
PROVINCIALE WATERSTAAT

Versie 27-6-2011

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). 

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over specifieke waddenarchieven, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de 
Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl 

INLEIDING

In onderstaand overzicht vindt u materiaal met betrekking tot het waddengebied afkomstig uit de archieven van de provinciale waterstaatsdiensten. Het 
overzicht is als volgt opgebouwd:

- Noord-Holland
- Fryslân
- Groningen
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NOORD-HOLLAND - NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

24: Provinciale Waterstaat, 1882-1910
1. Inventaris
2.1. Agenda's, nrs. 109-130. NB: De agenda's vormen de toegang op de correspondentie (inv.nrs. 1 t/m 108); Van 1882 - 1895 zijn er jaarlijks twee agenda's, 

respectievelijk op de ingekomen en de uitgaande stukken. De agenda's zijn gerubriceerd (zie 3. Bijlage 1 Lijst van rubrieken in de agenda's).
2.2. Correspondentie, nrs. 1-108
2.3. Dossiers, nrs. 131-150

- 134a: Duinen - Vergunning - Afgravingen 1893 – 1911
- 140b: Tramweg Schagen-Wieringen 1905/1910
- 142b: Stoomtramweg op Texel 1903/1915

2.4. Bestekken en voorwaarden, rapporten, nrs. 182a-187
- 183-184: Bestekken en voorwaarden inzake de Haven Oude Schild op Texel, 1889-1935, 2 omslagen

2.5. Bestekken en voorwaarden Rijkswaterstaat/ Dienst Zuiderzeewerken, nrs. 188-216 
- 188: Index op de serie bestekken en voorwaarden over de periode 1920-1982
- 189-216: Bestekken en voorwaarden voor het uitvoeren van waterstaatswerken, met tekeningen, 1920-1982, 27 dozen

2.6. Commissie van overleg inzake de aanleg van leidingen in wegen en vaarten in Noord-Holland, nrs. 151-155
2.7. Commissie van advies inzake de oeververbindingen over het Noordzeekanaal en het IJ, nrs. 156-182

3. Lijst van rubrieken ("nummers van orde") in de agenda's (51 rubrieken), o.a.
- 4: Fabrieken, stoomtuigen enz. (uitvoering Hinderwet en Veiligheidswet)
- 8: Middelen van vervoer te land en te water
- 12: Rampen, stormen, overstromingen.
- 13a: Statistiek; algemeen verslag; waarnemingen te Den Helder
- 17-20: Waterschappen (reglementen, keuren, personeel, rekeningen en begrotingen, vrijdom polderlasten)
- 27: Waterstaat, rijkswaterkeringen
- 28: Waterstaat, provinciale waterkeringen
- 29: Waterstaat, alle andere waterkeringen
- 30: Waterstaat, petitiën van werken aan de zeeweringen
- 31: Waterstaat, rijkshavens
- 32: Waterstaat, verschillende havens
- 38: Waterstaat, Noordzee, Zuiderzee
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- 39: Waterstaat, gezonken schepen
- 40: Waterstaat, strand en duinen
- 41: Waterstaat, werken van Marine
- 42: Waterstaat, droogmakerijen en bedijkingen
- 44: Waterstaat, waterleidingen
- 45: Waterstaat, wiermaaierij
- 46: Waterstaat, grint en schelpenvisserij
- 47: Waterstaat, verschillende zaken; provinciale kaarten; bakens; driehoeksmetingen
- 50: Zeldzaam voorkomende zaken

553: Provinciale Waterstaat, 1911-1942 
1. Inleiding
1.1.Geschiedenis van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland
1.4.  Lijst van Hoofdingenieur-directeuren van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland in de periode 1882-1942
2. Stukken van algemene aard
2.1.Jaarverslagen
- 1-30: Jaarverslagen 1910 -1946, met hiaten, 30 omslagen
2.2.Organisatie, nrs. 31-34
2.3.Personeel, nrs. 35-54
3. Stukken van bijzondere aard
3.1.Rijks- en provinciale regelgeving, nr. 55
3.2.Uitvoerende taken
3.2.1. Wegen (en paden)
3.2.2. Bruggen
3.2.3. Tollen
3.2.4. Vaarwegen, nrs. 99-107
3.2.5. Sluizen, nrs. 108-110
- 109: Advies aan GS en het bestuur van de polder Eijerland voor het herstellen van de schuif in de zeesluis te De Cocksdorp, Gemeente Texel, 1923, 1 

