 omslag
- 213: Stukken betreffende voorstellen tot een proef met het kweken van
mosselen voor eendenvoer, op een door de Staat uit te geven perceel in de
Waddenzee, in de nabijheid van Haukes bij Wieringen, 1917-1918, 1 omslag
- 214: Stukken betreffende klachten van mosselvissers in zeilschepen, tegen
overmatige mosselvangst door vissers in stoomschepen en regeling van de
mosselvisserij in de Waddenzee en Zuiderzee, 1917-1922, 1 omslag
2. Visdistributie en –verwerking, nrs. 229-247, o.a.
- 244: Stukken betreffende het instellen van een certificaat van onbesmetheid bij
uitvoer van schelpdieren uit de Waddenzee, 1919-1921, 1 omslag
- 245: Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan de Coöperatieve
Mossel- en Oesterverkoopvereniging te Harlingen, 1920-1921, 1 omslag
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
B.3 TAAKUITOEFENING
B.3.b. Regulering en uitoefening van visrechten
3. Concessieverleningen schelpdierenpercelen in de Lauwerszee en de Waddenzee, nrs.
250-255
- 250-253: Stukken betreffende het onttrekken en toewijzen van onttrokken
gedeelten in de Waddenzee aan de openbare visserij ingevolge het
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Waddenzeevisserijreglement, de uitgifte, de overschrijving en de intrekking van
verleende concessies voor de schelpdierenpercelen, 1921-1946, 4 omslagen
- 254: Stukken betreffende het verlenen van concessies voor percelen in de
Lauwerszee en de Waddenzee en de regelingen voor de verstrekking van
vergunningen voor het vangen van schelpdieren binnen 500 meter vanaf een dijk
ingevolge het Baggerreglement van Rijkswaterstaat, 1929-1930, 1 omslag
- 255: Stukken betreffende de behandeling van verzoeken van Zeeuwse vissers om
concessies voor de mosselteelt in de Lauwerszee en de Waddenzee, 1930-1932,
1 omslag
B.3.a. Wetgeving en reglementering in het algemeen
3. Reglementen
Kustvisserij, nrs. 182-192, o.a.
- 183: Stukken betreffende het Koninklijk Besluit van 13 juni 1923, Stb. 264,
houdende de wijziging van het Waddenzee-Visserijreglement en het ZuiderzeeVisserijreglement tot regeling van het steken van bot op een bepaalde afstand
van botnetten, het tijdelijk verbod van de wulkenvisserij en de maat op zeeforel,
1922-1923, 1 omslag
- 189: Stukken betreffende het Koninklijk Besluit van 23 juni 1932, Stb. 316,
houdende de vaststelling van een Reglement voor de visserij op de Waddenzee,
(Waddenzee-Visserijreglement), 1932, 1 omslag
- 190: Stukken betreffende het Koninklijk Besluit van 3 maart 1938, Stb. 649,
houdende de wijziging van het Waddenzee-Visserijreglement tot regeling van het
tijdelijk verbod van de oestervangst, 1938, 1 omslag
B.3.f. Inspectievaartuigen ten behoeve van de controle op de naleving van de
Visserijwet, nrs. 357-372, o.a.
- 361: Stukken betreffende de huur en het gebruik van een vaartuig ten behoeve
van de bewaking van de mosselvisserij bij Texel, met retro-acta 1920, 1921-1931,
1 omslag
B.3.g. Instandhouding van de visstand
6. Voorkoming van overbevissing en bescherming van vissoorten en andere dieren, nrs.
435-455, o.a.
- 437: Stukken betreffende de Ministeriële Besluiten tot regeling van de sluiting
van de natuurbanken in de Waddenzee ter voorkoming van overbevissing van de
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mosselzaad, 1923-1942, 1 omslag
438: Stukken betreffende de behandeling van de verzoeken van Zeeuwse
mosselvissers om een vergunning voor de mosselvisserij in de tegen
overbevissing gesloten banken van de Waddenzee, 1924-1936, 1 omslag
- 443: Stukken betreffende de beantwoording van de vragen van het Tweede
Kamerlid Drop over de korte opengestelde tijd voor het vissen op mosselzaad in
de, tegen de overbevissing, afgesloten Waddenzee, 1928, 1 omslag
I ARCHIEF VAN DE DIRECTIE VISSERIJEN EN TAAKVOORGANGER, 1950 - 1979
1 Organisatie, nrs. 1 -169, o.a.
Maand- en jaarverslagen van visserij-assistenten, nrs. 104-122
- 121: District Waddenzee, 1972 – 1979
Maand- en jaarverslagen van visserijkundig ambtenaren, nrs. 147-163
- 160: Waddenzee-West, 1976 – 1979
- 163: Waddenzee-Oost (mosselen e.a.), 1976 - 1980
3 Taakuitoefening
3.04 Voorlichting en stimulering onderzoek, nrs. 382-425
- 400-402: Stukken betreffende de Begeleidingscommissie voor het
mosselonderzoek in de Waddenzee, 1971-1977, 2 pakken en 1 omslag
3.05 Ontwikkeling en sanering van de visserijen, nrs. 426-543, o.a.
- 438: Stukken betreffende de sluiting van territoriale wateren voor de
schelpdierenvisserij, 1956-1958, 1 omslag
- 440: Stukken betreffende de Commissie voor Vraagstukken van de Mosselteelt in
de Waddenzee, 1958-1960, 1 omslag
- 446: Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake oesters,
1961-1970, 1 pak
- 453-462: Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake
mosselen, 1961-1979, 7 pakken en 3 omslagen
- 460: Begeleidingscommissie Mosselonderzoek Waddenzee, 1968
- 461: Kunstmatig verwateren van mosselen in de Waddenzee, 1963 – 1970
- 462: Stukken betreffende de uitbreiding van de mosselteelt en de problemen die
dit geeft in de Waddenzee, 1961
- 463-465: Stukken betreffende de mosselverwaterplaat Züricheroord, 1963-1967,
2 pakken en 1 omslag
-

