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Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).
Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Archieven in Noord-Holland
• Archieven in Friesland
Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl

Voor online informatie over wiervisserij, zie: http://www.pagowirense.nl/wr-ges5-3.asp

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

18

Provinciaal Bestuur, 1851-1943

Inhoud
2.2. Gedeputeerde Staten
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.9. Visserij, nr. 4525
- 4525: Stukken betreffende de wiervisserij rond Wieringen, 1845-1849, 1 omslag
2. Archief van Gedeputeerde Staten
2.15. Economische aangelegenheden
2.15.6. Wiermaaierij
1

-

-

-

24

Provinciale Waterstaat, 1882-1910

156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

6182: Stukken betreffende de behandeling van een verzoekschrift van de polder
Waard en Groet tot het bij algemene maatregel van bestuur verbieden van het
wiermaaien binnen de afstand van 500 m van de buitenteen van de zeedijken,
1861-1867, 1 omslag
6183: Stukken betreffende de aanspraak van de Provincie op de opbrengst van
de wiermaaierij in het vaarwater de Mok bij Texel en de instelling van een
commissie om de regering te adviseren inzake de wiermaaierij, 1863-1867, 1
omslag
6184: Stukken betreffende de behandeling van klachten over de belemmering
van de wiermaaierij door het polderbestuur van Wieringen, 1868-1870, 1 omslag
6185: tukken betreffende de verpachting door de Staat aan de gemeente
Wieringen van de wierwaarden in de Zuiderzee en de exploitatie van de
wiermaaierij en de wierhandel door deze gemeente, waaronder stukken
betreffende de goedkeuring van suppletoire begrotingen van de gemeente
Wieringen, 1895-1929, 1 pak

3.
Archief van de Commissaris der Koningin
3.1. Hoofdarchief
3.1.15. Economische activiteiten
3.1.15.5. Wiermaaierij
- 7270: Stukken betreffende de verpachting van de wiermaaierij langs de NoordHollandse eilanden, 1851-1872, 1888, 1 pak
3. Bijlage: Lijst van van 51 rubrieken ("nummers van orde") in de agenda's
(inventarisnrs. 109-130), o.a.
- 45: Waterstaat, wiermaaierij
3.3. Periode 1882 – 1930
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
• 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

2

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.
3.3.3.5.3. Op de eilanden, nrs. 721-735
- 721-735: 1882-1930, 15 pakken
• 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.
396

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

05. Archief van het rijksinstituut voor biologisch visscherij onderzoek 1916-1942
5.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
05.2.3. Taakuitvoering
05.2.3.1. Algemeen
05.2.3.1.1. Algemene visserijvraagstukken
- 142: Stukken betreffende vergaderingen, het onderzoek en het eindrapport van
de Commissie inzake het onderzoek naar de invloed van de wierziekte op de
achteruitgang van de wierbedrijven, 1937-1939, 1 pak. NB: Zgn. Commissie
Reigersman
05.2.3.3. Visserijonderzoek
05.2.3.3.2. Zuiderzee/IJsselmeer-onderzoek, nrs. 203-211
- 209: Stukken betreffende deelname aan de Commissie tot onderzoek naar
mogelijk verband tussen de afsluiting der Zuiderzee en de toestand van de
wiervisserij, 1933-1938, 1 pak. NB: Bevat tevens rapport van dr. B. Havinga "De
ziekte van het zeegras"
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43-01

Ontvangers der Domeinen

1.5. Archief van het kantoor Harlingen, 1846-1945
1.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.5.2.2. Stukken Betreffende Verhuur En Verpachting
1.5.2.2.3. Wateren
1.5.2.2.3.1. Waddenzee
- 501: Stukken betreffende de verpachting van wierwaarden nabij het eiland
Terschelling, 1878, 1 omslag
- 503: Stukken betreffende de verpachting van wierwaarden In de Zuiderzee, 18711933, 1 omslag
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