
RIJKSWATERSTAAT

WADDENARCHIEVEN

Versie 27-6-2011
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INLEIDING

In onderstaand overzicht vindt u materiaal met betrekking tot het waddengebied afkomstig uit de archieven van Rijkswaterstaat. 

De opbouw van het overzicht is als volgt:

- Nationaal Archief
- Noord-Hollands Archief
- Tresoar
- Groninger Archieven

NATIONAAL ARCHIEF  
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2.16.08: Archieven van de Waterpassing van de Algemene Dienst van Rijkswaterstaat, 1832-1881; Correspondentie van de Rijkscommissie voor de 
Graadmeting en Waterpassing, 1879-1881
I.   ARCHIVALIA BETREFFENDE WATERPASSING BEHOREND TOT HET ARHIEF VAN DE ALGEMEENE DIENST VAN RIJKSWATERSTAAT, 1832 - 1881 en z.j.
D.   Overige waterpassingen, nrs. 61-70

- 65: Waterpassingen in Friesland (deel 2), 1870 - 1871, 1885, 1 deel
- 68: Waterpassingen op Texel en Vlieland, 1876 – 1877, 1 deel
- 69: Waterpassingen op Texel en Vlieland door H.F. Beyerman, aspirant-ingenieur en W, de Man, Buitengewoon opzichter, met nota van toelichting, 

1876 – 1877, 1 folio deel

II.   CORRESPONDENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GRAADMETING EN WATERPASSING, 1879 – 1881, nrs. 71-72

III.   OVERIGE STUKKEN, nr. 73
2.16.74: (Directie) Algemene Dienst van Rijkswaterstaat, (1870) 1930-1956
Algemeen, nrs. 1-82 – ingekomen en uitgaande stukken, indices
Organisatie, nrs. 83-91
Personeel, nrs. 92-96
Taakuitvoering, nrs. 97-129

- 97-125: Staten van waterstanden, 1888-1950, 19 pakken en 10 omslagen . NB: het betreft hier alleen waterstanden van de rivieren 
- 128: Maandrapporten van de afdeling Waterhoogten, vanaf augustus 1947 van de Hydrometrische Dienst, 1946-1953, 1 omslag
- 129: Stukken betreffende het bijwonen in Rome van vergaderingen over oceanografische en hydrografische vraagstukken, in het kader van het tiende 

congres van de Union Géodésique et Geophysique Internationale (UGGI), 1954, 1 pak

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF  

135: Rijkswaterstaat, opzichters vóór 1850

2.1. Matthijs den Berger
Matthijs den Berger werd op 15 maart 1743 door Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier aangesteld tot opzichter van 's lands 
werken op het Eijerland, alsmede tot "provisionele" opzichter van 's lands werken op Vlieland en Terschelling. In 1747 werd hij door Gecommitteerde Raden 
benoemd tot opzichter van de Schans en commies van het magazijn op Texel. Den Berger is ook op andere eilanden werkzaam geweest, bijvoorbeeld op 
Wieringen en Urk. Hij overleed in 1762.

- 1-2: Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van M. den Berger,  1743-1762, met retroacta vanaf 1719, 2 banden. NB: Enkele 
stukken zijn verkeerd ingebonden
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2.2. Leendert den Berger
Leendert den Berger (1743-1802), zoon van Matthijs den Berger, werd door Gecommitteerde Raden in 1760 aangesteld tot opzichter van 's lands werken op 
Vlieland en Terschelling, en in 1762 tot opzichter van 's lands werken op Texel en het Eijerland. In hetzelfde jaar werd hij ook benoemd tot opzichter van de 
Schans en commies van het magazijn op Texel. Na het overlijden van Pieter Harge werd hij bovendien aangesteld tot opzichter van 's lands werken te Den 
Helder, "bestaande in het opsigt van de Nieuwedieperhaven, voorsieninge van de vastewal, van beplantingen der duijnen bezuyden Kijkduin, item van de 
Zanddijk, Oogduynen, alsmede over de batterijen, 's landshok, magasijnen, en materialen in de magasijnen sig bevindende, item huysen en gronden op 
Coegras". (Gecommitteerde Raden Noorderkwartier, inv.nr. 3 AP, 22 juli 1784).

- 3-14: Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van L. den Berger, 1760-1806, 2 banden en 10 pakken

2.3. Jacob de Liefde
Jacob de Liefde werd in 1808 benoemd tot opzichter op Texel en in 1811 tot conducteur eerste klasse. Hij was ook werkzaam op andere eilanden zoals Urk, 
Marken en Schokland. Bovendien was hij gemeentearchitect op Texel. Hij overleed daar op 22 december 1824.

- 17: Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van J. de Liefde, 1810- 1813, 1818-1824 en z.j., 1 omslag. NB: Een aantal stukken heeft 
betrekking op zijn werk als gemeentearchitect op Texel

2.4. Cornelis van der Sterr
Cornelis van der Sterr was opzichter van de Rijkswaterstaat op Vlieland (1828-1832); daarna opzichter van de provinciale waterstaat te Den Helder 
(Nieuwediep) van 1833 tot zijn overlijden op 22 augustus 1869. Hij was tevens opzichter van de Rijkswaterstaat te Nieuwediep (vanaf 1841). Van der Sterr was 
van 1 april 1825-1829 gemeentearchitect op Texel.

2.4.1. Algemeen, nrs. 18-37
2.4.2. Bijzonder, nrs. 38-43c, o.a.

- 38: Stukken betreffende opmetingen en peilingen op en bij Vlieland, 1824-1830, 1840- 1841, 1 omslag. NB: Gedeeltelijk klad
- 39: Register van peilingen en opmetingen in de haven van Vlieland, 1830-1832, 1 katern
- 40: Register van peilingen en opmetingen bij Vlieland, 1830-1832, 1 katern
- 41: Staten houdende waarnemingen van het hoog- en laagwater en van de weersgesteldheid in de haven van Vlieland, 1831 dec.-1849, 1 pak
- 42: Staten houdende opgave van scheepsmetingen wegens de levering van materialen voor het onderhoud en de versterking van de Helderse 

zeewering, 1833-1840, 1 band
- 43a: Staten houdende waarnemingen van het hoog- en laagwater en van de weersgesteldheid in het Nieuwediep, 1836-1844, en in de haven beoosten 

het Oude Schild op Texel, 1841-1842
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156: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem, (1807) 1811-1930
2. Bijlagen
3. Inventaris
3.1. Periode 1807 – 1867
3.1.1. Algemeen, nrs. 1-328
3.1.2. Bijzonder, nrs. 329-360, o.a.

- 338-351: Registers, houdende gegevens over de aanbesteding en betaling van werken op het gebied van de natte en droge waterstaat, 1813-1850, 14 
delen

- 357: Begrotingen van kosten en lijsten van uitgaven voor reparaties en herstellingen, wegens de stormvloed van 1825, aan dijken, sluizen en andere 
waterstaatswerken, 1825, 1 omslag

3.1.3. Gedeponeerd
3.1.3.1. Stukken van de agenten van het Domein te Hilversum, Amsterdam en Alkmaar, nrs. 361-367

3.2. Periode 1868 – 1881
3.2.1. Algemeen, nrs. 368-384
3.2.2. Personeel en organisatie, nrs. 385-386
3.2.3. Taken
3.2.3.1. Algemeen, nrs. 387-388

- 387-388: 1868 - 1869, 1873 – 1881, 1 pak en 1 omslag, o.a. 
• A. Ontwerp-begrotingen wegens de dienst der rijkszee- en havenwerken, kanalen, wegen en bruggen in de provincie Noord-Holland. 
• B. Stukken betreffende de jaarlijkse aanvraag van fondsen voor werken van de Waterstaat in beheer bij of in eigendom van de provincie 

Noord-Holland (1868 - 1869, 1873 - 1876)
3.2.3.2. Wegen 
3.2.3.3. Spoor- en tramwegen 
3.2.3.4. Waterwegen 
3.2.3.5. Zee- en havenwerken
3.2.3.5.1. Algemeen, nrs. 407-411, o.a.

- 408-409, 1868 – 1881, 2 pakken. NB: De peilregisters zelf ontbreken
• A. Staten van waterstanden, metingen en veranderingen van het strand en de duinen en peilingen vóór de zeeweringen, met correspondentie.

3.2.3.5.2. Rijkswerken op het vasteland, nrs. 412-413
- 412-413, 1868 – 1881, 2 pakken
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• A. Stukken betreffende het onderhoud van de werken en de uitbreiding van de rijkszeehaven het Nieuwediep. 
• b. Stukken betreffende de herstelling en het onderhoud van de rijkshavenwerken te Medemblik, alsmede betreffende de verdieping en het 

onderhoud van de Costerbuitenhaven. 
• c. Stukken betreffende de versterking en het onderhoud van de rijkszeewering benoorden Petten, van de Helderse en Pettemer zeewering 

(vanaf 1876), de strandverdediging benoorden de Pettemer zeewering, de duinbeplanting van de rijksduinen onder Petten en Schoorl (vanaf 
1876). 

• d. Stukken betreffende de verpachting, uitgifte in erfpacht of opstal, verkoop en overdracht van grond, voornamelijk te Nieuwediep en 
Koegras-Zeedijk. 

• e. Stukken betreffende vergunningen voor het aanleggen van oesterputten en -parken te Den Helder en Nieuwediep. 
• f. Stukken betreffende concessies tot het maken van een drijvend droogdok te Nieuwediep (1871, 1874 - 1875). 
• g. Stukken betreffende het bouwen van verdedigingswerken, de verbetering van kustbatterijen en het gebruik van grond voor militaire 

doeleinden in de stelling Den Helder (1874 - 1881). 
• h. Stukken betreffende de herstelling van de marineschutsluis te Nieuwediep (1877 - 1878). 
• i. Stukken betreffende de eigendom van de Koegras-Zanddijk onder de gemeente Callantsoog (1881)

3.2.3.5.3. Op de eilanden, nrs. 414-416
- 414-416, 1868 – 1881, 3 pakken

• A. Stukken betreffende werken aan de havens en zeeweringen op de eilanden Terschelling, Vlieland, Texel, Wieringen, Marken en Urk. 
• b. Stukken betreffende het onderhoud van de duinen op Terschelling en Vlieland. 
• c. Stukken betreffende de verkoop, de uitgifte in erfpacht of opstal van grond enz. 
• d. Vergunningen. 
• e. Stukken betreffende de verbetering van de afwatering van de rijksduin- en mientgronden op Texel (1878 - 1881). 
• f. Stukken betreffende de bedijking van een gedeelte van de Mok op Texel (1878 - 1881)

3.2.3.5.4. Provinciale werken, nrs. 417-418
- 417-418, 1868 - 1877, 1881, 1 pak en 1 omslag

• A. het beheer en onderhoud van de haven ten oosten van het Oudeschild op Texel; 
• b. de werken in de Voorzaan en het IJ, waaronder het onderhoud van de bakens, alsmede de uitvoering van een stoombootdienst voor 

personen-, vee- en goederenvervoer over het IJ tussen Amsterdam en het Buikslooter Tolhuis; 
• c. het onderhoud van de Helderse en Pettemer zeewering; 
• d. het onderhoud van de provinciale zeedijken tussen Naarden en Muiderberg en ten oosten van Naarden; 
• e. de duinbeplanting langs de kust van de Noordzee en op Texel; 
• f. het gebruik, het recht van opstal en de uitgifte in erfpacht van grond in beheer bij de provincie; 
• g. het onderhoud van het meteorologisch observatorium te Den Helder
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3.2.3.5.5. Overige werken, nrs. 419-421
- 419-421, 1868 – 1881, 3 pakken 

• A. Stukken betreffende werken aan de Hondsbossche zeewering en andere zeedijken. 
• b. Stukken betreffende werken aan de havens te Enkhuizen, Hoorn, Edam, Volendam, Monnickendam, Muiden en Huizen. 
• c. Stukken betreffende indijkings- en droogmakingsplannen en -projecten in de Zuiderzee, op Terschelling en Texel. 
• d. Stukken betreffende duinbeplanting. 
• e. Stukken betreffende het bouwen van huizen aan de binnenzijde van zeedijken. 
• f. Stukken betreffende klachten over het beheer van de dijkgraven en de secretaris van het waterschapsbestuur van Waal en Burg en van Texel 

(1868 - 1871)
3.2.3.6. Polders en veenderijen, nrs. 422-424
3.2.3.7. Varia, nr. 425-428

- 425-427, 1868 - 1872, 1874 – 1881, 3 pakken
• Stukken betreffende de bijwerking of herziening van de topografische en militaire kaart, de waterstaatskaart van Nederland en andere 

kaarten. 
• b. Stukken betreffende het onderzoek en gebruik van materialen. 
• c. Stukken betreffende het transport van explosieven, b.v. buskruit (1869 - 1872, 1874, 1878 - 1879). 
• d. Stukken betreffende het stellen van militaire inundatiën (1870 - 1872). 
• e. Catalogus van kaarten en tekeningen in het archief van het arrondissement Alkmaar (1877, brief nr. L 82). 
• f. Stukken betreffende de aanleg van telegraaflijnen en telefoonverbindingen (1879, 1881)

- 428: Concessies met reglementen en tarieflijsten voor de exploitatie van stoombootdiensten en -sleepdiensten; vergunningen vnl. wegens de 
dienstregeling van stoombootdiensten; concessie tot exploitatie van het veer over het IJ tussen Amsterdam en het Tolhuis, 1868, 1 omslag
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3.3. Periode 1882 – 1930
3.3.1. Algemeen, nrs. 429-488, o.a.

- 483: e. Reglement op het baggeren enz. in de rivieren en langs de zeekusten (1885, 1887), 1 omslag
- 484-488: f. Verslagen van het verhandelde in de algemene vergaderingen van het bestuur van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en 

Duinen tot Petten (1889 - 1895, 1899) en van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (1892, 1894), 
1880-1930, 5 pakken

3.3.2. Personeel en organisatie, nrs. 489-504, o.a.
- 504: Staten betreffende de verzekering van werklieden tegen ongevallen, met gegevens over ongevallen die bij de uitvoering van werken zijn 

voorgekomen, over de dienstjaren 1897 - 1898, 1900, 1 omslag
3.3.3. Taken
3.3.3.1. Algemeen, nrs. 505-506

- 505: c. Algemene instructie voor de arbeiders bij de rijkswaterstaatswerken (1899), 1888 – 1900, 1 omslag
3.3.3.2. Wegen, nrs. 507-558
3.3.3.3. Spoor- en tramwegen, nrs. 559-569
3.3.3.4. waterwegen, nrs. 570-691
3.3.3.5. Zee- en havenwerken
3.3.3.5.1. Algemeen, nrs. 692-706
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- 692-695, 1882 – 1930, 4 pakken
• A. Staten van strandmetingen, waterstanden (1882 - 1905, 1908, 1913 - 1914, 1917, 1921) en waarnemingen van het meteorologisch 

observatorium te Den Helder (1887, 1896 - 1908). 
• b. Stukken betreffende het uitvoeren van waterpassingen (1882, 1885, 1888 - 1889, 1891, 1893, 1898, 1930). 
• c. Stukken betreffende de (ver)plaatsing enz. van peilschalen (1883, 1887 - 1889, 1897, 1908)

- 696-701, 1882 – 1930, 6 pakken
• Rapporten over stormen en stormvloeden en stukken betreffende het herstel van schade, ontstaan door stormen, stormvloeden, waaronder 

de watersnood van 1916, en ijsgang
- 702-705, 1882-1930, 4 pakken

• A. Stukken betreffende het zinken van vaartuigen, het stranden van schepen, de opruiming van wrakken en het lichten van gezonken 
vaartuigen. 

3.3.3.5.2. Rijkswerken op het vasteland, nrs. 707-720
- 707-720, 1882 – 1930, 14 pakken

• A. Stukken betreffende het maken en onderhouden van werken tot verdediging van de Noordzeekust, zoals het onderhoud en herstel van de 
Helderse zeewering, het onderhoud van de Pettemer zeewering, de duinbeplanting, de verzwaring en aanleg en het onderhoud van 
zanddijken onder de gemeenten Callantsoog en Petten, de aanleg van strandhoofden. 

• b. Stukken betreffende het onderhoud en de verbetering van de rijkszeehaven het Nieuwediep en van de rijkshavenwerken te Medemblik. 
• c. Afschriften van vergunningen, voorwaarden voor het verlenen van vergunningen en beschikkingen, houdende intrekking van vergunningen 

tot het als bleekveld gebruiken van de binnenglooiing van de Helderse zeewering, het bouwen van sloep - loodsen, het leggen van gas - en 
waterleidingbuizen, het maken van riolen, het maken van steigers aan de Koopvaardersbinnenhaven te Nieuwediep, het ophalen en drogen 
van wier langs de Helderse zeewering, het stellen van vaste vistuigen op en aan de Helderse zeewering, het maken van aanlegsteigers voor 
roeibootjes enz. 

• d. Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht of opstal, de verkoop of verhuring van grond, de verpachting van strand, de overdracht in beheer 
en onderhoud van terreinen aan de departementen van Oorlog en Marine en van staatsduinen aan het departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. 

• e. Stukken betreffende de verharding van de weg langs de Koegras - Zanddijk en van de Strooweg tussen Groote Keeten en de Helderse weg 
naar Huisduinen (1896 - 1897, 1902 - 1919), en de overdracht in beheer en onderhoud aan de polder het Koegras van een gedeelte van de 
rijksweg, genaamd Strooweg en een gedeelte van de rijksweg langs de Koegras - Zanddijk en aan de polder Helder en Huisduinen van een 
gedeelte van de rijksweg, genaamd Strooweg (1915). 

• f. Stukken betreffende de aanleg van een vluchthaven te Hoorn (1904 - 1913). 
• g. Stukken betreffende de toestand van en de werken tot herstel en verbetering van de Zuiderzeedijken (1916 - 1918)
• h. Stukken betreffende het maken van een haven aan de oostzijde van het eiland Wieringen nabij Den Oever en de beheersoverdracht van 
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rijkswaterstaatswerken op Wieringen aan de Directie der Zuiderzeewerken (1920-1922) 
• i. Stukken betreffende de aanleg van de steenslagweg met bestraat klinkerpad op de weg langs de Koegras - Zanddijk vanaf de Middenvliet 

langs Groote Keeten tot Callantsoog (1920 - 1926), en de overdracht in beheer en onderhoud van de weg Middenvliet - Groote Keeten aan de 
polder het Koegras en de gemeente Callantsoog (1924 - 1925) 

• j. Stukken betreffende het maken van het afwaterings- en scheepvaartkanaal van Ewijckssluis - Oostoever in verband met de afsluiting van het 
Amsteldiep (1922-1923, 1925)

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

• A. Stukken betreffende het onderhoud en herstel en de verbetering van de rijkszee- en havenwerken op Marken, Urk, Wieringen, Texel, 
Vlieland en Terschelling. 

• b. Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht, verkoop, verhuring of verpachting van grond en de verpachting van strand. 
• 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. 

• d. Stukken betreffende het maken, onderhouden en herstellen van gebouwtjes tot redding van schipbreukelingen op Terschelling en Vlieland 
en op Onrust (reddingkaap). 

• e. Stukken betreffende de aanleg van een haven aan De Haukes op Wieringen (1884 - 1892). 
• f. Stukken betreffende de aanleg van een haven bij Oosterend op Texel (1889 - 1903). 
• g. Stukken betreffende het plan voor het maken van een tweede haven op Wieringen en het maken van een aanlegplaats aan Den Oever 

(1892, 1897 - 1900). 
• h. Stukken betreffende (subsidies voor) de aanleg, verbetering of herstelling van wegen op Texel (1895 - 1897, 1901 - 1904, 1907 - 1909, 1913 - 

1918, 1922, 1929 - 1930), Urk (1913 - 1915) en Wieringen (1916 - 1920). 
• i. Stukken betreffende de verbetering en uitbreiding van de haven bij Oudeschild (1902 - 1904, 1907, 1910 - 1911, 1917, 1919, 1929).
• j. Stukken betreffende de regeling van het beheer van de staatsduin- en andere gronden op Texel (1910 - 1916, 1929) en op Vlieland en 

Terschelling (1910). 
3.3.3.5.4. Overige werken, nrs. 736-737C

- 736-737C, 1882-1930, 4 pakken
• A. Stukken betreffende de vergroting, verbetering en uitdieping en het onderhoud van niet-rijkshavens, alsmede betreffende andere 

havenwerken in Noord-Holland. 
• b. Beramingen van de zeewaterkerende werken, opgemaakt door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat (1882-1885, 1887-1889); 

stukken betreffende werken aan zeedijken en -weringen, waaronder afschriften van processen-verbaal van aanbesteding van het onderhoud 
van de zeedijk tussen Naarden en Muiderberg, van de strandpalen te Muiderberg en van de zeedijk en de gronden beoosten Naarden (1902, 
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1908); stukken betreffende de onteigening voor de verhoging en verzwaring van de Drechterlandse zeedijk en voor het herstel van de zeedijk 
van de Anna Paulownapolder, de verbeteringen aan de Waterlandse zeedijk (1917-1919); stukken betreffende de bijdragen in de kosten van 
onderhoud van de Noorder IJ- en Zeedijk (1921); stukken betreffende de rijksbijdrage in de uit de watersnood van 1916 voortgevloeide kosten 
(1922-1930); stukken betreffende het beheer van en de zorg voor de zeeweringen langs het "Zuiderkwartier" van Noord-Holland (1926-1928). 

• c. Stukken betreffende de plannen voor de bedijking en droogmaking van het Hoornse Hop en van de Goudzee (1882-1888), de indijking en 
droogmaking van het Wieringermeer (1887-1890, 1906-1914), de droogmaking van een gedeelte van de Zuiderzee beoosten de haven van 
Huizen (1900). 

• d. Stukken betreffende de wateronttrekking aan de duinen (1910-1913)

3.3.3.6. Polders en veenderijen, nrs. 738-742
3.3.3.7. Communicatiemiddelen en energievoorziening
3.3.3.7.1. Telefoon en telegraaf, nrs. 743-750
3.3.3.7.2. Waterleiding en gas, nr. 751
3.3.3.7.3. Elektriciteit, nrs. 752-760
3.3.3.8. Varia, nrs. 761-772

228: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland,  1931-1951
2.1. Algemeen
2.2. Personeel en organisatie, o.a.

- e. verslag van een dienstreis, o.a. van ir. J.H. van der Burgt, naar Wilhelmshaven, het Duitse Waddengebied en Emden (1931-1932)
- h. de overdracht van tekeningen en kaarten door het arrondissement Hoorn (1934);

2.3. Taken
2.3. 01. Algemeen

- 75-90: "Dossiers", stukken betreffende, o.a.
- 88: De kaart van bij de Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud zijnde werken en gronden, 1949-1951, 1 omslag

2.3.02. Wegen 
2.3.03. Spoor- en tramwegen  
2.3.04. Waterwegen 

2.3. 05. Zee- en havenwerken
2.3. 05.1. Algemeen

- 413-423: 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 
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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 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.; 

• b. het onderhoud, waaronder het herstel van oorlogsschade, van: 
- de werken tot verdediging van de Noordzeekust ingevolge de wet van 15 juli 1898 (Stbl. 187), 
- de duinen aan de vastewal, 
- de Pettemer zeewering en de Heldersche zeewering, 
- de duinen en zanddijken onder Callantsoog en Petten ingevolge de wet van 15 juli 1898 (Stbl. 187), 
- de werken van de rijkszeehaven het Nieuwediep, 
- de rijkszeewerken en -havenwerken op Urk (1943), 
- de rijkshavenwerken en de Westerhavensluis met het Overlekerkanaal te Medemblik (1944); 

• c. de verhuring van het recht gebruik te maken van het strand, de verhuring, uitgifte in erfpacht en verkoop van grond en water, grensregeling 
tussen-en beheersoverdracht van Waterstaats- en Defensiegronden, de vaststelling van de gemeentegrenzen in het IJsselmeer (t/m 1942); 

• d. de afwatering van Amstelland in verband met het peil van de afgesloten Zuiderzee (1931-1933); 
• e. de overdracht van rijkswaterstaatswerken op Urk aan de Dienst der Zuiderzeewerken in verband met de droogmaking van de 

Noordoostpolder (1936)
- 424: Stukken behorende tot rubriek 1 G "Rapporten waterstanden, peilingen, strandmetingen en waterpassingen", 1931-1940, 1942-1944, 1947, 1 

pak. NB: Deze rubriek betreft:
• a. de strandmetingen tussen Kijkduin en de grens van Noorden Zuid-Holland en op Texel, Vlieland en Terschelling (1931-1939);
• b. de overbrenging en verspreiding van het N.A.P. op Marken (1933);
• c. lodingen langs de kust en de zeeweringen en voor de havens op Texel, Vlieland en Terschelling, alsmede in de nabij gelegen zeegaten (1936-

1940, 1942-1944)
- 430-441: "Dossiers", stukken betreffende, o.a. 
- 430: De rijksbijdrage in de uit de watersnood van 1916 voortgevloeide kosten, 1931-1950, 1 omslag
- 431: Het beheer van de uitgevoerde Zuiderzeewerken en van het afgesloten gebied van de Zuiderzee en in verband daarmee de overdracht in beheer 

van de registrerende peilschalen te Urk en Enkhuizen aan de Directie van de Zuiderzeewerken, alsmede de plaatsing van een dergelijk toestel aan de 
Oranjesluizen, 1932, 1 omslag

- 432: De regeling van het beheer van de rijksduin- en andere rijksgronden op Texel, Vlieland en Terschelling, alsmede de kadastrale tenaamstelling van 
zeestranden en duinen in materieel beheer bij het Departement van Waterstaat, 1934-1947, 1 pak

- 433: De stranding en berging van schepen en de opruiming van scheepswrakken en vliegtuigwrakken, 1935-1951, 1 pak
- 434: Het (ver)plaatsen van militaire verdedigingswerken op de Waddeneilanden en aan de vaste wal, 1939-1941, 1 omslag
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- 437: Het opruimen van voormalige Duitse verdedigingswerken in de zeereep en op Texel, alsmede het herstellen van duinbeplanting, 1946-1951, 1 pak
- 438: Het onderhoud van de duinen en het toezicht daarop, 1946-1948, 1 omslag

2.3. 05.2. Vasteland
2.3.05.2.1. Noordzeekust, nrs. 442-459, o.a.

- 444: Het maken van doorgangen in de betonmuur op de Heldersche zeewering, 1946-1948, 1 omslag
- 447: De beoordeling van ontwerpen voor marinehavens te IJmuiden en Den Helder, 1947, 1 omslag

- 448: Het beheer en onderhoud van het gedeelte van de Heldersche zeewering, dat bij het Ministerie van Oorlog in beheer is, 1948-1949, 1 omslag
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:
• a. het onderhoud van de rijkszeewerken, buitenduinen en rijkshavenwerken op Texel, Vlieland en Terschelling, en het onderhoud van de 

rijkszeewerken en -havenwerken op Urk en Marken; 
• 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.; 

• c. verkoop en uitgifte in erfpacht en opstal van grond en water en verhuring van strand; 
• d. de verhoging en verzwaring van de rijkszeeweringen, de havendijk te Oudeschild en de zeedijken van de polders Eendracht en Eierland op 

Texel (1931-1933); 
• e. verbeteringswerken aan de haven te Oudeschild (1931-1933); 
• f. ruilverkavelingen op Marken en Urk (1931-1936); 
• g. de regeling van het beheer van de rijksduin- en andere rijksgronden op Texel, Vlieland en Terschelling (1933-1937); 
• h. de verbetering van de oeververdediging langs, de vernieuwing van de verharding op en van de helling voor watervliegtuigen van het 

vliegkamp "De Mok" op Texel, alsmede het maken van een zuigput ten behoeve van de brandleiding (1935-1936); 
• i. plannen tot uitvoering van werken op Marken ter bestrijding van de werkloosheid aldaar (1935); 
• j. vergoeding voor het herstel van schade aan de dijk van de polder Eendracht op Texel (1937); 
• k. het opruimen van de binnen de Noordoostpolder gelegen voormalige zeewering van Urk en de overdracht van de daarvan afkomende 

materialen (1941-1947)
2.3.05.3.2. Marken, nrs. 487-490
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2.3.05.3.3. Urk, nrs. 491-492
2.3.05.3.4. Texel, nrs.  493-501, o.a.

- 493: Lodingkaarten van Texel, 1931-1951, 1 pak
a. langs de zuidoostkust van Texel, 1931-1950. 
b. voor de kop van de Stuifdijk, 1931-1950. 
c. voor de rijkszeewering het Horntje, 1931-1950. 
d. voor de rijkszeewering te Oudeschild, 1931-1950. 
e. langs de Eijerlandse kust, 1931-1949

- 498: De kustverdediging van de zuidoostkust van Texel, 1947, 1 omslag
- 499: De afname van de zuidwestkust van Texel, 1950-1951, 1 omslag
- 501: De aanleg van zanddijken nabij strandraai 12 op Texel, 1951, 1 omslag

2.3.05.3.5. Vlieland, nr. 502
- 502: "Dossier", stukken betreffende het herstellen van stormschade aan de strandhoofden op Vlieland, 1948, 1 omslag

2.3. 06. Waterschappen, nrs. 503-513
2.3.06.1. Algemeen
2.3.06.2. Bijzonder
2.3. 07. Telecommunicatie, energievoorziening e.d., nrs. 531-550
2.3.08. Ruimtelijke ordening, nrs. 551-555, o.a.