2.11.58

Directie Visserijen en de Stichting Ontwikkeling en
Saneringsfonds voor de Visserij van het Ministerie
van Landbouw en Visserij
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-

2.11.81

Directie Visserij van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, (1967) 1989-1999
(2004)

527-531: Stukken betreffende de mosselverwaterplaats 't Horntje te Texel, 19651975, 5 pakken
- 532-534: Stukken betreffende de Stuurgroep Project Mosselverwaterplaatsen,
1971-1978, 3 pakken
- 540: Stukken betreffende de Stuurgroep Project kunstmatig
mosselverwaterplaatsen, 1971-1979, 1 pak
3.06 Bescherming van de visstand, nrs. 544-616
- 544: Stukken betreffende het openstellen van de Waddenzee voor het vissen van
mosselzaad alsmede inzake de bestrijding van de mosselparasiet in de Zeeuwse
wateren, 1948-1951, 1 omslag
2. Zee- en kustvisserij, nrs. 23-44, o.a.
- 35: Adviesrapport van de Wadden Advies Raad (WAR) te Leeuwarden over het
beleidsvoornemen optimalisatie mosselpercelen op locatie Waddenzee, met
bijlagen, 1995, 1 omslag
2.1. Wet- en regelgeving op het deelbeleidsterrein zee- en kustvisserij, nrs. 46-72
2.2. Het deelnemen aan vergaderingen van overlegorganen op het deelbeleidsterrein
zee- en kustvisserij, nrs. 73-83
2.3. Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II)
2.3.1. Onderzoeksplan, nrs. 84-87
2.3.2. Uitvoering, nrs. 88-119, o.a.
- 89: Het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar natuurbescherming
en schelpdiervisserij in de Waddenzee, ten behoeve van de tweede fase van de
evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), met bijlagen,
1998-2003, 1 pak
- 90: Het opstellen van EVAII achtergrond rapporten inzake Japanse oesters in
Nederlandse wateren en eidereenden in het Waddengebied en Duitse en
Engelse verhandelingen betreffende mosselstanden, met bijlagen, 1998-2004, 1
pak
- 117: Het rapporteren van onderzoek naar het ecosysteem van de Waddenzee,
verricht door het Fryske Akademy Beraad en IMSA Amsterdam Environmental
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Consult and Innovation, 2003-2004, 1 pak
2.3.3. Conclusies, nrs. 120-164
Eindversies EVA II onderzoeksrapporten, 1999 – 2004, 23 omslagen, nrs. 120-143
- 120: Rapport "Effecten van kokkelvisserij op sediment en bodemleven" van de
Universiteit Utrecht en het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO),
met bijlagen, 1999
- 121: Alterra rapport "Berekeningsmethodiek voedselreservering Waddenzee",
2000
- 122: Werkdocument "Sterfte onder eidereenden in de Waddenzee 1999 2000"
van het expertisecentrum Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Wageningen,
2000
- 123: Rapport "De ontwikkeling van mosselbestanden op droogvallende platen en
in het sublitoraal van de Waddenzee vanaf 1955" van MarinX, 2001
- 124: Uitgebreide rapportage "Op zoek naar win winsituaties" uitgevoerd door de
Rijksuniversiteit Groningen, 2001
- 125: Rapport "De Nederlandse schelpdiersector" van het Landbouw Economisch
Instituut, met bijlagen, 2002
- 126: Rapport "Shellfish Fisheries. An overview of Policies for Shellfish Fishing in
the Wadden Sea" van de Common Wadden Sea Secretariat (Wilhelmshaven),
2002
- 127: Rapport "Evaluatie steekproef visserij" van het Landbouw Economisch
Instituut, met bijlagen, 2003
- 128: Rapport "Wad (v)is wijs. Visie op duurzame visserij in de Waddenzee" van de
Waddenvereniging, met bijlagen, 2003
- 129: Rapport "Heeft mechanische kokkelvisserij invloed gehad op de
ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse Waddenzee?", met bijlagen, 2003
- 131: Alterra rapport "Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in de
winter van 2002 2003", met bijlagen, 2003
- 132: Alterra rapport "Historische ontwikkeling van droogvallende mosselbanken
in de Nederlandse Waddenzee", 2003
- 135: Alterra rapport "De verspreiding en uitbreiding van de Japanse Oester in de
Nederlandse Waddenzee", 2004
- 137: Engelstalig eindrapport (publieksversie) van de tweede fase van de evaluatie
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-

van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), met bijlagen, 2004, 1 pak
138: De publieksversie van het eindrapport "Resultaten wetenschappelijk
onderzoek EVA II", 2004
139: "Informatiebulletin EVA II", 2004
140: Rapport "Duurzaam duurt het langst II" van de Raad voor de Wadden, met
bijlagen, 2004
141: Samenvattingen rapporten EVA II, 2004
142: Rapport "Dynamisch bestandsbeheer van schelpdieren, een verkenning van
mogelijkheden en ideeën uit de ODUS visie" van het Nederlands Instituut voor
Visserijonderzoek, met bijlagen, 2004
143: Kernrapportage "Op zoek naar win winsituaties" uitgevoerd door de
Rijksuniversiteit Groningen, ongedateerd

