VISSERIJ REGULIER
Versie 27-6-2011

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 Flevoland
Archieven in Zeeland
Archieven in Noord-Holland

-

Archieven in Friesland
Archieven in Groningen

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.CBF

Archieven
Kaarten en tekeningen (over de jaren 1853-1945)
van De Beaufort

4.VTHR

Eerste en tweede supplement der verzameling

Inhoud
1. W.H. de Beaufort (1845-1918)
1.1. Verschillende Openbare functies
1.1.1 Lid van de Staten-Generaal (1877-1918), nrs. 9-47
- 43: Kaart van de voor de visserij gesloten gedeelte van de Waddenzee bij Texel,
litho, schaal 1:25.000, 1913, 1 blad
Tweede supplement Hingman
1

Binnenlandse Kaarten Hingman
1.01.50

Stadhouderlijke Secretarie, 1600-1795

2.06.075

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

-

513: Kaart van de kust tussen de Oosterender Sluis en het Nieuwe Schild op het
eiland Texel, ter aanwijzing van een ontworpen ligplaats voor vissersvaartuigen,
1836
2. Stukken betreffende de handel van de Republiek, meer in het bijzonder verband
houdende met de aan de stadhouder gedane opdracht om voorstellen te doen ter
verbetering van de vervallen toestand van de handel
2.3 Verzameling verslagen en andere stukken betreffende de handel en nijverheid van
de Republiek, waarvan de meeste gediend hebben bij de voorstellen van de stadhouder
tot herstel van handel
2.3.4 Stukken betreffende de visserij
- 601: Stukken betreffende de grote en kleine visserij, Ongedateerd, ongeveer
1749 – 1755, 1 omslag
Overzicht van taken van de Afdeling Nijverheid
A VISSERIJEN
e. Kustvisserij, o.a.
Visserij in de Zuiderzee en de Waddenzee
• Koninklijk Besluit van 19 september 1910 nr. 56 tot vaststelling van het
Reglement voor de Kustvisserijraden.
• Koninklijk Besluit van 20 maart 1911 nr. 54 houdende de oprichting van de
Zuiderzeevisserijraad.
• Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 161 (Waddenzee-visserij-reglement)
• Koninklijk Besluit van 26 juni 1911 S. 162 (Zuiderzee-visserij-reglement)
• Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 13 (Reglement voor de Visserij in de
Zuiderzee en de daaraan gelegen open havens).
• Koninklijk Besluit van 23 april 1915 nr. 14 (Nieuw reglement voor de visserij in de
Waddenzee, Lauwerszee en Dollart en de daaraan gelegen open havens en de
noordelijke zeegaten)
dossier 1
Steunverlening aan Zuiderzeevissers i.v.m. de afsluiting en inpoldering
• Dossier V
Inventaris:
B HET IN RUBRIEKEN ("DOSSIERS") INGEDEELDE ARCHIEF
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2.06.081
2.06.118
2.08.71
2.09.46

2.11.12

Rijkscommissie Werkverruiming en voorgangers,
(1918) 1922-1946
Centraal Bureau voor de Statistiek, (1882) 1899 1950
Afdeling Domeinen van het Ministerie van
Financiën over de periode 1869-1944
Dossiers Naamloze Vennootschappen van het
Ministerie van Justitie, 1820-ca. 1945
Hoofinspecteur der Visserijen, (1907) 1910-1922
(1924)

II HOOFDRUBRIEK VISSERIJEN, o.a.
- 104-109: Dossier V - Visserijen algemeen, 1907-1920, 6 pakken
- 112-134: Dossier 1 - Visserijwetgeving, 1906-1920, 20 pakken en 3 omslagen
- 155: Dossier 8 - Visserijverslag, 1906-1909, 1 omslag
- 156: Dossier 9 - Wetenschappelijk adviseur in visserijzaken, 1906-1911, 1914, 1
omslag
- 161: Dossier 10 - College voor de (Zee)Visserijen, 1906-1920, 1 pak
- 165: Dossier 13 – Zuiderzeevisserij, 1906-1912, 1 pak
- 166: Dossier 14 - Lettertekens op vissersvaartuigen, 1906-1920, 1 pak
- 167: Dossier 15 - Proviandverkoop op zee, 1906-1915, 1919-1920, 1 pak
- 177-180: Dossier 130 - Onderzoek der zee, 1906-1920, 4 pakken
IV HOOFDRUBRIEK SCHEEPVAART, o.a.
- 227: Dossier 31 – Visserslichten, 1906-1908, 1910-1913, 1915-1916, 1 omslag
1 Stukken betreffende bepaalde onderwerpen: "dossiers" A (gedeeltelijk) t/m K
1.2 I "Dossiers" I: steun Zuiderzeevissersbevolking, nr. 1556
11.3 LAND- EN TUINBOUW, VISSERIJ
B. Dossiers
- 8560-8577: dossier 8620, Visserij, 1932 – 1944
- 20030: MAATSCHAPPIJ VOOR VISSCHERIJ EN SCHELPDIERENTEELT DE
COMBINATIE
- 21217: MAATSCHAPPIJ VOOR VISSCHERIJ EN SCHELPDIERENHANDEL DE
WADDENZEE
B. Stukken van bijzondere aard
I. Advisering bij de Visserijwetgeving
- 119: Stukken betreffende het ontwerpreglement voor de kustvisserij in de
Noordelijke Zeegaten, de Dollard, de Lauwerszee en Waddenzee met daaraan
gelegen havens, 1911, 1 omslag
- 122: Stukken betreffende het vaststellen van lettertekens aan gemeenten, te
voeren door daaronder ressorterende zee-en kustvissersvaartuigen, 1912-1919,
1 omslag
- 123: Stukken betreffende wijzigingen van het Zuiderzeevisserijreglement en het
Waddenzeevisserijreglement, 1912-1920, 1 omslag
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-

-

126: Stukken betreffende wijziging van het Kon. Besluit van 12 juni 1911
(Stsbld.nr. 144) houdende de registratie van zee- en kustvissersvaartuigen en het
voeren van lettertekens en nummers door vissersvaartuigen, 1912-1922, 1
omslag
127: Stukken betreffende wijziging van de Visserijwet omtrent de verplichting tot
het tonen van de visakten, de prijs van de visakten, de visserijstatistiek en het
vissen met dynamiet en kokkelbonen, 1914-1921, 1 omslag
132: Stukken betreffende wijziging van het Zuiderzeevisserijreglement inzake de
minimum maaswijdte van de wonderkuil, 1920, 1 omslag

II. Toezicht op en bevordering van de visserij
a. IN NEDERLAND
1. Visvangst
c Kustvisserij
- 211: Stukken betreffende wijziging van de sluitingstermijn van de visserij op
ansjovis, 1915-1919, 1 omslag
2. Visdistributie en –verwerking, nrs. 229-247, o.a.
- 233: Stukken betreffende de oprichting van een visafslag te Schokland en
vaststelling van een bijzonder reglement van politie voor de haven van
Schokland, 1913-1920, 1 omslag

2.11.22.01

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

b. OP INTERNATIONAAL NIVEAU, nrs. 276-282
- 278: Stukken betreffende wijziging van het grensverdrag Nederland-Hannover,
inzake de bevissing van het Nederlands gedeelte van de Dollard door Duitse
vissers, 1910-1922, 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
Waddenzeevisserijreglement, de uitgifte, de overschrijving en de intrekking van
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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
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
B.3.f. Inspectievaartuigen ten behoeve van de controle op de naleving van de
Visserijwet, nrs. 357-372, o.a.
- 358: Stukken betreffende de aankoop van een vaartuig ten behoeve van het
toezicht op de visserij in de Dollart, 1921-1922, 1 omslag
- 362: Stukken betreffende de huur en het gebruik van een vaartuig ten behoeve
van het toezicht op de visserij in de Waddenzee, met retro-acta 1919-1920,
1921-1945, 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.
- 444: Rapport van het onderzoek naar de leefwijze van de garnaal, door Dr. B.
Havinga van het Rijksinstituut voor Biologisch Visserijonderzoek, met bijlagen,
1929-1931, 1 omslag
- 451: Rapport van het Rijksinstituut voor Biologisch Visserijonderzoek betreffende
een onderzoek naar de stand van de haring in de Waddenzee in verband met de
haringstand in de Noordzee, 1937, 1 stuk
10. Verbetering van de visstand in de binnenwateren, o.a. het IJsselmeer, nrs. 521-565,
-
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o.a.