- 552: De overdracht van grond aan de gemeente Den Helder in verband met de wederopbouw van het stadsdeel "Oud Den Helder", 1946-1950, 1 
omslag

2.3.09. Lidmaatschappen van commissies, nrs. 556-575  
2.3.10. Varia, nrs. 576-609, o.a.

- 595: De uitvoering van de wet op de strandvonderij, 1933, 1950, 1omslag
- 597: De bestendigheid van hout tegen paalworm, 1943, 1 omslag
- 600: De medewerking van de Rijkswaterstaat bij een onderzoek naar de trek van glasaaltjes door het Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, 1946, 1 

omslag
- 607: Het werk van de stichting "Wetenschappelijk Duinonderzoek", 1950, 1 omslag

2.3.11. Aanhangsel: Ter documentatie verzamelde stukken, nrs. 610-618, o.a.
- 614: Nederlandse vertaling van het rapport van prof.ir. J.W. Thierry en ir. J.H. van der Burgt over verdedigingswerken langs aangevallen kusten ter 

beperking van de afneming, 1951, 1 deel
- 617: Stukken betreffende de hermeting van strandpalen en de uitvoering van strandmetingen, 1946, 1 omslag

2.3.12. Bijlagen  

13



241: Eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, 1830-1940
Verwijzing naar dit archief is hier opgenomen wegens de waterstaatkundige gegevens die het bevat:   

1. 2e Genie-Commandement, nrs. 5076-5090
- 5082: Recapitulatietabel der waterhoogten langs de kusten van de Noordzee, Zuiderzee en Wadden, ?
- 5085: Recapitulatietabel der waterhoogten langs de kust van de Noordzee, Zuiderzee en Wadden, 1866-1875

267: Studiedienst Hoorn van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, Collectie van kaarten, 1583-1934
Beschrijving in voorbereiding

269: Rijkswaterstaat Noord-Holland vóór 1850, Collectie van kaarten 
Inventarisatie volgt nog 

270: Rijkswaterstaat Noord-Holland na 1850, Collectie van kaarten, 19e-20ste eeuw
Beschrijving in voorbereiding

354: Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland te Haarlem, 1952-1980
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Nrs. 1033-1040: Beschrijving in voorbereiding
355: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs, arrondissementen, opzichters/dienstkringen, diensten, werken, 1811-1984

2.1. Archieven van de ingenieurs (1629-) 1811-1840 
2.1.1. Archief van de ingenieur ordinair D. Mentz 1811-1813, nrs. 1-4
2.1.2. Archief van de ingenieur ordinair P. Wellenbergh 1811-1817, nrs. 5-9
2.1.3. Archief van de ingenieur J. van Asperen, (1816) 1817-1839, nrs. 10-16 
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2.1.4. Archief van de ingenieur P.T. Grinwis (1629-) 1817-1825 nrs. 17-43
2.1.4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 38-43

- 38: Octrooi van de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en West-Friesland inzake de bedijking van het Koegras, kopie, 1629, 1 katern
- 39: Rapport van luitenant-kolonel J.T. Schouster over de toestand en de defensie van de noordelijke kust van Noord- Holland, afschrift, 1781, 1 katern
- 40: Rapport van de commissie tot inspectie van het Schulpengat bij Den Helder, uitgebracht aan de secretaris van Staat voor de zaken der marine van 

het Bataafse Gemenebest, afschrift, 1805, 1 katern
- 41: Stukken betreffende de toestand, het beheer en het in cultuur brengen van de duinen in Noord-Holland, afschriften, 1808-1812, 1 omslag
- 42: Bestekken inzake de werken aan de haven in het Nieuwediep, met retroacta van 1783-1803, 1817, 1 pak
- 43: Lijsten van zeeweringen en andere waterstaatswerken in het tweede district der Zeehavens en Zeegaten (Noord- Holland) die in onderhoud zijn 

bij het Rijk, gemeenten, collegiën of particulieren welke onder toezicht staan van de Commissie van superintendentie over de zeehavens en 
zeegaten, afschriften, ca. 1803, 1 omslag

2.1.5. Archief van de ingenieur N.H. Boerrigter 1825-1830, nrs. 44-53
2.1.6. Archief van de ingenieur J.G. van Gendt 1830-1840, nrs. 54-56
2.1.7. Archief van de ingenieur A. Kommers 1817-1829, nrs. 57-58
2.1.8. Archief van de ingenieur P. Kock 1835-1839, nrs. 59-61
2.1.8.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nr. 61

- 61: Register van duinbeplantingen op Texel, 1835-1839, 1 band

2.2. Arrondissementsarchieven (1807-) 1840-1974 (-1986)
2.2.1. Arrondissement Alkmaar (1827-) 1840-1974 (-1986)
2.2.1.1. Stukken van algemene aard, nrs. 62-127, o.a.

- 127: Index van vernietigde stukken, 1979, 1986, 1 band
2.2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 128-138, o.a. 

- 133: Stukken betreffende de bouw van de nieuwe Koopvaardersschutsluis in het Nieuwediep, 1849-1854, 1 pak
- 135: Stukken betreffende de grensbepaling van militaire landsgronden te Den Helder, 1895-1938, 1 pak
- 137: Wrakkenregister, 1937-1945?, 1 ordner

2.2.1.3. Archief geordend op code
2.2.1.3.1. Organisme, nrs. 139-155
2.2.1.3.2. Waterstaatswerken
2.2.1.3.2. 1. Bemalingsinstallaties, nr. 156
2.2.1.3.2.2. Voorbereiding voor de uitvoering van werken, nrs. 157-159
2.2.1.3.2.3. Uitvoering van werken, besteding, oplevering, nr. 160

- 160: Stukken betreffende de bouw van een peilschrijvershuisje aan de landzijde van de Helderse zeewering in de gemeente Den Helder, 1972-1973, 1 
omslag16



736: Rijkswaterstaat fotocollectie, 1870-1975

Inventaris nog niet online

762: Rijkswaterstaat, Ingenieurs, 20ste eeuw

Inventaris nog niet online

783: Rijkswaterstaat Noord-Holland, Collectie van foto's, 19e-20ste eeuw

Inventaris nog niet online

864: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, (1971) 1980-1989 (1995)

Inventaris nog niet online

TRESOAR

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

2. Archieven van de landsarchitect (1803-1808) en inspecteur (1808-1811)
2.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-18
2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 19-24

- 20: Register met situatie-, plan-, profiel- en standtekeningen betreffende de zeesluis te Workum, 1808, 1 deel
- 21: Rapporten over de betonning en oriëntatiepunten op de Zuiderzee en aan de kust van Friesland in het bijzonder, (ca. 1808), 2 stukken
- 22-23: Register met profieltekeningen van de zeedijken, 1808-1809
- 24: Rapport van de adjunct-secretaris J. de Jongh van het ministerie van Marine betreffende het loodswezen, 1809, afschrift, z.d, 1 stuk

3. Archief van de hoofdingenieur (1811-1849)
3.1. Stukken van algemene aard, nrs. 25-248
3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 249-260
3.2.1. Organisatie, nrs. 249-252
3.2.2. Taakuitvoering, nrs. 253-290
3.2.2.1. Algemeen, nrs. 253-255
3.2.2.2. Gebouwen, nrs. 256-258
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- 258: Stukken betreffende het onderhoud van de vuurtoren de Brandaris op Terschelling, 1813, 4 stukken
3.2.2.3. Wegen, nrs. 259-262
3.2.2.4. Waterwegen, nrs. 263-269
3.2.2.5. Zeehavens en –sluizen, nrs. 270-279
NB: Voordat de bezuinigingen vanwege het Amortisatie Syndicaat dit bemoeilijkten, werden in de jaren 1812- 1828 geregeld grote herstelwerken uitgevoerd: 
direct na de Franse tijd, waarin de scheepvaart was teruggelopen, bracht men in 1814 de betonning van de zeegaten weer in orde en herstelde men de 
havenhoofden van Harlingen, Stavoren en Hindelopen. Tevens werden nog in 1821 begrotingsgelden besteed aan de aanleg van een haven op Vlieland, 
voordat de werken op het eiland in 1822 aan Noord-Holland werden overgedragen.
Stukken betreffende het onderhoud van havens, havenhoofden en zijlen, 1812-1815

- 270: Stukken betreffende de verlening van subsidie gedurende de jaren 1751-1811 door de Staten van Friesland aan de stad Harlingen ten behoeve 
van het onderhoud van zeewerken, afschriften, z.d., 1 omslag

- 271: Haven van Lemmer, 1812-1813, 1 omslag
- 272: Havenhoofd op West-Terschelling, 1812-1813, 1 omslag
- 274: Haven van Harlingen, 1812-1815, 1 pak
- 275: Haven van Stavoren, 1812-1815, 1 omslag
- 276: Molkwerumerzijl, de Nieuwe Zijlen, de Koudumer Slaperdijk en het havenhoofd van Makkum, 1812-1815, 1 pak
- 277: Oude Schoterzijl en de Tacozijl, 1815, 2 stukken
- 278: Stukken betreffende het onderhoud van de vuurbakens in de havens van Harlingen, Workum, Stavoren en Lemmer, 1813, 3 stukken
- 279: Stukken betreffende de bebakening van de Friese zeegaten, 1813-1814, 1 omslag

3.2.2.6. Zeeweringen, nrs. 280-286
NB: Naast de omvangrijke overdracht van haven- en sluiswerken werden in december 1819 ook de zeeweringen ten noorden en zuiden van Harlingen aan de 
Provincie in beheer en bekostiging overgedragen.  Sinds 1811 waren deze werken van rijkswege niet meer onderhouden. Daarom waren van 1820-1822 
belangrijke herstelwerkzaamheden aan deze dijkwerken noodzakelijk. Op Terschelling werden van 1813-1815 regelmatig de dijkwerken hersteld en verhoogd 
en in 1818 werd een binnendijk aangelegd. De werken van Terschelling kwamen met die van Vlieland in 1822 aan Noord-Holland. Op Ameland werd in 1846 
een stroomleidende dam aangelegd tegen de afkalving van het eiland door de stromingen in de geul de Balg. 
De Stormvloed van 3, 4 en 5 februari 1825 heeft in Friesland grote schade aangericht. De waterhoogten waren volgens de hoofdingenieur nog hoger dan die 
bij de vloeden van 1775 en 1776. In een "summier" rapport van 7 maart 1825, bedoeld voor de naar aanleiding van de ramp aangestelde Commissaris-Speciaal 
des Konings, stelde de hoofdingenieur vast, dat de dijken van het Rode Klif tot het Nieuwe Bildt aanzienlijke schade hadden opgelopen en op zes plaatsen 
waren bezweken; daardoor was de provincie voor een flink deel onder water gezet. De belangrijkste twee doorbraken waren die in de buiten- en slaperdijk 
van het Workumer Nieuwland, waar kolken van 13 à 14 m. diepte ontstonden. Snel legde men ringkistdammen aan de westkant van de doorgebroken 
gedeelten. Ameland verloor een deel van de noordwester duinen. Binnenlands ontstonden beschadigingen aan wegen, polderkades, vaarten (o.a. verzanding), 
watermolens, bruggen, etc. De schade was vooral groot in Hemelumer Oldephaert en N oordwolde, Wymbritzeradeel, Workumer Nieuwland en de Vijfdeelen 
Binnen- en Buitendijks.
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- 280: Rapport van de ingenieur en chef J.W. Karsten te Groningen betreffende de waterpassing van de Friese zeedijken, 1811, 1 stuk
- 281-285: Stukken betreffende het onderhoud van zeeweringen, 1812-1815
- 281: Vlieland, 1812-1813, 1 omslag. NB: Met een retroactum van 1795
- 282: Vijf Delen Zeedijken ten zuiden van Harlingen, 1813, 4 stukken
- 283: Zeedijk ten westen van Harlingen, 1813-1815, 1 omslag
- 284: Zeeweringen en havenhoofden op Terschelling, 1813-1815, 1 omslag
- 285: Ameland, 1815, 2 stukken
- 286: Rapporten van opzichters betreffende de aantasting door paalworm van de zeewerken in Friesland, 1829-1837, 1 omslag

3.2.2.7. Polders en veenderijen, nrs. 287-290, o.a.
- 287: Brief van het dijksbestuur van de Ternaarder Polderzeedijk met informatie over bestuur en inrichting van de polder, 1812, 1 stuk

4. Archief van de ingenieur in de arrondissementen Heerenveen en Sneek, vanaf juli 1816 in het arrondissement Harlingen en vanaf aug. 1822 in geheel 
Friesland (1811-1849), nrs. 291-348

5. Archief van de ingenieur in het arrondissement Leeuwarden, vanaf juli 1816 in het arrondissement Dokkum (1811-1822), nrs. 349-366

6. Archief van de ingenieur voor de verveningen (1829-1849), nrs. 367-384

7. Archief van de aspirant-ingenieur (1846-1847), nr. 384

8. Rijkswaterstaat in Friesland (1840) 1849- 1951 (1957) 94-1940), nrs. 385-898
8.02. Directiearchief van Rijkswaterstaat in Friesland (april 1849-1896, 1931-1939), nrs. 385-455
8.03. Archief van het Eerste of Westelijk Arrondissement (april 1849-1881), nrs. 456-471 

- 471: Stukken betreffende verbetering van de haven van Harlingen, 1871-1881, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 767. Zie ook fotoverzameling, fotonrs. 6048-
6051

8.04. Archief van het Tweede of Oostelijk Arrondissement (april 1849-1881), nrs. 472-519
8.05: Archief van het arrondissement Friesland (vanaf 1918 Leeuwarden), 1882-1951 (1956), nrs. 520-794

- 536-592: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, apr. 1911-mrt. 1936, 31 pakken en 14 omslagen naar rubriek geordend 
- 536: Topografische kaart 1912, 1932, 2 stukken
- 537: Haven- en kustlichten 1932, 1 stuk
- 539: Scheepvaart 1913-1931, 1 omslag
- 548: Ameland 1912-1923, 1 pak
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- 549: Ameland 1924-1936, 1 pak
- 550: Friese wadden en Zuidzee, 1911-1933, 1 pak
- 551: Schiermonnikoog 1911-1932, 1 pak
- 552: Oostmahorn 1927-1934, 1 pak
- 553: Nieuwe Zijlen, Munnekezijl 1919-1936, 4 stukken
- 554: Friese sluis 1922, 1 stuk
- 555: Molkwerumerzijl, Hindeloopen, Workum 1920, 2 stukken
- 565: Harlingen 1911-1929, 1 pak
- 566: Harlingen 1930-1935, 1 pak
- 567: Stavoren 1916-1932, 1 omslag
- 568: Lemmer 1913-1928, 1 pak
- 572: Domeinen 1914-1936, 1 omslag
- 573: Gas- en waterleidingen 1927-1933, 3 stukken
- 574: Electrische geleidingen 1914-1930, 1 omslag
- 578: Waterschappen 1918-1933, 1 omslag
- 579: Weersgesteldheid in Nederland 1932, 1 stuk
- 590: Zeeweringen 1919-1934, 1 omslag
- 591: Friese haringvisserij 1914, 2 stukken
- 592: Peilschalen 1918-1935, 1 omslag
- 593-626: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, naar code geordend (zelfde rubrieken), apr. 1936-1951
- 700-766: Verslagen over de openbare werken, 1882-1941, 1944-1957
- 767-771: Stukken betreffende aanleg en reconstructie van de haven van Harlingen, 1882-1917, 1928- 1934
- 779-785: Bestekken van en index op voltooide werken, met bijlagen, 3 pakken, 1910-1935, (ca. 1951) 
- 780: Veerdam van Holwerd en aanlegsteiger te Oostmahorn, 1916-1930, 1 omslag
- 783: Friese Sluis en sluis te Nieuwe Zijlen, 1930, 1933, 1 omslag
- 785: Index op voltooide werken over 1907-1951, (ca. 1951), 1 katern
- 787: Stukken betreffende plannen tot indijking van de Friese wadden onder Ameland, 1916-1922, 1 omslag
- 791: Memorie betreffende de geschiedenis van de haven van Lemmer vanaf 1703, 1940, 1 stuk
- 792: Plaatsingslijst van het "oud-archief 1849-1931", (ca. 1940), 1 katern
- 793: Lijst van werken die in de periode 1909-1941 aan andere overheidsorganen zijn overgedragen, met bijlagen, (ca. 1941), 1 omslag
- 794: Stukken betreffende het opnemen en herstellen van oorlogsschade aan waterstaatswerken, alsmede het lichten van vaartuigen, 1945, 1 omslag

8.06. Gedeponeerde archieven van de Afdelingen Leeuwarden, nrs. 795-826
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8.07. Archief van de Dienstkring Harlingen (1840-1957), nrs. 827-841, o.a.
- 837: Haven Harlingen en de Wadden, 1871-1957

8.09. Archief van de Dienstkring Sneek (1849-1933), nrs. 855-874
- 855-869: Agenda's, 1849-1933
- 855: Haven van Stavoren, Koudumer Slaperdijk en Molkwerumerzijl, 1849-1866
- 857: Havens van Lemmer en Tacozijl, 1876-1918
- 871: Klapper op het archief van de opzichter te Lemmer, 1886-1889, 1 katern
- 872-874: Registers van peilingen van havens, 1887-1930
- 872: Stavoren, 1887-1935
- 873: Lemmer, 1889-1926
- 874: Lemmer, 1930

8.10. Archief van de Dienstkring Heerenveen (1886-1917), nr. 875

8.11. Archief van de Dienstkring Leeuwarden (1920-1937), nrs. 876-877
- 877: Stukken betreffende opnemen en herstellen van stormvloedschade op Ameland en te Harlingen, 1936-1937, 1 omslag

8.12. Archief van de afdeling "Groningen" van de Vereniging van Opzichters, nrs. 878-886

8.13. Supplement op het archief van Het arrondissement Friesland, nrs. 887-898
8.13.1. Organisatie
8.13.2. Personeel
8.13.3. Taakuitvoering

- 892-893: Staten van peilingen bij Ameland, 1858-1917, 1 omslag en 3 stukken
- 896: Overeenkomst met de N.V. Nederlandse Spoorwegen betreffende het maken van een spoorverbinding naar de kade aan de Nieuwe 

Willemshaven te Harlingen, afschrift met tekening, 1940, 2 stukken
- 897: Stukken betreffende regeling van het beheer en onderhoud van de zeereep op Schiermonnikoog, 1946-1956, 1 omslag
- 898: Stukken betreffende overbrenging van de buitenhaven van Makkum met de toegangsgeul naar het IJsselmeer in beheer en onderhoud bij de 

gemeente Wonseradeel, 1947-1950, 1 omslag

49-01: Rijkswaterstaat 1952-1977
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2. Archief van het arrondissement Leeuwarden (1944) 1952-1956 (-1968)
2.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.1. Organisatie, nrs. 1-2
2.1.2. Personeel, nrs. 2-7
2.1.3. Taakuitvoering, nrs. 8-27
2.1.3.1. Algemeen, nrs. 8-9

- 8-9: Registers van stormvloeden van het waarnemingspunt Oostmahorn, 1944-1968
2.1.3.2. Veren en dammen, nrs. 10-15

- 10: Stukken betreffende instelling en organisatie van de vliegdiensten bij stremming van de veerdiensten door ijsbezetting en abnormaal laag water, 
tussen Leeuwarden en de eilanden Ameland en Schiermonnikoog, 1946-1956, 1 omslag

- 11: Staat van per vliegtuig vervoerde passagiers, post en andere goederen van en naar Ameland en Schiermonnikoog gedurende de winter 1946-1947, 
met geleidebrief, 1947, 2 stukken

- 12: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor de verbetering van de kop van de veerdam te Holwerd en Nes en het geschil omtrent de 
uitvoering van het werk, 1948-1955, 1 pak

- 13: Stukken betreffende overeenkomsten voor het aanbrengen van bezinkingen en stalen damwand ten behoeve van de uitbreiding van de hoofden A, 
B, C en D aan de zuidwestkust van Ameland, 1950-1953, 1 omslag

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

2.1.3.3. Landaanwinning en inpoldering, nrs. 16-19
- 16: Nota van ir. J. van der Ham betreffende de landaanwinning en mogelijke inpolderingen aan de Friese noordkust, in het bijzonder de Lauwerszee, 

afschrift met bijlagen, 1951, 1 omslag
- 17: Notulen van vergaderingen over de landaanwinning en de inpoldering van de Lauwerszee, 1951- 1954, 1 omslag
- 18: Nota van rijks- en provinciale waterstaatsdiensten in Groningen en Friesland betreffende het plan tot indijking van de Lauwerszee, afschrift met 

bijlagen, 1952, 1 omslag
- 19: Stukken betreffende het ontwerp voor het sluizencomplex in de afsluitdijk van de Lauwerszee, 1954, 1 omslag

2.1.3.4. Waterwegen, nrs. 20-22
2.1.3.5. Waddenzee, nr. 23

- 23: Stukken betreffende verbetering van de drempel in de vaargeul de Boontjes van de vaarweg Harlingen- Kornwerderzand, 1953-1955, 1 omslag
2.1.3.6. Waddeneilanden, nrs. 24-26

- 24: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor het maken van een oeververdediging langs enige gedeelten van de zeedijk van het waterschap 
Nes-Buren op Ameland, 1949-1952, 1 omslag
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- 25-26: Stukken betreffende resultaten van peilingen en overeenkomsten voor het aanbrengen van bezinkingen aan de zuid-west kust van Ameland, 
1954-1956

2.1.3.7. Havens, nr. 27
- 27: Stukken betreffende lodingkaarten van de haven te Harlingen, 1951-1955, 1 omslag

3. Archief van het arrondissement Friesland-West (1952-) 1956-1977
3.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.1. Organisatie, nrs. 28-36, o.a.

- 30: Brief van het hoofd van het arrondissement Hoorn betreffende de overdracht van personeel en werken van de dienstkring Terschelling aan het 
arrondissement Friesland-West, 1956, 1 stuk

- 33: Stukken betreffende de toevoeging van de dienst Lauwerszeewerken aan de directie Friesland, 1971, 3 stukken
3.1.2. Personeel, nr. 37

- 37: Stukken betreffende instructie voor de rijkshavenmeesters te Terschelling en Vlieland ter uitvoering van de bepalingen opgenomen in het 
Bijzonder reglement havens Terschelling en Vlieland, 1973, 1 omslag

3.1.3. Taakuitvoering
3.1.3.01. Algemeen, nrs. 38-49, o.a.

- 39: Stukken betreffende voorwaarden voor de verwerving van gronden ten behoeve van waterstaatswerken, 1957-1967, 1 omslag
- 42: Register van stormvloeden over de periode 1966-1975 van het waarnemingspunt Harlingen, 1966-1975, 1 katern
- 44: Stukken betreffende het vergunningenbeleid ten aanzien van de opsporing en winning van delfstoffen in de Waddenzee, de territoriale Noordzee 

en het IJsselmeer en de gevolgen voor het milieu, 1969-1974, 1 pak
- 45: Notulen van besprekingen over samenwerking met de studiediensten Hoorn en Delfzijl, 1969-1976, 1 pak
- 46: Nota betreffende de taakomschrijving van de afdeling Onderzoek, met bijlage en geleidebrief, 1971, 3 stukken
- 47: Stukken betreffende het uitvoeren van waddenvluchten ten behoeve van de controle op werkzaamheden in het Waddengebied, 1972-1973, 1 

omslag
- 48-49: Register van wrakken in de Noordzee en de Waddenzee, met bijlagen, 1975 (48: nummers 1-380; 49: nummers 401-708)

3.1.3.02. Wegen, nrs. 50-119
3.1.3.03. Veren en dammen, nrs. 120-150, o.a.

- 120: Stukken betreffende de nota van de Studiedienst Hoorn ter verbetering van de veerdienst Ameland- Holwerd, 1956, 1 omslag
- 121: Stukken betreffende het goederenvervoer van en naar de Waddeneilanden, 1956-1970, 1 omslag
- 122: Stukken betreffende klachten over de veerdiensten van en naar de Waddeneilanden, 1956-1976, 1 omslag
- 123: Stukken betreffende instelling en organisatie van de vliegdiensten bij stremming van de veerdiensten door ijsbezetting en abnormaal laagwater, 

tussen Leeuwarden en de waddeneilanden, 1956-1977, 1 pak
- 124: Stukken betreffende vervoersproblemen met de veerdiensten van en naar Ameland, 1957-1962, 1 omslag
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- 125: Stukken betreffende tarieven van de veerdiensten van en naar de waddeneilanden, 1957-1977, 1 pak
- 126: Stukken betreffende vernieuwing van de aanlegsteiger in de haven van Harlingen ten behoeve van de veerdienst naar Terschelling en Vlieland, 

1957, 4 stukken
- 127: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een veerdam met haventje aan het Zuiderstrand te Vlieland, 1957-1958, 1 omslag
- 128-130: Stukken betreffende plannen voor de aanleg van een verbindingsdam tussen Ameland en de vaste wal, 1958-1972
- 131: Stukken betreffende bestek voor het maken van een veerdam op het wad nabij Nes te Ameland, 1958-1961, 1 omslag
- 132: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van de veerboot Johan Willem Friso, 1959-1963, 1 omslag
- 133: Stukken betreffende plan voor het bouwen van een nieuwe veerdam te Schiermonnikoog, 1959- 1961, 1 omslag
- 134: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een veerdam op het wad te Schiermonnikoog, 1961-1965, 1 omslag
- 135: Stukken betreffende exploitatie van de veerdiensten van en naar de waddeneilanden, 1961-1977, 1 omslag
- 136: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van de veerboot Prinses Maria Louise, 1962- 1965, 1 omslag
- 137: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van de veerboot Prins Willem IV, 1964-1968, 1 omslag
- 138: Stukken betreffende het vervoer van personen en goederen van en naar de waddeneilanden alsmede de te nemen veiligheidsmaatregelen, 1966-

1969, 1 omslag
- 139: Verslagen van besprekingen met diverse vertegenwoordigers van rijksdiensten betreffende de aanleg van een dam naar Ameland, 1967, 1 omslag
- 140: Stukken betreffende de instelling en uitbreiding van de Studiegroep Dammen Ameland, 1967, 1970, 1 omslag
- 141-142: Stukken betreffende de samenstelling van de ontwerpnota "Aspecten van de dam(men) naar Ameland" en de interimrapporten "Aspecten 

van indijking van het Amelander Wad als variant voor dijksverhoging", 1967- 1970
- 143: Stukken betreffende overeenkomst voor de bouw van een veerboot bestemd voor de rijksveerdienst Ameland-vaste wal, 1967-1968, 1 omslag
- 144: Verslagen van vergaderingen van de Studiegroep Dammen Ameland, 1967-1970, 1 pak
- 145: Stukken betreffende de ontwikkeling en verbetering van de toegangsgeul naar de veerdam te Vlieland, 1967-1968, 1 omslag
- 146: Stukken betreffende de overname van de veerbrug de Val van de provincie Zeeland alsmede bestekken van de directie Bruggen voor het laden, 

transporteren, lossen en conserveren van de veerbrug, 1968- 1976, 1 omslag
- 147: Verslag van de bespreking over de bouw van een nieuwe veerboot voor de dienst Terschelling- Harlingen door de N.V. Terschellinger Stoomboot 

Maatschappij, met bijlagen, 1971, 1 omslag
- 148: Stukken betreffende overeenkomst voor het verbouwen van de veerboot Johan Willem Friso, 1972-1975, 1 omslag
- 149: Stukken betreffende bestek voor het verbouwen van de veerboot Prinses Maria Louise, 1974- 1976, 1 omslag
- 150: Stukken betreffende bestek voor het maken van een drijvende aanleginrichting ten behoeve van de rijks- bootdienst te Schiermonnikoog, 1976-

1977, 1 omslag
3.1.3.04. Spoorwegen, nrs. 151-152

- 152: Stukken betreffende overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen over de wijziging van het spoorwegenplacement in de haven van Harlingen 
in verband met het verhogen van de waterkeringen, 1957-1963, 1 omslag

3.1.3.05. Waterwegen, nrs. 153-158
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3.1.3.06. Waddenzee, nrs. 159-176
- 159: Nota betreffende opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee en staat 

met basis- en ontwerppeilen voor het beoordelen van dijksverhogingen ingevolge de Deltawet, met geleidebrieven, 1956-1958, 1 omslag
- 160: Stukken betreffende verzanding en uitdieping van de vaargeul de Boontjes ten zuidwesten van Harlingen, 1959-1970, 1 omslag
- 161: Stukken betreffende plannen van de gemeente Leeuwarden voor aanleg van een rioolwaterpersleiding van Leeuwarden naar de Waddenzee, 