Overig:
-

-

144: Concept eindrapporten van de tweede fase van de evaluatie van het
schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), met bijlagen, 2000-2003, 1 pak
145: Onderzoeksplannen, projectplan en de definitieve versie van evaluatie van
het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II) rapport B3, inzake het
voedselaanbod voor vogels die grote schelpdieren eten, met bijlagen, 2000-2004,
1 pak

147: Het opstellen van een communicatieplan en het vaststellen van
eindrapporten en synopsis van de tweede fase van de evaluatie van het
schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), met bijlagen, 2002-2003, 1 pak
148: Rapporten houdende de resultaten van deelprojecten F1, F2, F4a en F4b
inzake mosselbanken in de Waddenzee, onderdeel van de tweede fase van de
evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), 2002-2004, 1 pak
151: Eindrapport van deelproject G inzake bodemgesteldheid en
korrelgrootteverdelingen in de Waddenzee, onderdeel van de tweede fase van
de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), met bijlagen,
2003, 1 pak
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-

154: Rapporten houdende de resultaten van deelprojecten C1/3 en C2 inzake de
effecten van de kokkelvisserij op de vogelstand en macrofauna, onderdeel van de
tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA
II), 2003, 1 pak
- 155: Rapporten houdende de resultaten van deelprojecten F5, F6 en F7 inzake
het droogvallen van mosselbanken, onderdeel van de tweede fase van de
evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), 2003, 1 pak
- 158: Het presenteren van de eindresultaten van de tweede fase van de evaluatie
van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), te weten deelonderzoek B1
inzake scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee en deelonderzoek B1
Technical (Wader Energy Balance and Tidal Cycle Simulator), met bijlagen, 20032004, 1 pak
- 159: Het samenvatten van de EVA II rapporten en het opstellen van achtergrond
reportages inzake de Japanse oester, eidereenden in het Waddengebied en co
management, 2003-2004, 1 pak
- 160: Rapport van het wetenschappelijke onderzoek EVA II betreffende "The
effect of shellfish feshery on the ecosystems of the Dutch Wadden See and
Oosterschelde", 2004, 1 pak
- 161: Rapporten houdende de resultaten van deelprojecten H2, H3 en H4 inzake
de kokkelvisserij, onderdeel van de tweede fase van de evaluatie van het
schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), 2004, 1 pak
- 162: Rapporten houdende de resultaten van deelprojecten B2 en B3 inzake het
voedselaanbod voor eidereenden en andere vogels, onderdeel van de tweede
fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), 2004,
1 pak
- 163: Eindrapport van deelproject C4 inzake het kokkelvisexperiment Ameland,
onderdeel van de tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in
Nederland (EVA II), 2004, 1 omslag
2.3.4. Evaluatie van het onderzoek, nrs. 165-183, o.a.
- 165: Het beoordelen van het rapport Berekeningsmethodiek voedselreservering
Waddenzee (Prof. Dr. Wolff) en het afhandelen van een motie ingediend door de
kamerleden Herrebrugh (Partij van de Arbeid) en Geluk (Vereniging voor Vrijheid
en Democratie), met bijlagen, 1998-2001, 1 pak
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-

-

-

168: Het aanbieden van evaluatieonderzoeksrapporten van EVA II inzake de
effecten van schelpdiervisserij op natuurwaarden in de Waddenzee en
Oosterschelde, 2001-2003, 1 omslag
169: Het verzamelen van reacties van belangenverenigingen op de tweede fase
van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II) rapporten
B1 en A1 en het eindrapport B1 (scholeksters en hun voedsel in de Waddenzee)
en het eindconcept deelproject A1 inzake Visserijinspanning, met bijlagen, 2003,
1 pak
171: Het verzamelen van reacties van belangenverenigingen op de tweede fase
van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), rapporten
B2 en B1 en het concept eindrapport B1 inzake scholeksters en hun voedsel in de
Waddenzee, 2003, 1 pak
172-180: Het verzamelen van reacties van belangenverenigingen op de tweede
fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland (EVA II), met
bijlagen, 2003-2004, 9 pakken
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-