2.11.58

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

-

534: Stukken betreffende de verbetering van de visstand in het IJsselmeer en het
Amstelmeer door het uitzetten van jonge bot, edelkarpers en andere vissoorten,
1931-1934, 1 omslag
- 535: Stukken betreffende het onderzoek naar de verzoeting van de afgesloten
Zuiderzee en de invloed hiervan op de visstand, door het Rijksinstituut voor
Hydrografisch Visserijonderzoek in samenwerking met de Afdeling Kustvisserij
van het Rijksinstituut voor Biologisch Visserijonderzoek, 1932, 1 omslag
- 558: Stukken betreffende een door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
ingesteld onderzoek naar de overplanting van bot uit de Waddenzee naar het
IJsselmeer, 1948, 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
3 Taakuitoefening
3.02 Internationale betrekkingen en samenwerking inzake de visserij
3.02.3 Internationaal Zeerecht, nrs. 269-277
- 269: Stukken betreffende de overeenkomst met Duitsland inzake het vissen op
de Eems en de Dollard, 1948-1961, 1 pak
3.02.4 Walvisvangst

3.05 Ontwikkeling en sanering van de visserijen, nrs. 426-543, o.a.
- 497-514: Stukken betreffende experimentele visserij. 1964-1979, 12 omslagen en
6 pakken
3.07 Handhaving openbare orde en veiligheid, nrs. 617-666, o.a.
- 620: Overzichten van ernstige ongelukken in de visserij over de jaren 1966 –
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2.11.81

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

1970, 1970, 1 omslag
3.07.2 Inspectie- en onderzoeksvaartuigen, nrs. 641-666, o.a.
- 648: Stukken betreffende het 1e inspectievaartuig Waddenzee, 1954-1959, 1 pak
- 652: Stukken betreffende de bouw van het inspectievaartuig de Waddenzee, ter
vervanging van Vi 2, 1964-1968, 1 omslag
3.11 Sport- en beroepsbinnenvisserij, nrs. 749-775
- 775: Stukken betreffende sportvisserij op de Waddenzee, 1979, 1 pak
2. Zee- en kustvisserij, nrs. 23-44, o.a.
- 40: Het opstellen van visplannen door de Groep Wieringen, 1995-1999, 1 omslag
- 44: Het voorbereiden van en deelnemen aan de achtste Waddenzee
Ministerconferentie, 1996-1997, 1 pak
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
2.4. Het informeren van de minister van LNV en de Tweede Kamer over
aangelegenheden op het deelbeleidsterrein zee- en kustvisserij, nrs. 184-188
2.5. EEG verordening op het beleidsterrein zee- en kustvisserij, nrs. 189-197
2.6. Algemene Inspectiedienst (AID), nrs. 198-201
2.7. Het beantwoorden van kamervragen inzake de Zee- en Kustvisserij, nrs. 202-205
2.8. Het (laten) verrichten van onderzoek op het deelbeleidsterrein zee- en kustvisserij,
nrs. 206-226
2.9. Het onderhouden van betrekkingen met organisaties op het deelbeleidsterrein zeeen kustvisserij, nrs. 227-233
3. Binnenvisserij, nrs. 234-261
4. Vaste Commissie voor de Visserij van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nrs.
283-301
6. Stuurgroep Biesheuvel, nrs. 313-324
7. Commissie Onderzoek Verplichte Sanering (Commissie-Mok), nrs. 325-326
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8. (Stichting) Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij (O en S-fonds), nrs. 327345

2.16.60.04

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

9. Europese aangelegenheden, nrs. 346-368
9.1. Het voorbereiden en presenteren van het Nederlandse standpunt tijdens
internationale bijeenkomsten, 369-423
Takenoverzicht
F. Visserij
- Regeling van en toezicht op de uitoefening van de visserij.
- Bevordering van de zalmteelt.
- Tegengaan van desertie door zeevissers.
- Regeling van de verkoop van sterke drank op zee.
- Instelling van en toezicht op het College voor de Zeevisserij.
- Regeling van en toezicht op de registratie van vissersschepen.
- Verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
- Regeling van en toezicht op de vakbekwaamheid van vissers.
- Uitgave Staat van de Nederlandse visserij
I Geregistreerde stukken
A Periode, 1878-1897
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal
- 314-330: Visserijen, 1878-1897
B Periode, 1898-1905
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal
- 524: D.1 Visserijwetgeving, 1898-1902 en 1904-1905
- 529: D.9 Wetenschappelijk adviseur in visserijzaken, 1898-1905
- 530: D.10 College voor de Zeevisserijen, 1898-1905
- 533: D.13 Zuiderzeevisserij, 1898-1905
- 534: D.14 Lettertekens op vissersvaartuigen, 1899-1905
- 549: D.31 Visserslichten, 1899
II Niet geregistreerde stukken
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2.16.77

Generale Commissie als bedoeld in artikel 3 van de
Zuiderzeesteunwet, (1924) 1925-1975 (1977)

2.16.87.03

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: DirectoraatGeneraal van Scheepvaart (DGS), (1949) 1960-1971
Stichting van de Nederlandse Visserij, 1948-1970
Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de
Staten van Holland, (1589) 1603-1787

2.19.031.02
3.01.09

3.19.54

Heerlijkheid Terschelling, 1322-1615

E Visserij
- 755: Statistische overzichten van bedrijfsresultaten in de verschillende takken
van visserij, 1899-1905, 1 omslag
- 758: Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van het Rijksinstituut
voor het onderzoek der zee te Den Helder, 1902-1905, 1 omslag
1.2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
1.2.2 Taakuitvoering
1.2.2.2 TOEPASSING VAN DE ONDERSCHEIDEN VORMEN VAN TEGEMOETKOMINGEN
1.2.2.2.2 Maatregelen ter verkrijging en tot behoud van werk
1.2.2.2.2.1 IJsselmeer- en Waddenzeevisserij
- 57-59: Stukken betreffende de visstand op het IJsselmeer, 1936-1948, 3
omslagen – 58: het overbrengen van vis uit de Waddenzee naar het IJsselmeer
- 62: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan een
bedrijfseconomisch onderzoek naar de visserij op het IJsselmeer en de
Waddenzee in opdracht van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
uitgevoerd door het Landbouw-Economisch Instituut, 1946-1948, 1 omslag
- 139: Reddingsmiddelen aan boord van vissersvaartuigen en zeeschepen (voorschriften)
Matig ontsloten archief, m.n. nog in dozen
Y Visserij
- 1145: Stukken betreffende de door de Staten van Holland uitgevaardigde
plakkaten, houdende verbod op het vissen met zogenaamde "schrobnetten".
klad, net en afschriften, 1676-1687, 1 omslag. NB: Deels in druk. Michiel ten Hove
maakte deel van het besogne hierover
C. Stukken betreffende het beheer van de heerlijkheid en heerlijke rechten
b. Bijzonder
IV. Het recht van visserij en jacht
- 40: Akte van overeenkomst tussen Karel, graaf van Aremberg, en de inwoners
van de heerlijkheid Terschelling over achterstallige pacht en accijns, 1611 (afschrift), 17e eeuw
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FLEVOLAND
ARCHIEVEN NIEUWE LAND (LELYSTAD)
Toegangsnr. Archieven
Archief Y.N. Ypma, 1982-

Inhoud
Het archief bestaat uit materiaal betreffende de Zuiderzeevisserij. Ypma promoveerde op
het in dienst van de Stichting uitgevoerde onderzoek dat resulteerde in de publicatie:
Y.N. Ypma, Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Publicaties van de Stichting voor het
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders ; nr. 27 (Amsterdam 1962)

ZEELAND
ZEEUWS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
17.1
Bestuur der Visserijen op de Zeeuwse Stromen
(BVZS), 1825-1969
449
Vissersvereniging Yerseke