1961-1964, 1 omslag
- 162: Stukken betreffende ontwerp-bestek voor het maken van een verbindingsgeul tussen het Dantziggat en het Wilhelminagaatje ten oosten van de 

veerdam te Holwerd, 1962-1964, 1 omslag
- 163: Nota betreffende de waterbeweging op het Amelander wad, met tekeningen en geleidebrief, 1965, 1 pak
- 164-165: Stukken betreffende de onderzoeken naar de verbetering van de vaargeul langs de Pollendam ten westen van Harlingen, 1965-1974
- 166: Stukken betreffende controle op de waterkwaliteit en onderzoek van boorslib in de Waddenzee, 1970-1972, 1 omslag
- 167: Stukken betreffende de veranderingen van de vaargeulen rond Schiermonnikoog na afsluiting van de Lauwerszee en de resultaten van de jaarlijks 

uitgevoerde peilingen, 1971-1976, 1 pak
- 168: Stukken betreffende rapport van de Rijks Geologische Dienst te Haarlem over onderzoek in de Waddenzee en langs de westkust van Ameland, 

1971-1974, 1 omslag
- 169: Nota van de Studiedienst te Hoorn betreffende de vaargeul ten zuiden van Ameland, afdruk, 1971, 1 stuk
- 170: Stukken betreffende opgaven van de verdeling van het kwaliteitsbeheer van de met rijksoppervlaktewateren in open-verbinding staande havens, 

1972, 2 stukken
- 171: Stukken betreffende veranderingen van de vaargeul naar Terschelling, 1973-1974, 1 omslag
- 172: Stukken betreffende advies van het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater te Lelystad over de bestrijding van olieverontreiniging op de 

Waddenzee, 1973-1976, 3 stukken
- 173: Stukken betreffende onderzoek naar de basispeilen in het gebied van de westelijke Waddenzee, 1975-1976, 1 pak
- 174: Brief van de Studiedienst te Hoorn betreffende de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van een verdieping van de vaargeul naar 

Ameland, met bijlagen, 1975, 3 stukken
- 175: Stukken betreffende adviezen en reacties op de Waddenzee-nota van het Ministerie van Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1976-1977, 1 

omslag
- 176: Rapport van de werkgroep Kosten zandwinning Waddenzee betreffende zandwinning in de Waddenzee en de Noordzee, met geleidebrief, 1976, 2 

stukken
3.1.3.07. Lauwerszee, nrs. 177-178

- 177: Stukken betreffende de te treffen voorzieningen, regelingen en inrichting na afsluiting van het Lauwerszeegebied, 1967-1969, 1 omslag
- 178: Stukken betreffende de vestiging van een horeca-voorziening op het terrein van de veerhaven te Lauwersoog, 1969-1970, 1 omslag

3.1.3.08. IJsselmeer, nrs. 179-180 
3.1.3.09. Waddeneilanden
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3.1.3.09.1. Algemeen, nrs. 181-184
- 181: Stukken betreffende verhoging van de Friese zeedijken tot Deltahoogte en de gevolgen hiervan, 1957-1976, 1 pak
- 182: Stukken betreffende de beheersgrensregeling van Texel, Vlieland en Terschelling en de regeling van het beheer van de rijksduinen andere 

rijksgronden, 1957-1959, 1974, 1 pak
- 183: Stukken betreffende verslagen en fotoreportages van stormvloeden en de ontstane beschadigingen aan zeeweringen van de waddeneilanden, 

1962-1976, 1 pak
- 184: Stukken betreffende het voornemen om de Boschplaat te Terschelling en het eiland Griend onder de bepalingen van de Wetlandsconventie te 

brengen en het gebied de Boschplaat aan te wijzen als staatsnatuurmonument, 1973-1975, 1 omslag
3.1.3.09.2. Ameland, nrs. 185-198

- 185: Stukken betreffende de aanpassing van de te verlenen dagvergunningen voor het bevestigen en laten liggen van vaartuigen aan de los- en 
laadplaats bij de Ballumerbocht, 1957, 1 omslag

- 186-193: Stukken betreffende bestekken en overeenkomsten voor het aanbrengen van bezinkingen aan de zuid- westkust van het eiland en bestorting 
langs de Pollendam, 1958-1971

- 194: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een oeververdediging langs het Nieuwlandsrijd, 1960-1964, 1 omslag
- 195: Stukken betreffende aanpassing van de te verlenen vergunningen voor het hebben van zomerhuisjes in rijksduingebieden, 1960-1962, 1 omslag
- 196: Stukken betreffende overeenkomst voor het verrichten van duikerwerkzaamheden aan de zuid-westkust van het eiland, met duikrapport, 1970, 1 

pak
- 197: Stukken betreffende mededeling over de mogelijke bodemdaling ten gevolge van gasonttrekkingen door de NAM, 1973, 2 stukken
- 198: Stukken betreffende het bestek voor het uitvoeren van onderzeese oeververdediging aan de westkust van het eiland, 1974-1975, 1 omslag

3.1.3.09.3. Griend, nrs. 199-201
- 199: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor het uitvoeren van een zandopspuiting ter versterking van het eiland, 1958, 1973-1975, 1 

omslag
- 200: Stukken betreffende rapporten over de natuurwetenschappelijke waarde en plan voor de versterking en verdediging van het eiland, 1971-1975, 1 

omslag
- 201: Stukken betreffende het in erfpacht uit geven van het eiland aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1972-1976, 1 omslag

3.1.3.09.4. Schiermonnikoog, nrs. 202-208
- 202: Stukken betreffende regeling van de grenzen en het beheer en onderhoud van de zeereep, 1956- 1974, 1 omslag
- 203-204: Stukken betreffende overeenkomsten voor het verzwaren van de zeedijk van de Banckspolder, 1962-1964
- 205: Stukken betreffende het maken van een zanddijk aan de zuidwestkust alsmede het verhogen van laaggelegen gebieden in de zeewerende 

duinregel ten behoeve van de Banckspolder, 1963-1965, 1 omslag
- 206: Stukken betreffende overeenkomst voor het bouwen van een dienstverblijf ten behoeve van de kusthoogtemetingen, 1965-1967, 1 omslag
- 207: Stukken betreffende regeling tot het ingebruik nemen van grond bij de zuivelfabriek, 1966, 3 stukken
- 208: Notitie van D.T. Reitsma naar aanleiding van de nota van dr. J.J. Dronkers van 9 december 1952, over de gevolgen van aanleg van een stuifdijk op 
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de stromingen in het zeegat ten oosten van het eiland, [1974], 1 stuk
3.1.3.09.5. Terschelling, nrs. 209-214

- 209: Stukken betreffende onderzoek en plan ter verhoging en verzwaring van de zeewering van het waterschap de Terschellingerpolder, 1955-1973, 1 
pak

- 210: Stukken betreffende verdediging van de Noordzeekust en plan voor de aanleg van een binnenwaterkering als maatregel tegen kustafname, 1959-
1968, 1 omslag

- 211: Stukken betreffende de advisering aan Staatsbosbeheer over de uitgifte van percelen in erfpacht en eigendom, 1960-1961, 1970-1973, 1 omslag
- 212-214: Stukken betreffende bestekken van het waterschap de Terschellingerpolder voor het verhogen en verzwaren van de gedeelten zeedijk West-

Terschelling- Stryp, Stryp-Kunneweg en Kunneweg-Dwarsdijk, 1962- 1970
3.1.3.09.6. Vlieland, nrs. 215-219

- 215-216: Stukken betreffende plannen voor de uitbreiding van de bestaande reeks strandhoofden, onderhoud van bestaande werken en plannen voor 
de verzwaring van de buitenduinregel tot hoogwaterkering bij het kampeerterrein Stortemelk, 1956-1976

- 217: Stukken betreffende ontwerp-bestek en overeenkomst voor het maken van vijf strandhoofden en onderhoud van de rijkszeewerken, 
buitenduinen en rijkshavenwerken, 1956-1960, 1 pak

- 218: Stukken betreffende het opruimen van voormalige duitse verdedigingswerken, 1957, 1964, 1 omslag
- 219: Stukken betreffende overeenkomsten voor het bouwen van een woning voor de kantonnierhavenmeester en een verblijf, werkplaats en garage 

bij de rijkshaven, 1961-1967, 1 omslag
3.1.3.10. Havens, nrs. 220-229
3.1.3.10.1. Algemeen, nrs. 220-221

- 220: Staten van scheepvaarttellingen in de havens van Terschelling en Vlieland, 1957-1976, 1 omslag
- 221: Stukken betreffende totstandkoming van het Bijzonder reglement voor de havens van Terschelling en Vlieland, 1971-1972, 3 stukken

3.1.3.10.2. Harlingen, nrs. 222-225
- 222: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor het maken van een kade en het verhogen van de waterkering langs de nieuwe voorhaven, 

1958-1963, 1 omslag
- 223: Stukken betreffende bestek voor het maken van een hoogwaterkering tussen de keersluis en de zuidelijke havendam, 1962-1965, 1 omslag
- 224: Stukken betreffende bestek van de gemeente Harlingen voor het maken van een havendam en een havenkom voor de vissershaven, 1968-1970, 1 

omslag
- 225: Stukken betreffende bestek van de gemeente Harlingen voor het maken van steigerwerken in de nieuwe vissershaven, 1969-1971, 1 omslag

3.1.3.10.3. Terschelling, nrs. 226-229
- 226-227: Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van de havenwerken, 1961-1975
- 228: Stukken betreffende overeenkomst voor het verwerken van stortsteen voor de haven en rapport van het onderwateronderzoek aan het 

buitenloop van de verlengde dam voor de haven, 1968, 1 omslag
- 229: Stukken betreffende bestek voor het maken van een kadewand van stalen damplanken langs de Dellewal, 1968-1971, 1 omslag
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4. Archief van het arrondissement Friesland-Oost (1955-) 1956-1977, nrs. 230-348, o.a.
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.3. Taakuitvoering
4.2.3.1. Algemeen

- 248: Stukken betreffende overeenkomst voor het slopen van de bestaande en het bouwen van een nieuwe dienstwoning nabij de Friese sluis te 
Zoutkamp, 1956-1958, 1 omslag

- 249: Stukken betreffende de overdracht aan de provincie Friesland van het sluizencomplex en drie dienstwoningen te Dokkumer Nieuwe Zijlen, een 
dienstwoning te Zoutkamp en de keersluis met opslagterrein te Munnekezijl, 1966-1977, 1 pak

4.4.3. Spoorwegen
- 348: Stukken betreffende besprekingen met de Provinciale Planologische Diensten in Friesland en Groningen en de N.V. Nederlandse Spoorwegen over 

enkele tracévarianten van de Zuiderzeelijn, 1973-1974, 1 omslag

5. Archief van de dienst Lauwerszeewerken (1954) 1955-1977, nrs. 350-615
5.1. Stukken van algemene aard, nrs. 350-440

- Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken, 1955-1977; Dossierinventaris (1952-) 1954-1976, 1954-1977
5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
5.2.1. Organisatie, nr. 441
5.2.2. Taakuitvoering
5.2.2.1. Algemeen, nrs. 442-459, o.a.

- 442: Stukken betreffende verzoeken van diverse instanties en instellingen om bespoediging van de afsluiting en inpoldering van de Lauwerszee, 1957-
1958, 1 omslag

- 444: Stukken betreffende financiëring van de afsluiting en inpoldering van de Lauwerszee en inrichting van het Lauwersmeergebied, 1954-1976, 1 pak
- 445: Brief van de Stichting Landaanwinningsbelangen Noord-Friesland te Metslawier aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

betreffende de nota over de Lauwerszee van 25 januari 1960, afdruk, 1960, 1 stuk
- 446: Klapper op interim en andere verslagen betreffende afsluiting van de Lauwerszee en afwatering van het oude land, afdruk, 1961, 1 stuk
- 447: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor het maken van kistdammen op een aantal zeeweringen van de Lauwerszee, afdruk met 

tekening en geleidebrief, 1962, 3 stukken
- 449: Overeenkomst met de Stichting Landaanwinningsbelangen Noord-Friesland te Metslawier en de Stichting Noord-Groningen te Groningen over de 

regeling van het bezoek door het publiek aan de Lauwerszeewerken, met geleidebrief, 1965, 2 stukken
- 452: Verslag van de bespreking met de vertegenwoordigers van de provinciale waterstaatsdiensten in Friesland en Groningen over de inrichting van de 

haven aan het Oort en de overdracht van kunstwerken en de aansluiting van wegen in de Kollummerwaard, 1970, 1 stuk
- 453: Stukken betreffende bestek voor het opruimen van kistdammen op een aantal zeeweringen van de Lauwerszee, 1970, 1 omslag
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- 455: Verslag van de bespreking met vertegenwoordigers van de Provinciale Waterstaatsdiensten in Friesland en Groningen en de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders over zuivering van het afvalwater in het Lauwerszeegebied, afdruk, 1973, 1 stuk

- 458: Staten van in uitvoering zijnde werkgelegenheidsobjecten, met geleidebrieven, 1974-1976, 1 omslag
- 459: Notitie over de oprichting van een waterschap Lauwerszee, afdruk, zonder jaar, 1 stuk

5.2.2.2. Voorbereiding, 460-492, o.a. 
- 460: Stukken betreffende overzicht van verrichte en nog te verrichten werkzaamheden, 1955, 3 stukken
- 461: Nota betreffende onderzoek over de indijking van de Lauwerszee, 1955, 1 omslag
- 462: Stukken betreffende verslagen van besprekingen met Gedeputeerde Staten van Groningen, Friesland en Drenthe over de afsluiting en inpoldering 

van de Lauwerszee, 1955-1963, 1 omslag
- 463-477: Nota's betreffende de afsluiting van de Lauwerszee, 1956-1965
- 479: Nota betreffende veranderingen aan het Reitdiep tijdens en na de bedijking van de Lauwerszee, 1957, 1 stuk
- 480: Verslag van de bespreking met de vertegenwoordigers van de Hoofddirectie van de Waterstaat over plannen tot bedijking van de Lauwerszee, 

afdruk, 1957, 1 stuk
- 481: Werkplan en werkschema voor uitvoering van een noordelijk dijktracé, met geleidebrief, 1958, 3 stukken
- 482: Stukken betreffende verslagen van besprekingen met de directeur-generaal over plannen voor de afsluiting en inpoldering van de Lauwerszee, 

1959-1967, 1 omslag
- 483: Nota betreffende de waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van de afsluiting van de Lauwerszee, met bijlagen, 1961, 3 stukken
- 484: Stukken betreffende bestek voor het maken van een werkhaven in het Bootsgat nabij Oostmahorn, 1961-1965, 1 omslag
- 485: Stukken betreffende bestek voor het maken van een werkeiland met bouwput en werkhaven in de Lauwerszee, 1962, 1 omslag
- 486: Stukken betreffende overeenkomst van de directie Landaanwinning voor het maken van een werkeiland en -haven in de Lauwerszee, 1962-1965, 

1 omslag
- 487: Stukken betreffende overzichten van natuurverschijnselen ten behoeve van het ontwerpen van plannen tot indijking in de Lauwerszee, met 

bijlagen, [1962], 1 pak
- 488: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een loswal en meergelegenheid in de Lauwerszee, 1963-1964, 1 omslag
- 491: Nota van ir. H.H. Kosters betreffende de plannen tot inpoldering van een gedeelte van het Groninger Wad met raming van kosten, doorslag met 

bijlagen, 1967, 1 omslag
- 492: Verslag van de voordracht van ir. C. van der Burgt gehouden op de contactdagen van de Vereniging voor Bitumineuze Werken over de 

Lauwerszeewerken als afsluiting in het waddengebied, 1968, 1 stuk
5.2.2.3. Afsluiting
5.2.2.3.1. Algemeen, nrs. 493-505
5.2.2.3.2. Sluizen, nrs. 506-549
5.2.2.3.2.1. Algemeen, nr. 506
5.2.2.3.2.2. Afsluitdijk, nrs. 507-518
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5.2.2.3.2.3. Zoutkamp (Friese sluis), nrs. 519-522
5.2.2.3.2.4. Dokkumer Nieuwe Zijlen, nrs. 523-534
5.2.2.3.2.5. Caissons, nrs. 535-549
5.2.2.4. Inrichting 
5.2.2.4.1. Algemeen, nrs. 550-573, o.a.

- 550: Verslag van de bespreking met de Fries-Groningse Recreatiecommissie voor het Lauwerszeegebied te Leeuwarden, 1964, 1 stuk
- 551: Verslagen van de besprekingen met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Staatsbosbeheer en Defensie over de 

inrichting van het Lauwerszeegebied, 1966-1969, 1 omslag
- 552: Stukken betreffende verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Defensie over de 

indeling van de militaire terreinen, 1968-1969, 1 omslag
- 553: Stukken betreffende verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Ontwatering, 1968-1972, 1 omslag
- 554: Verslag van de bespreking tussen vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Directie der Domeinen en Defensie over de 

uit te voeren werkzaamheden en financiering van de inrichting van militaire terreinen, met geleidebrief, 1968, 2 stukken
- 555: Stukken betreffende agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Rijkswerkgroep Lauwerszee, 1968-1976, 1 pak
- 556: Verslag van de bespreking met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, 

Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud over de ecologische inrichting van het Lauwerszeegebied, 1968, 1 
stuk

- 557: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van de Inter-gemeentelijke Planologische Commissie Lauwerszee, 1969-1970, 1 
omslag

- 558: Stukken betreffende overeenkomst voor het inrichten van diverse werken in de Lauwerszee, 1970- 1972, 1 pak
- 559: Stukken betreffende verslagen van stafbesprekingen met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1970-1973, 1 omslag
- 560-561: Stukken betreffende agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Inrichting Lauwerszee, 1970-1977
- 564: Stukken betreffende agenda's en verslagen van de Werkgroep Lauwersoog, 1970-1974, 1 pak
- 565: Verslagen van de besprekingen met een vertegenwoordiger van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk over de 

subsidiëring van de recreatieve voorzieningen, 1971, 2 stukken
- 566: Verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, gemeenten, provinciale diensten en 

ingenieursbureaus over de inrichting van het Lauwersmeergebied, 1971-1975, 1 omslag
- 569: Verslagen van de sub-werkgroep Lauwersoog, 1972-1973, 1 omslag
- 570: Stukken betreffende verslagen van besprekingen met de vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders over plannen voor 

inrichting en ontwatering van gedeelten in het Lauwerszeegebied, 1972- 1973, 1 omslag
- 573: Stukken betreffende agenda's en verslagen van de gezamelijke bijeenkomsten van de Werkgroep Inrichting Lauwerszee en de Projectgroep 

Inrichting Lauwersmeergebied, 1975-1977, 1 pak
5.2.2.4.2. Havens, nrs. 574-579, o.a.
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- 575: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een drijvende steiger en een vast laadperron ten behoeve van de veerdienst naar 
Schiermonnikoog in de haven aan het Oort, 1971-1973, 1 omslag

- 576: Stukken betreffende overeenkomst voor het inrichten van het veerhaventerrein te Lauwersoog, 1971-1973, 1 omslag
5.2.2.4.3. Polders, nrs. 580-611
5.2.2.4.3.1. Algemeen, nrs.  580-587, o.a.

- 582-583: Stukken betreffende inrichting van het Lauwerszeegebied voor militaire-, recreatieve- en agrarische bestemmingen, 1966-1976
5.2.2.4.3.2. Marnewaard, nrs. 588-599
5.2.2.4.3.3. Ezumakeeg, nrs. 600-604
5.2.2.4.3.4. Kollumerwaard, nrs. 605-611
5.2.2.5. Overdracht, nrs. 612-615

6. Gedeponeerde stukken uit het archief van het arrondissement Hoorn
6.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.1.1. Organisatie, nrs. 616-618

- 616: Processen-verbaal van overgave en overname van de diensten en de archieven te Terschelling, 1899-1950, 1 omslag
- 617: Processen-verbaal van overgave en overname van de archieven te Vlieland, 1908, 1913, 1 omslag
- 618: Stukken betreffende het voortzetten van het afzonderlijk registreren van stukken na de samenvoeging van de dienstkringen Vlieland en 

Terschelling, 1924, 2 stukken
6.1.2. Taakuitvoering
6.1.2.1. Algemeen, nrs. 619-621

- 619-620: Stukken betreffende vergunningen voor het bergen van de lading van het in 1799 vergane Brits fregat de Lutine, 1886-1953
- 621: Stukken betreffende reactie op de samenvatting van de visie van de hoofdingenieur H.A.M.C. Dibbits van het Technisch Bureau der Domeinen te 

Den Haag op het landaanwinningsvraagstuk, 1950, 3 stukken
6.1.2.2. Waddeneilanden
6.1.2.2.1. Algemeen, nrs. 622-629

- 622-624: Register en staten van strandmetingen langs de kust van Texel, Vlieland en Terschelling, 1850- 1887 (622: 1850-1866; 623: staten van 
Vlieland en Terschelling, met bijlagen, 1871-1887, 1 omslag; 624: Stukken betreffende nota van de ingenieur J.P. Wijtenhorst over het aanplanten van 
rijsmaterialen in de duinvalleien van de eilanden Vlieland en Terschelling, 1896, 3 stukken)

- 625-627: Leggers van rijkshaven- en rijkszeewerken te Vlieland en Terschelling, met aanpassingen, 1937 (625: rijkshavenwerken te Vlieland; 626: 
rijkszeewerken te Vlieland; 627: rijkshavenwerken te Terschelling)

- 628: Stukken betreffende voorbereiding van plannen van het Ministerie van Oorlog voor aanleg en uitbreiding van oefenterreinen op Vlieland en 
Terschelling, 1955-1956, 1 omslag
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- 629: Stukken betreffende voorbereiding van de plannen voor dijksverhogingen op de Waddeneilanden op basis van de Delta-eisen, 1955-1956, 1 
omslag

6.1.2.2.2. Terschelling, nrs. 630-646
- 630-642: Registers en staat van (grond)peilingen en lodingen, 1795-1956
- 643: Staten van afgevoerde hoeveelheden duinzand, 1876-1879, 1 omslag
- 644: Stukken betreffende het geschil met de burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling over het graven, vervoeren en verkopen van 

duinzand en vaststelling door de hoofdingenieur van nieuwe voorwaarden ter bescherming van de duinen, 1876, 1 omslag
- 645: Brief van de technisch ambtenaar J. Heesterman te Terschelling met opgave over het jaar 1923 van gewonnen en verloren hoeveelheden zand 

tussen de strandraaien 9 en 18 op het Noorderstrand en een opgave over de periode 1907-1923, 1923, 1 stuk
- 646: Stukken betreffende aanleg van een rijwielpad en stuifdijken, 1948, 1 omslag

6.1.2.2.3. Vlieland, nrs. 647-670
- 647-657: Registers en staten van strandmetingen, 1824-1956
- 658: Verslag van de opzichter J. Gorter te Terschelling van een bezoek aan de voornaamste aangelegde hoofden in de Noordzee en voorstellen voor 

verbetering van de aan te leggen hoofden op het strand te Vlieland, afschrift, 1868, 1 stuk
- 659: Stukken betreffende ontwerp-bestekken en begrotingen voor het maken van strandhoofden op het Noorderstrand, 1918-1923, 1 omslag
- 660: Stukken betreffende nota over de plannen tot verhoging en verzwaring van de rijkszeewering en de lage gedeelten van de duinregel langs de 

zuidoostkust, 1928-1929, 1 omslag
- 661: Stukken betreffende nota over het aanbrengen van voorzieningen aan terreinen gelegen op het Oosterveld in verband met de verhoging van de 

waterstand en als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee, 1930, 4 stukken
- 662: Stukken betreffende wijziging van de tenaamstelling van diverse rijksgronden in verband met de verhoging van de zeewering, 1931-1934, 1 

omslag
- 663: Stukken betreffende overzichten van de toestand van de strandhoofden op het Noorderstrand, 1942-1955, 1 omslag
- 664: Stukken betreffende overzichten van uitgevoerde werkzaamheden aan de strandhoofden op het Noorderstrand en een voorstel van de technisch-

hoofdambtenaar voor het versterken van de koppen van de strandhoofden, 1945, 1949-1950, 1 omslag
- 665: Nota van de technisch-ambtenaar J.C. Visser betreffende de na de oorlog aan de verdediging van het Noorderstrand uit te voeren werken, met 

bijlagen en geleidebrief, 1945, 1 omslag
- 666: Stukken betreffende de nota over de geschiedenis van de strandhoofden, 1951-1952, 1 pak
- 668: Stukken betreffende nota over de ombouw van bestaande strandhoofden en wijziging van nog aan te leggen strandhoofden, 1952-1953, 1956, 1 

omslag
- 669: Nota van J.C. Visser te Den Helder over de ontwikkeling van de constructie van de strandhoofden langs de noordzeekust van Vlieland, concept, 

met bijlagen, 1953, 1 omslag
- 670: Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de bouw van een veerdam, 1955-1956, 1 omslag 

6.1.2.3. Havens, nrs. 671-678
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- 671: Stukken betreffende voorbereiding voor de verbetering van de haven van Terschelling, 1868, 1 omslag
- 672: Stukken betreffende het plan en de ontwerp-bestedingsstukken voor het verbeteren van de haven, klachten over de diepte en een overzicht van 

de uitgevoerde verbeteringen aan de werken in de haven van Terschelling, 1876-1878, 1 pak
- 673: Stukken betreffende bestek en begroting voor het driejarig onderhoud van de havenwerken te Terschelling, 1890, 1 omslag
- 674: Stukken betreffende het opruimen van hinderlijke voorwerpen voor de scheepvaart in de haven van Terschelling, 1892, 1896, 1902, 1 omslag
- 675: Brief van de opzichter J.C. Winterwerp te Terschelling betreffende opgave van de scheepvaartbeweging in de haven van Terschelling over de jaren 

1864- 1896, met bijlage, 1897, 2 stukken
- 676: Stukken betreffende het melden van de aanwezigheid van vreemde oorlogschepen in de haven van Terschelling en verrekening van de kosten, 

1899, 1 omslag
- 677: Stukken betreffende de toestand van de haven en voorstel tot het uitvoeren van verbeteringswerken in de haven van Terschelling, met bijlagen, 

1924, 2 stukken
- 678: Revisietekeningen betreffende de haven van Terschelling, met geleidebrief, 1940, 3 stukken

7. Gedeponeerde stukken uit het archief van de dienst landaanwinningswerken in Friesland, nrs. 679-684
7.1. Stukken van algemene aard, nr. 679

- 679: Register van ingekomen en uitgegane stukken over de periode 18 maart - 1 mei 1947, 1947, 1 deel
7.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, 680-684
7.2.1. Personeel, nr. 680
7.2.2. Taakuitvoering, nrs. 681-684

- 681: Stukken betreffende ontwerp-grensregeling met de N.V. Het Noorderleegs Buitenveld over eigendom van aangewonnen land, 1951, 4 stukken
- 682: Stukken betreffende overeenkomst met het waterschap de Bildtpollen te St. Annaparochie over de uitvoering van landaanwinningswerken, 1951-

1953, 1 omslag
- 683: Tekeningen van de landaanwinningswerken bij de Friese Wadden en in de Lauwerszee, 1951- 1952, 3 stukken
- 684: Stukken betreffende overeenkomst voor het leveren en bouwen van een rijksmotorvaartuig, 1955, 1 omslag

49-02: Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland, 1954-1977

2. Inventaris
2.1. Archief van de directie Friesland (1938-) 1954-1977 (-1979)
2.1.1. Stukken van algemene aard

- 1-139: Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken, 1954-1977, 139 banden
- 140-142: Dossierinventaris, (1952-) 1954-1976, 1954-1977, 1 kaartsysteem
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- 143: Register van ingekomen en uitgegane kabinetstukken over de periode januari 1957-april 1975, 1957-1975, 1 deel
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.1. Organisatie, nrs. 144-235

- 215: Stukken betreffende de reorganisatie van de directie Landaanwinning te 's-Gravenhage en de organisatie van de landaanwinningswerken in 
Groningen en Friesland, 1958, 1 omslag

- 216-224: Stukken betreffende bijdragen van de directie, de arrondissementen Friesland-West en Friesland-Oost en de dienst Lauwerszeewerken ten 
behoeve van het jaarlijks Verslag van de Openbare Werken, 1967-1977, 9 omslagen

- 228: Stukken betreffende reorganisatie van de dienst Lauwerszeewerken, 1970-1971, 3 stukken
- 243: Stukken betreffende goedkeuring van de instructie voor de rijkshavenmeesters te Terschelling en Vlieland ter uitvoering van de bepalingen 

opgenomen in het Bijzonder reglement havens Terschelling en Vlieland, 1973, 1 omslag
2.1.2.2. Personeel, nrs. 236-243
2.1.2.3. Taakuitvoering
2.1.2.3.1. Algemeen, nrs. 244-306

- 245: Stukken betreffende bijdragen ten behoeve van de totstandkoming van de Deltawet, Bijdragenwet Deltawerken en de Wet vergoeding kosten van 
waterkeringen, in verband met de verhoging van de dijken in de provincies Groningen en Friesland, 1954-1955, 1958-1962, 1 omslag

- 247-249: Stukken betreffende plannen, nota's en besprekingsverslagen over de verhoging van de zeedijken langs de Friese kust in het kader van de 
Deltawet, 1956-1977, 3 pakken