omslag. NB: met tekening
3.2.6. Zeewaterkeringen
- 113: Nota's over de kustverdediging en het onderhoud van de duinen op het vasteland van Noord-Holland, 1928, 1937, 1 omslag. NB: met foto’s
- 119-122: Stormschade aan de zeewering en afname van de noordoostpunt van het eiland Texel, 1930-1941, 1 pak en 3 omslagen
3.2.6.1. Afwatering en bemaling, nrs. 123-125
3.3.Onderhoud en beheer
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3.3.1.   Wegen (en paden)
3.3.2. Bruggen
3.3.3. Pontveren
3.3.4. Vaarwegen
3.3.5. Sluizen, nrs. 151-161
3.3.6. Zeewaterkeringen, nrs. 162-180
- 162: Rapportage aan GS over stormschade aan zeewaterkerende werken, 1916, 1 omslag
3.3.7. Provinciale gebouwen
3.3.8. Provinciale gronden, nrs. 283-296
3.4.Advies en toezicht
3.4.1. Wegen (en paden)
3.4.2. Bruggen
3.4.3. Tollen
3.4.4. Pontveren, nrs. 329-331
- 331: Overzicht van pontveren in Noord-Holland, 1940, 1 omslag
3.4.5. Overhalen
3.4.6. Vaarwegen, nrs. 335-344
- 336: Advies aan GS over het vernieuwen van de overeenkomst Rijk, Provincie en de Anna Paulownapolder voor het op diepte houden van de vaargeul 

nabij de van Ewijcksluis, 1923-1924, 1 omslag
3.4.7. Havens, nrs. 345-347
- 346: Advies aan GS over een door de Gemeente Texel ingediend bestek voor het uitbreiden van de loswal gelegen aan de Zeedijk van de polder Het 

Noorden, 1923-1924, 1 omslag. NB: met tekeningen
3.4.8. Sluizen, nrs. 358-351
- 349: Vordering van de schutsluis te Kolhorn voor inundatiemaatregelen, 1939-1940, 1 omslag
3.4.9. Waterkeringen
3.4.9.1. Zeewaterkeringen, nrs. 352-376
- 354: Herstel en verbetering van de zeedijk (Amsteldijk) van de Anna Paulownapolder, 1916-1919, 1 pak. 
- 358: Adviezen en toezicht door PWS op het verhogen en verzwaren van de Ooster- en Noordzeedijk van de polder Wieringerwaard, 1919-1922, 1 pak
- 361: Advies aan GS over een verzoek om vergunning van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, voor het verhogen van de zeewering bij Oudeschild, 

Gemeente Texel, 1921, 1 omslag. NB: met tekening
- 367: Waterpassingen van zeewaterkeringen langs de Zuiderzee, 1925-1926, 1 omslag. NB: met tekeningen
- 369: Advies aan GS over de regeling van dijkswacht en waarschuwingsdienst in Noordhollands Noorderkwartier, 1925-1933, 1 omslag
- 370: Strandmetingen door PWS aan de noordoostpunt van Texel nabij het geïnundeerde poldertje De Volharding op het strand voor Eijerland, 1926-
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1928, 1 omslag. NB: met tekeningen
- 372: Adviezen aan GS over het verhogen van de Helderse Zeewering, Havendijk, Koegraszeedijk en de dijk langs fort Oostoever, Gemeente Den Helder, 

1927, 1930, 1 omslag. NB: met tekeningen
- 373: Adviezen aan GS over verbetering van wegen en dijken in het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, 1928, 1 omslag. NB: met 

tekeningen
- 375: Rapportage van en toezicht op het herstel van de stormschade aan de Zeedijk van de polder 'Eendracht' te Texel, 1936-1937, 1 omslag
- 376: Vordering van materialen, kunstwerken en pachtgronden door het Ministerie van Defensie tijdens de mobilisatie, 1939-1940, 1 omslag
3.4.9.2. Binnenwaterkeringen, nrs. 377-388
3.4.9.3. Afwatering en bemaling, nrs. 389-405
3.4.9.4. Waterkwaliteit, nrs. 406-410
- 410: Advies aan GS over een onderzoek naar ontzilting van de Schermerboezem, 1938, 1 omslag. NB: met tekeningen
3.4.9.5. Waterschappen, nrs. 411-412
3.4.9.6. Verveningen, nr. 413
- 413: Correspondentie met GS over de productie van turven met een hoog gasgehalte in de Provincie Noord- Holland, 1927, 1 omslag
3.4.9.7. Droogmakerijen en landaanwinning, nrs. 414-420
- 415: Correspondentie met de Directeur-generaal der Zuiderzeewerken over de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee, 1921, 1 omslag
- 416: Advies aan het bestuur van de Terschellingerpolder over landaanwinning, 1925, 1 omslag
- 417: Correspondentie over het bevorderen van aanslibbing van schorren door het gebruik van moerasplanten in de polder Eendracht, Gemeente 