Inhoud
Diverse kaarten, registers, stukken betreffende visserij en mosselpercelen Waddenzee
-

46: Oostelijk en westelijk deel van de Oosterschelde en Texel, 1912-1913, met
latere wijzigingen, 1929
47: Oosterschelde, Krammer, Volkerak en de Waddenzee, 1946-1979

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
3
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het
Noorderkwartier te Hoorn

Inhoud
2. Inventaris
2.5. Rechtspraak, nrs. 1336-1346, o.a.
- 1346: Register van uitspraken over het door de Staten van Holland aan
Terschellinger vissers verleende octrooi dd. 11 juni 1712 tot vervoer van binnen
het territoir van Terschelling geborgen goederen, 1785, 1 band. NB: Betreft
slechts één zaak, die niet op de rol voorkomt
2.6. Waterstaat, nrs. 1347-1408, o.a.
- 1377: Publicaties, ordonnanties e.d. betreffende dijkzaken, scheepvaart, visserij,
en openbare orde te Den Helder en op de eilanden Wieringen, Texel, Vlieland en
Terschelling; gedrukt; met inhoudsopgave, 1737, 1751-1791, 1 pak
2.7. Varia
- 1412: Stukken betreffende het verzoek van Zuiderzeevissers om strakkere
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14

Departementaal Bestuur van de Zuiderzee te
Amsterdam, 1811-1814

18

Provinciaal Bestuur, 1851-1943

133

Schagen, heerlijkheid, 1427-1830

142

Semeijns de Vries van Doesburgh, 1487-1950

156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

reglementering van de visserij op de Zuiderzee, 1767, 1 omslag
2.2. Periode 11 februari 1811-16 november 1813 (ambtstermijn prefect de Celles)
2.2.2. Stukken van bijzondere aard
2.2.2.10. Landbouw, veeteelt en visserij
- 542: Staten met gedetailleerde gegevens over en andere stukken betreffende de
visserij op de Noord- en Zuiderzee en in de binnenwateren, 1811-1813, 1 omslag
2. Archief van Gedeputeerde Staten
2.2. Organisatie
2.2.3. Eigendommen. Werken in beheer bij de provincie (1820-1 augustus 1876)
- 1788: Stukken betreffende de verpachting door de Provincie van de visserij
langs de Helderse kust, 1857-1872, 1 pak
1. Inventaris van het archief van de Heren en Vrouwen van Schagen en hun aanverwante
geslachten 1414-1830
1.2. Inventaris
1.2.1. Heren en Vrouwen van Schagen
1.2.1.2. Stukken van zakelijke aard
1.2.1.2.1. Heerlijkheid Schagen c.a.
1.2.1.2.1.4. Beheer van goederen en rechten
1.2.1.2.1.4.02. Tienden en visserijen, nrs. 51-54
1.2.3. Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken
- 369: Stukken betreffende het verzoek van Abraham en Isaac Speeck aan de
Staten tot uitvaardiging van een ordonnantie op de visserij, z.j. (1e helft 17e
eeuw), 1 omslag
1.2. Inventaris
1.2.4. Stukken betreffende de geschiedenis van Enkhuizen e.o.
- 937: Lijst van aangevoerde haring door de schepen, varende van Enkhuizen en De
Rijp, 1754, gedrukt, 1 stuk
3. Inventaris
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
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-

176

Losse Aanwinsten, Collectie van, 1356-1983

228

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, 1931-1951

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
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
- 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.
2.7. Jacht en visserij
2.7.2. Visserij
2.7.2.1. Zeevisserij
- 1169: "Het aankomen der ventjagers en haringhbuyssen in den jaare anno
1754", aantekeningen over de opbrengst der haringvangst, 18e eeuw, 3
katernen. NB: Aankoop, 1890
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:
• a. de verlening, verlenging, wijziging en intrekking van vergunningen tot
het maken van werken in of op rijksgrond, zoals het maken van militaire
verdedigingswerken, het leggen van waterleidingbuizen, het aanleggen
van een wandelhoofd (pier) te Zandvoort (1931-1937), alsmede tot het
baggeren en zuigen van zand, schelpen, grind en keileem in de
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Waddenzee en het IJsselmeer en tot het storten van baggerspecie in het
IJsselmeer en de Noordzee, het lozen van afvalwater op de Zuiderzee
(het IJsselmeer) en het storten van vuilnis door de gemeente Den Helder
langs de kust van de Noordzee, het gebruikmaken van Noordzeestrand
ten behoeve van bad- en strandexploitatie, het plaatsen van vaste
vistuigen op en aan de Heldersche zeewering enz.
- 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.
• j. de verlening van vergunningen tot het stellen van vaste vistuigen op,
aan of tegen de dammen van het Krabbersgat (1942-1943, 1948)
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.:
• b. de verlening, verlenging, wijziging en intrekking van vergunningen of
ontheffingen tot het leggen van buisleidingen, het gebruikmaken van de
rijkszeeweringen op Texel tot het hebben en behouden van
vlettenstellingen, het stellen van vistuigen op, aan of tegen de
rijkszeeweringen op Texel, het maken van uitwegen enz.;
2.3.10. Varia
- 600: De medewerking van de Rijkswaterstaat bij een onderzoek naar de trek van
glasaaltjes door het Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, 1946, 1 omslag
Diverse archieven:
02. Archief van de wetenschappelijk adviseur in visserijzaken (1886) 1888-1914 (1916)
02.1. Stukken van algemene aard
02.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
02.2.2. Taakuitvoering
02.2.2.1. Algemeen
02.2.2.1.1. Algemene visserijvraagstukken
- 14: Stukken betreffende plannen tot droogmaking van de Zuiderzee (met onder
meer de publicatie van de samenstelling van de Staatscommissie 1892-9-8,
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circulaires van het Bestuur der Zuiderzee Vereniging en plannen tot inpoldering
van het Wieringermeer), 1892-1909, 1 omslag
02.2.2.2. Vissersvaartuigen
- 22: Stukken betreffende gegevens over de haringvloot (scheepsnummer en
rederij), 1897-1901, 1 omslag
- 24: Stukken betreffende gegevens van de Zuiderzeevissersvloot, 1907-1917, 1
omslag
02.2.2.3. Onderzoek ten behoeve van de zeevisserij
02.2.2.3. 1. Vangstgegevens en metingen
- 25: Staten met gegevens over de dagelijkse aanvoer van zalm, 1870-1916, 1
omslag
- 26: Stukken betreffende de haringaanvoer en tekeningen van de vanggebieden,
1892-1913, 1 omslag
- 28: Staten met gegevens van metingen van gevangen vis gedurende de
vistochten van de "Wodan", 1902-1903, 1 pak
- 29: Staten met gegevens van metingen van gevangen schol gedurende de
vistochten van de "Wodan", 1902-1907, 1 pak
02.2.2.3. 1. Biologisch onderzoek
- 33: Stukken betreffende het onderzoek van Zuiderzee-ansjovis (met tekeningen),
1885-1915, 1 omslag
- 34: Stukken betreffende onderzoekgegevens van Zuiderzee- en Noorzeebliek,
1896-1907, 1 omslag
- 36: Rapport van dr. H.C. Redeke, getiteld: "Zuiderzee en Noordzeebliek op onze
kust", concept, 1907, 1 stuk
- 37: Stukken betreffende het onderzoek naar ansjovissoorten, 1912, 1 omslag
- 38: Rapport van ir. F. Liebert over het verschil tussen Nederlandsche- en vreemde
ansjovis, 1912, 1 stuk
02.2.2.3.3. Planktononderzoek
- 50: Stukken betreffende de uitwisseling van gegevens over het internationaal
Planktononderzoek, 1896-1907, 1 omslag
03. Archief van het rijksinstituut voor het onderzoek der zee 1903-1912, nrs. 85-111
03.1. Stukken van algemene aard – overzichten ingekomen en uitgaande stukken
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3.1. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.2.1 Taakuitvoering
- 93-94: Journalen van het stoomschip "Wodan", gevoerd door kapitein Jan van
Rees, 1907-1914, 2 delen
- 95: Stukken betreffende metingen en wegingen van schol, Den Helder
- 98-99: Stukken betreffende de waarnemings- en meetgegevens van gevangen vis
gedurende de vistochten met het s.s. "Wodan", 1904-1912, 2 pakken
- 100: Stukken betreffende de waarnemingen van eieren van de schol op de
paaiplaatsen, 1905-1910, 1 omslag
- 101: Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport van dr. H.C.
Redeke, getiteld: "Bericht über die Holländische Arbeiten zur Naturgeschichte
der Gadiden 1902-1906", 1902-1907, 1 pak
- 102: Stukken betreffende het door dr. H.C. Redeke verrichte rassenonderzoek
van schol, 1903-1913, 1 omslag
- 103: Stukken betreffende onderzoeken naar de geslachtsrijpheid van schol, 19051906, 1 omslag
- 104: Notitie inzake de uitkomsten van een onderzoek van schelvissen ten aanzien
van gevonden parasieten, 1908, 1 stuk
- 106: Stukken betreffende onderzoek naar de leeftijdsbepaling van schol, 1910, 1
omslag
- 107: Stukken betreffende de kwantitatieve plankton-bepaling in de Noord- en
Zuiderzee, 1905-1906, 1 omslag
4.