- 251: Stukken betreffende vergunningen voor het bergen van de lading van het in 1799 vergane Brits fregat de Lutine, 1956-1964, 1975-1977, 1 omslag. 
NB: Zie inventaris van de archieven van Rijkswaterstaat in Friesland, Deel 1, inventarisnummers 619 en 620

- 253: Stukken betreffende de organisatie en de uniforme wijze van uitvoering van metingen langs de Nederlandse kust, 1959-1963, 1969-1972, 1 
omslag

- 254: Stukken betreffende vaststelling van het belanghebbend gebied van de noordelijke provincies in het kader van de Bijdragenwet Deltawerken, 
1961-1963, 1 omslag

- 256: Brief van de Geologische Stichting te Haarlem met verzoek om medewerking te verlenen om graafwerken van drie of meer meter diepte te 
melden bij de Geologische Dienst, 1966, 1 omslag

- 257: Stukken betreffende mededelingen over de invloed van seismisch onderzoek in het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee op aangrenzende 
zeedijken en de regeling van de controle op de naleving van de voorwaarden, 1966, 1972-1973, 1 omslag

- 259: Stukken betreffende Koninklijk Besluit voor verlening van een concessie aan de waterschappen Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks en Het Bildt 
voor het bedijken van buitendijkse gronden in de gemeenten Barradeel en Het Bildt, 1968-1969, 1 omslag

- 264: Stukken betreffende vaststelling van beheersgrenzen en taakafbakening tussen verschillende directies, 1971-1977, 1 pak
- 265: Stukken betreffende meerjarenplanning van de verbetering van de hoogwaterkeringen in Friesland, 1972-1977, 1 omslag

2.1.2.3.1.1. Kamervragen
- 270-283: Stukken betreffende beantwoording van vragen gesteld door leden van de Eerste en Tweede Kamer, 1955-1976, 9 omslagen en 10 stukken
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- 270: over de verbetering van de veerverbinding Ameland-Holwerd, 1955
- 272: over de veiligheid van Hotel Scheltema als gevolg van de natuurlijke achteruitgang van de kust te Ameland, 1967
- 273: over het aanspoelen van gevaarlijke stoffen op Terschelling, 1968
- 275: over olieverontreiniging nabij de Waddeneilanden, 1969
- 276: over het aanleggen van een openbare loswal in de haven aan het Oort in het Lauwerszeegebied, 1969
- 277: over de Lauwerszee en de Waddenzee, 1969-1976
- 279: over bescherming en vervuiling van de Wadden eilanden, 1971-1974
- 280: over vissers- en jachthavens, 1973-1975
- 281: over dijken en duinen, 1973-1976

2.1.2.3.1.2. Overdrachten
- 286: Stukken betreffende Koninklijk Besluit voor goedkeuring van het besluit van Provinciale Staten van Friesland, voor het bij de provincie Friesland in 

beheer en onderhoud brengen van lozingswerken in de gemeenten Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, 1973, 1 omslag
2.1.2.3.2. Wegen
2.1.2.3.2.2. Kop van de Afsluitdijk (knooppunt rijkswegen 9 en 43), nrs. 344-356
2.1.2.3.3. Veren en dammen
2.1.2.3.3.1. Algemeen, 266-268

- Stukken betreffende voorstellen tot het aanschaffen van nieuwe veerboten ten behoeve van het vervoer van en naar de waddeneilanden, 1961-1964, 
1 omslag

2.1.2.3.3.2. Ameland-vaste wal, nrs. 769-784
2.1.2.3.3.4. Schiermonnikoog-vaste wal, nrs. 786-790
2.1.2.3.3.5. Terschelling-vaste wal, nr. 791

- 791: Stukken betreffende vergunning aan de Terschellinger Stoomboot Maatschappij te Terschelling voor het maken en behouden en wijzigen van een 
walaccomodatie voor de post-, passagiers- en vrachtdienst met een restaurant te Harlingen en uitgifte in erfpacht van het terrein, 1959-1961, 1975, 1 
omslag

2.1.2.3.6. Waddenzee
2.1.2.3.6.1. Algemeen

- 825: Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheid tot uitdiepen en verbreden van de vaargeulen, 1955-1960, 1967-1976, 1 pak
- 826: Stukken betreffende rapport van Grontmij NV te De Bilt over een plan voor het maken van een kunstmatige verwaterplaats voor mosselen in de 

Zuricheroordpolder te Zurich, 1964-1966, 1 pak
- 827-828: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van de Waddencommissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen te Amsterdam over de realisering van een vaste oeververbinding met Ameland en de toekomstige bestemming van het 
waddengebied, 1967-1971, 2 pakken

- 829: Stukken betreffende controle op de waterkwaliteit en het beschikbaar stellen van gelden voor materialen en inrichting van het motorschip 
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Brakzand als meetvaartuig, 1970-1973, 1 omslag
- 830: Stukken betreffende klachten en protesten tegen het vergunningenbeleid met betrekking tot het winnen van zand en het opsporen en winnen 

van delfstoffen, 1971-1975, 1 omslag
- 831: Nota van ir. M.E.W. Harmsen van het arrondissement Friesland-West betreffende contingentering van de zandwinning in het gedeelte van de 

Waddenzee, ressorterende onder de directie Friesland, met bijlagen en geleidebrief, 1973, 4 stukken
- 832: Stukken betreffende voorbereiding van de instelling van een stuurgroep en een tweetal werkgroepen ten behoeve van onderzoek naar de 

gevolgen van zandwinning, 1974-1977, 1 omslag
- 833: Stukken betreffende mededeling aan de directeurgeneraal over een te houden internationale conferentie van deskundigen over de waarden en 

bedreigingen van het Waddengebied, 1975, 4 stukken
- 834: Stukken betreffende nota van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de 

Waddenzee, alsmede reacties op de nota, 1976-1977, 1 omslag
2.1.2.3.6.2. Waddenzeecommissie, nrs. 835-844
2.1.2.3.7. Lauwerszee en Lauwersmeergebied (LAW), nrs. 845-868
2.1.2.3.8. IJsselmeer, nrs. 869-871

- 869: Stukken betreffende voorbereiding van de verkoop door de dienst der Domeinen van de Workumer- en Makkumerwaard, 1955-1960, 1967-1968, 
1 omslag

2.1.2.3.9. Waddeneilanden
2.1.2.3.9.1. Algemeen, nrs. 872-881

- 872-873: Stukken betreffende staten van strandmetingen, langs de kust van de Waddeneilanden, 1955-1965, 2 omslagen
- 874: Stukken betreffende overeenkomst voor het opruimen van voormalige militaire verdedigingswerken te Vlieland en Terschelling, 1957, 1 omslag
- 875: Stukken betreffende rapporten over duikeronderzoeken naar de toestand van de onderzeese verdediging bij het strand van Ameland en 

onderzoek naar obstakels bij de veersteiger te Schiermonnikoog, 1957-1959, 1969, 1 omslag
- 876: Stukken betreffende voorstel tot regeling van het eigendom, beheer en onderhoud van de duinen op de Waddeneilanden in het kader van de 

Deltawet, 1958-1960, 1 omslag
- 877: Stukken betreffende mededelingen over proefboringen naar het voorkomen van aardgas en aardolie, met foto's, 1964, 1 omslag
- 878: Stukken betreffende plan voor de versterking van de waterkeringen op Ameland en Vlieland in het kader van de Deltawet, 1970-1975, 1 omslag
- 879: Stukken betreffende Koninklijk Besluit tot vaststelling van het Bijzonder reglement voor de havens van Terschelling en Vlieland, 1971-1972, 1 

omslag
- 880: Stukken betreffende het voornemen van staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) om de Boschplaat te Terschelling 

en het eiland Griend onder de bepalingen van de Wetlands Conventie te brengen, 1973-1975, 1 omslag
- 881: Stukken betreffende reactie van de Minister van Verkeer en Waterstaat op het advies van de Studiecommissie Waterschappen met betrekking tot 

het publiekrechtelijk beheer van de Noordzeekust, 1976-1977, 1 omslag
2.1.2.3.9.2. Ameland (A), nrs. 882-890

36



- 882: Proces-verbaal van overdracht in financieel en materieel beheer van duingronden aan het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, met tekening en geleidebrief, 1955, 3 stukken

- 883: Stukken betreffende goedkeuring van het ontwerp en de aanvulling over het verlenen van dagvergunningen voor het bevestigen en laten liggen 
van vaartuigen aan de los- en laadplaatsen bij de Ballumerbocht te Nes en Buren, 1957, 1 omslag

- 884: Stukken betreffende kaarten van peilingen en lodingen over de jaren 1959, 1960 en 1967-1978, 1960, 1968-1969, 1 pak
- 885: Stukken betreffende voorstel over nieuwe richtlijnen voor het toelaten van opstallen in de zeekerende duinen, 1960-1962, 1 omslag
- 886: Stukken betreffende vergunningen aan H.J. Scheltema, daarna aan mevrouw C.C. Scheltema-Gorter te Nes voor het behouden en uitbreiden van 

een badpaviljoen/strandhotel en plannen voor het stichten van een nieuw hotel, 1960-1971, 1 omslag
- 887: Stukken betreffende vergunningen aan de Stichting Kampvreugd te Den Haag, daarna te Amsterdam voor het plaatsen en behouden van een 

bedrijfsruimte, het maken van werken en het bouwen van een paviljoen ten behoeve van de exploitatie van het kampeerterrein Duinoord te Nes, 
1961-1976, 1 omslag

- 888: Stukken betreffende nota's over de verhoging en verzwaring van de hoogwaterkering aan de Noordzeekust in het kader van de Deltawet, 1963, 
1972-1976, 1 pak

- 889: Stukken betreffende mededeling aan de directeurgeneraal over de wijze van aanleg van stuifdijken, naar aanleiding van vragen van leden van de 
Natuurbeschermingsraad te Utrecht, 1970, 1 omslag

- 890: Stukken betreffende problemen met opstallen in het rijksduinengebied te Nes in verband met het verbreden en verzwaren van het zeewerend 
duingebied in het kader van de Deltawet, met foto's, 1972-1973, 1 omslag

2.1.2.3.9.3. Griend (G), nrs. 891-892
- 891: Stukken betreffende overeenkomst en bestek voor het versterken van het eiland, 1957-1960, 1973-1975, 1 omslag
- 892: Stukken betreffende uitgifte in erfpacht van het eiland aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Amsterdam, 1972-

1976, 1 omslag
2.1.2.3.9.4. Schiermonnikoog (S), nrs. 893-906

- 893: Stukken betreffende de mogelijke indijking van de Westerkwelder, 1954-1955, 1 omslag
- 894: Stukken betreffende aanwijzing door de Minister van Financiën van terreinen als natuurreservaat en de instemming van de directeur-generaal 

met de uitbreiding van het natuurreservaat Kobbeduinen, 1954-1955, 1962-1968, 1 omslag
- 895: Stukken betreffende regeling van grenzen en beheer en onderhoud van de zeereep, 1956-1962, 1 omslag
- 896: Stukken betreffende overeenkomst met de gemeente Schiermonnikoog voor het maken van een verbindingsweg tussen de veerdam en het dorp 

Schiermonnikoog en regeling van de verplichtingen, 1962, 2 stukken
- 897: Stukken betreffende verhoging en verzwaring van de zeedijk van de Banckspolder en aanleg van een zanddijk in het kader van de Deltawet, 1962-

1964, 1 omslag
- 898-899: Stukken betreffende overeenkomsten voor het verzwaren van de zeedijk van de Banckspolder, 1962-1964, 2 omslagen
- 900: Stukken betreffende Koninklijk Besluit voor de overbrenging van het beheer en onderhoud van een gedeelte van de Middenweg bij de gemeente 

Schiermonnikoog, 1962, 4 stukken
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- 901: Stukken betreffende bestek voor het maken van een zanddijk aan de zuidwestkust, alsmede het verhogen van laaggelegen gebieden van de 
Banckspolder, 1963-1965, 1 omslag

- 902: Stukken betreffende overeenkomst voor het bouwen van een dienstverblijf ten behoeve van de kusthoogtemetingen, 1965-1967, 1 omslag
- 903: Koninklijk Besluit betreffende overbrenging van het beheer en onderhoud van een gedeelte van de Westerstrandweg bij de gemeente 

Schiermonnikoog, afschrift met tekening en geleidebrief, 1967, 3 stukken
- 904: Stukken betreffende beantwoording van vragen van Z.K.H. Prins Bernhard, naar aanleiding van een bezoek aan het eiland, over de aanleg van een 

stuifdijk, 1967, 4 stukken
- 905: Koninklijk Besluit betreffende overbrenging van het beheer en onderhoud van rijksweggedeelten bij de gemeente Schiermonnikoog, afschrift met 

geleidebrief, 1969, 2 stukken
- 906: Stukken betreffende processen-verbaal voor overname van het beheer en onderhoud van de zeedijk van de Banckspolder met aansluitende 

duinen, van de dienst der Domeinen, 1973-1976, 1 omslag
2.1.2.3.9.5. Terschelling (T), nrs. 907-928

- 907: Rapport van arrondissement Hoorn over de in 1953 in eigen beheer uitgevoerde beschoeiingswerken langs de Midden- en Noorderhavenkom, 
met bijlagen en foto's, 1954, 1 omslag

- 908: Stukken betreffende goedkeuringen van het herbouwplan en het uitbreidingsplan voor het paviljoen en overige gebouwen, op een aan de NV 
Noordzeebad in 1918 in erfpacht uitgegeven terrein aan het Noordzeestrand, 1956-1963, 1 omslag

- 909: Stukken betreffende inzending van een rapport van het arrondissement Friesland-West aan de directeurgeneraal met voorstel om een ontwerp-
bestek voor te bereiden voor verdediging van het Noordzeestrand, in verband met voortgaande kustafname, 1960, 1 omslag

- 910: Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van de havenwerken, 1961-1975, 1 pak
- 911: Stukken betreffende voorbereiding van de uitgifte in erfpacht door Staatsbosbeheer van terreinen, 1961, 1970-1972, 1 omslag
- 912: Stukken betreffende overeenkomst voor het uitbreiden van het kantoor met dienstwoning van de dienstkring Terschelling, 1961-1963, 1 omslag
- 913-915: Stukken betreffende bestekken van het waterschap de Terschellingerpolder voor het verhogen en verzwaren van de gedeelten zeedijk West-

TerschellingStryp, Stryp-Kunneweg en Kunneweg-Dwarsdijk, 1962-1970, 3 omslagen
- 916: Stukken betreffende vergunningen verleend aan Shell Nederland Verkoop Maatschappij N.V. te Den Haag voor het gebruik maken en uitbreiden 

van een gedeelte van het haventerrein aan de Dellewal, voor het plaatsen van brandstoftanks en het leggen van leidingen, 1963-1970, 1975, 1 omslag
- 917: Stukken betreffende vergunning aan de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij te Oldenzaal voor het storten van afvalstoffen in de haven en in 

de duinen, 1963-1964, 1 omslag
- 918: Stukken betreffende overeenkomst van het arrondissement Friesland-West voor het bouwen van een kantonnierswoning, werkplaats, garage en 

bergplaats aan de rijkshaven, 1964-1967, 1 omslag
- 919: Stukken betreffende vergunning aan Esso Nederland N.V. te Den Haag voor gebruik maken van een gedeelte van het opslagterrein aan de 

noordzijde van de rijkshaven, ten behoeve van het plaatsen van brandstoftanks, een pompinrichting, een vulput en het leggen van leidingen, 1964-
1968, 1974, 1 omslag

- 920: Stukken betreffende onderzoek naar de eigendomstoestand -als voorbereiding op de sloop- van bunkers in de duinen, 1966-1969, 1 omslag
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- 921: Stukken betreffende overeenkomst voor het plaatsen van een magazijn, het maken van een scheepshelling en het maken van verhardingen, 
1966-1968, 1 omslag

- 922: Stukken betreffende rapport over een onderwateronderzoek aan het buitenbeloop van de verlengde dam voor de haven van West-Terschelling, 
1967-1968, 1 omslag

- 923: Stukken betreffende bestek voor het maken van een kadewand van stalen damwandplanken langs de Dellewal in de rijkshaven en toekenning van 
een schadevergoeding aan de aannemer, 1968-1971, 1 omslag

- 924: Stukken betreffende overeenkomst van het arrondissement Friesland-West voor het bouwen van een getijmeetstation op het rijkshaventerrein, 
1970-1972, 1 omslag

- 925: Stukken betreffende aanwijzing van de Boschplaat als staatsnatuurmonument in verband met de toekenning van een Europees Diploma en 
proces-verbaal voor een partiële herziening van de beheersgrenzen van rijksgronden, 1970-1975, 1 omslag

- 926: Stukken betreffende bestek en overeenkomsten voor het leveren van zand, het leveren en monteren van een drijvende steiger en het uitvoeren 
van hei- en remmingwerken in de haven, 1972-1973, 1 omslag

- 927: Stukken betreffende bestek en overeenkomst voor het uitbreiden van het dienstkringkantoor en aanpassen van de centrale 
verwarmingsinstallaties in de dienstgebouwen, 1974-1976, 1 omslag

- 928: Stukken betreffende reactie op de invoering van een watertoeristenbelasting door de gemeente Terschelling voor vaartuigen en ligplaatsen, 
1976-1977, 1 omslag

2.1.2.3.9.6. Vlieland (V), nrs. 929-940
- 929: Stukken betreffende vergunning van de Minister van Waterstaat aan de N.V. Exploitatie Maatschappij Noordzeebad Vlieland voor de bouw en 

uitbreiding van een badpaviljoen en de verwijdering van de gebouwen, 1938-1943, 1951-1953, 1969, 1 omslag
- 930: Stukken betreffende overeenkomst voor het maken van een veerdam met haventje aan het Zuiderstrand, 1956-1958, 1 omslag
- 931: Stukken betreffende vergunningen van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan A. Beekman, daarna N.V. Strandhotel Beekman te Vlieland 

voor de bouw en uitbreidingen van een strandhotel, 1956-1961, 1969-1975, 1 omslag
- 932: Stukken betreffende ontwerp-bestek en overeenkomst voor het maken van vijf strandhoofden en het onderhoud van de rijkszeewerken, 

buitenduinen en rijkshavenwerken, 1957-1959, 1 omslag
- 933: Stukken betreffende nota van de waterstaatkundig hoofdambtenaar H. Breimer over de waterkeringen van het eiland Vlieland en de te nemen 

maatregelen ter bescherming van het eiland, 1957-1959, 1 omslag
- 934: Stukken betreffende kaarten van peilingen en lodingen over de jaren 1956-1967, 1958-1969, 1 pak
- 935: Stukken betreffende bestek voor het verhogen en verzwaren van de omringdijk bij het dorp Vlieland, 1958-1959, 1 omslag
- 936: Stukken betreffende beantwoording van vragen van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming gesteld aan de Minister van 

Verkeer en Waterstaat over het houden van militaire oefeningen, 1959, 1 omslag
- 937: Stukken betreffende overeenkomst voor het bouwen van een woning voor de kantonnier-havenmeester aan de rijkshaven, 1961-1963, 1 omslag
- 938: Stukken betreffende verslagen en advies van de Studiecommissie gebruik schietterrein de Vliehors alsmede rapporten met betrekking tot de 

gevolgen van het houden van schietoefeningen, 1962-1963, 1 omslag
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- 939: Stukken betreffende overeenkomst voor het bouwen van een verblijf, werkplaats en garage nabij de rijkshaven, 1965-1967, 1 omslag
- 940: Stukken betreffende Koninklijk Besluit voor de overbrenging in beheer en onderhoud van twee gedeelten van de Postweg bij de gemeente 

Vlieland, 1973-1977, 1 omslag
2.1.2.3.10. Havens
2.1.2.3.10.1. Harlingen (H), nrs. 941-958

2.2. Gedeponeerde stukken uit het archief van de directie Noord-Holland
2.2.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1.1. Taakuitvoering
2.2.1.1.1. Waddeneilanden
2.2.1.1.1.1. Algemeen, nr. 961

- 961: Stukken betreffende opruiming van mijnen langs de kust te Vlieland, Terschelling en Ameland door de Mijnopruimingsdienst van de Koninklijke 
Nederlandse Marine ten behoeve van Rijkswaterstaatswerken, 1949-1954, 1 omslag

2.2.1.1.1.2. Griend, nr. 962
- 962: Stukken betreffende plannen van de hoofdingenieurs van het arrondissement Hoorn over het behoud en de verdediging van het eiland, met 

foto's, 1948-1949, 1955-1956, 1 omslag
2.2.1.1.1.3. Terschelling, nrs. 963-964

- 963: Stukken betreffende overeenkomst met de Terschellinger Electriciteits Maatschappij voor de aanleg van een electrische verlichting, het 
aansluiten daarvan op het stroomnet en het leveren van stroom op het rijkshaventerrein, met foto's, 1954-1956, 1 omslag

- 964: Stukken betreffende overeenkomst met de gemeente Terschelling over de aanleg en exploitatie van de rijkshavenverlichting, 1955-1956, 1 
omslag

2.2.1.1.1.4. Vlieland, nrs. 965-970
- 965: Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage in de kosten voor het maken van een nieuwe aanleginrichting voor veerboten, met foto's, 

1931-1940, 1946-1956, 1 pak
- 966: Stukken betreffende overzichten van uitgevoerde metingen en lodingen op en nabij het eiland, 1932-1933, 1952-1956, 1 omslag
- 967: Stukken betreffende mededeling aan de directeurgeneraal over de motieven die er in het verleden toe geleid hebben om de kustverdediging van 

het eiland geheel voor rekening van het Rijk te nemen, 1947, 3 stukken
- 968: Stukken betreffende overzichten van de toestand van de strandhoofden, 1950-1955, 1 omslag
- 969: Stukken betreffende Koninklijk Besluit voor overbrenging in beheer en onderhoud van een gedeelte van de rijksweg bij de gemeente Vlieland, 

1953-1954, 1 omslag
- 970: Stukken betreffende plan van de Studiedienst Hoorn voor de uitbreiding van de strandhoofden, 1956, 1 omslag

2.3. Gedeponeerde stukken uit het archief van de Waddenzeecommissie
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2.3.1. Stukken van algemene aard, nrs. 971-972
- 971-972: Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken, 1968-1977, 2 banden

?: Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland (1946) 1978-1993

I Directie Friesland van de Rijkswaterstaat
1 Stukken van algemene aard, nrs. 1-23 – jaarverslagen; vergaderingen directieteam
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisme, nrs. 24-46
2.1.3 Informatievoorziening, nrs. 41-43

- 42: Inventaris van het archief overgenomen van het Arrondissement Hoorn met betrekking tot Waddenzee/-eilanden, Terschelling en Vlieland, 1986 – 
1988, 1 omslag

- 43: Het in opdracht van de Directie Friesland opstellen van het Informatieplan AN (Hoofdafdeling Waterhuishouding, Kustbescherming en Vaarwegen) 
1992-1995 door het Informatica Centrum voor Infrastructuur en Milieu (ICIM) te Rijswijk, 1991 – 1993, 1 pak

2.2 Taakuitvoering
2.2.01 Algemeen, nrs. 47-59

- 54: Overleg met de Dienst Getijdewateren, 1986 – 1993, 1 pak
- 57-58: Coördinatie decentralisatie overdracht natte waterstaatswerken. (Stuurgroep Brokx), 1990 – 1991, 2 pakken

2.2.02 Wegen, nrs. 60-110
2.2.03 Veren en dammen, nrs. 111-126

- 111: Goedkeuringen omtrent veiligheid, reparaties en keuringen van het motorschip Prinses Anna, 1977 – 1985, 1 omslag. NB: Bevat kamervragen over 
vermeende slechte toestand waarin de veerboot Prinses Anna verkeerde.

- 112: Het onderzoeken van het maximale gewicht van vrachtverkeer op de veerdienst Ameland-Holwerd, 1977 – 1988, 1 omslag. NB: Bevat 
Kamervragen

- 113-126: Structurering van het bestaande overleg inzake bootdiensten en veerdiensten naar de Waddeneilanden naar aanleiding van het 
beleidsvoornemen in de Nota Zoute Veren, 1978 – 1993, 11 pakken en 3 omslagen

• 113-115: Algemeen, 1981 – 1990, 3 pakken
• 116-117: Vergaderstukken van besprekingen inzake veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog, 1978 – 1993, 2 pakken
• 118-120: Problematiek betreffende de Terschellinger Stoomboot Maatschappij BV (TSM Doeksen), 1979 – 1991, 3 pakken. NB: Bevat tevens 

vergaderstukken van de Werkgroep TSM
• 121: Overeenkomst F 1509 voor de dienstregelingen van de bootdiensten Harlingen-Terschelling en Harlingen-Vlieland met Terschellinger 

Stoomboot Maatschappij (TSM Doeksen) te Terschelling, 1980 – 1981, 1 omslag
• 122: Verlening van medewerking aan de beantwoording van vragen vanuit de Vaste Commissie voor Verkeer en Vervoer betreffende de Nota 

Zoute Veren, 1980 – 1989, 1 pak
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• 123: Onderzoek getiteld Analyse van de veerdiensten op Ameland en Schiermonnikoog, door Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), 
1981 – 1983, 1 pak

• 124: Overeenkomst F 1562 voor het verrichten van onderzoek naar de vervoerseconomische en bedrijfseconomische ontwikkeling van de 
veerdiensten Vlieland - Terschelling, 1981 – 1984, 1 omslag

• 125: Verslagen van besprekingen tussen Wagenborg Passagiersdiensten Delfzijl en de Nederlandse Aardolie Maatschappij inzake de uitvoering 
van het contract voor vervoer van NAM-materialen vanaf de steiger te Holwerd naar Ameland, 1982, 1 omslag

• 126: Privatisering van de Rijksbootdiensten naar de Waddeneilanden (Wagenborg BV Gemeente Ameland en Schiermonnikoog), 1985 – 1992, 
1 pak. NB: Bevat overeenkomst en akte van privatisering

2.2.04 Waterwegen, nrs. 127-128
2.2.05 Waddenzee, nrs. 129-224

- 129-146: Onderzoek naar Zandwinning in de Waddenzee, 1976 – 1984, 16 pakken en 2 omslagen
• 129-133: Vergaderstukken van de Stuurgroep Onderzoek Zandwinning Waddenzee, 1976 – 1984, 4 pakken en 1 omslag
• 134-142: Vergaderstukken van de Werkgroep I Hydrografisch-Sedimentologisch Onderzoek (inclusief bijlagen), 1977 – 1982, 9 pakken
• 143-146: Vergaderstukken van de Werkgroep II Biologisch-Ecologisch Onderzoek, 1977 – 1979, 3 pakken en 1 omslag

- 147-150: Behandeling van de concessieaanvraag van de provincie Friesland inzake indijking buitendijkse gronden tussen Zwarte Haan en de veerdam 
bij Holwerd, 1976 – 1989, 3 pakken en 1 omslag

- 151: Werkgroep Ontgrondingen Waddenzee Vergunningsvoorwaarden en Contingenteringszaken, 1978, 1 omslag
- 152: Regionale Werkgroep Oliebestrijding Waddenzee, 1978 – 1982, 1 pak. N.B. NB: Zie voor kaarten inv.nr. 1029
- 153: Scheepvaartelling Waddenzee over de jaren 1979 en 1984, 1979 – 1984, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1037.
- 154: Overleg met de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, het Staatsbosbeheer en het 

Consulentschap Natuur Bos Landschap en Fauna, 1979 – 1993, 1 omslag
- 155-164: Beheersplannen Waddenzee, 1980 – 1993, 7 pakken en 3 omslagen

• 155: Waterhuishouding Waddenzee, 1980 – 1981, 1 omslag
• 156: Bestrijding Verontreiniging door Olie Waddenzee, 1980 – 1987, 1 omslag
• 157: Buitendijkse gronden, 1980 – 1987, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1033
• 158: Kabels en buisleidingen, 1980 – 1987, 1 pak
• 159: Kustbescherming voor de Waddenzee, 1980 – 1987, 1 pak. N.B. Zie voor tekening inv.nr. 1034
• 160-161: Water Waddenzee, 1980 – 1987 (totstandkoming en beheersplannen), 1 pak en 1 omslag
• 162: Ontgrondingen Waddenzee, 1982 – 1987, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1032
• 163-164: Regionota Waddenzee, 1989 - 1993, 2 pakken

- 165-167: Vlootcomité Waddenzee belast met de doelmatige inzet van meetvaartuigen en meetapparatuur, 1982 – 1985, 1 pak en 2 omslagen. N.B. 
Vanaf instelling in oktober 1982 tot 8 december 1982 Meetcomité Noord-Nederland geheten
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- 168-178: Samenwerkingsregeling Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Politie te Water, Staatsbosbeheer inzake 
controle op de Waddenzee, 1982 – 1993, 10 pakken en 1 omslag

- 179-182: Symposium De Waddenzee beheerst beheerd van 26 september 1985 te Leeuwarden, 1984 – 1987, 3 pakken en 1 omslag
- 183: Werkgroep Taakinventarisatie en Taakverkenning Waddenzee (TTW), 1984 – 1988, 1 omslag
- 184-205: Coördinatiegroepen van het Waddencomité als samenwerkingsverband ten behoeve van de inbreng en standpuntbepaling in de 

Interdepartementale Waddenzeecommissie en het Coördinatiecollege Waddenzeegebied. Alsmede zorg dragen dat taken en bevoegdheden van de 
betrokken diensten gecoördineerd worden uitgeoefend, 1986 – 1993, 21 pakken en 1 omslag

• 184-189: Coördinatiegroep Beheer Waddenzee, 1986 – 1988, 5 pakken en 1 omslag
• 190-192: Coördinatiegroep Onderzoek Waddenzee, 1986 – 1988, 3 pakken
• 193-195: Coördinatiegroep Operationele Zaken Waddenzee, 1986 – 1989, 3 pakken
• 196-204: Coördinatiegroep Waddenzee, 1989 – 1993, 9 pakken
• 205: Vergaderstukken van de Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO), 1989 – 1992, 1 pak. N.B. 