-

172: Deelonderzoeken F4a en F4b en het eindrapport F4a inzake de effecten van
kokkelvisserij op mosselzaadval, 2003
173: Deelonderzoeken F5 (inzake de gevolgen van experimentele bevissing op
mosselzaadbanken) en F6 (inzake het droogvallen van mosselbanken) en de
eindrapporten daarvan inzake de effecten van kokkelvisserij op mosselzaadval,
met bijlagen, 2003
174: Deelonderzoeken H2 en H3 en het eindrapport H3 inzake
kokkelhabitatkaarten voor de Oosterschelde en de Waddenzee, 2003
175: Deelonderzoek G en het betreffende rapport inzake de bodemgesteldheid
en mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee, 2003
176: Deel 1 van deelonderzoek C2 en C4, de betreffende rapporten inzake
langjarige trends in aantallen wadvogels (C2) en de resultaten van het
kokkelvisexperiment Ameland (C4), 2003
177: Deel 2 van deelonderzoek C2 en C4, de betreffende rapporten inzake
langjarige trends in aantallen wadvogels (C2) en de resultaten van het
kokkelvisexperiment Ameland (C4), 2003
178: Deelonderzoek C 1/3 en het betreffende rapport inzake de effecten van
kokkelvisserij op de benthische macrofauna en hun habitat, 2003
179: Deelonderzoek F7 en het betreffende rapport inzake de onttrekking en
natuurlijke productie van schelpdieren in de Nederlandse Waddenzee 1976 1999,
2003
180: Deelonderzoeken H2 en H3 en het eindrapport H4 inzake de invloed van
natuurlijke factoren en kokkelvisserij op kokkelbestanden, 2003 – 2004
183: Het geven van commentaar op EVA II Wetenschappelijk eindrapport "The
effect of shellfish feshery on the ecosystems of the Dutch Wadden See and
Oosterschelde", 2004, 1 pak
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2.16.01

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid:
Afdeling Waterstaat A / I en III, (1822) 1878-1905
(1926)

2.16.60.04

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

C Tijdelijke portefeuilles
1822-1905, nrs. 2267-2384 – diverse portefeuilles, o.a. havens, vaarwegen, polders,
indijkingen
- 2298: Mosselzaad: rapen van Rijkswerken [dossier 31], 1903-1905
I Geregistreerde stukken
B Periode, 1898-1905
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal
- 537: D.17 Schelpdieren, 1899, 1901-1902 en 1905
E Visserij
- 754: Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisserij langs de Noordzeekust
nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud
der duinen als zeewering. Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, 1896, 1 deel
- 755: Statistische overzichten van bedrijfsresultaten in de verschillende takken
van visserij, 1899-1905, 1 omslag
- 756: Stukken betreffende het vaststellen van voorschriften tot bescherming van
de teelt en tot regeling der visserij van schelpdieren, 1901-1902 en 1904-1905, 1
omslag
F. Visserij
- Regeling van en toezicht op de teelt en visserij op schelpdieren.
I Geregistreerde stukken
B Periode, 1898-1905
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal
- 537: D.17 Schelpdieren, 1899, 1901-1902 en 1905
II Niet geregistreerde stukken
E Visserij, nrs. 753-759, o.a.
- 754: Uitkomst van het onderzoek of de schelpvisserij langs de Noordzeekust
nadeelig kan zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en het behoud
der duinen als zeewering. Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, 1896, 1 deel
- 755: Statistische overzichten van bedrijfsresultaten in de verschillende takken
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van visserij, 1899-1905, 1 omslag
756: Stukken betreffende het vaststellen van voorschriften tot bescherming van
de teelt en tot regeling der visserij van schelpdieren, 1901-1902 en 1904-1905, 1
omslag
- 289: Inhoud doos nummer 289, o.a.
• Rapport over de Schade aan Oester- en Mosselcultuur
2. Contactafdrukken K-serie
- K 1143-1145: Mosselzaad vissen Waddenzee, 1979
-

2.19.031.01
2.24.28

Redersvereniging voor de Nederlandse
Haringvisserij, 1914-1970 (1973)
Fotoarchief van de Directie Communicatie van het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995

ZEELAND
ZEEUWS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
16.1
Kantoor voor mosselzaken van het productschap
voor vis en visproducten (Mosselkantoor), Bergen
op Zoom en voorgangers
17.1
Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen
(BVZS), 1825-1969
449
Vissersvereniging Yerseke
547

Vereniging tot bevordering der Zeeuwse
visserijbelangen (Zevibel)

Inhoud
Diverse stukken m.b.t. Waddenzee
Diverse kaarten, registers, stukken betreffende visserij en mosselpercelen Waddenzee
-

48: Rapporten, brochures betreffende de schelpdiervisserij in de Oosterschelde
en de Waddenzee, 1948-1992
73: Stukken betreffende vissen naar en vervoeren van mosselzaad, …..,
Waddenzee en Wester-Eems naar Zeeland, 1949-1952, 1965-1970
98: Stukken betreffende uitgifte van mosselpercelen in de Waddenzee en de
Oosterschelde, 1965-1971

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

Inhoud
2.1. Gouverneur
2.1.1. Hoofdarchief
2.1.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.1.2.5. Visserij
- 2787: Stukken betreffende de oestervisserij bij Vlieland, 1821, 1 omslag
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18