Archief van het rijksinstituut voor visscherijonderzoek 1912-1916, nrs. 112-126
- 117: Stukken betreffende de proefvisserij op ansjovis met kor- en kuilnetten ten
behoeve van het ansjovisonderzoek, 1912-1918, 1 omslag
- 122: Stukken betreffende de stroommetingen aan boord van het lichtschip
"Terschellingerbank", 1912, 1 omslag
- 124: Aantekeningen betreffende de uitkomsten van stroommetingen aan boord
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van lichtschepen, Terschellingerbank
5. Archief van het rijksinstituut voor biologisch visscherij onderzoek 1916-1942
5.1. Stukken van algemene aard, nrs. 127-128 – ingekomen en uitgaande stukken
5.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
05.2.3. Taakuitvoering
05.2.3.1. Algemeen
05.2.3.1. 1. Algemene visserijvraagstukken
- 137: Rapport inzake de walvisvangst, genaamd: "De Walvischvangst vroeger en
nu", concept, 1926, 1 stuk
- 139: Stukken betreffende de totstandkoming van rapporten inzake het
zeehondenonderzoek, 1928- 1955, 1 pak
- 140: Stukken betreffende de radiolezing van dr. J.J. Tesch over uitstervende
dieren, 1930, 1 omslag
- 141: Stukken betreffende gegevens van vistochten van de "Max Weber" op de
Waddenzee, 1932- 1949, 1 omslag. NB: Een unieke opname van de kotter Max
Weber, genomen in december 1932, toen het schip net was opgeleverd door de
NV Machinefabriek uit Hardinxveld. De toenmalige eigenaar was de Nederlandse
Dierkundige Vereniging (NDV) die in Den Helder aan Het Nieuwe Diep een
Zoölogisch Station exploiteerde. De kotter was vernoemd naar professor Max
Weber, een bekend zoöloog die van 1898 tot 1910 voorzitter van NDV was. De
Max Weber werd destijds voortgestuwd door een 75 pk 3-cilinder Deutz
dieselmotor en zou tot 1963 als onderzoeksvaartuig dienst doen. De huidige
eigenaren, Jan en Addie den Engelsman, hebben deze foto beschikbaar gesteld.
Zij hebben hun schip herdoopt in Drifter, die tegenwoordig wordt voortgestuwd
door een 6-cilinder Volvo Penta motor van 210 pk.
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-

Bron: http://www.havendenhelder.nl/nieuws.asp?v0=170

-

144: Stukken betreffende advisering inzake octrooi-aanvragen op visserijgebied ,
1941-1953 , 1 omslag
05.2.3.1.2. Internationale organisaties en conferenties
- 150-151: Stukken betreffende deelname aan schol-conferenties, 1921-1925, 2
omslagen
05.2.3.2. Visserijvaartuigen
- 155: Rapport inzake de toestand der Nederlandsche trawlvisscherij vóór en ná de
oorlog in het bijzonder voor de visserij op schol, met onderzoekgegevens, 19201922, 1 omslag
- 156-157: Tabellen bevattende de gegevens over vangsten en besommingen van
stoomtrawlers, sleepboten, motorloggers, kotters en motorkustvissers, 19291932, 2 pakken
- 158: Stukken betreffende reizen met de onderzoekingsvaartuigen "Vulcanus" en
"Nautilus", 1929- 1932, 1 omslag
05.2.3.3. Visserijonderzoek
05.2.3.3.1. Onderzoek ten behoeve van de zeevisserij
05.2.3.3.1.1. Vangstgegevens en metingen
- 159: Grafieken betreffende vangsten en aanvoer van zalmen in Nederland, 1893-
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1919, 1 omslag
161: Stukken betreffende aanvoergegevens van schol te Den Helder, 1916-1921,
1 omslag
- 162: Staten met gegevens over in IJmuiden gewogen en gemeten schol, 19161921, 1 omslag
- 163: Staten met aanvoergegevens van vis: Den Helder, 1916-1926
- 167-168: Zeekaarten, opbrengstgegevens en aantekeningen van tochten
(vaarten) van diverse vissersschepen, 1921, 2 pakken
- 170: Stukken betreffende de aanvoer- en opbrengstgegevens van sprot (vanaf
1895), 1922, 1 omslag
- 176: Grafieken inzake de aangevoerde zeevis en de opbrengsten, 1934-1935, 1
omslag
- 180: Staten met aanvoergegevens van vis: Zeevis, 1941
05.2.3.3.1.2. Biologisch onderzoek
- 181: Verslag omtrent onderzoekingen naar de botvisserij, met
onderzoekgegevens, 1916-1919, 1 omslag
- 182: Stukken betreffende de onderzoeksgegevens van rassen, voedsel, groei en
de leeftijdsbepaling van spiering, 1916-1924, 1 omslag
- 183: Manuscript van dr. J.J. Tesch inzake het onderzoek der zee, 1919, 1 pak
- 185: Verslagen betreffende onderzoeken naar het voedsel van schol op de
Texelgronden, 1920- 1921, 1 omslag
- 186: Rapport van A.C.J. van Goor en mej. G.M. de Lint, getiteld: "Die Texelgründe
und die Biologie der Scholle", concept, 1921, 1 stuk
- 187: Concepten van het rapport van dr. H.C. Redeke, getiteld: "Investigations on
Plaice before, during and after the War", 1922, 1 omslag
- 188: Rapport over de zeebliek met onderzoekgegevens, 1922-1927, 1 pak
- 189: Rapport getiteld: "The distribution of recaptures of Plaice marked by all
nations within the zones prior of the war in successive periods of six months, met
onderzoekgegevens, 1924, 1 omslag. NB. Auteur onbekend
- 190: Stukken betreffende onderzoeken naar de levenswijze van spiering, 1924, 1
pak
- 191: Rapport betreffende het onderzoek over de bot, met onderzoekgegevens,
1925-1926, 1 pak
-
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197: Stukken betreffende het Duits onderzoek van de kleine schol (Jung Scholle),
met foto's, 1928- 1932, 1 omslag
- 199: Stukken betreffende onderzoeken naar de gemiddelde lengte van schol,
1931-1939, 1 pak
- 200: Stukken betreffende het onderzoek naar de groei van schol, 1932-1947, 1
omslag
- 201: Manuscript van dr. J.J. Tesch, getiteld: "Die Niederländische Seefischerei",
1933-1936, 1 pak
- 202: Aantekeningen inzake het onderzoek op tong, 1935, 1 omslag
05.2.3.3.2. Zuiderzee/IJsselmeer-onderzoek
- 203: Stukken betreffende de totstandkoming van het concept-rapport met
betrekking tot de visserij op ansjovisbroed in de Zuiderzee, 1918, 1 omslag
- 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"
05.2.3.3.4. Planktononderzoek
- 232: Stukken betreffende onderzoek naar de werking van drijvende olie op
plankton, 1924-1926, 1 omslag
- 233: Aantekeningen en fotomateriaal over het plankton van de Zuiderzee vanaf
de afsluiting tot de volledige verzoeting, 1927-1935, 1 omslag
05.2.3.3.5. Onderzoek ten behoeve van de binnenvisserij
- 236: Stukken betreffende onderzoekgegevens met betrekking tot het voedsel van
zoet- en brakwatervissen, 1917-1918, 1 omslag
- 238: Stukken betreffende het onderzoek (o.a. maaginhoud) van: alver, baars,
bastaarden van Cipriniden, blankvoorn, bliek, fint, grondel, kopvoorn, paling,
ruischvoorn, serpeling, sneep, snoek, snoekbaars, spiering, winde, zeelt en
zijbijters (o.a. schoolschriften met aantekeningen), 1920-1931, 1 pak
- 241: Gegevens betreffende de visstand te Langeraar en Vreeland (baars,
snoekbaars, snoek, brasem, pos, alver, spiering, grondel en zeelt), 1923, 1 omslag
- 243: Stukken betreffende het onderzoek van de Purmer Ringvaart inzake schade
aan de visstand door verzouting, 1924-1925, 1 omslag
- 244: Stukken betreffende onderzoekgegevens naar de visstand in de polder "De
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Nes" (Texel), 1928-1929, 1 omslag
245: Verslag van het Hoofd van de afdeling Kust-, Rivier- en Binnenvisserijonderzoek van de werkzaamheden aan boord van het onderzoekingsvaartuig
"Meerval" inzake het onderzoek naar het voorkomen van diverse
zoetwatervissoorten langs de Overijsselse kust, 1934, 1 stuk
- 246: Stukken betreffende deelname in de "Commissie inzake het zoutgehalte der
boezem- en polderwater van Noord-Holland", 1939-1942, 1 pak
05.2.3.4. Technisch onderzoek
- 253: Stukken betreffende de proefvisserij met de dwarskuil op de Zuiderzee,
1924-1928, 1 omslag
- 254: Stukken betreffende proeven met de zgn. "saving trawl", 1927-1935, 1 pak –
voor meer informatie zie: artikel van J. Borowik uit 1930
- 257: Publicatie inzake de verhouding van de Hollandse trawlvissers ten opzichte
van de kleine Deense snurrevaadvissers, met reaktie, ca. 1930, 1 omslag
-