Voorzittersarchief. Ingesteld door het Waddencomité
- 206-208: Vaargeulproblematiek op de route Harlingen-Vlieland/Terschelling, in het bijzonder in het Schuitengat nabij Terschelling (inclusief 

onderzoeksrapporten), 1987 – 1993, 1 pak
- 209: Draaiboek bestrijding olieverontreinigingen Waddenzee, 1988 – 1990, 1 omslag
- 210-211: Nederlandse bijdrage aan de Trilaterale Regeringsconferenties over de Waddenzee, 1988 – 1992, 2 pakken
- 212-213: Werkgroep Centrale Meldpost Waddenzee (CMW), 1989 – 1991, 2 pakken. N.B. Secretariaatsarchief
- 214: Het voorbereiden van een onderzoek naar sedimentaanvoer naar kwelders door aanvoer baggerspecie (het project STORTWAD), 1991 – 1993, 1 

omslag
- 215-219: Vergaderstukken van de Regionale PKB-ondersteuningsgroep (Planologische Kernbeslissing), 1991 – 1993, 4 pakken en 1 omslag
- 220-221: Overleg met Duitse instanties inzake de bescherming en gebruik van de Waddenzee, 1992 – 1993, 1 omslag en 1 pak

• 220: Vergaderstukken van de Duits-Nederlandse Eemscommissie, 1992 – 1993, 1 omslag
• 221: Vergaderstukken van de Nederlands-Duitse Permanente Grenswaterencommissie, 1993 – 1993, 1 pak. N.B. Stukken zijn gericht aan de 

Directie Noord-Nederland i.o.
- 222: Project Vaarwegenplan Waddenzee, 1992 – 1993, 1 omslag
- 223: Vergaderstukken van de Regiegroep Beheersondersteunend Onderzoek Waddenzee, 1992 – 1993, 1 omslag
- 224: Rapport getiteld Invloed van Gaswinning op de Waddenzee, 1993, 1 omslag

2.2.06 Waddeneilanden, nrs. 225-237
- 225: Voorbereiden van het wijzigen van het Bijzonder Reglement Havens Terschelling en Vlieland, 1974 – 1991, 1 pak. N.B. Zie voor tekening inv.nr. 

1108.
- 226-229: Kustontwikkeling van de deltakering (kustverdediging) Noordzeezijde van Ameland, 1976 – 1993, 4 pakken. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 

1089-1092
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- 230-234: Vergaderstukken van de Commissie Vervoerproblematiek Friese Waddeneilanden, 1977 – 1984, 5 pakken
- 235: Gesloten verklaringen van wegen en duinovergangen op Ameland, 1977 – 1991, 1 omslag. N.B. Zie voor tekening inv.nr. 1093
- 236: Overeenkomst F 1967 met L.B. & P., bureau voor Landschapsecologisch Onderzoek BV te Beilen voor het opstellen van het Beheersplan 

Rijksgronden Ameland, 1978 – 1990, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1088
- 237: Het opstellen en bespreken van het Beheersplan Rijksgronden Ameland om te komen tot uniformiteit in de inrichting en het beheer van genoemd 

terrein, 1978 – 1992, 1 omslag. N.B. Zie ook inv.nrs. 341 – 344
2.2.07 Lauwerszee en Lauwersmeergebied, nrs. 238-244

- 238: Vergaderstukken van de Werkgroep Inrichting Lauwerszee (WIL), 1977 – 1987, 1 omslag
- 239-242: Vergaderstukken van de Rijkswerkgroep Lauwerszeegebied, 1977 – 1990, 4 pakken. N.B. Secretariaatsarchief. Zie voor tekeningen inv.nr. 

1009, 1010, 1012, 1013
- 243: Werkgroep Reglementering Scheepvaart Lauwerszee, 1980 – 1981, 1 pak
- 244: Het voorbereiden van een Koninklijk Besluit inzake de overdracht van gemalen en waterlopen in de Kollumerwaard aan het waterschap Lits en 

Lauwers, 1993, 1 omslag
2.2.08 Havens, nrs. 245-247

- 245: Werkgroep Toegankelijkheid Haven van Harlingen, 1982 – 1985, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1003
- 247: Het voorbereiden en het sluiten van overeenkomst FO-1015 met gemeente Harlingen tot herinrichting van de toegangswegen naar het 

veerhaventerrein te Harlingen met het daarbij behorende parkeerterrein in het kader van de Wet Herverdeling Wegen, 1992 – 1993, 1 omslag. N.B. Zie 
voor tekeningen inv.nr. 1096

2.2.09 Bruggen en sluizen, nrs. 248-249
- 248: Het voorbereiden van de overdracht van het beheer en het onderhoud van het sluiscomplex Dokkumer Nieuwe Zijlen aan de provincie Friesland, 

1977 – 1993, 1 pak. N.B. Zie voor tekening inv.nr. 1000
2.2.10 Waterhuishouding, nrs. 250-270
2.2.11 Waterkeringen, nrs. 271-273

- 271: Behandeling van de vraag of de reconstructie van de waterkering van Harlingen (beheerder gemeente Harlingen) valt onder de uitvoering van de 
Deltawet of als onderhoudswerk en gezien de omvang van de benodigde financiële middelen en de voorgeschiedenis gezocht moet worden naar een 
aanvaardbare toedeling van de kosten, 1977 – 1993, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1097

- 272-273: Onderzoeken naar de stabiliteit van de groene dijk, 1981 – 1985, 2 pakken
2.2.12 Ruimtelijke Ordening en Milieu, nrs. 274-304

- 274-285: Bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen, 1976 – 1993
- 274-276: Ameland (buitengebieden en natuurgebieden), 1978 – 1989

• 274: Buitengebied (natuurgebied), 1980 – 1989, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1079
• 275: Bijlagen Buitengebied (natuurgebied), 1979 – 1980, 1 pak
• 276: Nesserduinen, 1978 – 1986, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1080
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- 279-281: Terschelling, 1976 – 1993
• 279-280: Midsland, zomerhuizen, 1977 – 1993, 1 omslag en 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1083 en 1084
• 281: Terschelling-West, 1976 – 1993, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1082

2.2.13 Verkeersveiligheid, nrs. 305-308

II Arrondissement Friesland-West, nr. 309

III Dienstkringen
1 Dienstkring Harlingen
1 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.1 Organisatie, nr. 310
1.2 Taakuitvoering
1.2.1 Algemeen, nr. 311
1.2.2 Waterhuishouding, nr. 312
1.2.3 Waddenzee/Noordzee, nrs. 313-335

- 313-334: Het verlenen van vergunningen aan bedrijven om ontgrondingen in Waddenzee en Noordzee uit te mogen voeren die primair gericht zijn op 
de winning van oppervlaktedelfstoffen, 1981 – 1989. N.B. Alfabetisch geordend op naam van vergunninghouder

- 335: Vergaderstukken van de Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO ressorterend onder het Waddencomité) met als 
taak de uitwerking van het beheersplan als opzet voor een bestrijdingsorganisatie ten behoeve van de opruiming/bestrijding van olie op de 
Waddenzee, 1987 – 1988, 1 pak. N.B. Voorzittersarchief. Zie voor tekeningen inv.nr. 1123

1.2.4 Ameland, nrs. 336-344
- 336-340: Samenwerking met Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) en Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) over het instellen van een 

vliegdienst tussen Leeuwarden en de Waddeneilanden voor het vervoer van personen en post voor het geval de veerdiensten door ijsbezetting 
moeten worden gestaakt, 1946 – 1980, 5 pakken

- 341-344: Het (laten) opstellen en bespreken van het Beheersplan Rijksgronden Ameland om te komen tot uniformiteit in de inrichting en het beheer 
van genoemd terrein, 1981 – 1992, 4 pakken. N.B. Zie ook inv.nr. 2371

?: Rijkswaterstaat Dienstkring Terschelling 1823 - 1953 (1967) en de Dienstkring Vlieland (1863) 1870 - 1936 (1937)

Inventaris nog niet online. Hyperlink naar inventaris.

?: Waddencomité Rijkswaterstaat, 1977-1993 

Inventaris nog niet online.  Hyperlink naar inventaris. 
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GRONINGER ARCHIEVEN

77: Ambtenaren van de Waterstaat (1802-1849)

2.01. Archief van de opzichter of conducteur J.P. Vos, nrs. 1001-1006, o.a.
- 1001: Lijsten van gedane peilingen voor de hoofden ten zuidoosten en ten noordwesten van Delfzijl en van de beide punten om Reide, 1802-1803, 2 

katernen
- 1002: 'Dag Journaal', vermeldende windrichtingen, waterstanden en andere bijzonderheden betreffende de werkzaamheden van de opzichter J.P. Vos, 

1803-1804, 1 deel
- 1003: Protocol van uitgebrachte maandrapporten betreffende windrichtingen en waterstanden bij Delfzijl, 1806-1809, 1 deel
- 1005: Publikatie van de landdrost in het departement Groningen betreffende de voortzetting van de verhoging en verzwaring der zeedijken ten 

zuidoosten en ten noordwesten van Delfzijl. Gedrukt, 1809, 1 stuk
- 1006: 'Lijst van de werken voorlangs de zeekust ten Zuidoosten van Delfzijl anno 1809'. Idem 'ten Noordewesten van Delfzijl anno 1809', 2 katernen

2.02. Archieven van de inspecteur, later hoofdingenieur
2.02.1. Algemeen, nrs. 1007-1677, o.a. 

- Ingekomen stukken, 1810-1837, 176 pakken, nrs. 1007-1182
- 1029: 1813, nrs. 1-90, Zeeweringen
- 1030: 1813, nrs. 91-196, Zeeweringen
- 1034: 1814, nrs. 1-75, Zeeweringen
- 1035: 1814, nrs. 76-142, Zeeweringen
- 1039: 1815, nrs. 1-84, Zeeweringen
- 1044: 1816, nrs. 1-208, Zeeweringen
- Minuten van uitgegane stukken, 1810-1837, 169 pakken, nrs. 1183-1351
- 1198: 1813, nrs. 1-158, Zeeweringen
- 1202: 1814, nrs. 1-292, Zeeweringen
- 1206: 1815, nrs. 1-48, Zeeweringen
- 1211: 1816, nrs. 1-144, Zeeweringen
- Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1838 – 1849, 287 pakken, nrs. 1352-1638
- Tafels op de ingekomen stukken, 1810-1837, 9 delen, nrs. 1639-1647
- Tafels op de uitgegane stukken, 1810-1837, 9 delen, 1648-1656
- Repertoria op de ingekomen en uitgegane stukken, 1838 – 1848, 11 delen, 1657-1667
- Ingekomen ministeriële en koninklijke besluiten houdend reglementen, voorschriften, wetten en besluiten betreffende de waterstaat, 1810 – 1849, 6 

pakken, nrs. 1669-1674
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- -- Register van verpachtingen van provinciale rechten en eigendommen, 1829 – 1866, 1 deel. NB: Zie archief Provinciale Waterstaat, inv.nr. 1006
- 1682: Register van verpachtingen van provinciale tollen, klappen, verlaten, sluizen, havens, gronden etc, 1829-1857, 1 katern

2.02.2. Organisatie
2.02.2.1. Begroting, nrs. 1683-1685
2.02.2.2. Rekening, 1686-1701
2.02.2.3. Kas, nrs. 1702-1710
2.02.3. Taken
2.02.3.1. Algemeen, nrs. 1711-1715
2.02.3.2. Wegen, nrs. 1716-1760
2.02.3.3. Kanalen, nrs. 1761-1800
2.02.3.4. Zeewering, havens, nrs. 1801-1849

- 1801-1803: Stukken betreffende de indijking van de Finsterwolderpolder, 1810 - 1820. Met een lijst van stukken, 1861, 1 pak, 1 omslag en 1 stuk
- 1804-1843: Bestekken met processen-verbaal van aanbesteding en nota's van meer/minderwerk van zeewerken, 1810-1849, 35 omslagen en 5 pakken
- 1844: Staat houdende een taxatie van de jaarlijkse benodigde contributie voor het onderhoud van de zeedijken langs de oostelijke oever van het 

Reitdiep, de Waddenzee, de Eemsmond en de Dollard. Concept, [1811], 1 katern. NB: Vergelijk de expeditie in Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 
900

- 2347-2348: Protocollen van dijkagiën en werken onder de verschillende dijkrechten langs het Reitdiep, ca. 1815, 2 delen
- 1845: Register van peilingen buiten de zeewering ter weerszijden van Delfzijl in 1802 - 1803, 1818, 1820, 1830, 1841, 1849, 1853, 1857 - 1858 en 

binnenwaterstanden in de provincie Groningen, 1818 – 1842, 1 deel
- 1846: Bestekken voor de bedijking van de Finsterwolder met begroting van de kosten. Afschriften, 1819, 1 pak. NB: Het bestek voor een 

uitwateringskanaal naar Fiemel werd pas uitgevoerd in 1868, bij de indijking van de Reiderwolderpolder 
- 1847: Stukken betreffende de te verlenen toestemming tot indijking van de Oostpolder achter Uithuizermeeden, 1835-1839, 1 pak
- 1848: Stukken betreffende de plannen tot indijking van de Dollard van F. Groet c.s, 1845 - 1846, 1851, 1 omslag
- 'Tabelle der dijkrechten in het Departement Groningen', staat van alle dijkrechten van de zee- en rivierdijken, met vermelding van het aantal 

dijkrechters en hun bezoldiging, lengte van de dijk en bijzonderheden, z.j. [eerste kwart 19e eeuw], 1 deel
2.02.3.5. Waterschappen, waterafvoer, 1850-1857, o.a. 

- 1853: Register van waarneming van de dagelijkse vloed- en ebstanden te Groningen, Zoutkamp, Delfzijl, Termunterzijl en Statenzijl, 1818-1850, 1 deel. 
NB: De standen te Groningen aan de Groote Spilsluis

2.02.3.6. Gebouwen, nrs. 1858-1888
2.02.4. Stukken afkomstig van het Domeinbestuur, nrs. 1889-1903

2.03. Archief van de ingenieur P.T. Grinwis, nrs. 1904-1921
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2.04. Archief van de aspirant, later ingenieur A.W.H. de Man, nrs. 1922-1937

2.05. Archief van de conducteur C. de Haas, als waarnemend ingenieur, nrs. 1938-1945

2.06. Archief van de ingenieur C. van der Poel, nrs. 1946-1968
- 1967: Lijsten van gedane peilingen voor de hoofden ten zuidoosten en ten noordwesten van Delfzijl en van de beide punten om Reide, 1818, 1820, z.j, 

1 omslag
- 1968: 'Staat van de stroomleidende hoofden met de diepten voor dezelve N.W. en ten Z.O. van Delfzijl', z.j., 1 stuk. NB: Hierin zijn de peilingen van 

1802 en 1818 naast elkaar geplaatst

2.07. Archief van de ingenieur A. Toutenhoofd, nrs. 1969-1970

2.08. Archief van de ingenieur E. Stoelendrajer, nr. 1971

2.09. Archief van de ingenieur J.A. van Essen, nrs. 1972-2309, o.a.
- 2299: Brief van de weduwe L.P. (?) Wiersema aan de ingenieur J.A. van Essen dat zij het 'beheer' van de zogenaamde Uitwierderdijk, welke zij van de 

provincie in huur heeft, aan K. Staal heeft overgedragen, 1849, 2 stukken. NB: Met ongedateerd afschrift van de onderhandse akte van verhuur van 
genoemde dijk door de provincie aan Harm Pieters Wiersema te Uitwierda, 1835

- 2304: Lijsten der schepen die door de zeesluis de Statenzijl gevaren zijn, opgemaakt door de opzichter W. van Rees, 1842-1847, 1 pak
- 2307: 'Lijst van buitengewone hooge watervloeden boven volzee bij stormvloeden in de provincie Groningen; -te Groningen, Delfzijl, Termunterzijl, 

Zoutkamp en Statenzijl', betreffende de jaren 1823 – 1849, 2 stukken. NB: Vermoedelijk opgemaakt in het begin van 1849 

2.10. Archief van de aspirant ingenieur P.J.H. Hayward, nrs. 2310-2329
2.11. Archief van de aspirant ingenieur H.S.J. Rose, nrs. 2330-2346

2.12. Afzonderlijk bewaarde kaarten en tekeningen
2.12.1. Behorende tot de archieven der hoofdingenieurs
2.12.1.3. Zeewerken, 91 kaarten en tekeningen, o.a. 

- Kaart van het eiland Rottumeroog en de ten noorden daarvan gelegen rif of plaat, 1808
- Kaart van de oude dijk van Oosternieland langs Kolhol en Spijk naar Hoogwatum met de wederzijds aangrenzende percelen in de gemeenten 

Uithuizermeeden, 't Zandt en Bierum, gekopieerd naar de kadastrale plans, met weergave van de dijk zoals die in januari 1842 nog op het terrein 
aanwezig was, 1842, 3 bladen. NB: Zie toegangsnummer 817, Verzameling kaarten RAG, stamnr. 3385 

2.12.2. Behorende tot de archieven der ingenieurs
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2.12.1.3. Zeewerken, 8 kaarten en tekeningen, o.a.
- -- Situatie-tekening van de provinciale zeedijk en de kwelderlanden bij Vierhuizen met het project voor een nieuwe inpoldering, 1837, 1 blad

78: Rijkswaterstaat in Groningen, (1841) 1849 - 1945 (1946)
3. Inventaris
3.1. Archief van het district/de directie Groningen 
3.1.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-162 – ingekomen en uitgaande stukken; repertoria; registers; agenda’s; klappers
3.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.2.1. Organisatie, nrs. 163-188

- 164: Staat van verpachte provinciale objecten in Groningen, (1850)-(1865), 1 katern
- 178: Stukken betreffende de overname in eigendom van het Baaisterhoofd met een gedeelte van de dijk te Delfzijl van de Provincie Groningen, 1905, 2 

stukken
3.1.2.2. Personeel, nrs. 189-194
3.1.2.3. Taakuitvoering
3.1.2.3.01. Algemeen, nrs. 195-229

- 195-197: Registers van aanleg, onderhoud en beheer van werken, 1841-1899, 1918-1935, 3 delen
- 229: Register van kaarten en tekeningen, 1901-1906, 1 deel

3.1.2.3.02. Wegen, nrs. 230-249
3.1.2.3.03. Waterwegen, nrs. 250-262
3.1.2.3.04. Havens
3.1.2.3.04.1. Delfzijl, nrs. 263-265
3.1.2.3.04.2. Zoutkamp, nrs. 266-267
3.1.2.3.05. Zeeweringen- en sluizen
3.1.2.3.05.1. Dollard, nrs. 268-269
3.1.2.3.05.2. Eems, nrs. 270-271
3.1.2.3.05.3. Reitdiep, nr. 272
3.1.2.3.05.4. Rottumer zeeweringen, nrs. 273-274

- 273: Stukken betreffende het herstel en onderhoud van de duinbeplanting, 1864-1883, 1 omslag
- 274: Stukken betreffende de aanleg van zanddammen, 1887-1895, 1 omslag

3.1.2.3.05.5. Statenzijlen, nrs. 275-279
3.1.2.3.06. Spoorwegen, nr. 280
3.1.2.3.07. Gebouwen, nrs. 281-291

- 282: Bestek voor het herstel en onderhoud van het voogdshuis op Rottum, 1864, 1 stuk
- 287: Stukken betreffende de bouw van een nieuwe voogdswoning op Rottum, 1887, 2 stukken
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3.1.2.3.08. Bebakening, nr. 292
- 292: Bestek voor de bouw van een lichtstaander op Rottum, 1902, 1 stuk

3.1.2.3.09. Waterwaarneming, nrs. 293-294
- 293: Register van peilwaarnemingen, 1851-1883, 1 deel. NB: Inv.nr. 293 is vermist. Het is vervangen door een computeruitdraai van de dienst 

Getijdewateren. Hierbij gevoegd zijn enkele begeleidende brieven met extra informatie (sept 1990)
- 294: Bestek voor de bouw van een gebouw met peilpunt voor de plaatsing van een zelfregistrerende peilschaal te Delfzijl, 1875, 1 stuk

3.1.2.3.10. Overig, nrs. 295-296

3.2. Archief van het arrondissement Groningen
3.2.1. Stukken van algemene aard, nrs. 297-391
3.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.2.1. Personeel, nr.  392
3.2.2.2. Taakuitvoering, nrs. 393-444

- 395-417: Verslagen aan de Koning over de openbare werken, afdrukken, 1860-1871, 1873-1880, 1888-1890, 23 delen
- 418: Register van strandmetingen op Rottum, 1861-1900, 1 deel
- 419: Register van helmplanten op Rottum, 1862-1893, 1 deel
- 425-426: Register van scheepvaartbewegingen in de Nieuwe Statenzijl, 1882-1918, 2 delen
- 427-429: Registers van scheepvaartbewegingen in de Oude Statenzijl, 1882-1918, 3 delen
- 438: Register van peilingen om de landpunt Reide, 1897-1900, 1 deel
- 439: Register van scheepvaartbewegingen in de haven van Delfzijl, 1898-1924, 1 deel
- 440: Register van strandmetingen op Rottum en omliggende platen, 1900-1937, 1 deel
- 441: Register houdende de grafische weerslag van strandmetingen op Rottum en omliggende platen, 1900-1937, 1 deel
- 442: Register van peilingen in de haven van Delfzijl, 1901-1903, 1 deel

3.3. Archief van het westelijk arrondissement Groningen, nrs. 445-448 – ingekomen en uitgaande stukken; agenda’s; klapper

3.4. Archief van de dienstkring Delfzijl, nrs. 449-458
- 453: Register houdende de grafische weerslag van de strandmetingen op de Boschplaat, de Rottumerplaat en Rottumeroog, 1900-1932, 1 deel
- 454: Register van strand- en duinvoetmetingen op de Boschplaat, de Rottumerplaat en Rottumeroog, 1900-1946, 1 deel
- 455: Register van peilingen in de haven van Delfzijl, 1901-1903, 1 deel
- 456: Stukken betreffende het aanbrengen van afrasteringen en het verleggen van sporen op het havenemplacement van Delfzijl, 1911, 2 stukken
- 458: Vergunning aan het Comité voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan het verongelukte loodspersoneel in het 1e district 

Delfzijl, voor het plaatsen van een monument op de Rijkszeedijk te Delfzijl, afschrift, 1922, 1 stuk
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3.5. Archief van de dienstkring Groninger "Oost", nrs. 459-461

3.6. Archief van de dienstkring Groningen "West", nrs. 462-468

3.7. Archief van de dienstkring Winschoten, nrs. 469-470
- --: Stukken betreffende de aanleg en vernieuwing van sluiswerken aan de Nieuwe Statenzijlen, 1905-1945. NB: Zie inv. nr. 473
- 470: Overeenkomsten met het waterschap Westerwolde, betreffende het beheer en onderhoud van de Nieuwe Statenzijlen, afschriften, 1911, 1914, 2 

stukken

3.8. Archief van de dienstkring Groningen
3.8.1. Stukken van algemene aard, nrs. 471-472 - Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1918-1938
3.8.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 473-485

- 473: Stukken betreffende de aanleg en vernieuwing van de sluiswerken aan de Nieuwe Statenzijlen, 1905-1945, 4 stukken
- 475-476: Leggers van Rijkswaterstaatsobjecten behorende tot de Statenzijlen, 1924, (ca. 1945), 1 katern en 1 stuk
- 481: Bestek van verhoging en verzwaring van de Rijks-Dollarddijk in Nieuw Statenzijl, 1938, 1 stuk

80: Rijkswaterstaat, Directie Landaanwinning, Dienst Landaanwinningswerken in Groningen (1926-1952 (1953)) 

2. Inventaris
2.1. Archief van de afdeling landaanwinning van de directie der registratie en domeinen te Leeuwarden
2.1.1. Landaanwinning, Friesland en Groningen gezamenlijk betreffende
2.1.1.1. Organisatie, nrs. 1-6

- 2: Proces-verbaal van de overname in beheer van het vaartuig Ibis, 1936, 1 stuk
- 4: Stukken betreffende de huur en inrichting van het motorschip Vooruitgang IV, 1938-1941, 1 omslag
- 6: Stukken betreffende de overdracht door het Ministerie van Financiën van de landaanwinningswerken aan het Ministerie van Openbare Werken en 

Wederopbouw, 1945, 2 stukken
2.1.1.2. Personeel, nrs. 7-8
2.1.1.3. Taakuitvoering, nrs. 9-16

- 9: Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van het standaard-delimitatiecontract, 1929-1936, 1 omslag
- 10: Overeenkomsten betreffende de levering van bouwmateriaal voor de uitvoering van landaanwinningswerken, afschriften, 1935, 2 stukken
- 11: Stukken betreffende de uitleg van de delimitatiecontracten, 1935, 4 stukken
- 12: Stukken betreffende het onderzoek naar de invloed van het rapen van mosselzaad op de landaanwinningswerken, 1936-1941, 1 omslag
- 13: Nota over de noodzaak van sanering van de grindcultuur en het belang daarvan voor de landaanwinning, met bijlage, 1937, 2 stukken
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- 14: Nota betreffende het uitpoten van het gewas Spartina ten behoeve van de landaanwinningswerken, 1937, 1 stuk
- 15: Verslagen van bijeenkomsten van geologen in Duitsland over het Waddengebied, 1937-1938, 3 stukken
- 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

2.1.2. Landaanwinning in Friesland, nrs. 17-57
2.1.2.1. Algemeen, nrs. 17-31

- 17: Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden tot indijking van de Friese Wadden, 1927-1929, 1935-1941, 1 omslag
- 18: Jaarverslagen van de landmeter over 1929-1930, 1932 en 1933,, 1931-1934, 3 stukken. NB: Het verslag over 1933 is onvolledig
- 19: Stukken betreffende het ministerieel overleg betreffende de steun aan landaanwinningswerken van derden en afwijzing van de algehele 

inpoldering van de Friese Wadden, 1936-1937, 1 omslag
- 20: Overzichtskaarten van landaanwinningswerken in Friesland, 1936-1944, 1 omslag
- 21: Begroting voor de huisvesting en tewerkstelling van Zuiderzeevissers bij de landaanwinningswerken in Friesland, 1937, 1 stuk
- 22-29: Agenda's op ingekomen en uitgaande stukken, 1938-1946, 8 katernen
- 30: Instructie voor de landmeter om jaarlijks overzichtskaarten op te sturen van de landaanwinningswerken in Friesland, 1941, 1 stuk
- 31: Brief van de landmeter met een voorstel tot reorganisatie van zijn dienst, 1942, 1 stuk

2.1.2.2. Het Bildt, nrs. 32-35
2.1.2.3. Ferwerderadeel, nrs. 36-37
2.1.2.4. Westdongeradeel, nrs. 38-42
2.1.2.5. Lauwerszee, nrs. 43-50

- 45: Maandrapporten, jan. 1935, juli 1935-okt. 1935, 1937-1945, 1 pak. NB: De rapporten over 1935 betreffen ook de Groningse kust. 
2.1.2.6. Terschellingerwad, nrs. 51-57

- 56: Stukken betreffende de rapportage over het eiland Griend, 1940-1943, 1 omslag

2.1.3. Landaanwinning in Groningen, nrs. 58-121
2.1.3.1. Algemeen, nrs. 58-69
2.1.3.2. Organisatie, nrs. 70-76
2.1.3.3. Personeel, nrs. 77-85

- 82: Stukken betreffende de tewerkstelling van personeel van de Opbouwdienst bij de landaanwinningswerken op de Groninger wadden en de wadden 
onder Schiermonnikoog, 1940, 1 omslag

2.1.3.4. Taakuitvoering, nrs. 86-121
- 86: Rapporten van onderzoeken naar de wijze van uitvoering van de landaanwinningswerken, ca. 1930-1941, 1 omslag
- 87: Koninklijk besluit van 17 juli 1935, waarbij wordt bepaald dat de aanbestedingen en leveringen ten dienste van de landaanwinningswerken buiten 
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openbare aanbesteding mogen plaatsvinden, afschrift, 1935, 1 stuk
- 88: Stukken betreffende de annulering van een aantal proefdelimitatiecontracten, 1935-1937, 1 omslag
- 89: Stukken betreffende het overleg met de provincie Groningen over de landaanwinning in de Dollard, 1935-1941, 1 omslag
- 90-96: Kwartaal- en jaarverslagen, 1935-1942, 5 banden en 2 stukken
- 97-98: Delimitatiecontracten met afzonderlijke oevereigenaren, 1935-1943, 2 pakken
- 99-109: Maandrapporten, 1935-1945, 5 omslagen en 6 banden. NB: Zie ook inventarisnummer 45
- 110: Werkplan van de Studiedienst, 1936, 1 deel
- 111: Overeenkomst met het waterschap De Panserpolder betreffende de aanleg van een buitendijkse uitwateringsgeul, afschrift, 1936, 1 stuk
- 112: Verslag betreffende de stormschade over het tweede halfjaar van 1936, 1937, 1 stuk
- 113: Overzichtskaarten van landaanwinningswerken aan de Groningse kust, 1937-1944, 1 omslag
- 114: Nota van de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Winsum over de handelwijze ten aanzien van oevereigenaren die een delimitatiecontract 

weigeren te tekenen, 1938, 1 stuk
- 115: Werkplan voor 1939-1941, 1938, 1 deel
- 116: Stukken betreffende de collectieve afsluiting van een delimitatiecontract met oevereigenaren in de Juliana-polder, 1939, 1 omslag
- 117: Instructie voor de werkbazen bij de landaanwinningswerken, 1940, 1 stuk
- 118: Overeenkomsten met particulieren betreffende het leveren van materieel en diensten ten behoeve van de landaanwinningswerken, 1940-1943, 1 

omslag
- 119: Rapport over de bedijking van de Eemspolder, 1941, 1 stuk
- 120: Stukken betreffende de indijking van de kweldergronden onder Uithuizen en Uithuizermeeden, 1942-1943, 4 stukken
- 121: Maandrapporten van de ontwerpafdeling van de dienst, 1946-apr. 1953, 1 omslag

2.2. Archief van de dienst landaanwinningswerken in Groningen
2.2.1. Algemeen, nrs. 122-146

- 122-144: Agenda's op ingekomen en uitgaande stukken, 1941-1952, 7 delen en 16 katernen
- 145: Stukken betreffende de betekenis van de landaanwinning voor de werkgelegenheid, 1949-1951, 1 omslag
- 146: Verslag van de dienst over 1943-1948, 1950, 1 stuk 

2.2.2. Organisatie, nrs. 147-156, o.a.
- 150: Stukken betreffende de bijdrage aan de samenstelling van de werkplannen voor 1946, 1947, 1949-1952, alsmede de begrotingen voor 1946-1951, 

1945-1952, 1 pak
- 154: Organisatieschema's van de diensten Landaanwinningswerken in Groningen en Friesland en het Technisch Bureau der Domeinen in Den Haag, 

1949-1952, 1 omslag
2.2.3. Personeel, nrs. 157-166, o.a.