Provinciaal Bestuur, 1851-1943

156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

396

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) te
IJmuiden, 1888-1991

3.
Archief van de Commissaris der Koningin
3.1. Hoofdarchief
3.1.15. Economische activiteiten
3.1.15.4. Visserij
- 7268: Stukken betreffende de oesterteelt en het vissen van mosselen in de
Zuiderzee, 1880, 1883-1884, 1894, 1898, 1 omslag
3. Inventaris
3.2. Periode 1868 – 1881
3.2.3. Taken
3.2.3.5. Zee- en havenwerken
3.2.3.5.2. Rijkswerken op het vasteland
- 412-413, 1868 – 1881, 2 pakken
• e. Stukken betreffende vergunningen voor het aanleggen van
oesterputten en -parken te Den Helder en Nieuwediep
02. Archief van de wetenschappelijk adviseur in visserijzaken (1886) 1888-1914 (1916)
02.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
02.2.2. Taakuitvoering
02.2.2.3. Onderzoek ten behoeve van de zeevisserij
02.2.2.3.3. Schelpdieronderzoek
- 40: Aantekeningen van dr. P.P.C. Hoek inzake het onderzoek over de Limnoria
Lignorum, 1885-1892, 1 deel
- 43: Stukken betreffende een nieuw onderzoek naar de mosselteelt in de
noordelijke Zuiderzee, 1902- 1911, 1 pak
- 44: Stukken betreffende de teelt, de visserij en de maatregelen ten aanzien van
de nieuw opkomende oesterbedden in de Zuiderzee, 1904-1908, 1 omslag
- 45: Stukken betreffende het onderzoek naar de mosselteelt en de onttrekking
van mosselpercelen aan de visserij in de Lauwerszee, 1905-1912, 1 omslag
- 46: Stukken betreffende de pacht van oester- en mosselpercelen bij Wieringen,
met tekeningen, 1907-1910, 1 omslag
- 47: Stukken betreffende de onderzoekingen naar de sanitaire toestand der
schelpdiergronden en - bewaarplaatsen in en langs de Waddenzee en
Lauwerszee, 1911-1915, 1 omslag
- 48: Stukken betreffende metingen van mosselen uit de Waddenzee, 1912, 1
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-