6. Archief van het rijksinstituut voor hydrografisch visscherij onderzoek 1916-1942
06.1. Stukken van algemene aard, nrs. 260-264 – ingekomen en uitgaande stukken
- 263: Verslagen over den toestand en de werkzaamheden van het Rijksinstituut
voor Hydrografisch Visserijonderzoek, 1916-1922, 1 omslag. NB: 1919 en 1921
niet aanwezig
06.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
06.2.3. Taakuitvoering
06.2.3.1. Onderzoek op het gebied van visconservering
- 267: Stukken met aantekeningen en foto's betreffende de conservering van
ansjovis, 1917, 1 omslag
- 276: Voorschriften voor de bereiding c.q. marinering van diverse soorten vis en
schelpdieren, ca. 1938, 1 omslag
06.2.3.2. Hydrografisch onderzoek
- 286-287: Staten met gegevens over de temperatuur-, zoutgehalte en halogeenbepalingen van zeewater, gemeten door diverse lichtschepen op de Noordzee en
vaste meetpunten, 1906-1940, 2 pakken – NB: voor meer informatie over
zoutgehalte Waddenzee, zie artikel: de waddenzee wordt langzaam zoeter; voor
meer informatie over temperatuur Waddenzee, zie artikel: de waddenzee warmt
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op
286: Noord-Hinder 1906-1935, Noordzee 1911-1932, Zuiderzee 1907-1910,
Waddenzee 1946-1947, Wodan 1913-1936, Maas 1912-1917, West-Indische
Maildienst 1913-1916 en 3 verzamelstaten,
287: Terschellingerbank 1909-1940, Doggersbank Noord/Zuid 1918-1921,
Schouwersbank 1912-1917, Scheveningen 1910-1916, Haaks 1909-1939 en
Hollandsche Loyd 1913-1916,
288: Stukken betreffende metingen van temperatuur en zoutgehalte van de
Zuiderzee/ IJsselmeer, 1907-1936, 1 pak
289: Staten met gegevens over de zoutgehaltebepalingen van zeewater in de
wateren van Noord-Holland en Friesland, 1914-1921, 1 omslag
290: Staten met temperatuur- en waterhoogtegegevens gedurende de maanden
juli tot en met december 1916, 1 pak
292: Verslag inzake de waarnemingen over het zoutgehalte van het binnenwater
in Noord-Holland in verband met de overstroming in januari 1916, met
geleidebrief, 1918, 1 omslag
297: Aantekenboek met gegevens over het soortelijk gewicht van het Zuiderzeewater, 1928-1931, 1 deel
298: Stukken met aantekeningen inzake temperatuur en zoutgehalte van het
water van de Zuiderzee, 1931-1935, 1 omslag
299: Stukken betreffende metinggegevens van watermonsters geschept door de
"Nautilus", 1933- 1951, 1 omslag
301: Stukken betreffende het onderzoek naar het zoutgehalte van het water van
het Amstelmeer, 1934-1940, 1 omslag
302: Nota inzake beschouwingen over de zoutgehalte-bepaling in zeewater,
1935, 1 stuk
303: Stukken met aantekeningen van dr. J.J. Tesch en ir. F. Liebert inzake het
zeewateronderzoek, ca 1922-ca 1935, 1 pak