- 161: Stukken betreffende de benoeming van de voogd van Rottum tot onbezoldigd rijksveldwachter, 1946, 3 stukken
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- 162: Stukken betreffende de tewerkstelling van gedetineerden bij de landaanwinning, 1946-1950, 1 omslag
- 163: Stukken betreffende de tewerkstelling van arbeiders bij de landaanwinning via de Dienst Uitvoering Werken, 1949-1952, 1 omslag
- 164: Stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de dienst, 1950, 1 omslag
- 165: Stukken betreffende de personeelsbehoefte voor de verschillende werkzaamheden in 1950, 1951, 3 stukken
- 166: Stukken betreffende de opstelling van de functiebeschrijvingen voor kantonniers en werkbazen, 1953, 3 stukken

2.2.4. Taakuitvoering, nrs. 167-197
- 167: Stukken betreffende de landaanwinning in de Dollard, 1935-1952, 1 omslag
- 168-175: Maandrapporten van de Studiedienst, 1936-1952, 8 omslagen
- 176: Stukken betreffende de landaanwinning bij de Westpolder, 1938,1951, 5 stukken
- 177: Stukken betreffende een overzicht van de geschiedenis en toekomst van de landaanwinning, 1938-1953, 1 omslag
- 178-181: Jaarverslagen van de Studiedienst, 1939-1941, 1951, 2 delen en 3 stukken
- 182: Stukken betreffende het onderzoek naar de water- en slibhuishouding, 1941-1951, 1 pak
- 183: Stukken betreffende het plantenonderzoek door de Studiedienst, 1942-1947, 1 omslag
- -- Stukken betreffende de bijdrage aan de samenstelling van de werkplannen voor 1946, 1947, 1949-1952, alsmede de begrotingen voor 1946-1951, 

1945-1952. NB: Zie inventarisnummer 150
- 184: Rapport over de landaanwinning bij de Julianapolder, 1948, 1 stuk
- 185: Rapport over de toestand van Rottumeroog, 1949, 1 stuk
- 186: Rapporten over de toestand van de Emmapolderdijk, 1949-1950, 3 stukken
- 187: Stukken betreffende het onderhoud van de uitwateringsgeul van de Noordpolder, 1950, 4 stukken
- 188: Stukken betreffende de vaststelling van de kwaliteit van het zeewater en de toestand van de afscheidingen van stro en rijshout op de Wadden, 

1950, 2 stukken
- 189: Handleiding voor de overdracht van grond in het algemeen, (ca. 1950), 1 stuk
- 190: Rapporten over studiereizen naar Sleeswijk-Holstein en Jutland, 1950-1951, 4 stukken
- 191: Stukken betreffende het onderzoek naar de bodemkundige gesteldheid van de in te polderen gronden in de Lauwerszee, 1950-1952, 5 stukken
- 192: Verslagen van bijeenkomsten van de regionale studiediensten met de Centrale Studiedienst, 1950-1952, 1 pak
- 193: Stukken betreffende de aanleg van een stuifdijk op Rottumerplaat, 1951-1952, 5 stukken
- 194: Stukken betreffende het onrechtmatig verklaren door de arrondissementsrechtbank te Groningen van de onteigening in 1942 door de Staat van 

de kwelders en zeedijken in de gemeente Uithuizermeeden, 1951-1952, 3 stukken
- 195: Stukken betreffende de bijdrage aan de Verslagen over de Openbare Werken van 1946-1950, 1951-1952, 5 stukken
- 196: Overzichtskaart van de landaanwinningswerken op de OostelijkeWadden, met geleidebrief, 1952, 2 stukken
- 197: Nota over de landaanwinning volgens de Sleeswijk-Holsteinmethode, 1952, 1 stuk

2.2.5. Documentatie, nr. 198
- 198: Krantenberichten over de landaanwinning in Friesland en Groningen, 1948-1953, 1 omslag
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1997: Rijkswaterstaat in Groningen, (1932) 1937-1980 (1983)
2.1. Archief van de directie Groningen en Friesland (1932-) 1937-1953 (-1960)
2.1.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-8

- 1-8: Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken, 1946-1953, 8 delen
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.1. Organisatie, nrs. 9-15
2.1.2.2. Taakuitvoering, nrs. 16-133
2.1.2.2.01. Algemeen, nrs. 16-28
2.1.2.2.02. Wegen, nrs. 29-81
2.1.2.2.03. Veren en dammen, nrs. 82-83

- 82: Stukken betreffende overeenkomsten van het arrondissement Leeuwarden en de directie Bruggen en bestek voor het maken van een uitbreiding 
van de kop van de veerdam bij Holwerd en Nes, respectievelijk in de gemeenten Oostdongeradeel en Ameland en een geschil met de 
aannemerscombinatie over de verrekening van uitgevoerd baggerwerk, 1948-1958, 1 pak

- 83: Stukken betreffende reactie op het plan van het comité Friesland Ameland te Hollum voor verbetering van de verbinding Ameland-vaste wal, 1952-
1954, 1 omslag

2.1.2.2.04. Landaanwinning en inpoldering, nrs. 84-86
- 84: Stukken betreffende onderzoek naar het watervrij maken van twee polders in Noord-Friesland en de reactie op de mening van de hoofdingenieur-

directeur van het Technisch Bureau der Domeinen te Den Haag, dat de bemoeienis van de Cultuurtechnische Dienst met de inpolderingen niet tot de 
taak van deze dienst behoort, 1946-1953, 1 omslag

- 85: Stukken betreffende advies aan de directeur-generaal over de ont- werp-grensregeling langs de Friese Wadden met de N.V. Noorderleegs 
Buitenveld, 1950-1951, 1 omslag

- 86: Stukken betreffende gezamenlijk advies van de hoofdingenieurdirecteur en de hoofdingenieur- directeur van het Technisch Bureau der Domeinen 
te Den Haag aan de directeur-generaal over het uitvoeren van landaanwinningswerken door de provincie Groningen op domeingronden nabij de 
landpunt van Reide in de Dollard, 1952, 1 omslag

2.1.2.2.05. Waterwegen, nrs. 87-103
2.1.2.2.06. Eems/dollard, nrs. 104-111

- 104: Stukken betreffende grenscorrecties en het geschil met Duitsland over de Nederlands-Duitse grens in de Eems en de Dollard, 1946-1952, 1 omslag
- 105: Stukken betreffende beschikkingen over de instelling, taak en mutaties van de Commissie Landaanwinning in de Dollard, (Dollardcommissie), 

1947-1953, 1 omslag
- 106: Stukken betreffende agenda en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Landaanwinning in de Dollard (Dollardcommissie), 1951-1954, 

1 omslag
- 107: Stukken betreffende verslag van de vergadering van de subcommissie van de Dollardcommissie voor de Afwatering, 1951-1952, 1 omslag
- 108: Verslagen van vergaderingen van de subcommissie van de Dollardcommissie voor Grondonderzoek van de Dollard, 1951, 1952, 2 stukken
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- 109: Aantekeningen ten behoeve van de leden van de Planologische Subcommisie van de Dollardcommissie over de ruimtelijke ordening in de nieuwe 
Dollardpolder, met geleidebrief, 1952, 2 stukken

- 110: Stukken betreffende nota's van dr. J.J. Dronkers en ir. F.C. Gerritsen van de Centrale Studiedienst te Den Haag, respectievelijk over de uitkomsten 
van de getijberekeningen in het Eemsestuarium en over het historisch hydrologisch onderzoek van de ontwikkeling van het Eemsestuarium, 1952, 1 
omslag

- 111: Verslag van de vergadering met de directeur-generaal en de hoofdingenieur-directeur over de Eemsnormalisatie, met geleidebrief, 1953, 2 
stukken

2.1.2.2.07. Waddeneilanden, nrs. 112-122
2.1.2.2.07.1. Ameland, nrs. 112-119

- 112-113: Stukken betreffende voorstellen voor het uitvoeren van werken aan de verdediging van de zuidwestkust met resultaten van gehouden 
strandmetingen en oeverlodingen, 1946-1955, 2 pakken

- 114: Stukken betreffende overeenkomst van het arrondissement Leeuwarden en bestek voor het maken van een oeververdediging langs gedeelten 
van de zeedijk van het waterschap Nes-Buren, 1949-1952, 1 omslag

- 115-118: Stukken betreffende overeenkomsten van het arrondissement Leeuwarden voor het aanbrengen van bezinkingen en stalen damwand ten 
behoeve van de uitbreiding van de hoofden A, B, C en D langs de zuidwestkust, 1950-1953, 4 omslagen

- 119: Brief van het arrondissement Leeuwarden betreffende de in 1953 uitgevoerde voorjaarspeilingen aan de zuidwestkust, afschrift met bijlagen, 
1953, 1 omslag

2.1.2.2.07.2. Rottumeroog, nrs. 120-121
- 120: Stukken betreffende onderzoek naar de noodzaak van bewoning van het eiland en bezwaren van verschillende instanties tegen het niet langer 

huisvesten van de op het eiland wonende voogd, 1949-1950, 1 omslag
- 121: Stukken betreffende verrichtte peilingen en metingen op en nabij Rottumeroog en Het Schild en het plaatsen en herstellen van rijshoutschermen 

ter bevordering van duinvorming, 1949-1952, 1 omslag
2.1.2.2.07.3. Schiermonnikoog, nr. 122

- 122: Stukken betreffende overeenkomst tussen het arrondissement Leeuwarden en de Domeinen te Groningen voor regeling van het beheer en 
onderhoud van de buitenduinregel, 1947-1949, 1 omslag

2.1.2.2.08. Havens, nrs. 123-128, o.a.
2.1.2.2.08.1. Delfzijl, nr. 123
2.1.2.2.08.2. Harlingen, nrs. 124-128

- 128: Stukken betreffende de stormvloed van 31 januari en 1 februari 1953 en de in de haven ontstane problemen als gevolg van het niet tijdig sluiten 
van de bij het rijk en de gemeente Harlingen in beheer zijnde coupures in de waterkering, 1953, 1 omslag

2.1.2.2.09. Sluizen, nrs. 129-131
2.1.2.2.10. Dijken, nrs. 132-133
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2.2. Archief van de directie Groningen (1942-) 1954-1980 (-1983)
2.2.1. Stukken van algemene aard, nrs. 134-347

- 134-344: Agenda's van ingekomen en uitgegane stukken, 1954-1980, 211 banden
- 345-347: Dossierinventaris, 1954-1980, 1 kaartsysteem

2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 348-1190
2.2.2.2.1. Algemeen, nrs. 348-352, o.a.

- 348: Stukken betreffende organisatie en reorganisatie van de directie Landaanwinningswerken te Den Haag en de toevoeging van de dienst 
Lauwerszeewerken aan de directie Friesland, 1955-1960, 1971, 1 omslag

- 350: Stukken betreffende vaststelling van beheersgrenzen en taakafbakening tussen de directie Noordzee en de kustdirecties, 1973-1976, 1 omslag
2.2.2.2.2. Directie, nrs. 353-372
2.2.2.2.3. Dienstkringen, nrs. 373-376
2.2.2.2.4. Dienst/afdeling Landaanwinningswerken, nrs. 377-380

- 377: Rapport van de dienst Landaanwinningswerken te Baflo over de indeling en taken van de dienst, 1958, 1 stuk
- 378: Stukken betreffende overname van de onder de directie Landaanwinning ressorterende dienst der Landaanwinningswerken in Friesland en 

Groningen te Baflo, alsmede overdracht van de landbouwkundige studieafdeling te Baflo aan de directie van de Wieringermeer te Zwolle 
(Noordoostpolderwerken), 1958-1960, 1 omslag

- 379: Brief van de afdeling Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen te Baflo over verandering van de werkwijze, met bijlage, 1964, 2 stukken
- 380: Stukken betreffende instelling en opheffing van de dienstcommissies voor de afdeling Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen en de 

afdeling Studiedienst, alsmede agenda en verslagen van vergaderingen, 1970-1972, 1 omslag
2.2.2.2.5. Studiedienst/Meet- en Adviesdienst, nrs. 381-385

- 381: Stukken betreffende organisatie en taken van de studiediensten te Hoorn en Baflo en de oprichting van een studiecentrum te Oostmahorn voor 
de organisatie en uitvoering van diverse metingen ten bebehoeve van de afsluiting van de Lauwerszee, 1962-1967, 1 omslag

- 382: Stukken betreffende instelling van een zelfstandige afdeling Studiedienst voor de oostelijke Wadden en de Eems, de wijze van samenwerken met 
de Studiedienst Hoorn, alsmede de vaststelling van de grens tussen beide ambtsgebieden, 1962-1966, 1 omslag

- 383: Stukken betreffende werkprogramma's van de afdeling Studiedienst te Baflo over de jaren 1964, 1965 en 1966, 1964-1966, 1 omslag
- 384: Stukken betreffende onderzoek naar de positie van de studiediensten binnen de organisatie, in verband met plannen om alle studiediensten deel 

uit te laten maken van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, 1970-1976, 1 omslag
- 385: Stukken betreffende verslagen van vergaderingen en mededelingen over de overgang van de Meet- en Adviesdienst van de directie Groningen 

naar de directie Waterhuishouding en Waterbeweging te Den Haag, alsmede het uitstellen van de overgang in verband met problemen bij de 
overbrenging van formatieplaatsen, 1979-1980, 1 omslag

2.2.2.2.6. Archieven, nrs. 386-389
2.2.2.2.7. Begrotingen, werk- en meerjarenplannen, nrs. 390-459
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2.2.2.2.8. Gebouwen, nrs. 460-480
2.2.2.2.9. Vaartuigen, nrs. 481-485

2.2.2.3. Personeel, nrs. 486-500

2.2.2.4. Taakuitvoering
2.2.2.4.01. Algemeen, nrs. 501-853, o.a.

- 504: Stukken betreffende gemeentelijke indeling van de Nederlandse territoriale wateren in de Lauwerszee en het Groningse Waddengebied, 1956, 4 
stukken

- 510: Stukken betreffende voorbereiding voor de vaststelling van de grens tussen de provincies Groningen en Friesland in de Lauwerszee en het 
Waddengebied, 1963, 1 omslag

- 515: Stukken betreffende rapport van de Studiedienst Delfzijl over regeling van het beheer van de territoriale zee en het continentaal plateau, 1967-
1968, 1 omslag

- 517: Stukken betreffende ontwerp-overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland over het gebruik van de Nederlandse territoriale 
zee, binnenwateren en havens door het atoomschip"Otto Hahn”, 1968-1974, 1 omslag

- 541: Stukken betreffende agenda en verslagen van het periodiek overleg met Staatsbosbeheer over de samenwerking in het Wadden- en 
Dollardgebied, 1978-1980, 1 omslag

- 544: Stukken betreffende overeenkomst voor het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen van een meetopstand in het Huibertgat en het 
opruimen van twee meetopstanden in het Huibertgat en het Horsborngat, 1980, 1 omslag

2.2.2.4.02. Landaanwinning en inpoldering, 854-863
- 854: Stukken betreffende rapport van de directie Landaanwinning aan de directeur-generaal over de te volgen gedragslijn bij de landaanwinning in de 

noordelijke provincies, 1957, 1 omslag
- 855: Stukken betreffende vermindering van het aantal wadarbeiders bij de landaanwinningswerken in Friesland en Groningen, 1959-1960, 1 omslag
- 856: Stukken betreffende de te volgen gedragslijn over de afronding van de landaanwinningswerken langs de waddenkust van de provincies Groningen 

en Friesland, alsmede nota's over de toekomst en de betekenis van de landaanwinningswerken, 1960-1965, 1 omslag
- 857-859: Stukken betreffende uitvoering van landaanwinningswerken en de verlening van subsidie voor aanvullende werkgelegenheid door het 

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met nota's, 1960-1968, 3 omslagen
- 857: voor het waterschap Bildtpollen in de gemeente Het Bildt langs de Friese kust, 1960-1968
- 858: op de Friese Wadden en in de Lauwerszee, 1960-1965
- 859: in de gemeente Westdongeradeel langs de Friese kust, met nota's over de inpoldering, 1962-1968
- 860: Stukken betreffende voorbereiding van een onderzoek naar de gevolgen voor de landaanwinning van de aanleg van een dam tussen Amelend en 

de vaste wal, 1961-1967, 1 omslag
- 861: Stukken betreffende opmerkingen van ir. P. Sanders van de afdeling Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen naar aanleiding van het 
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verslag van een studiereis naar de Landaanwinningswerken in Ost-Friesland (Bondsrepubliek Duitsland), met foto's, 1961, 1 omslag
- 862-863: Stukken betreffende overeenkomsten van de afdeling Landaanwin ningswerken te Baflo voor de hulpbemaling in de Emmapolder in de 

gemeente Uithuizermeeden, 1962-1963, 2 omslagen
2.2.2.4.03. Spoorwegen, nrs. 864-869
2.2.2.4.04. Waterhuishouding, nrs. 870-906, o.a.

- 880: Stukken betreffende overeenkomst met de Rijksuniversiteit te Groningen over een onderzoek naar de gevolgen van lozing van ongezuiverd 
industrieël en huishoudelijk afvalwater door middel van een afvoerleiding van Hoogkerk naar de Waddenzee, 1967-1973, 1 omslag

- 881: Stukken betreffende interim-rapporten van het Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen over het onderzoek naar de 
gevolgen van lozing van ongezuiverd industrieel afvalwater door middel van een persleiding van Hoogkerk naar de Waddenzee, met eindrapport, 
1969-1977, 1 pak

- 882: Stukken betreffende bezwaren van diverse instanties tegen de plannen van het rijk en de provincie Groningen voor de lozing van afvalwater uit de 
Veenkoloniën op het Eems-Dollard estuarium, 1970-1971, 1 omslag

- 884: Stukken betreffende teksten van artikelen voor diverse tijdschriften over het onderzoek naar het effect van lozing van afvalwater via de 
persleiding Hoogkerk-Waddenzee op de conditie van mosselen en de vervuiling van de oostelijke Waddenzee, 1971, 1 omslag

- 887: Stukken betreffende agenda's en verslagen van de Begeleidingscommissie voor het Biologisch Onderzoek Veenkoloniaal Afvalwater (BOVA), later 
van het Biologisch Onderzoek Eems-Dollard Estuarium (BOEDE), 1972-1980, 1 pak

- 888-892: Stukken betreffende behandeling door leden van de Begeleidingscommissie voor het Biologisch Onderzoek Veenkoloniaal Afvalwater (BOVA), 
later van het Biologisch Onderzoek Eems-Dollard Estuarium (BOEDE), van waterstaatskundige zaken die betrekking hebben op onderzoeken die 
verband houden met de vraagstukken over afvalwater, met kwartaal- en halfjaarverslagen, 1972-1980, 5 pakken

2.2.2.4.05. Waterwegen, nrs. 907-965
2.2.2.4.06. Waddenzee, nrs. 966-973

- 966: Stukken betreffende opmerkingen naar aanleiding van een ontwerpnota van de dienst Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen over 
het schelpenzuigen op de Waddenzee en de voorbereiding tot vaststelling van een procedure met betrekking tot het verlenen van vergunningen, 
1959-1964, 1 omslag

- 967: Stukken betreffende rapporten over de mogelijkheden tot zandwinning in de Waddenzee en de Noordzee, 1974-1977, 1 omslag
- 968-969: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen tussen de beheers- en studiediensten van de Waddenzee, 1975-1978, 2 

pakken
- 970: Stukken betreffende besluit van de directeur-generaal tot instelling van het WaddencomitéRijkswaterstaat, als intern coördinatieorgaan voor de 

Waddenzee, 1977, 1 omslag
- 971: Stukken betreffende reactie op de concept-Nota van Toelichting bij de regeringsbeslissing over de Planologische Kernbeslissing voor de 

Waddenzee, 1977, 3 stukken
- 972: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van de Voorlopige Interdepartementale Waddenzeecommissie, 1977-1978, 1 

omslag
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- 973: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van het Waddencomité Rijkswaterstaat, 1977-1980, 1 omslag 
2.2.2.4.07. Lauwerszee en lauwersmeergebied, nrs. 974-981

- 974: Stukken betreffende diverse aangelegenheden over de afsluiting en inpoldering van de Lauwerszee en de inrichting van het Lauwersmeergebied, 
1959-1976, 1 pak

- 975: Stukken betreffende plan voor de verruiming van het Reitdiep voor de aanvoer van materieel en materialen ten behoeve van de uitvoering van de 
Lauwerszeewerken, 1961-1962, 1 omslag

- 976: Stukken betreffende verslag van een vergadering tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de drie noordelijke provincies over de 
afsluiting van de Lauwerszee, 1961, 3 stukken

- 977: Stukken betreffende verslagen van vergaderingen met vertegenwoordigers van diverse instanties over de afsluiting van de Lauwerszee, 1964-
1968, 1 omslag

- 978: Stukken betreffende doorzending aan de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van het voorlopige werkplan met betrekking tot de 
Lauwerszeewerken, 1964, 1 omslag

- 979: Stukken betreffende financiëring van een door het waterschap Electra te maken zwaaigelegenheid in het Hunsingokanaal te Zoutkamp in het 
kader van de afsluiting van de Lauwerszee, 1971-1980, 1 omslag

- 980: Stukken betreffende resultaten van jaarlijks uitgevoerde peilingen in verband met de veranderingen van de vaargeulen rond Schiermonnikoog na 
de afsluiting van de Lauwerszee, 1974-1975,  1 omslag

- 981: Stukken betreffende overleg met de directie Friesland en het Ministerie van Defensie over de problematiek met betrekking tot de aanleg van 
militaire oefenterreinen in het Lauwersmeergebied, 1977-1980, 1 omslag

2.2.2.4.08. Waddeneilanden, nrs. 982-989
2.2.2.4.08.1. Ameland, nr. 982

- 982: Stukken betreffende bestek voor het bouwen van een houten kaap ten behoeve van het uitvoeren van lodingen door de afdeling Studiedienst van 
de dienst Landaanwinningswerken in Friesland en Groningen te Baflo, 1961, 1 omslag

2.2.2.4.08.2. Rottumeroog, nrs. 983-989
- 983: Brief van de dienstkring Delfzijl over de uitkomsten van peilingen en metingen van Rottumeroog en het Schild, met tekening, 1954, 2 stukken
- 984: Stukken betreffende instructies voor de voogd met betrekking tot de taakuitvoering en het besluit van de directeur-generaal om de voogd onder 

de bevelen te stellen van de hoofdingenieur-directeur van het Technisch Bureau der Domeinen, 1954-1959,  1 omslag
- 985-989: Stukken betreffende bouw en inrichting van een voogdswoning, 1954-1958,  4 omslagen (988: met foto’s)

2.2.2.4.09. Eems/dollard, nrs. 990-1036
2.2.2.4.09.1. Algemeen, nrs. 990-1007

- 990: Stukken betreffende instelling van de Commissie inzake het Eemsregime, alsmede wijzigingen in de samenstelling van deze commissie, 1951-
1956, 1 omslag

- 991: Rapport van ir. F.C. Gerritsen van de Centrale Studiedienst van Rijkswaterstaat te Den Haag over de waterbeweging in het zuidelijk deel van het 
Eemsestuarium, met bijlagen, 1955, 1 omslag
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- 992: Rapport van de Studiedienst te Baflo over de toestand van het water in het Eems-Dollardgebied, met tekeningen en geleidebrief, 1957, 4 stukken
- 993: Stukken betreffende aanpassing van de bevoegdheid van de strandvonder voor het Nederlandse gedeelte van de Eems in verband met de 

wijziging van de Wet op de strandvonderij, 1958-1959, 3 stukken
- 994: Stukken betreffende voorbereiding voor het treffen van wettelijke voorzieningen ter behartiging van de waterstaatszorg als bedoeld bij het Eems-

Dollardverdrag, 1959-1964, 1970, 1977, 1 omslag
- 995-996: Stukken betreffende voorbereiding en behandeling, door leden van de werkgroep Bijzonder Scheepvaartreglement Eemsmonding, van 

uniforme bepalingen ter voorkoming van aanvaring in de Eemsmond, 1961-1971, 1977, 1 pak en 1 omslag
- 997: Stukken betreffende reactie van de Hoofddirectie op een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin wordt verzocht om het 

baggerwerk op de drempel bij Paapsand-Süd vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Eems-Dollardverdrag in Nederlandse handen te nemen, 
om hiermee een gezagsdaad te verrichten die het Nederlandse rechtsstandpunt zou versterken, 1962, 2 stukken

- 998: Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Bijzonder Scheepvaartreglement Eemsmonding, 1964-1968, 1 omslag
- 999: Stukken betreffende mededeling aan de directeur-generaal over het verloop van de staatsgrens in de Eems naar aanleiding van vragen van 

Gedeputeerde Staten van Groningen en burgemeester en wethouders van Termunten over de handelwijze van de Duitse autoriteiten, 1974, 1 omslag
- 1000: Stukken betreffende voorbereiding en voortgang van de ontwikkeling van rekenmodellen voor getij en waterkwaliteit in het 

EemsDollardestuarium, 1975-1978, 1 omslag
- 1001: Stukkken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van de overleggroep Koelwater Eemscentrale over onderzoek en metingen van 

de watertemperaturen in de Eems nabij de Eemscentrale, 1975-1980, 1 pak
- 1002: Stukken betreffende verslagen van vergaderingen over de resultaten van diffusie-berekeningen ten behoeve van het Eems-Dollardestuarium, 

1975-1978, 1 omslag
- 1003: Stukken betreffende contingentering van de zandwinning in het Eems-Dollardestuarium en de weigering tot het verlenen van vergunningen voor 

het winnen van zand, 1976-1980, 1 omslag
- 1004: Stukken betreffende resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van zware metalen in het Eems-Dollardestuarium en de naar aanleiding 

hiervan gehouden informatiedagen, 1976, 1980, 1 omslag
- 1005: Stukken betreffende instelling van de werkgroep Rampenplan Eems voor het opstellen van een rampenplan voor het Nederlandse gedeelte van 

de Eems, alsmede agenda's en verslagen van vergaderingen, 1976-1980, 1 omslag
- 1006: Verslag van de lezing van ir. J.C. Hoornenborg gehouden voor de Groninger Waterschapsbond over het Eems-Dollard-Estuarium, 1978, 1 stuk
- 1007: Stukken betreffende resultaten van door het Waterloopkundig Laboratorium te Delft uitgevoerde onderzoeken naar de waterbeweging op de 

Dollardboezem en eventuele handhaving van een zoetwaterlozing te Nieuwe Statenzijl, 1978-1980, 1 omslag
2.2.2.4.09.2. Overleg met Duitse instanties, nrs. 1008-1026
2.2.2.4.09.3. Dollardwerken, nrs. 1027-1036

- 1027: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van de Dollardcommissie met nota's over inpoldering van de Dollard, verbetering 
van de afwatering via Nieuwe Statenzijl door gedeeltelijke inpoldering, alsmede het rapport van de commissie over de landaanwinning in de Dollard 
met een aanvullende nota over de waterafvoer, 1951-1965, 1 pak
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- 1028: Stukken betreffende mutaties van de Commissie Landaanwinning in de Dollard (Dollardcommissie), 1951-1961, 1 omslag
- 1029: Stukken betreffende reacties op het Dollardrapport en het rapport over het gevoerde ambtelijk technisch overleg over de Dollardwerken, 

alsmede de nota over de uitmonding van het Dollardkanaal, met krantenknipsel, 1964-1967, 1 pak
- 1030: Rapport van het gevoerde ambtelijk technisch overleg met de hoofdingenieur-directeur en de directeur-hoofdingenieur van de Provinciale 

Waterstaat en de waterbouwkundige van het waterschap Westerwolde te Wedde over de Dollardwerken, met tekeningen, 1967, 1 omslag
- 1031: Stukken betreffende reacties van diverse instanties op de plannen voor uitvoering van de Dollardwerken, alsmede de beantwoording van vragen 

gesteld door leden van de Tweede Kamer, 1968- 1973, 1 omslag
- 1032: Stukken betreffende driemaandelijkse berichten van Provinciale Waterstaat van Groningen over voorbereiding en uitvoering van de 

Dollardwerken, 1970-1974, 1 omslag
- 1033: Stukken betreffende nota's over de Dollardwerken en verslag van de vergadering tussen een regeringsdelegatie en vertegenwoordigers van 

regionale- en lokale overheden en belangengroepen over de uitvoering van de Dollardwerken, met krantenknipsels, 1973, 1 omslag
- 1034: Stukken betreffende onderzoeken naar de mogelijkheden voor de uitvoering van de Dollardwerken met een herbezinning op de plannen, 

alsmede een beschrijving van het totaalplan van de provincie Groningen over de Dollardwerken, met reacties van diverse instanties, 1974-1980, 1 pak
- 1035: Stukken betreffende verslagen van vergaderingen van de Stuurgroep Aanvullend Onderzoek Dollardkanaal, 1978-1981, 1 omslag
- 1036: Stukken betreffende agenda's en verslagen van vergaderingen van de werkgroep Uitgebreid Onderzoek over waterhuishoudkundige zaken met 

betrekking tot de afmetingen van het Dollardkanaal, 1978-1980, 1 omslag
2.2.2.4.10. Havens
2.2.2.4.10.1. Algemeen, nrs. 1037-1044
2.2.2.4.10.2. Delfzijl, nrs. 1045-1075
2.2.2.4.10.3. Eemshaven
2.2.2.4.10.3.1. Algemeen, nrs. 1076-1110
2.2.2.4.10.3.2. Liquefied Natural Gas (LNG), nrs. 1111-1132, o.a.