omslag
49: Rapport "Over de groei der Zuiderzeemosselen", concept, 1916, 1 stuk

05. Archief van het rijksinstituut voor biologisch visscherij onderzoek 1916-1942
5.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
05.2.3. Taakuitvoering
05.2.3.3. Visserijonderzoek
05.2.3.3.3. Schelpdieronderzoek
- 213: Stukken betreffende onderzoekingen naar de sanitaire toestand van
schelpdiergronden en - bewaarplaatsen in en langs de Waddenzee en de
Lauwerszee, 1920-1921, 1 omslag
- 215: Stukken betreffende de export van zaaioesters over de periode 1870-1942,
1921-1942, 1 omslag
- 218: Stukken betreffende de vangstgegevens van kreukels en wulken, 1926-1927,
1 omslag
- 219: Rapport genaamd: "The daily rate of growth of oysters during summer" met
onderzoekgegevens, 1927, 1 omslag
- 221: Stukken betreffende de totstandkoming van het manuscript "Austern- und
Muschelkultur", 1929- 1931, 1 pak
- 223: Stukken betreffende onderzoek naar de oorzaak van oester- en
mosselziektes, 1930-1936, 1 pak
- 224: Stukken betreffende de uitzaai van oesters in de Waddenzee ten oosten van
Texel, 1931, 1 omslag
- 225: Stukken betreffende het bacteriologisch onderzoek van schelpdieren door
dr. J.J. Tesch, 1931- 1932, 1 pak
- 226: Stukken betreffende inlichtingen aan het buitenland over de Nederlandse
mossel- en oestervisserij, 1932, 1 omslag
- 231: Manuscript van dr. J.J. Tesch over de in de Zuiderzee levende groep
Amphipoda (vlokreeftjes), ca. 1930, 1 stuk
07. Archief van het rijksinstituut voor visserijonderzoek (1916) 1942-1991
In 1956 ontstond in Zeeland ongerustheid over de gevolgen van het Deltaplan voor de
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Zeeuwse oester- en mosselteelt. In verband hiermee werd in 1956 een houten
hulplaboratorium van het RIVO neergezet in Wemeldinge aan de Reepweg 212. Er
werden twee onderzoekers aangetrokken, n.l. de biologen A.C. Drinkwaard en A.C.
Vlasblom. De biologen kregen tot taak te trachten in het laboratorium het oesterbroed
op te kweken tot jonge oesters, die op de oesterbanken konden worden uitgezaaid. Op 1
mei 1969 werd het schelpdierlaboratorium gesloten en werden de werkzaamheden
verplaatst naar het nieuwe Mosselproefstation in de polder 't Horntje te Texel. Het
station stond onder leiding van drs. Drinkwaard. Het doel van het Mosselproefstation
was alternatieven aan te dragen voor het verwateren (ontzanden) van mosselen, omdat
de vitale rol van de Yerseke Bank was vervallen door de afsluiting van de Oosterschelde.
Het Mosselproefstation zou tot oktober 1978 blijven functioneren als onderdeel van het
RIVO, waarna het werd overgedragen aan het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN).
07.1. Stukken van algemene aard (correspondentie, verslagen, vergaderstukken), nrs.
304-322
- 305: Ingekomen stukken van de te Bergen op Zoom gestationeerde
schelpdierbioloog dr. P. Korringa, 1941-1955, 1 pak. NB: Bevat maand- en
jaarverslagen
7.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
7.2.1. Organisme
- 332: Stukken betreffende organisatie en reorganisatie van het
Mosselproefstation 't Horntje op Texel, 1976-1979, 1 pak
- 353: Stukken betreffende de nieuwbouw van een laboratorium nabij het
mosselproefstation 't Horntje op Texel, 1966-1971, 1 omslag
- 354: Foto's van de bouw van een laboratorium in de Polder 't Horntje op Texel
ten behoeve van het mosselproefstation, 1968, 1 omslag
7.2.2. Personeel
- 379: Stukken betreffende de personeelsformatie van het Mosselproefstation 't
Horntje op Texel, 1968-1970, 1 omslag
7.2.3. Taakuitvoering
7.2.3.2. Visserijonderzoek
7.2.3.2.1. Algemeen
- 690: Rapport van dr. P. Korringa, getiteld: "Schelpdieren, visserij en cultuur", ca.
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1942, 1 stuk
07.2.3.2.2. Biologisch onderzoek zeevisserij
07.2.3.2.2.1. Algemeen
- 697: Reisverslagen van onderzoekingsvaartuigen; ‘Waddenzee’, 1968-1972
- 706: Verslag van een reis van prof. Korringa door Japan van 26 juli-2 augustus
1969 waarbij laboratoria werden bezocht waar men onderzoek verricht over het
kweken van schelpdieren, schaaldieren en aal, 1969, 1 stuk
07.2.3.2.4. Schelpdieronderzoek
07.2.3.2.4.1. Algemeen
- 822: Projectbeschrijvingen van de Afdeling Biologisch Onderzoek Schelpdieren,
1970, 1978, 1980, 1982, 1985, 1 omslag
- 826: Rapporten van de Afdeling Biologisch Onderzoek Schelpdieren, 1981-1983, 1
omslag. NB: Zie voor overzicht bijlage 4
- 827: Stukken betreffende het leveren van een bijdrage aan een rapport van de
Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Projectgroep "Voedsel uit Zee" inzake
schelpdiercultures en –visserij, 1982, 1 pak
- 829: Rapporten van de Afdeling Aquacultuur Onderzoek, 1988-1991, 1 omslag.
NB: Zie voor overzicht bijlage 5
- 830: Verslag van de Duits-Nederlandse gedachtenwisseling ten aanzien van de
kwaliteits- en volksgezondheidsaspecten van schelpdieren en hun produktie,
1989, 1 stuk
07.2.3.2.4.2. Mosselcultuur- en visserij
- 831: Stukken met onderzoeksgegevens en rapporten over in Engeland
afgekeurde mosselen uit de Waddenzee, 1948, 1 omslag
- 833: Stukken betreffende het onderzoek van mosselpercelen in de Waddenzee
van 20-22 juli 1954 met als doel na te gaan of de mosselen invloed uitoefenen op
het gehalte aan zwevende stof en phytoplankton van het water in de omgeving
van de percelen, 1954, 1 omslag
- 834: Stukken betreffende onderzoek naar de invloed van mosselen op het
voedselgehalte van het water, 1954-1955, 1 omslag
- 835: Biologisch advies bij het uitzaaien van mosselen van het Groninger Wad in
Zeeland in het voorjaar van 1955, 1955, 1 stuk
- 836: Rapport betreffende de uitbreiding van de mosselculturen in de
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Waddenzee, 1961, 1 omslag
837: Verslagen van reizen inzake het mosselonderzoek op de Waddenzee met
onderwatertelevisie en echolood, 1967, 1 omslag
- 838: Stukken betreffende het mosselproject Waddenzee, 1967-1968, 1 omslag
- 839: Rapport inzake de problematiek van de mosselnijverheid en de plaats van
het toekomstig onderzoek, 1969, 1 stuk
- 840: Stukken betreffende het onderzoek naar de houdbaarheid van mosselen
tijdens transport (project 6.11), 1971, 1 omslag
- 841: Verslagen van besprekingen betreffende het project definitieve
mosselverwaterplaats, 1972-1973, 1 omslag
- 842: Stukken betreffende deelname aan de stuurgroep "Project
Mosselverwaterplaatsen", 1972-1979, 1 pak
- 843: Nota inzake het onderzoek naar verwatering en opslag "Horizontaal" van
mosselen (project 6.c.1), 1974, 1 stuk
- 844: Stukken betreffende het onderzoek naar de houdbaarheid van bewerkte
mosselen (project 6.c.4), 1974-1975, 1 omslag
- 845: Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage aan de
Begeleidingscommissie voor het Mosselonderzoek in de Waddenzee, getiteld:
"Enkele aspecten betreffende bewaring van mosselen onder verticale
waterdoorstroming" (project 6.a), 1975, 1 omslag
- 846: Stukken betreffende een gesprek met drs. A.C. Drinkwaard over de
mogelijkheden voor het doen van een onderzoek ten behoeve van het
mosselbedrijf, speciaal wat betreft de inrichting van nieuwe
mosselverwerkingsbedrijven en het nagaan van de mogelijkheden tot
houdbaarheidsverbetering van mosselen bij verticale zeewaterdoorstroming,
1977-1978, 1 omslag
07.2.3.2.4.3. Oestercultuur- en visserij
- 853: Stukken betreffende onderzoeken naar het isoleren van vaten oesters en
waarnemingen over de vorstgevoeligheid van Franse oesters, 1947, 1 omslag
- 854: Rapport inzake het onderzoek van de heer M. Roessingh naar de
voortplanting van oesters in een afgesloten ruimte te Tholen en Yerseke, 1948, 1
stuk
- 855: Publicatie van dr. P. Korringa, getiteld: "The shell of ostrea Edulis as a
-
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habitat", concept, 1950, 1 stuk
859: Verslag van het in Wemeldinge gehouden onderzoek naar de mogelijkheden
van een behoud van de oestercultuur door middel van kunstmatige oesterlarven
kweek, met geleidebrief, 1958, 1 omslag
- 860: Verslag van de reis naar Bretagne van dr. P. Korringa in verband met het
plaatsen van Hollandse oesters in putten in Frankrijk, 1959, 1 stuk
- 863: Stukken betreffende de controle op de aanvoer en uitzaai van oesters van
vreemde herkomst, 1968-1974, 1 omslag
- 864: Stukken betreffende het onderzoek naar de ontwikkeling van
opkweekmethodiek voor hatcherybroed van Ostrea edulis (project 8.a), 1976, 1
omslag
07.2.3.2.4.4. Overige schelpdieren
- 869: Stukken betreffende het onderzoek naar het effect van de kokkelvisserij op
het natuurlijke ecosysteem, 1979-1981, 1 omslag
- 870: Rapport van drs. R. Dijkema inzake de biologie en de visserij op sintjacobsschelpen, 1991, 1 omslag
07.2.3.2.5. Chemisch- en Milieu onderzoek
07.2.3.2.5.7. Parasitologisch, bacteriologisch en toxicologisch onderzoek van schelpdieren
- 923: Stukken betreffende onderzoek naar het optreden van schelpziekte bij
consumptie-oesters, 1937-1951, 1 pak
- 924: Rapport van de afdeling Oester- en Mosselcultuur inzake de cultuurmethode
voor de clamlarven van Venus Mercenaria, met geleidebrief, 1962, 1 omslag
- 928: Staat met gegevens over het voorkomen van Mytilicola Intestinales
(mosselparasiet) in het Oostelijke- en Westelijke Waddenzeegebied over de jaren
1968, 1969 en 1970, met tekeningen, 1969-1971, 1 omslag
- 930: Verslag van het onderzoek naar de verspreiding van de mosselparasiet
Mytilicola intestinalis in de mosselgebieden van de Grevelingen en de
Waddenzee, met geleidebrief, 1979, 1 omslag
- 939: Rapport van dr. A.C.M. van Gool inzake de resultaten van
kwartaalbemonsteringen van thermotolerante faecale colibacteriën in
schelpdierwater op 8 locaties in het Nederlandse kustwater in 1990, 1990, 1 deel
07.2.3.2.6. Technisch onderzoek
07.2.3.2.6.2. Visserijtechniek
-
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07.2.3.2.6.2.1. Vistuigen
- 995: Rapport van ing. L. Westbroek inzake de ontwikkeling en beproeving van
een mosselen-zuigkor (project 7.26), 1973, 1 stuk
07.2.3.2.6.3. Scheepstechniek
- 1025: Rapport van ing. L. Westbroek inzake de resultaten van het verwateren van
mosselen in een beunschip (project 7.27), 1973, 1 stuk
8.
Archief van schelpdierbioloog dr. P. Korringa 1937-1957
Op 1 maart 1937 werd de bioloog P. Korringa aangetrokken om onderzoekingen te
verrichten ten behoeve van de oester- en mosselteelt in de Zeeuwsche Stroomen. Hij
kreeg als standplaats Bergen op Zoom. Het schelpdieronderzoek berustte tot 1957 vrijwel
uitsluitend bij dr. Korringa. In 1957 nam dr. Korringa afscheid als schelpdierbioloog. Hij
volgde dr. Havinga op als directeur van het RIVO.
8.2.
8.3.
-