7. Archief van het rijksinstituut voor visserijonderzoek (1916) 1942-1991
In 1956 ontstond in Zeeland ongerustheid over de gevolgen van het Deltaplan voor de
Zeeuwse oester- en mosselteelt. In verband hiermee werd in 1956 een houten
hulplaboratorium van het RIVO neergezet in Wemeldinge aan de Reepweg 212. Er
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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).
7.1. Stukken van algemene aard (correspondentie, verslagen, vergaderstukken), nrs.
304-322
7.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
7.2.3. Taakuitvoering
7.2.3.1. Algemeen, nrs. 387-676
7.2.3.1.1. Visserijvraagstukken
- 395: Stukken betreffende advisering over een eventuele aanleg van een
verkeersdam naar Ameland, 1967-1970, 1 omslag
- 399: Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage aan de
Waddenzeecommissie voor de totstandkoming van het rapport van deze
commissie, 1972-1973, 1 omslag
- 401: Stukken betreffende opmerkingen over de "Lijst met namen van vissen,
schaal- en schelpdieren ter vervanging van de lijst zoals omschreven in de
Visserijwet 1963, gewijzigd 18 oktober 1973, Stcrt. 203", 1980, 1 omslag
7.2.3.1.3. Internationale organisaties en conferenties
- 575: Stukken betreffende de organisatie van een Ad Hoc Meeting on Design and
Practical Operation of Research Aquarium Systems van 8-10 april 1975 op Texel,
1975, 1 omslag. NB: Eindrapport ontbreekt
7.2.3.2. Visserijonderzoek
7.2.3.2.3. Algemeen, nrs. 677-691
07.2.3.2.2. Biologisch onderzoek zeevisserij
07.2.3.2.2.1. Algemeen
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697: Reisverslagen van onderzoekingsvaartuigen; ‘Waddenzee’, 1968-1972
707: Stukken betreffende samenwerking met Duitse visserijbiologen in het
Waddenzee-onderzoek, 1970-1975, 1 omslag
- 714: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het rapport van de
Waddenzeecommissie getiteld; "The fishery in the German and Dutch
Waddensea", 1977-1978, 1 omslag
- 722: Stukken betreffende het verstrekken van gegevens voor de Algemene
Milieustatistiek van het CBS met betrekking tot de totale vangst en paaibiomassa van tong, schol, haring, makreel en kabeljauw, 1984, 1 omslag
07.2.3.2.2.2. Makreelonderzoek, nrs. 729-730
- 729: Rapporten en manuscripten van drs. K.H. Postuma en drs. J.J. Zijlstra
betreffende het makreel- onderzoek, 1964-1965, 1 omslag
- 730: Rapporten van drs. A. Eltink inzake het horsmakreel-onderzoek, 1989-1991,
1 omslag
07.2.3.2.2.3. Platvisonderzoek
- 732: Rapporten en manuscripten van J.F. de Veen betreffende het
scholonderzoek, 1961-1965, 1 omslag
- 733: Rapporten en manuscripen van dr. P. Korringa, J.F. de Veen en H. Kruuk
betreffende het tongonderzoek, 1962-1966, 1 omslag
- 735: Stukken betreffende de beschrijving van de esterase typen in het plasma
van schol en bot, 1967, 1 omslag
- 737: Nota over de invloed welke de garnalenvisserij in de Waddenzee heeft op de
jonge platvis welke dit gebied als kinderkamer gebruikt, 1972, 1 stuk
- 738: Memorandum inzake de bescherming van de Noordzee-Tong, opgesteld
naar aanleiding van de special meeting van de North-East Atlantic Fisheries
Commission (NEAFC), in december 1973 in Londen en in juni 1974 te Bonn, 1973,
1 stuk
- 741: Stukken betreffende de bemonstering van bot in het kader van het Joint
Monitoring Programme, 1986-1989, 1 omslag
- 742: Publicatie van drs. F.A. van Beek en A.D. Rijnsdorp, getiteld: "Monitoring
juvenile stocks of flatfish in the Wadden Sea and the coastal areas of the
southeastern North Sea", 1989, 1 omslag
07.2.3.2.2.4. Haringonderzoek
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745: Manuscripten van dr. B. Havinga, getiteld: "The anchovy in the Dutch waters
after the enclosure of the Zuidersea", 1948, 1 omslag
- 746: Verslag van de heer L.K. Boerema over het spekbliekonderzoek in 1948,
1948, 1 stuk
07.2.3.2.3. Biologisch onderzoek binnenvisserij
07.2.3.2.3.2. Aalonderzoek
- 790: Stukken betreffende onderzoeken naar de intrek van glasaal, 1952-1955, 1
omslag
- 791: Rapporten en manuscripten van dr. C.L. Deelder betreffende het aalonderzoek, 1955-1966, 1 omslag
- 793: Stukken betreffende het voorstel tot het kweken van aal in betonbassins
alsmede het onderzoek naar de mogelijkheid tot het opkweken van glasaal tot
aal in aquaria, 1967-1970, 1 omslag
- 795: Stukken betreffende de samenwerking met het Zoölogisch Laboratorium
inzake het endocrinologisch onderzoek ten behoeve van de visserij in het
algemeen en van geslachtsdifferentiatie bij aal en eirijping en paaien van harders
en bandeng in het bijzonder, 1975-1976, 1 omslag
- 796: Projectbeschrijvingen van de Afdeling Biologisch Onderzoek
Zoetwatervisserij-Aal, 1977, 1982, 1 omslag
- 799: Stukken betreffende onderzoek naar de gevolgen van experimentele
onttrekking van ondermaatse aal ten behoeve van de pootaalvoorziening van de
binnenvisserij en de aalkweek, 1985-1986, 1 omslag
07.2.3.2.5.8. PCB's en pesticidenonderzoek
- 943: Verslag van het PCB onderzoek in de rode aal van 1982, 1982, 1 stuk
07.2.3.2.6. Technisch onderzoek
07.2.3.2.6.2. Visserijtechniek
07.2.3.2.6.2.1. Vistuigen
- 992: Stukken betreffende het onderzoek naar ontsnappingsmogelijkheden van
tong in boomkornetten, 1969, 1 omslag
07.2.3.2.6.2.2. Elektrische visserij
- 1007: Rapport van een bezoek aan West-Duitsland voor het deelnemen aan
proeven met elektrische aal- visserij (project 7.20), 1973, 1 stuk
- 1009: Nota voor de Commissie Experimentele Visserij inzake de introductie van
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elektrische visserij op platvis en garnalen, met bijlage, 1975, 1 omslag
1011: Stukken betreffende het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
elektrische stimulering van platvis, 1978, 1983, 1 omslag
07.2.3.2.6.3. Scheepstechniek
- 1030: Verslagen van proeven met de vispomp tijdens de "Tridens"-reis bij het
vissen op makreel in de periode 4-19 mei 1981, 1981, 1 omslag
7.2.3.3. Hydrografisch onderzoek
- 1041-1048: Staten met gegevens over metingen van temperatuur en zoutgehalte
van zeewater, verricht door Zuiderzeestations, 1916-1951, 7 omslagen en 1 pak
- 1042: Lemmer, 1916-1935
- 1043: Marken, 1916-1935
- 1044: Nieuwe Diep, 1916-1924
- 1045: Roptazijl, 1918-1951
- 1046: Urk, 1916-1935
- 1047: Wieringen, 1918-1932
- 1048: Zurich, 1918-1924
- 1049: Staten met gegevens over maandgemiddelden van metingen van
temperatuur en zoutgehalte van water uit de Zuiderzee/IJsselmeer en
Waddenzee, 1916-1982, 1 pak
- 1050-1055: Staten met gegevens over metingen van temperatuur en zoutgehalte
van zeewater, verricht door Waddenzeestations, 1916-1982, 5 pakken en 1
omslag
- 1050: Breezanddijk, 1952-1982
- 1051: 't Horntje, Texel, 1947-1982
- 1052: Marsdiep, 1916-1962
- 1053: Terschelling, 1918-1952
- 1054: West-Terschelling, 1952-1982
- 1055: Zoutkamp, 1930-1932, 1 omslag. NB: alleen zomermaanden
- 1056: Stukken betreffende metinggegevens inzake de bepaling van het
zoutgehalte van de Waddenzee in verband met visserijbelangen, 1942-1951, 1
omslag
- 1057: Stukken betreffende onderzoek naar het zoutgehalte en de temperatuur
van de Waddenzee in verband met de trek van de glasaal, 1947, 1 omslag
-
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-

-

1058-1063: Staten met gegevens over dagelijkse metingen van temperatuur en
zoutgehalte van zeewater, verricht door lichtschepen, 1947-1981, 6 pakken
1061: Terschellingerbank, 1948-1975
1062: Texel, 1947-1968
1063: Texel, 1970-1977
1065: Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan een uitgave van
de Nederlandse Dierkundige Vereniging, getiteld: "Veranderingen in de flora en
fauna van de Zuiderzee na de afsluiting in 1932" door het schrijven van het
hoofdstuk "Hydrografie van het IJsselmeer", 1953, 1 omslag
1068-1070: Staten met gegevens over gemiddelde metingen van temperatuur en
zoutgehalte van zeewater, verricht door lichtschepen, 1976-1981, 3 omslagen
1068: "Haaks", later "Texel, 1906-1976
1070: "Terschellingerbank", 1906-1975
1071: Stukken betreffende onderzoek naar de volledigheid van de meetreeksen
van watertemperaturen, alsmede stukken betreffende het verzoek tot
voortzetting van de waarnemingen, 1978-1979, 1 omslag
1072: Staat met gegevens over de jaargemiddelden van zoutgehaltebepalingen,
verricht door lichtschepen, 1906-1981, 1 stuk
1073: Staten met meetgegevens van temperaturen en zoutgehalte van zeewater
over de jaren 1860-1980, 1981-1982, 1 pak. NB: Computeruitdraaien; grafieken
1074: Rapport van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) te
De Bilt inzake de geschiedenis van de watertemperatuur en
zoutgehaltewaarnemeningen van het RIVO gedurende de periode 1860- 1981,
1982, 1 stuk

09. Archief van de afdeling "zeevisserij" te 's-Gravenhage 1943-1955, nrs. 1104-1107
11. Bijlagen:
- Bijlage 1 (behorend bij inv. nr. 717): Biologisch Onderzoek Zoutwatervisserij, o.a.
• ZE 83-03 Molenaar, N.: Praktijkproef met de spoelsorteermachine in de
Waddenzee
- Bijlage 2 (behorend bij inv. nr. 786): Biologisch Onderzoek Binnenvisserij, o.a.
• BV 89-02 Cazemier, drs. W.G.: Perspectieven van onderzoek naar de
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640