- 1129: Stukken betreffende beantwoording van vragen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Texel ten behoeve van een rapportage over de te 
verwachten gevolgen van de LNG-aanvoer naar de Eemshaven, 1980, 1 omslag

2.2.2.4.10.3.3. Lauwersoog, nrs. 1133-134
2.2.2.4.11. Sluizen, nrs. 1135-1149, o.a.

- 1138: Stukken betreffende voor-ontwerpen van de te maken uitwateringssluizen en de schutsluis in de afsluitdijk van de Lauwerszee, 1962-1963, 1 
omslag

- 1140: Stukken betreffende bestek van de provincie Groningen voor het maken van een sluizencomplex met aansluitende dijken op de Landpunt van 
Reide, 1970-1975,  1 omslag

- 1141: Stukken betreffende bestek van de Provinciale Waterstaat van Groningen voor het maken en bedrijfsvaardig opleveren van de 
bewegingsinrichtingen voor de sluisdeuren en de schuiven, de bovenbouw van een ophaalbrug en een kantel- en transportinrichting voor sluisdeuren 
ten behoeve van het sluizencomplex op de Landpunt van Reide, 1970-1971, 1 omslag
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2.2.2.4.12. Dijken
2.2.2.4.12.1. Algemeen, nrs. 1150-1155
2.2.2.4.12.2. Lauwerszee-Eemshaven, nrs. 1156-1165
2.2.2.4.12.3. Eemshaven-Nieuwe Statenzijl, nrs. 1166-1190

2.3. Archief van het arrondissement Groningen 1960-1975
2.3.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.3.1.1. Organisatie, nrs. 1191-1212
2.3.1.2. Personeel, nrs. 1213-1219
2.3.1.3. Taakuitvoering
2.3.1.3.1. Algemeen, nrs. 1220-1238, o.a. 

- 1224: Stukken betreffende vaststelling van de gemeentelijke en provinciale grenzen in de Lauwerszee en in het aansluitende gedeelte van de 
Waddenzee, alsmede de grens tussen de directies Groningen en Friesland, 1963-1972, 1 omslag

- 1225: Stukken betreffende overzicht van verdragen over de Nederlands-Duitse grenswateren, 1964, 1 omslag
- 1226: Rapport van de door de raad van bestuur van het Havenschap Delfzijl ingestelde commissie van advies, over de toekomstige structuur van het 

gebied van Delfzijl en omgeving en structuurnota van het Havenschap Delfzijl, met tekeningen, 1964, 4 stukken
- 1227: Stukken betreffende verhoging van de bijdrage voor de verbetering van hoogwaterkeringen in Groningen, in het kader van de Deltawet en 

leveren van gegevens ten behoeve van de meerjarenplanning, 1964-1966, 1971-1975, 1 omslag
- 1230: Stukken betreffende het beheer van de territoriale zee en het continentaal plat en de taakafbakening tussen de directie Noordzee en de 

kustdirecties, 1968, 1973, 1 omslag
- 1233: Stukken betreffende opmerkingen aan de secretaris van de Commissie Bestemmingsplannen te Groningen over het door Gedeputeerde Staten 

van Groningen goedgekeurde bestemmingsplan Warffum- Natuurgebieden (Rottumeroog), 1972, 2 stukken
2.3.1.3.2. Wegen, nrs. 1239-1315
2.3.1.3.3. Spoorwegen, nrs. 1316-1320
2.3.1.3.4. Waterwegen, nrs. 1321-1325
2.3.1.3.5. Eems/dollard, nrs. 1326-1330

- 1326: Stukken betreffende de te treffen wettelijke voorzieningen ter behartiging van de waterstaatszorg, als bedoeld bij de verdragen voor de Eems en 
de Dollard, 1963-1964, 1970, 1 omslag

- 1327: Stukken betreffende toestemming aan de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen voor de vestiging van een boorlokatie op de 
zandplaat Hond in de Eems, 1970-1972, 1 omslag

- Stukken betreffende doorzending van peilkaarten van de vaargeul nieuwe havenmond-oude havenmond en de oversteek PaapsandSüd in de Eems te 
Delfzijl, 1974-1975, 1 omslag

- 1329: Nota van ir. J.R. Hoogland van de afdeling Studiedienst te Delfzijl over grenzen in het Eemsestuarium, met bijlagen en geleidebrief, 1970, 1 
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omslag
- 1330: Stukken betreffende advisering van de hoofdingenieur-directeur over de staatsgrens in de Eemsmonding naar aanleiding van vragen van de 

directeur-generaal, 1974, 1 omslag
2.3.1.3.6. Havens, nrs. 1331-1332

- 1331: Stukken betreffende bijdrage ten behoeve van de samenstelling van de Zeehavennota, met toezending van aanvullende gegevens, 1965-1968, 1 
omslag

2.3.1.3.7. Sluizen, nr. 1333
- 1333: Stukken betreffende plan voor afbraak van de sluis te Oude Statenzijl en een notitie over de geschiedenis van de Staten- of Generaliteitszijl, 

1961, 1 omslag

Bijlage 1: Concordans van bestekken en overeenkomsten naar inventarisnummer(s), nrs. 
Bijlage 2: Concordans van commissies, werkgroepen e.d. naar inventarisnummer(s)
Bijlage 3: Concordans van nota's e.d. v/d afdeling Studiedienst, vanaf 1976 Meet- en Adviesdienst, naar inventarisnr, o.a.

- 1029: m.b.t. de Dollardwerken
- 1087: m.b.t. Eemshavenproject
- 1110: m.b.t. Koelwaterinlaathaven van de Eemscentrale

2210: Rijkswaterstaat in Groningen, Dienstkringen, 1945-1980
2.1. Archief van de dienstkring Baflo (1951-) 1953-1980 (-1982)
2.1.1. Orgaan
2.1.1.1. Algemeen, nrs. 1-10, o.a.

- 2: Stukken betreffende organisatie en reorganisatie van de dienst der landaanwinningwerken in Friesland en Groningen en de dienst "bureau 
Lauwerszeewerken," ressorterende onder de directie Landaanwinningswerken, 1955-1959, 1 omslag

- 4: Stukken betreffende een concept nota over "het werk en de kosten van de waterloopkundige studieafdeling van de dienst landaanwinningwerken in 
Friesland en Groningen," alsmede de oprichting van een zelfstandige studiedienst, 1958-1965, 1 omslag

- 5: Stukken betreffende de overdracht van de landbouwkundige studieafdeling van de dienst landaanwinningwerken in Friesland en Groningen naar de 
directie Wieringemeer, 1960, 1 omslag

- 6: Stukken betreffende de gevolgen van de reorganisatie van de directie Landaanwinning, 1960-1972, 1 omslag
- 7: Organisatieschema's van de "afdeling landaanwinningswerken in de directie Groningen te Baflo," en de toekomstige "dienstkring Baflo in de directie 

Groningen," met toelichting, 1974, 3 stukken
- 9: Stukken betreffende de taak van de landaanwinningwerken door de dienstkring Baflo, 1979, 1 omslag

2.1.1.2. Personeel, nrs. 11-46, o.a.
- 20-41: Stukken betreffende bijzondere instructies alsmede wijzigingen hierop, 1953-1979 – diverse interessante instructies voor meetwerk op de 

bezinkvelden, werkregeling bij tijwisseling, stormbewakingsdienst voor de Emmapolderdijk, opnamen van water- en luchttemperatuur en 
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bewolkingstoestand in het waddenzeegebied, peilschaalwaarnemingen in het Lauwerszee estuarium, bewakingsdiensten op de eilanden Rottumeroog 
en Rottumerplaat, etc.

- 42: Stukken betreffende de uit te voeren werkzaamheden door de voogd van Rottumeroog met retroactum van 2 november 1908, 1954-1962, 1 
omslag

2.1.1.3. Gebouwen, nrs. 47-49, o.a.
- 49: Stuk betreffende een overzicht van gebouwen c.q. opslagplaatsen in de Emmapolder welke voor sloop in aanmerking komen, met tekening, 1980, 

1 stuk
2.1.1.4. Diensten, nr. 50
2.1.1.5. Financiën, werkplannen, nrs. 51-94
2.1.1.6. Archief, nrs. 95-96
2.1.2. Taakuitvoering
2.1.2.1. Algemeen, nrs. 97-103

- 97: Stuk betreffende een onderzoek naar het voorkomen van paalwormen in houtwerk, gebruikt voor dammen of andere kunstwerken bij de 
landaanwinningswerken langs de Groninger kust, met bijlage en tekening, 1953, 1 stuk

- 98: Stukken betreffende, door het Gerechtshof in Leeuwarden, in hoger beroep behandelde zaak m.b.t. de onteigening in 1942 door de Staat van de 
kwelders en zeedijken in de gemeente Uithuizermeeden, 1953-1954, 1 omslag

- 99: Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan de Emmapolderdijk alsmede een voorlopig rapport n.a.v. de storm van 1 februari 1953, 1953-
1954, 1 omslag

- 100: Verslagen van openbare werken over de jaargangen 1950 t/m 1973, 1953-1974, 1 omslag
- 101: Stuk betreffende de invloed van de winterperiode 1953-1954 op het Groninger wad en de daar uitgevoerde landaanwinningswerken, 1954, 1 stuk
- 102: Stukken betreffende de storm van 22 t/m 24 december 1954, alsmede stukken betreffende herstelwerkzaamheden, met foto's, 1955-1956, 1 

omslag
- 103: Stukken betreffende de stormvloed van 16/17 februari 1962, o.a. herstelwerkzaamheden, met tekeningen, 1962, 1 omslag

2.1.2.2. Overdrachten, ruilverkavelingen, nrs. 104-105
- 104: Stukken betreffende de overdracht van gemalen in de Emmapolder, alsmede het verlenen van subsidie aan het waterschap Hunsingo voor de 

bouw van een gemaal ten behoeve van de afwatering van de Eems-, Emma-, Uithuizer-, Oost—en Vierburenpolder in en nabij de zeedijk van de 
Oostpolder, in de gemeente Bierum, met tekeningen, 1968-1979, 1 omslag

2.1.2.3. Waterhuishouding, nrs. 106-112
- 106: Stukken betreffende vragen van een 2e kamerlid aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, Sociale zaken en Volksgezondheid n.a.v. de 

stopzetting van de Landaanwinningswerken in de Dollard, alsmede een overzicht van kosten per arbeider per week, 1954-1957, 1 omslag
- 107: Stukken betreffende een door de provincie aan te leggen industriële afvalwaterleiding Hoogkerk-Waddenzee, alsmede een afschrift van een 

vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de provincie Groningen voor het gebruik maken van het wad t.b.v. het graven van een 
proefsleuf alsmede een afschrift van een vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de provincie Groningen voor het gebruik maken 
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van een gedeelte van het wad voor het leggen c.q. oprichten, houden en onderhouden van een afvalwaterleiding, 1960-1968, 1 omslag
- 108-110: Stukken betreffende overeenkomsten van de afdeling landaanwinningswerken te Baflo voor de hulpbemaling in de Emmapolder in de 

gemeente Uithuizermeeden, 1962-1963
- 112: Stukken betreffende overeenkomst Gr. 800, met de Rijksuniversiteit te Groningen over een onderzoek naar de gevolgen van lozing van 

ongezuiverd industrieel en huishoudelijk afvalwater d.m.v. een afvoerleiding van Hoogkerk naar de Waddenzee, met tekeningen en bijlagen, 1967-
1973, 1 omslag

2.1.2.4. Waddeneilanden
2.1.2.4.1. Rottumeroog/ Rottumerplaat, nrs. 113-126

- 113: Stukken betreffende het beheer c.q. bestrijding van de zilvermeeuwenkolonie, alsmede het rapen van eieren, met instructie, 1953-1980, 1 omslag
- 114: Stukken betreffende de duinvorming, stuifdijken, en uitvoering van de Deltawet van de duinen op Rottumeroog, 1954-1958, 1 omslag
- 115: Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden op Rottumeroog en Rottumerplaat, alsmede declaraties van de voogd, met tekeningen, 1954-

1980, 1 omslag
- 116: Stukken betreffende maandrapporten van de voogd van Rottumeroog, niet compleet, oktober 1956 - februari 1965, 1 omslag
- 117: Stukken betreffende onderhoud aan de stuifdijken op Rottumerplaat, 1956-1970, 1 omslag
- 118: Stukken betreffende diverse verslagen van bezoeken aan Rottumerplaat, door o.a. de technisch hoofdambtenaar, 1957, 1 omslag
- 119: Stukken betreffende diverse verslagen van bezoeken aan Rottumeroog, door o.a. de technisch hoofdambtenaar, 1957-1958, 1 omslag
- 120: Stukken betreffende het beheer van Rottumeroog, en de status van de voogd van Rottumeroog, met retroacta, 1958-1961, 1 omslag
- 121: Stukken betreffende de verkoop van paarden die vervangen zijn door een tractor t.b.v. het gebruik door de voogd van Rottumeroog, alsmede 

correspondentie n.a.v. vermoedelijke verhuur van de tractor aan o.a. badgasten, 1959-1960, 1 omslag
- 122: Stukken betreffende de verwerking van strandgoederen van Rottumeroog en Rottumerplaat, met krantenartikel, 1959-1960, 1 omslag
- 123: Stukken betreffende een aanvraag voor het verlenen van toestemming voor het plaatsen van varkens in een z.g. quarantaineruimte op 

Rottumeroog, 1960, 2 stukken
- 124: Stukken betreffende bijdragen aan een publicatie over flora en vegetatie van Rottumeroog en Rottumerplaat, te publiceren in het tijdschrift 

Gorteria van het Rijksherbarium, 1968-1969, 1 omslag. NB: het betreft hier o.a. een kort overzicht van de geschiedenis, en een overzicht van de flora 
van de eilanden

- 125: Stukken betreffende de bewaking van de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, alsmede bewakingsrapporten en broedvogel waarnemingen, 
met verslagen, 1973-1980, 1 omslag

- 126: Stukken betreffende een excerpt van een artikel van dhr. J.M.T. Roelants, uit de Groningse Volksalmanak uit het jaar 1917 m.b.t een algemeen 
overzicht en bijzonderheden van Rottumeroog, met tekeningen, 1917, 1 stuk

2.1.2.4.2. Schiermonnikoog, nrs. 127-128
- 127: Stukken betreffende de aanleg van stuifdijken op Schiermonnikoog, alsmede opnames n.a.v. de aanleg van stuifdijken, 1951-1957, 1 omslag
- 128: Stukken betreffende de aanleg van een zomerpolder, c.q. inpoldering van de westerkwelder op Schiermonnikoog, met bijlagen, 1954-1955, 1 

omslag
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2.1.2.4.3. Ameland, nrs. 129-130
- 129: Stukken betreffende bestek 177 dienst 1961 voor het plaatsen van een kaap op oostelijk Ameland, met tekeningen, 1959-1962, 1 omslag
- 130: Stukken betreffende het leggen van een verbindingsdam tussen Ameland en de vaste wal van Friesland in samenwerking met de directies 

Groningen, Friesland en Waterhuishouding en Waterbeweging, met tekeningen, 1961-1967, 1 omslag
2.1.2.5. Eemshaven, nrs. 131-155
2.1.2.6. Eemscentrale, nrs. 156-159
2.1.2.7. Waterkeringen, nrs. 160-169

- 160: Stukken betreffende de erkenning van de Emmapolderdijk als zeewaterkerende dijk, 1953, 1 omslag
- 161: Stukken betreffende de verhoging van Friese zeeweringen alsmede de aanleg van een nieuwe dijk bij Dijkshoek en voorts vanaf de Zwarte Haan 

tot aan de Lauwerszee, 1956-1958, 1 omslag
- 162: Stukken betreffende dijkaanleg c.q. verzwaring langs de Groninger kust, alsmede de afwatering van de Emmapolder, met bijlagen, 1956-1959, 

1961, 1 omslag
- 163: Verslagen van vergaderingen betreffende de aanleg van een zeedijk en kustpolders tussen Zwarte haan en Holwerd alsmede een dijkverhoging, 

niet compleet, 1957, 1 omslag
- 164: Stukken betreffende de aanleg van een zeedijk en kustpolders tussen Zwarte haan en Holwerd alsmede een dijkverhoging, 1957-1961, 1 omslag
- 165: Stukken betreffende de vaststelling van de dijkshoogte en dijksprofielen van de provinciale zeedijk langs de Eems ter weerzijden van Delfzijl, met 

tekeningen, 1958; afschriften, 1 omslag
- 166: Stuk betreffende golfremmende elementen op het buitentalud van de Emmapolderdijk, met tekening, 1963, 1 stuk
- 167: Stuk betreffende een nieuw golfremmend systeem genaamd "betonblokglooiing, systeem Pieters," met foto, 1963, 1 stuk
- 168: Stukken betreffende plannen voor het aanbrengen van een definitieve teenvoorziening ten behoeve van een gedeelte van de Emmapolderdijk, 

met tekeningen, 1963-1964, 3 stukken
- 169: Stukken betreffende de kustverdediging voor de Emmapolderdijk, met tekening, 1965-1979, 1 omslag

2.1.2.8. Landaanwinning en inpoldering, nrs. 170-186, o.a.
- 170: Stukken betreffende de landaanwinning door particulieren, 1952-1953, 3 stukken
- 171: Stukken betreffende de aanleg van een zomerpolder/ zomerdijk ten oosten van de veerdam te Holwerd alsmede wijzigingen c.q. verbeteringen 

hierop, 1953-1959, 1 omslag
- 172: Stukken betreffende de bedijking van de Uithuizerwadpolder, met tekeningen, 1955-1961, 1 omslag
- 173: Stukken betreffende uitgevoerd bodemkundig onderzoek t.b.v. de afsluiting van de Lauwerszee, 1955-1964, 1 omslag
- 174: Stukken betreffende de mechanisatie van graafwerk bij landaanwinningswerken, met foto's en tekeningen, 1955-1975, 1 omslag
- 177: Stukken betreffende de "gedragslijn landaanwinning langs de oostelijke waddenkust," 1957-1962, 1 omslag
- 178: Stukken betreffende de kweldervorming in de Panser- en Westpolder, 1957-1959, 3 stukken
- 179: Stukken betreffende een concept nota over de resultaten van de studies over de slibhuishouding in het waddengebied en hun betekenis voor de 

uitvoering van werken, alsmede een stuk over de onrust die over de slikarbeiders in Friesland is ontstaan n.a.v. herhaaldelijk ingezonden stukken in de 
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Leeuwarder Courant, met bijlagen, 1958, 2 stukken (eigenlijk 3 stukken, zie annotatie 2) 
• Annotatie 1  : Het gaat hier om een concept nota waarin hoofdingenieur van de Dienst Landaanwinning, ing. L.F. Kamps, zijn visie uiteenzet over 

de vraag hoe resultaten van onderzoek van de Dienst kunnen worden benut voor de uitvoering van de landaanwinningswerken. De nota is 
gericht aan de hoofding. directeur van Rijkswaterstaat, directie Landaanwinning, Den Haag. Datum van de nota is 18-4-1958. De nota is als 
volgt opgebouwd: 1. aard van de landaanwinningswerken; 2. Landaanwinning vanouds; 3. Sleeswijk-Holstein methode en hoe deze is 
aangepast aan de Gronings-Friese situatie; 4. Het nut van bodemkartering voor de uitvoering van de landaanwinning; Kamps meldt dat het 
hoofd bodemkartering van zijn Dienst in een aparte nota op deze kwestie zal terugkomen.

• Annotatie 2  : Dit inventarisnummer bevat nog een derde stuk: afschrift van een brief van het dijksbestuur van Contributie Zeedijken van 
Oostdongeradeel (gedateerd 1-9-1958) aan de minister van V&W. De brief is een reactie op een lezing van ing. Dibbits in Eenrum (16-7-1958), 
waarin deze heeft gesteld dat de landaanwinning economisch niet meer verantwoord is en zou moeten worden stopgezet. Volgens Dibbits 
heeft de landaanwinning een verminderde betekenis voor de oeververdediging en is ook het economisch belang verminderd. In haar reactie 
gaat het dijksbestuur in op de geschiedenis van de landaanwinning, de economische waarde van de landaanwinning tussen Holwerd en 
Oostmahorn en het punt van de werkgelegenheid, waarbij wordt opgemerkt dat de leefomstandigheden in de barakken moeten worden 
verbeterd.      

- 181: Samenvattingen en besprekingsverslagen betreffende de bedijking van de Uithuizerwadpolder,  1956-1957, 1 omslag
- 182: Stukken betreffende de afronding van landaanwinningswerken langs de waddenkust van de provincies Friesland en Groningen, 1958-1967, 1 

omslag
- 183: Stukken betreffende het N.E.I. rapport m.b.t. de toekomst van landaanwinningswerken, 1959-1961, 1 omslag
- 184: Nota 63.53, van de studieafdeling, betreffende "getijgegevens Lauwerszee," met tekeningen, 1963, 1 stuk
- 185: Stukken betreffende het betreden van landaanwinningswerken door derden, 1968, 1973, 2 stukken
- 186: Stuk betreffende het verwijderen van kistdammen van een gedeelte zeedijk van de Panserpolder, met tekening, 1969, 1 stuk

2.1.2.8.1. Lauwerszee en Lauwersmeergebied, nrs. 187-194
- 187: Besprekingsverslagen betreffende de voorbereiding tot indijking van de Lauwerszee, 1953-1959, 1 omslag
- 188-189: Stukken betreffende de voorbereiding tot indijking van de Lauwerszee, 1954-1961, 2 omslagen
- 190: Stukken betreffende uitgevoerde metingen en lodingen t.b.v. de afsluiting van de Lauwerszee, 1954-1962, 1 omslag
- 191: Stukken betreffende de "Stichting Noord-Groningen,", 1954-1963, 1 omslag. NB: de stichting bestond voornamelijk uit landbouwers en had als 

doel Noord Groningen verder te ontsluiten en de daarmee samenhangende economische, sociale en culturele belangen van dat gebied te bevorderen 
door het stimuleren van: a) de inpoldering van de Lauwerszee en de gehele of gedeeltelijke waddenzee; b) de landaanwinning en de aanleg van een 
verbindingsdijk naar Schiermonnikoog; c) de aanleg van goede verkeerswegen; d) het scheppen van betere recreatiemogelijkheden en e) alles wat 
verder dienstig kan zijn aan het gestelde doel

- 192: Stukken betreffende golfmetingen t.b.v. de afsluiting van de Lauwerszee alsmede besprekingsverslagen, 1955-1958, 1 omslag
- 193: Stukken betreffende de commissie "Vissersbevolking Zoutkamp,", 1955-1966, 1 omslag. NB: de commissie had tot doel het college van 

gedeputeerde staten, van de provincie Groningen, voor te lichten inzake de gevolgen die de indijking van de Lauwerszee zal hebben voor de bevolking 
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van Zoutkamp en welke maatregelen er evt. genomen kunnen worden. 
- 194: Stukken betreffende het begreppelen van de Lauwerszee in 1969, alsmede het opschonen van uitwateringen van bezinkvelden, 1968-1969, 1 

omslag
2.1.2.9. Buitenlandse aangelegenheden, nrs. 195-196

- 195: Stukken betreffende advies aan The joint Office on Yun-Lin Tidal Land Development & Demonstration op Taiwan m.b.t. landaanwinning en 
indijking, 1959-1960, 3 stukken

- 196: Stukken betreffende bijdragen aan de 8e, 9e en 10e Conference on Coastal Engineering in Mexico, Portugal en Japan, 1962-1966, 1 omslag
2.1.3. Documentatie, nrs. 197-199

- 199: Krantenartikelen betreffende diverse onderwerpen, 1958, 1961, 1962, 1 omslag

2.2. Archief van de dienstkring Delfzijl (1945-) 1946-1980 (-1981)
2.2.1. Orgaan
2.2.1.1. Algemeen, nrs. 200-256
2.2.1.2. Personeel, nrs. 257-260

- 258: Instructie voor kantonniers voor het beheer, onderhoud en sluiten van de coupures in de Rijkszeedijk en het onderhouden van de coupure in de 
Provinciale zeedijk te Delfzijl, 1972, 1 stuk

- 260: "instructie voor het personeel belast met het onderhoud van vijf en de bediening van vier coupures in de zeedijk te Delfzijl,", 1976, 1 stuk
2.2.1.3. Financiën, werkplannen, nrs. 261-262
2.2.1.4. Archief, nr. 263
2.2.2. Taakuitvoering
2.2.2.1. Algemeen, nrs. 264-266

- 266: Stukken betreffende bestek Gr. 1298 en Gr. 1298a voor het bouwen van een peilmeetstation te Delfzijl, met tekeningen, 1976; afschriften, 1 
omslag

2.2.2.2. Waterhuishouding, nrs. 267-270
2.2.2.3. Waterwegen, nrs. 271-272
2.2.2.4. Wegen, nrs. 273-281
2.2.2.5. Waddeneilanden, nr. 282

- 282: Stuk betreffende uitgevoerde peilingen en metingen van Rottumeroog en het Schild, met tekening, 1954, 1 stuk
2.2.2.6. Havens, nrs. 283-284

- 284: Stukken betreffende meldingen en bestrijding van olieverontreinigingen in het havengebied van Delfzijl en de Eemshaven, alsmede de financiële 
afwikkeling van het opruimen, 1978-1980, 1 omslag

2.2.2.7. Waterkeringen, nrs. 285-286
- 285: Rapport betreffende de mogelijke gevolgen voor de provincie Groningen bij doorbraken van de zeedijken langs de Groninger kust in het gedeelte 
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tussen de westgrens van de Emmapolder en de landpunt Reide, 1956?, 1 stuk
- 286: Stukken betreffende het verbeteren van zwakke plaatsen in hoogwaterkeringen in de provincie Groningen, alsmede de toestand van zee- en 

slaperdijken, met tekeningen, 1956-1959, 1 omslag

2.3. Archief van de dienstkring Groningen 1945-1980 (-1981)
2.3.1. Orgaan
2.3.1.1. Algemeen, nrs. 287-359
2.3.1.2. Financiën, werkplannen, nr. 360
2.3.1.3. Archief, nrs. 361-362
2.3.2. Taakuitvoering
2.3.2.1. Wegen, nrs. 363-385