Stukken van algemene aard, nrs. 1075-1076 – ingekomen en verzonden stukken
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen, nrs. 1077-1103
1077: Stukken betreffende het onderzoek naar de groei van oesters, 1944-1947,
1 omslag
1078: Stukken betreffende de histologie van de mantel van de oester, 1946-1950,
1 omslag. NB: Bevat foto's en bibliotheeklijsten
1079-1089: Concepten van rapporten en publicaties, 1948-1949, 11 stukken, o.a.
1084: "Schelpdieren, visserij en cultuur", 1948-1949
1094: Staten met gegevens over de broedval van oestertjes op pannen over de
jaren 1938-1961, 1952-1961, 1 omslag
1097: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de werkgroep
"Schelpdieren en Visserij" van de Deltacommissie, 1954, 1 omslag
1099: Staten met gegevens over de broedval van oestertjes over de jaren 19561962, 1 omslag
1103: Stukken betreffende de ontwikkeling van de oestercultuur in Nederland
vanaf ca. 1620 tot 1920, 1 omslag

10. Archief van het hulplaboratorium voor het schelpdier-onderzoek te Wemeldinge,
later mosselproefstation te Texel, 1961-1977
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10.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1108-1113 – verslagen, vergaderstukken,
correspondentie
- 1109: Vergaderstukken van de stuurgroep Mosselproefstation 't Horntje op
Texel, 1969-1974, 1 pak
10.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
- 1115: Stukken betreffende de bouw van een mosselverwaterplaats in de polder
Zuricheroord door de NV "Grondmij”, 1961-1966, 1 pak
- 1116: Stukken betreffende de eventuele aanleg van een proef-verwaterplaats
voor mosselen in de polder het Zuricheroord, 1963-1965, 1 omslag
- 1117: Tekeningen van de NV "Grondmij" van een mosselverwaterplaats in de
Waddenzee, 1966, 1 pak
- 1118: Stukken betreffende de keuze voor een andere plaats dan het Zuricheroord
als vestigingsplaats voor het mosselproject, 1966, 1 omslag
- 1119-1120: Bestek en tekeningen van de mosselverwaterplaats ’t Horntje, 19671969, 2 pakken
- 1123: Stukken betreffende advisering inzake uitbreiding van de mosselteelt in de
Waddenzee vanwege moeilijkheden in de kokkelvisserij, 1969-1973, 1 omslag
- 1124: Projectbeschrijvingen van het Mosselproefstation 't Horntje op Texel,
afdeling Schelpdiercultuur, 1970, 1 omslag
11. Bijlagen:
- Bijlage 4 (behorend bij inv. nr. 826): Biologisch Onderzoek Schelpdieren (lijst van
4 onderzoeksrapporten die betrekking hebben op de Zeeuwse wateren)
- Bijlage 5 (behorend bij inv. nr. 829): Aquacultuur Onderzoek, o.a.
• AQ 90-03 Stralen, drs. M.R. van.: Het kokkelbestand in de Oosterschelde
en de Waddenzee in 1990
• AQ 90-05 Stralen, drs. M.R. van.: Onderzoek naar de cultuurtechnische
mogelijkheden voor de kweek van mosselen in de Oostelijke Waddenzee:
het wegspoelrisico.
• AQ 91-01 Dijkema, drs. R.: Hazards of provoking toxic dinoflagellate
blooms in the Dutch coastal waters through immersion of imported
bivalves, originating from red tide areas
- Bijlage 8 (behorend bij inv. nr. 975): Technisch Onderzoek, o.a.
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•
•
640