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

invloed van intrekbarrières langs de kust, op de migratie van anadrome
vissoorten, vooral toegespitst op de Haringvlietsluizen
- Bijlage 3 (behorend bij inv. nr. 807): Biologisch Onderzoek ZoetwatervisserijSchubvis;
- 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
• -- ----- Kamstra, ir. A.: Nieuwe resultaten glasaal onderzoek 1991
- Bijlage 6 (behorend bij inv. nr. 872): Chemisch Onderzoek
- Bijlage 7 (behorend bij inv. nr. 875): Milieu Onderzoek, o.a.
• MO 87-02 Hagel, dr. P.: Mogelijke effecten van olieverontreiniging in het
Nederlandse kustwater op de visserij
- Bijlage 8 (behorend bij inv. nr. 975): Technisch Onderzoek, o.a.
• TO 85-02 Agricola, ing. J.B.: Elektrische stimulering van platvis.
Resultaten, konklusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
experimenten uitgevoerd in 1984
• TO 88-04 Veenstra, ir. F.A.: Maritieme visserijtechnieken. Meerjarig
Programma-onderzoek 1988-1992
• TO 91-07 Land, M. van der: Automatisering sorteren eieren uit
planktonmonsters
2. Inventaris
2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
2.1.2.3. Economische ontwikkeling
- 104-105: Informatie over visserij, industrie, toerisme, bevolking en ontwikkeling
in de gemeente Texel, 1979, 2 omslagen
• 104: rapport
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• 105: Statistische gegevens
2.1.2.9. Landbouw en visserij
- 199: Rapport over de mogelijkheden voor verbetering van de visserij, 1937, 1
omslag
- 201: Overzicht van markten, veilingen en beurzen van agrarische producten en
vis in de provincie Noord-Holland, 1943, 1 omslag
- 202-203: Rapport over de ontwikkeling van de visserij van Texel, 1953, 2
omslagen – rapport; samenvatting en conclusies van het rapport
- 204: Rapport over de visserijproblemen rondom de waddenzee, 1955, 1 omslag
- 205-206: Rapporten over visaanvoer uit de Waddenzee in enkele
Waddenzeehavens, 1956, 1960, 2 omslagen
- 207: Overzicht van de ontwikkelingen vanaf eind 1930 in de visserij, met name
van de verre visserij, 1957, 1 omslag
- 208: Correspondentie met bijlagen over de scheepvaart en visserij in de
gemeente Texel, 1958-1974, 1 omslag
- 211: Correspondentie met bijlagen over de visafslag in de gemeente Den Helder,
1961-1965, 1972, 1 omslag
- 212: Correspondentie met bijlagen over de visserij van de gemeente Texel,
1961-1972, 1 omslag. NB: met hiaten
214: Correspondentie met bijlagen over visverwerking van de gemeente Marken,
1966-1974, 1 omslag
- 216: Rapport over de problemen in de visserij van de gemeenten Texel, Den
Helder en Wieringen, 1972, 1 omslag
- 217: Visserijnota van de provincie Noord-Holland, 1974, 1 band

WESTFRIES ARCHIEF (HOORN)
Toegangsnr. Archieven
0441
Gemeentearchief en de boekerij van de gemeente
Hoorn, 1948-1974

Inhoud
2.9. Inlichtingen en documentatie
2.9.2. Onderwerpen
- 240: Aantekeningen van T.R. Mulder betreffende visrechten, z.j., 1 omslag

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven
Bibliotheek

Inhoud
Gemeente Wieringerwaard, 1810-1934
- 36 E 29: Een zee te hoog : scheepsrampen bij de Nederlandse zeevisserij 186028

Gemeentebestuur, 1810-1934 (1936)

1976 / door H.A.H. Boelmans Kranenburg en J.P. van de Voort, [Bussum] : De
Boer Maritiem], 1979
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.14. Economische aangelegenheden
2.14.5. Jacht en visserij, strandvonderij
- 653: Ingevulde aangifteformulieren ten behoeve van de inschrijving van zee- of
kustvissersvaartuigen in een register, 1911-1913, 1919, 1922, 1927, 1 omslag
- 655: Stukken betreffende de uitkomsten van de zee- en kustvisserij, 1914-1918,
1930, 1 omslag
- 656: Stukken betreffende de ondersteuning van vissers in verband met slechte
opbrengsten, 1920-1934, 1 omslag
- 657: Staat van vissersvaartuigen, 1929. Met stukken betreffende deze staat,
1930, 3 stukken
- 658: Staat van in de gemeente aanwezige platbodems, die in staat zijn om over
"verdronken land" te kunnen varen, [1e kwart 20e eeuw], 1 stuk

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
8
Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd
(BRF), 1795-1813 (1815)

Inhoud
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
1.4.04.2.04. Financiën en eigendommen
1.4.04.2.04.3. Provinciale eigendommen
- 385: Stukken betreffende de verhuur van de tollen, visrechten en landerijen bij
de (Dokkumer) Nieuwe Zijlen onder Engwierum, 1796, 1797, 1 omslag
1.4.04.2.09. Landbouw, jacht en visserij
- 511: Stukken merendeels ingekomen naar aanleiding van het plakkaat van 22
september 1795, betreffende de jacht en visserij, 1795, 1 omslag
- 512: Verzoekschriften om te mogen vissen in de verboden tijd, 1795, 1796, 1
omslag
1.6. Besturen en instellingen 1802-1807
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1.6.1. Het departementaal bestuur van Friesland
1.6.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.6.1.2.08. Landbouw, ontginning, jacht en visserij
- 1046: Missiven van gemeentebesturen, met naamlijsten van ingezetenen die
consent hebben om te jagen, vogelen en vissen, ingezonden naar aanleiding van
de publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 28 oktober 1799 artikel 9, 1802,
1803, 1 omslag
- 1047: Missiven van gemeentebesturen, houdende opgaven van geregistreerde
particuliere zwanenjachten en visserijen, ingekomen naar aanleiding van de
aanschrijving van 27 januari 1807 nr. 2, met een overzicht over het gehele
departement, 1807, 1 omslag
9-01

Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland, 18761964 (1981), met retroakta, 1831-1875

02.02. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
02.02.02. Taakuitoefening
02.02.02.05. Beheer van en toezicht op zee-, zeesluis- en havenwerken
02.02.02.05.12. Oostmahorn
- 1492: Stukken betreffende plannen tot het maken van een opscheepshoofd en
een vissershaven, 1885-1929, 1 omslag

11

Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922

6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.10. Gebruik van bodem en dieren
6.2.10.2. Jacht en visserij
- 5761: Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor de uitoefening
van de visserij langs de kust, 1885, 1902, 1910- 1918, 1 omslag
- 5762: Stukken betreffende het geven van inlichtingen aan de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid over de zalm- en elfvisserij op de Friese
wateren, 1885, 1 omslag
- 5765: Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor de teelt en de
visserij van schelpdieren in de Lauwerszee, 1912, 1 omslag
6.2.12. Sociale zorg en sociale verzekeringen
6.2.12.2. Organisatie en uitvoering
- 5814: Stukken betreffende het uitoefenen van het toezicht op de Commissie ter
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ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers van
Wierum, 1893-1918, 1 omslag. NB: De leden van deze commissie werden door
Gedeputeerde Staten benoemd. De commissaris der koningin was van
rechtswege voorzitter

12-01

Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland,
1919-1961

9. Ter documentatie verzamelde stukken
- 5978: Krantenartikelen betreffende de ramp met de vissersvloot van Paesens en
Moddergat, 1883-1958, 1 omslag
10. Bijlagen
Bijlage 2. Beknopte analyse van de inhoud van de gemeente- verslagen (inv.nrs. 18931968, 4110-4200)
XII. Nijverheid, handel en scheepvaart
(b). Nijverheid
- Fabrieksnijverheid en ambachten
- Vervening, jacht en visserij
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
- 3350: Stukken betreffende de bestrijding van wolhandkrab, 1935, 1936, 1937,
1946, 1 omslag
- --: Diverse merendeels voor kennisgeving aangenomen stukken betreffende de
visserij, 1959-1979. NB: Zie het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland,
1962-1986
4. Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961
4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
4.2.4. Taakuitvoering
4.2.4.12. Maatschappelijke zorg (-1.84)
4.2.4.12.3. Maatschappelijke zorg t.b.v. verschillende groepen
4.2.4.12.3.08. Getroffenen door rampen, ongevallen en andere buitengewone
omstandigheden
- --: Stukken betreffende het uitoefenen van het toezicht op de "Commissie ter
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12-02