2.4. Archief van de studiedienst Delfzijl (1965- ) 1966-1980 (-1985)
2.4.1. Orgaan
2.4.1.1. Algemeen, nrs. 386-445

- 438: Stukken betreffende de grensafbakening tussen de directies Noordzee, Friesland en Groningen, met tekeningen, 1971, 1972, 2 stukken
- 439: Stukken betreffende de totstandkoming van een nieuwe organisatiestructuur voor de kuststudiediensten, 1972, 1 omslag
- 440: Stukken betreffende gestelde vragen over morfologisch onderzoek in het Waddenzeegebied, door het Franzius-Institut der Technischen 

Universität te Hannover, 1973-1975, 3 stukken
- 442: Stuk betreffende een taakbeschrijving van de afdeling Studiedienst, met bijlagen, 1974, 1 stuk
- 443: Stuk betreffende een bijdrage aan de inventarisatie van meetopstellingen langs de Nederlandse kust door de directie Waterhuishouding en 

Water- beweging, met bijlagen, 1978, 1 stuk
- 444: Besprekingsverslagen t.b.v. de overgang van de Meet- en Adviesdienst naar de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, 1979-1981, 1 

omslag
2.4.1.2. Personeel, nrs. 446-448
2.4.1.3. Gebouwen, nr. 449
2.4.1.4. Vaartuigen, nrs. 450-456

- 453: Stukken betreffende een wrakonderzoek van de Meet- en Adviesdienst Delfzijl met betrekking tot het motorschip Capella van de directie 
Noordzee welke vergaan is nabij de vaarwegen Westereems en het Huibertgat d.d. 3 januari 1976, met bijlage, 1976, 2 stukken

2.4.1.5. Archief, nr. 457
2.4.2. Taakuitvoering, nr. 458
2.4.2.1. Waterhuishouding, nrs. 459-465

- 459: Stukken betreffende biologisch onderzoek veenkoloniaal afvalwater Eems Dollard project publicaties en verslagen nummer 3 betreffende 

70



"bijdrage tot de bestudering van de meiofauna in het Eems Dollard estuarium: ATP en organische koolstofmetingen in sedimenten," alsmede 
kwartaalverslagen over het 3e kwartaal, 1974, z.j., 2 stukken

- 460: Stuk betreffende biologisch onderzoek veenkoloniaal afvalwater Eems Dollard project publicaties en verslagen nummer 4 betreffende "Studie van 
de benthische diatomeeënflora in laboratorium-ecosystemen”, 1974, 1 stuk

- 461: Memorandum 75-5 betreffende een beschouwing over de zandwinning in de bocht van Watum, gezien in verband met de sedimentatie over de 
periode 1960-1974, met tekeningen, 1975, 1 stuk

- 462: Stuk betreffende biologisch onderzoek veenkoloniaal afvalwater Eems Dollard project publicaties en verslagen nummer 4 betreffende 
"microbiologische inventarisatie van het Eems Dollard estuarium,", 1976, 1 stuk

- 463: Memorandum 77-6 betreffende morfologische veranderingen Doekegat, omgeving mond Bocht van Watum over de periode 1969-1976, met 
tekeningen, 1977, 1 stuk

- 464: Memorandum 77-8 betreffende morfologische veranderingen in de mond van de Bocht van Watum t.p.v. de stortplaats voor baggerspecie over 
de periode 1970-1977, met tekeningen, 1977, 1 stuk

- 465: Notitie 80-4 betreffende de huidige stand van zaken van het golfrichtingsonderzoek in Nederland, 1980, 1 stuk
2.4.2.2. Eemsestuarium/ Dollard, nrs. 466-472

- 466: Nota 67.055 betreffende onderzoek naar de ontwikkeling van het Reidergaatje ten behoeve van een uitmonding van het Dollardkanaal, met 
tekeningen, 1967, 1 stuk

- 467: Memorandum 69-5 betreffende golfmetingen op de Eems, met tekeningen, 1969, 1 stuk
- 468: Nota 70-1 betreffende grenzen in het Eemsestuarium, met tekeningen, 1970, 1 stuk
- 469: Stukken betreffende de gevolgen van bodemdaling door aard- gaswinning in de Waddenzee en het Eems-Dollardestuarium, met tekeningen, 

1973, 3 stukken
- 470-472: Stukken betreffende de aanleg van een 42 inch aardgasleiding door de N.V. Nederlandse Gasunie door de Eems, 1973-1975, 2 omslagen en 2 

delen
2.4.2.3. Waddenzee, nrs. 473-476

- 473: Stukken betreffende een nota "zandtransport op de Hoek van de Bant" rondom de kop van het Friesche dijkvak, met tekeningen, 1966, 1 stuk
- 474: Memorandum 73-3 betreffende gedrag zuidelijke oever Huibertgat, met tekeningen, 1973, 1 stuk
- 475: Memorandum 74-3 betreffende de belangrijkste morfologische veranderingen in het stroomgebied van het Schild tussen 1972 en 1974, met 

tekeningen, 1974, 1 stuk
- 476: Stukken betreffende gevonden restanten van een zeekaap op Engelsmanplaat, met bijlagen, 1978, 1 omslag

2.4.2.4. Ameland, nrs. 477-482
- 477: Rapport betreffende antwoord op gestelde vragen door het arrondissement Friesland West omtrent de aanleg van een dam van de kust van 

Friesland naar Ameland alsmede een aanvulling hierop, met tekeningen, 1965, 2 stukken
- 478-481: Stukken betreffende de studiegroep "dammen Ameland," 1967-1970, 5 stukken en 1 omslag
- 482: Nota 80-1 betreffende morfologisch onderzoek Ameland, wantij Engelsmanplaat en Pinkegat, met tekeningen, 1980, 1 stuk
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2.4.2.5. Eemshaven/ Eemscentrale, nrs. 483-503, o.a.
- 488: Nota betreffende veranderingen in het mondingsgebied van de Bocht van Watum over de periode 1953-1973 i.v.m. de uitlaat van de EGD 

centrale, met tekeningen, 1973, 1 stuk
- 494: Nota's 79-203 en 79-205 betreffende hydro meteo gegevens landing noordzeegas (LNG), getijgegevens en windgegevens aanlooproute 

Eemshaven, met tekeningen, 1979, 2 stukken
- 497: Nota 79-213 betreffende een opzet voor een onderzoek naar de noodzaak en eventuele vormgeving van een hydro meteo informatiesysteem in 

de Eemshaven, 1979, 1 stuk
- 503: Verslag van het watertemperatuur onderzoek in de omgeving van de Eemscentrale, alsmede een onderzoek naar de achtergrondtemperatuur van 

het wad ter hoogte van de Eemscentrale, 1983, 1985, 2 stukken
2.4.2.6. Landaanwinning en inpoldering, nrs. 504-505

- 504: Memorandum LZW 188-68, deel 8 "plaatsingsprogramma" betreffende het plaatsingsprogramma voor de plaatsing van caissons in het sluitgat 
van de Lauwerszee, , met tekeningen, 1969, 2 stukken

- 505: Beschouwing 15-69 betreffende het verloop van de stroom en de snelheid in het sluitgat van de Lauwerszee, met tekeningen, 1969, 1 stuk
2.4.2.7. Buitenlandse aangelegenheden, nr. 506

- 506: Besprekingsverslagen tussen het Wasser- und Schiffarhtsamt te Emden en de afdeling Studiedienst betreffende de samenwerking van deze 
diensten, 1975-1978, 1 omslag

2521: Rijkswaterstaat Directie Groningen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1833) 1981-1993
I Archief van de directie Groningen 1981 – 1993
1 Stukken van algemene aard, nrs. 1-101 

- Vergaderstukken van de Directieteamvergaderingen; Vergaderstukken van het Regiocomité I Noord-Nederland; Vergaderstukken van het Regiocomité 
II Noord-Nederland; Interne dienstbesprekingen

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisatie
2.1.1 Directie, nrs. 102-115

- 103-105: Samenwerkingsregeling tussen Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal van de Scheepvaart en Maritieme Zaken en de Rijkspolitie te Water en 
de rivierpolitie van Rotterdam, 1982 – 1991, 3 omslagen

• 105: Melding en registratie van scheepsongevallen, 1982 – 1991, 1 omslag
- 110: Het instellen van een Afdeling Advies en Onderzoek bij de Hoofdafdeling Kustbescherming en Waterhuishouding van de directie, alsmede het 

informeren van partners over de transformatie van de Meet- en Adviesdienst Delfzijl in de Meetdienst Groningen, 1985, 1 omslag
- 111: Werkgroep Aanpassing Organisatie AX/NX (AX Hoofdafdeling Kustbescherming en NX Hoofdafdeling Havens en Vaarwegen), 1985 – 1986, 1 

omslag
- 114-115: Integratie Directoraat-Generaal van de Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord met Directie Groningen, 1991 – 1992, 1 pak en 1 

omslag
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2.1.2 Studiedienst/Meet- en Adviesdienst, nr. 116
- 116: Verslagen van overleg tussen de Meet- en Adviesdienst Delfzijl en de Directie Groningen inzake Onderzoeksprojecten, 1982 – 1985, 1 omslag
- --: Het instellen van een Afdeling Advies en Onderzoek bij de Hoofdafdeling Kustbescherming en Waterhuishouding van de directie, alsmede het 

informeren van partners over de transformatie van de Meet- en Adviesdienst Delfzijl in de Meetdienst Groningen, 1985, 1 omslag. N.B. Voor de stukken 
zie inv.nr. 11

2.1.3 Werk- en meerjarenplannen, nrs. 117-132
2.1.4 Personeel, nrs. 133-140 – NB: nrs. 133-139 zijn vervallen
2.1.5 Archieven, nr. 141
2.2 Taakuitvoering
2.2.01 Algemeen, nrs. 142-159

- 149: Vergaderverslagen van periodiek overleg met Staatsbosbeheer, 1981 – 1989, 1 pak
- 153-154: Ontgrondingenbeleid, 1981 – 1991, 2 pakken
- 155: Het verlenen van medewerking aan het beantwoorden van Kamervragen inzake het waterstaatsbeleid, 1981 – 1993, 1 pak. N.B. Zie voor 

tekeningen  inv.nr. 1054
- 156: Inventarisatie van (natte) waterstaatswerken in de provincie Groningen die in aanmerking komen voor overdracht en beheer aan waterschappen 

of provincie, 1985 – 1993, 1 omslag
2.2.02 Landaanwinning en inpoldering, nr. 160

- 160: Beleidsbepaling inzake landaanwinningswerken in Groningen en Friesland, 1982, 1 omslag
2.2.03 Wegen, nrs. 161-195
2.2.04 Waterhuishouding, nrs. 196-287
2.2.04.1 Algemeen, nrs. 196-201

- 196: Het voeren van overleg over het te voeren beleid voor het verwijderen van verontreinigd baggerslib door AKZO Zout Chemie te Delfzijl, alsmede 
het voeren van overleg inzake mogelijke verlenging van een vergunning voor het storten van het verontreinigde baggerslib, 1984, 1 omslag. N.B. Zie 
voor tekeningen inv.nr. 1035

- 197: Notitie inzake de bergingsproblematiek van nautische specie, 1984, 1 omslag
2.2.04.2 Afvalwater, nrs. 202-287

- 202-271: Speerpuntbedrijf AKZO Zout Chemie BV te Delfzijl, 1961 – 1993
• 202-237: Vergunningen voor het lozen van koelwater en afvalwater op de Eems en het Zeehavenkanaal, 1961 – 1993, 18 pakken en 18 

omslagen
• 238-239: Vergunning 3241/1977 voor het lozen van afvalstoffen in zee, 1967 – 1992, 2 pakken
• 240-242: Vergunningnummer 78/1645 ten name van Methanol Chemie voor het lozen van afvalwater, 1971 – 1980, 2 pakken en 1 omslag
• 243: Aanvraag WVO-vergunning lozing afvalwater op de Eems voor het AKZO-PCB-terrein, 1973 – 1980, 1 omslag
• 244-245: Lozen van zoet koelwater op het Zeehavenkanaal via de zout koelwaterleiding en voorschriften voor het lozen van afvalstoffen die 
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vrijkomen bij het chemisch reinigen van ketels, 1974 - 1984, 1 pak en 1 omslag
• 248: Aanvraag WVO-vergunning voor het Arenka-project te Delfzijl inzake het lozen van afvalwater op de Eems, 1978 – 1980, 1 pak
• 253-255: Bijlagen bij concept vergunningaanvragen voor Enka BV, Arenka fabriek te Delfzijl, 1980, 2 pakken en 1 omslag
• 256-257: Lozen van afvalwater op de Eems via Soda-waste leidingen, 1981 – 1984, 2 pakken
• 258-259: Subsidie in het kader van de Uitkeringsregeling bestrijding verontreinigingen Rijkswateren (UKR), 1983 – 1991, 3 pakken
• 260-261: Vergunningaanvraagprocedures ten behoeve van Delesto BV te Delfzijl, 1984 – 1986, 2 omslagen
• 267: WVO-wijzigingsvergunning nr. 3467 van 28 juli 1987 ten behoeve van Delesto BV voor het lozen van afvalwater op het Zeehavenkanaal, 

1984 – 1993 1 omslag
- 272-286: Speerpuntbedrijf Aramide Maatschappij VOF Arami te Delfzijl, 1980 – 1993. N.B. Voorheen Enka BV (Arenka-polymeerfabriek in Delfzijl) te 

Arnhem
- 287: Het voeren van overleg met de hoofddirectie over de Uitkeringsregeling Bestrijding Verontreiniging Rijkswateren, 1981 – 1992, 1 pak

2.2.05 Waterwegen, nrs. 288-289
2.2.06 Waddenzee, nrs. 290-319

- 290-295: Morfologisch Onderzoek Wadden (MOROWAD), 1954 – 1985. N.B. Uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD) in opdracht van 
de Directie Groningen. Zie ook rubriek 2.2.07 Rottumeroog

• 290: Onderzoek Schild-buiten en Lauwers, 1954 – 1971, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1085
• 291: Onderzoek naar de waterbeweging in het stroomgebied van het Schild en de Lauwers in de periode 1954 tot 1971, 1971, 1 omslag. N.B. 

Zie voor tekeningen inv.nr. 1082
• 292: Meetresultaten van de zuidelijke oever van Huibertgat ten behoeve van het onderzoek Nota Tracé Noordgastransport-leiding, alsmede 

besprekingsverslagen, 1973 – 1983, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1084
• 293: Resultaten van het project VEERROUT (Vaarroute Veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog), 1982 – 1983, 1 omslag. 
• 294: Resultaten van het project REPRETHO (Representativiteit Troebelheidsregistraties Thorummeetnet), 1984 – 1985, 1 omslag
• 295: Resultaten van het project STROLA 84 (Stroommeting Lauwers), 1984 – 1985, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1081

- 296: Vergaderstukken van de Werkgroep Waterkwaliteitsplannen Waddenzee, 1981 – 1982, 1 pak
- --: Slibproblematiek in de Waddenzee en de Eems, 1981 – 1984. N.B. Voor de stukken zie inv.nr. 355
- 297-300: Vergaderstukken van de Projectgroep Waterkwaliteitsplannen Waddenzee, 1981 – 1984, 4 pakken
- 301-303: Vergunningen voor zandwinning, 1981 – 1986, 3 omslagen

• 301: Friesland, Directie Rijkswaterstaat te Leeuwarden, 1986, 1 omslag
• 302: Groningen, provincie, 1984 – 1986, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1032
• 303: Ommelanderzeedijk, Waterschap te Onderdendam, 1981 – 1982, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1188

- 304-310: Beheersplannen, 1981 – 1990, 3 pakken en 4 omslagen
• 304-305: Buitendijkse gebieden, 1981 – 1984, 2 pakken
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• 306: Beheersplan (Waterhuishouding) Waddenzee, 1981 – 1990, 1 pak
• 307: Scheepvaart Waddenzee, 1982 – 1984, 1 omslag
• 308: Kabels en Buisleidingen Waddenzee, 1984 – 1985, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1020
• 309: Ontgrondingen Waddenzee, 1984 – 1990, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1077
• 310: Kustbescherming, 1985, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1076

- 311-312: Verlening van medewerking aan de voorbereiding en totstandkoming van de regeringsbeslissing inzake de Planologische Kernbeslissing 
Waddenzee (PKB Waddenzee), 1981 – 1992, 2 pakken

- 313: Vergunningen voor schelpenwinning aan de Vereniging van schelpenvissers te Amsterdam, 1984 – 1990, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen 
inv.nr. 1050

- 314: Calamiteitenbestrijdingsplan Waddenzee met betrekking tot de F3-leiding voor olie en gas van de Noordelijke Aardolie Maatschappij BV (NAM), 
1985, 1 pak. N.B. Bevat Kamervragen

- 315: Voeren van overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen over het beleid inzake afvalwaterlozingen van het buitendijks 
havengebied in Lauwersoog op de Waddenzee, 1985 – 1993, 1 omslag

- 316: Conceptnotitie Onderzoeksplan Waddenzee van de Werkgroep Onderzoeksplan Waddenzee, 1986, 1 omslag
- 317: Richtlijnen (voorlopige) storting baggerspecie Waddenzee, 1987 – 1991, 1 omslag
- 318-319: Waddencoördinatiegroep Onderzoek (WCO), 1983 – 1986, 2 omslagen. N.B. Voorzittersarchief

2.2.07 Rottumeroog, nrs. 320-329
- 320-328: Morfologisch Onderzoek Wadden (MOROWAD), 1833 – 1988. NB: Uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD) in opdracht van 

de Directie Groningen. Zie ook onder rubriek 2.2.06 Waddenzee
- 320-328: Morfologisch Onderzoek Rottumeroog en Rottumerplaat (MORROT), 1833 – 1988

• 320-322: Tabellenstroken met resultaten van sedimentatie, erosie en diepteverandering onderzeese oever van Rottumerplaat, Rottumeroog, 
buitendeltaschild en onderzeese oever Rotummeroog, 1833 – 1981, 3 pakken. N.B. Het betreft resultaten van het zogenaamde 
Rivierenonderzoek X=69000-X=80000. Zie voor kaarten inv.nr. 1080

• 323: Strandmetingen Rottumerplaat periode 1873 - 1981 en grafieken van verplaatsingen periode 1900 -1965, 1873 – 1981, 1 pak
• 324: Ontwikkelingen Rottumerplaat en Rottumeroog, 1953 – 1979, 1 omslag. N.B. Zie voor kaarten  inv.nr. 1083
• 325: Reststroomonderzoek en historisch-morfologische ontwikkelingen van Rottumeroog en Rottumerplaat, 1954 – 1981, 1 pak. N.B. Zie voor 

kaarten inv.nr. 1086
• 326: Vergaderstukken van besprekingen inzake de afsluiting Schild, Rottumeroog en Rottumeroog, 1982, 1 pak. N.B. Zie voor kaarten inv.nr. 

1087
• 327: Eindrapport project ROTDAM getiteld Gevolgen van de Afsluting Schild, Korte-termijn Effecten, 1984, 1 omslag. N.B. Zie voor kaarten 

inv.nr. 1088
• 328: Onderzoeksplan Rottumeroog/Rottumerplaat getiteld project Rottum, 1987 – 1988, 1 omslag. N.B. Zie voor kaarten inv.nr. 1086
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- 329: Vergaderstukken en besluitenlijsten van de Beheers en Adviescommissie Kustverdediging Rottumeroog (BAKR), 1991 – 1993, 1 omslag
2.2.08 Eems/Dollard
2.2.08.1 Algemeen, nrs. 330-375

- 330-335: Onderzoeken en projecten uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD) in opdracht van de directie Groningen, 1969 - 1985, 5 
omslagen en 1 pak

• 330: Onderzoek Morfologie Dollard (project MORDOL), 1969 – 1985, 1 omslag. N.B. Zie voor kaarten inv.nr. 1090
• 331: Besprekingsverslagen en concept rapport van onderzoek naar de methode voor opname Dollard in het kader van de nota nr. 72.1 De 

Ontwikkeling van de Dollard over de periode 1952-1969/1970, 1974 – 1985, 1 omslag. N.B. Zie voor kaarten inv.nr. 1089
• 332: Onderzoek naar het storten op stroom van havenslib in het Eemsestuarium, uitgevoerd door de Meet- en Adviesdienst Delfzijl (MAD) in 

opdracht van de directie Groningen, 1975 – 1983, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1092
• 333: Project LNG-aanlanding Eemshaven, 1979 – 1980, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1091
• 334: Resultaten van het project DwarsEem (Dwarsstroommeting Eemshaven), 1982 – 1983, 1 omslag
• 335: Resultaten van het project AFWAT (Afwatering Dollardboezem), 1984, 1 omslag

- 336-354: Vergunningen voor zandwinning, 1972 – 1991, 19 omslagen. NB: alfabetisch op bedrijfsnaam
- 355: Slibproblematiek in de Waddenzee en de Eems, 1981 – 1984, 1 pak
- 356: Waterkwaliteit in het Eems-Dollard-estuarium, 1981 – 1984, 1 pak
- 357: Persbericht met geleidebrief inzake de officiële ingebruikstelling van het radioplaatsbepalingssysteem Syledis op 8 oktober 1982, 1982, 1 omslag
- 358: Werkgroep Ambtelijk Technisch Overleg Dollardwerken 2 (ATOD 2).

1984 – 1988, 1 omslag. N.B. Zie voor kaarten inv.nr. 1026
- 359-368: Beroepschriftenprocedures voor de Raad van State, 1984 – 1993, 1 pak en 9 omslagen
- 369: Scriptie getiteld Aluminium in het Eems-Dollard-estuarium, 1989, 1 omslag
- 370: Onderzoek naar de morfologische ontwikkeling van de Bocht van Watum, 1992 – 1993, 1 omslag
- 371-372: Begeleidingscommissie voor het Biologisch Onderzoek in het Eems-Dollard-estuarium (Boede), 1981 – 1984, 1 pak en 1 omslag. N.B. 

Secretariaatsarchief
- 373-375: Werkgroep Onderzoek Afwatering Eems-Dollard (WOUD), 1982 – 1984, 2 pakken en 1 omslag

2.2.08.2 Overleg met Duitse instanties, nrs. 376-424
- 376-377: Werkgroep Nederlands-Duits overleg in verband met de waterkwaliteit en de afvalwaterlozingen in het Eems-Dollard-estuarium, 1981 – 

1986, 2 pakken
- 378: Het voeren van overleg met Duitse overheden inzake een gemeenschappelijke bestrijding van olieverontreiniging, 1981 – 1988, 1 pak
- 379-393: Nederlands-Duitse Eemscommissie, 1981 – 1993

• 379-388: Vergaderstukken, 1981 – 1993, 5 pakken en 5 omslagen
• 389: Commissie artikel 34 van het Eems-Dollardverdrag inzake uniform verkeersrecht, 1981 – 1984, 1 omslag
• 390: Algemeen overleg over Duits-Nederlandse samenwerking in het Eems-Dollardgebied, 1981 – 1992, 1 pak

76



• 391: Scheepvaartreglement Eemsmonding, 1985 – 1993, 1 pak
• 392: Gezamenlijk Duits-Nederlands onderzoek naar de gesteldheid en aard van de bodem en van de oevers in het Eems-Dollard-estuarium, 

1986 – 1991, 1 pak
• 393: Deskundigenoverleg, 1987 – 1993, 1 pak

- 394-405: Subcommissie Noord voor de Ruimtelijke Ordening, 1981 – 1993, 10 pakken en 1 omslag. N.B. De subcommissie ressorteerde onder de 
Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening

- 406-420: Vergaderstukken van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie en van de Subcommissie XV (Westerwoldse A), 1981 – 
1993, 12 pakken en 3 omslagen

- 421: Overleg met de Bondsrepubliek Duitsland over de havenplannen van Emden, 1983 – 1988, 1 pak
- 422: Overleg inzake wegenbouwplanning in de Eems-Dollardregio, 1984 – 1992, 1 omslag
- 423: Nederlands-Duitse Permanente Eemsradarcommissie, 1992 – 1993, 1 omslag
- 424: Het voeren van overleg  met de Hydrologische Arbeitskreis für die Tide-Ems (HAK Ems), 1985 – 1989, 1 pak. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1163

2.2.09 Havens
2.2.09.1 Delfzijl, nr. 425

- 425: Onderzoek Inslibbing van de haven Delfzijl, uitgevoerd door de Meet- Adviesdienst Delfzijl (MAD) in opdracht van de Directie Groningen, 1975, 1 
omslag

2.2.09.2 Eemshaven, nrs. 426-431
- 426-428: Aanlanding van een pijpleiding voor aardolie en aardgas door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) vanuit het blok F3 van het 

continentaal plat naar de Eemshaven, 1981 – 1983, 3 pakken
- 429: Werkgroep Koelwater Eemscentrale, 1981 – 1986, 1 omslag. N.B. Secretariaatsarchief
- 430-431: Het voorbereiden van een concessie tot het heffen van zeehaven-, binnenhaven- en kadegelden in de Eemshaven, 1981 - 1987, 1 pak en 1 

omslag
2.2.10 Sluizen, nrs. 432-433

- 432: Vergaderstukken van de Technische Werkgroep Nieuwe Statenzijl, 1985 – 1991, 1 pak
- 433: Bezwaar en beroep tegen de gemeente Beerta betreffende de verschuldigde leges voor een bouwvergunning ten behoeve van de bouw van een 

sluizencomplex te Nieuwe Statenzijl, 1987 – 1993, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1095
2.2.11 Dijken, nrs. 434-436

- 434: Beleid inzake de hoofdlijnen van de bestuurlijke organisatie van het dijkbeheer in de provincie Groningen, 1984 – 1986, 1 pak
- 435: Notitie GWWS-87.257 getiteld Dijkhoogten provincie Groningen ten behoeve van het overleg met de Dienst Getijdewateren, 1988, 1 omslag
- 436: Hydraulische randvoorwaarden Groninger kust, 1988 – 1993, 1 pak

2.2.12 Ruimtelijke ordening en milieu, nrs. 437-448
- 437: Bodemdaling in de provincie Groningen als gevolg van aardgaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM), 1981 – 1984, 1 

omslag. N.B. Bevat kamervraag van de heer Blaauw
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II Dienstkringen
1 Dienstkring Baflo
1.1 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.1.1 Organisatie, nrs. 449-451
1.1.2 Taakuitvoering, nrs. 452-465

- 452: Register met tekeningen, schetsen en berekeningen betrekking hebbende op de Schut- en Uitwateringssluis ten westen van de Nieuwe Statenzijl, 
1906 – 1908, 1 deel. N.B. Eigendom van de opzichter dhr. T. Huitema

- 453-459: Jaarverslagen over de landaanwinningswerken in de Lauwerszee opgemaakt door de landmeter, belast met de uitvoering van 
landaanwinningswerken in Friesland, 1938 – 1944, 7 delen. N.B. Hier opgenomen omdat het aangetroffen is in het archief van de Dienstkring Baflo

- 465: Het verlenen van een vergunning aan Waterschap Ommelanderzeedijk tot het winnen van zand in de Waddenzee, ten behoeve van het op 
Deltahoogte brengen van de zeedijk langs de noordkust van Groningen, 1979, 1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1179

2 Dienstkring Delfzijl, nr. 466
- 466: Dossierinventaris van de Dienstkring Delfzijl (1938) 1946 - 1980 (1984), 1986, 1 omslag

III Meet- en Adviesdienst Delfzijl, nrs. 467-476
- 467: Overleg met de Directie Groningen, het Wasser- und Schiffahrtsambt Emden en de Wasser- und Schiffahrtsdirektion Aurich over de 

samenwerking in het Eems-Dollard gebied, 1981 – 1985, 1 pak
- 468: Nota 82-33, met circulaire, getiteld De directe recirculatie naar de havenmond van de haven van Delfzijl, bij storten van baggerspecie in de Bocht 

van Watum, 1982, 1 omslag
- 469: Overleg met de Bundesanstalt für Wasserbau, Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest en Wasser- und Schiffahrtsamt Emden te Hamburg-

Rissen inzake omleiding van de Eems, 1982, 1 omslag
- 470: Voorlichtingsmateriaal over de geschiedenis van de Meet- en Adviesdienst Delfzijl, 1982, 1 omslag. N.B. Bevat 6 foto's
- 471: Voorlichtingsmateriaal over de ingebruikname van het Syledis plaatsbepalingssysyeem, 1982. N.B. Bevat 2 foto's
- 472: Problematiek rond de natuurlijke ontwikkeling rond Rottumeroog en Rottumerplaat, 1982 – 1983, 1 omslag
- 474: Nota 83-28, met circulaire, getiteld De Groningerbalg als verbinding tussen het Oort en de Eilanderbalg respectievelijk het Hornhuizerwad, 1983, 

1 omslag. N.B. Zie voor tekeningen inv.nr. 1180
- 475: Toekomst van de Meet- en Adviesdienst in relatie tot de nieuwe Dienst Getijdewateren, 1983, 1 omslag
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