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

TO 74-12 Westbroek, ing. L.: Verwaterproeven met het
mosselverwaterschip "Hydra" in de periode juli-augustus 1974
TO 74-14 Westbroek, ing. L.: Mosselverwaterproeven in een beunschip in
de periode 18 oktober-7 november 1973

2. Inventaris
2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
2.1.2.9. Landbouw en visserij
- 209-210: Rapporten over de verplaatsing van het Zeeuwse mosselbedrijf naar het
noorden van het land, 1961, 1972, 2 omslagen
- 213: Verslag van een overleg met het gemeentebestuur van Texel over de
mogelijkheden voor Oudeschild om betrokken te worden bij de mosselkwekerij
in de Waddenzee, 1962, 1 omslag

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
9-01
Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland, 18761964 (1981), met retroakta, 1831-1875

11

Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922

Inhoud
02.02. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
02.02.02. Taakuitoefening
02.02.02.04. Toezicht op en (voorbereidingen tot) uitvoering van werken betreffende
zee-, IJsselmeer-, en slaperdijken
02.02.02.04.02. Zee- en IJsselmeerdijken
02.02.02.04.02.03. Aanleg, verbetering en onderhoud
02.02.02.04.02.03.03. Tracé Dijkshoek – Afsluitdijk
- 1383-1384: Stukken betreffende de aanleg van een proefverwaterplaats voor
mosselen in een gedeelte van de polder het Zuricheroord, gelegen ten
noordoosten van de Afsluitdijk en ten zuiden van Zurich, met tekeningen, 19601966
3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.9. Gebruik van bodem en dieren
4.2.9.2. Jacht en visserij
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-

12-01

Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland,
1919-1961

43-01

Ontvangers der Domeinen

3666: Stukken betreffende het geven van advies aan de minister van Financiën
over het verpachten van plaatsen in de Waddenzee en in de Lauwerszee ten
behoeve van de oester- en mosselteelt, 1869, 1870, 1 omslag
6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.10. Gebruik van bodem en dieren
6.2.10.2. Jacht en visserij
- 5759: Stukken betreffende het opgeven aan de minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid van de plaatsen in de Waddenzee en de Zuiderzee, waar zich
oester- en mosselbanken bevinden, 1879, 1 omslag
- 5765: Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor de teelt en de
visserij van schelpdieren in de Lauwerszee, 1912, 1 omslag
4. Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961
4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.4. Taakuitvoering
4.2.4.10. Economische aangelegenheden (-1.82)
4.2.4.10.7. Visserij
- --: Stukken betreffende de het verlenen van medewerking bij het zoeken naar
een verdere ontwikkeling en mogelijke concentratie van de mosselteelt in de
Waddenzee, 1959- 1982, 1 omslag. NB: Zie ook het archief van Gedeputeerde
Staten van Friesland, 1962-1986
1.2. Archief van het kantoor Dokkum, 1845-1941
1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.2.2. Stukken betreffende Verhuur en Verpachting
1.2.2.2.3. Wateren
1.2.2.2.3.1. Waddenzee
- 207: Akte waarbij enige huurcontracten van oesterbanken in de Waddenzee
worden ontbonden, 1877, 1 stuk
1.2.2.2.3.2. Lauwerszee:
- 209: Stukken betreffende de verpachting van de teelt en de visserij van
schelpdieren in de Lauwerszee en aangrenzende wadden, 1906-1920
1.5. Archief van het kantoor Harlingen, 1846-1945
1.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
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49-02

Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland,
1952-1977

222

Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee (Waddenvereniging), 1965-2000

1.5.2.1. Stukken betreffende vergunningen
1.5.2.1.5. Eilanden
1.5.2.1.5.2. Vlieland
- 493: Aktes van Concessie betreffende percelen in de Waddenzee die tijdelijk aan
de openbare visserij worden onttrokken ten behoeve van de teelt van
schelpdieren (1913-1945), 1 pak
1.5.2.2. Stukken Betreffende Verhuur En Verpachting
1.5.2.2.3. Wateren
1.5.2.2.3.1. Waddenzee
- 502: Stukken betreffende de verpachting van percelen in de Waddenzee ten
behoeve van de teelt en vangst van mosselen en andere schelpdieren, 19141915, 1 omslag
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