Commissaris der koningin in Friesland, 1923-1961

43-01

Ontvangers der Domeinen

ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers van
Paesens en Moddergat", 1883-1926. NB: Zie de archieven van het Provinciaal
Bestuur van Friesland, 1813-1922, inventarisnummer 5813
- 3439: Stukken betreffende het uitoefenen van het toezicht op de "Commissie ter
ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers van
Wierum", 1921-1932, 1 omslag. NB: Zie ook het archief van de Commissie ter
ondersteuning der nagelaten betrekkingen van de verongelukte vissers te
Wierum, 1893-1933, dat zich bevindt in het Ryksargyf
- 3440: Stukken betreffende het verlenen van steun aan slachtoffers van storm- en
watersnoodrampen, 1925-1960, 1 pak
4.2.7. Bij het archief bewaarde niet-archivalia
- --: Krantenartikelen betreffende de ramp met de vissersvloot van Paesens en
Moddergat, 1883-1958. NB: Zie de archieven van het Provinciaal Bestuur van
Friesland, 1813-1918 (1922), inventarisnummer 5978
3. Inventaris van het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 1923 – 1961
3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.2.2. Taakuitvoering
3.2.2.13. Volksontwikkeling en opvoeding alsmede kerkelijke aangelegenheden
3.2.2.13.2. Musea, tentoonstellingen, historische en andere culturele waarden
- 1059: Stukken betreffende de onthulling van het monument te PeasensModdergat ter nagedachtenis van de ramp met de vissersvloot, 1958, 1 omslag
1.5. Archief van het kantoor Harlingen, 1846-1945
1.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
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
- 504: Kaarten betreffende de visserij in de Waddenzee, 1915, 1 omslag
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43-02

Dienst der Domeinen, inspectie Leeuwarden, 18711969

49

Rijkswaterstaat, 1803-1849; Rijkswaterstaat in
Friesland, (1840) 1849-1951 (1957) 94-1940

49-02

Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland,
1954-1977

222

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

312

Heerlijkheid Schiermonnikoog

Supplement: Naast de archivalia van kantoren van de Ontvangers der Domeinen (18451945) kwam bij de inventarisatie van het archief van de opvolger van deze kantoren , nl.
het kantoor van de Inspektie der Domeinen te Leeuwarden (1946-1969), nog een
bestand akten tevoorschijn. In dit bestand vinden we o.a.
- Rubriek F: afkoop van jacht- en visrechten
8. Rijkswaterstaat in Friesland (1840) 1849- 1951 (1957) 94-1940)
8.05: Archief van het arrondissement Friesland (vanaf 1918 Leeuwarden), 1882-1951
(1956)
- 591: Friese haringvisserij 1914, 2 stukken
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
- 280: over vissers- en jachthavens, 1973-1975
2.1. Stukken van algemene aard
2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.5. Beheer en bescherming van het Waddengebied
2.2.5.08. Land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij en visserij
- 1236-1245: Stukken betreffende de bemoeienis van de vereniging met diverse
aspecten van de visserij, 1973-1999 en 20ste eeuw, 10 omslagen
- 1250: Stukken betreffende het geven van commentaar op de structuurnota zeeen kustvisserij, 1992-1996, 1 omslag
- 1251-1259: Stukken betreffende de bemoeienis van de vereniging met de
kustvisserij, 1997-1999, 9 omslagen
2.2.5.10. Biologie, natuur- en landschapsbescherming, nrs. 1353-1404
- 1368: Stukken betreffende de bemoeienis van de vereniging met het bestrijden
van visziekten, 1980-1987, 1 omslag
- 1390: Stukken betreffende de vistrek en de achteruitgang van het zeegras in de
Waddenzee, 1997-1998, 1 omslag
2.1. Stukken betreffende de heerlijkheid Schiermonnikoog
2.1.5. Strand en zeerecht
- 55: Overeenkomst tussen de heer van Schiermonnikoog en gecommitteerden van
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Dokkum over visvangst, veerdienst en verkoping van gestrande goederen, 1649,
1 stuk

GEMEENTE HET BILDT
Toegangsnr. Archieven
01
Overheidsarchieven

Inhoud
29. Documentatie
- 3038: Rapport De visserijvloot van de Waddenzee, de Lauwerszee, de Dollart
en de Eems per 1 januari 1966 door het Ministerie van Landbouw en Visserij,
1966, 1 katern

03

Verzamelingen

Knipsels:
- Knipsel 303: De ramp op de Friesche Wadden; Berlikumer Courant, vrijdag 27
-

september 1935
Knipsel 344: De haringvisscherij in de Waddenzee, 1 mei 1940
Knipsel 344b: Van februari tot mei visten stoere mannen een pover bestaan uit
het Wad; De Bildtse Post, 17 november 1950

11.1 Collectie huisbibliotheek (001-010)
- 004-BK0093: Geskidenis fan de Bildtse Waddenfisserij; S.H. Buwalda; Stichting
Ons Bildt, 1986
11.6 Collectie huisbibliotheek (051-060)
- 055-FK0717: Vissers van wad en gat; S.J. van der Molen; Fryske Akademy,
1976

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

011

Compagnie Haringvisserij Dokkum (CHR), 1701 1715

Inhoud
6. Oostdongeradeel, 1816-1928
6.12. Verkeer en bedrijf
- 1322: "Register van vissersvaartuigen in de gemeente", 1891-1909, 1 deel
- 1323: Staat houdende opgave van de onderscheidingstekens der vissersvaartuigen, 1888, 1 katern. NB: gedrukt
- 1324: Inschrijvingsbiljetten op de jaarlijkse visserijverpachting, 1913, 1 omslag
Een link aanbrengen
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GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven
Inhoud
Bibliotheek GAG Boeken
- 25028DUB: Dag zee, donkere zee : kinderen tekenen en dichten over de visserijramp van 1883 / [gedichten en tekeningen: leerlingen van CBS 't
Kompas te Paesens, Ichtusschool en OBS Solte Campe te Zoutkamp en de Skoalle mei de Bibel te Wierum ; teksten: Joan Stam ... et al. ; red.: Lenny
Bulthuis ... et al.]. – 2008
80
Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning, Dienst
2.1. Archief van de afdeling landaanwinning van de directie der registratie en domeinen
Landaanwinningswerken in Groningen (1926-1952
te Leeuwarden
(1953))
2.1.1. Landaanwinning, Friesland en Groningen gezamenlijk betreffende
2.1.1.3. Taakuitvoering
- 16: Stukken betreffende de beantwoording van vragen van het Tweede-Kamerlid
Woudenberg omtrent mogelijke schade aan de visserij tengevolge van de
landaanwinning, 1939, 4 stukken
376

742

Departement Groningen van de Nederlandse
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1837
– 1998

Provinciale waterstaat Groningen, (1850) 1865 1955

In 1889 werd door en uit het departement een commissie benoemd (Commissie voor de
Zeevisserij) om na te gaan of en op welke wijze het mogelijk was de aanvoer van zeevis
naar de stad Groningen te bevorderen. De commissie stelde zich in verbinding met de
"Vereniging tot hulp in nood en tot bevordering van den bloei der zeevisscherij en van die
op de wadden" te Zoutkamp. Dit leidde in 1895 tot de oprichting van de GroningerZoutkamper Zeevisscherij Maatschappij waarin het departement 5 aandelen nam.
3.3. Archief van de Commissie voor de Zeevisserij
3.4. Archief van de Groninger-Zoutkamper Zeevisscherij Maatschappij (1895-1898) –
notulen en andere stukken
4 Archieven van districten in het latere District 3: Winsum
4.2 District 3: Leens
4.2.3 Taken
- 2004: Bestek voor de verlenging van de aanlegkade voor vissersvaartuigen te
Zoutkamp, 1931, 1 stuk
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