Texel, 1927, 1938-1939, 1 omslag. NB: Zie ook inventarisnummers 459 en 460
- 418: Adviezen aan GS over uitvoering van werken die betrekking hebben op de inpoldering van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk, 

1927-1930, 1 omslag. NB: met tekeningen
3.4.9.8. Provincie- en gemeentegrenzen, nrs. 421-424
- 422: Advies aan GS over de vaststelling van de grenzen van de Gemeente Texel, 1929, 1 omslag
- 423: Plaatsen van een grenspaal op de Afsluitdijk tussen de provincies Friesland en Noord-Holland, 1931- 1933, 1 omslag
3.4.9.9.   Hinderwet, nrs. 425-429
4. Huisvesting, nrs. 441-452
5. Documentatie, nrs. 453-461
- 458: Burgt, Ir. J.H., van der, Nota over de afname van de Eijerlandse kust op Texel, 1930

616: Provinciale Waterstaat, 1943-1989 
2.1. Stukken van algemene aard
2.1.1. Jaarverslagen, nrs. 1-11

- 3: Jaarverslagen 1978-1988, 1 pak
- 4-11: Verslagen van het directie-overleg, 1978-1989, 8 omslagen
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2.2. Stukken van bijzondere aard
2.2.1. Organisatie en Personeel
2.2.1.1. Organisatie, nrs. 12-40

- 22: Nota over de organisatie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de provincie Noord-Holland, 1949, 1 omslag
- 24: Jaarverslagen van de afdeling landmeetkunde, 1954-1959, 1974-1979, 1 omslag
- 31: Notitie over afspraken tussen afdelingen over onderwaterbodems, slib en waterwingebieden, 1985, 1 omslag
- 38-39: Taakgroep Milieu en Water, 1988, 1 pak en 1 omslag

2.2.1.2. Financiën, nrs. 41-44
2.2.1.3. Archieven, nrs. 45-54

- 54: Inventarisatie van dienstarchieven, 1988, 1 omslag
2.2.2. Personeel
2.3. Uitvoerende taken
2.3.1. Aanleg
2.3.1.4. Waterkeringen
2.3.1.4.1. Zeewaterkeringen, nr. 186

- 186: Door de provincie Noord-Holland geleden stormvloedschade tijdens en na de watersnoodramp van 1953, 1953,1955-1957, 1 omslag
2.3.2. Onderhoud en beheer
2.3.2.1. Wegen en paden, nrs. 237-269

- 244: Overname van door de Duitse Weermacht aangelegde wegen in het duingebied tussen IJmuiden en de noordgrens van Petten en het duingebied 
opTexel, 1946, met tekeningen, 1 omslag

2.3.2.6. Zeewaterkeringen, nrs. 292-299
- 296: Rapportage over de schade aan de Noordzeekust aangericht door de zeer zware noordwesterstorm van 31 januari/1 februari 1953, 1953, 1 

omslag
- 297: Herstel van de stormschade aan de zeedijk van het waterschap 'De dertig gemeenschappelijke polders op Texel', 1953, 1 omslag. NB: Bevat regie-

overeenkomst
- 298: Herstel van de stormschade aan de zeedijk van de polder Eendracht op Texel, 1954, 1 omslag. NB: Met opzichtersdagboeken

2.3.3. Advies en toezicht
2.3.3.2. Pontveren, nr. 345

- 345: Nota's en notities over de veerverbinding Texel-Den Helder, 1954, 1959, 1983, 1 omslag
2.3.3.5. Waterkeringen, nrs. 356-389

- 356: Waterstaatkundige kaarten van Noord-Holland, 1943, 1950, 1 omslag
- 357: Opgave van werken van de kosten van waterstaatswerken welke gedurende het tijdvak 1 juni 1940-1 juni 1944 werden uitgevoerd, 1944, 1 

omslag
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- 358: Beperkingen van schade aan waterstaatswerken in oorlogstijd, 1945-1950, 1 omslag
- 359: Nota over de minimumeisen te stellen aan de waterkering van kunstwerken in zeedijken, IJsselmeerdijken en binnendijken, 1956, 1 omslag
- 360: Rapport 'De waterstaatkundige toestand van Noord-Holland', 1959, 1 omslag
- 361-370: Rapportage 'De tweede waterkeringen in Noord-Holland', 1985-1986, 1990, 10 omslagen. NB: Bestaat uit zeven delen, met tekeningen
• 361: Deel 1. De tweede waterkeringen in Noord-Holland tegen de zee, 1986
• 362: Deel 1. Deelrapport 1. Nota Rijkswaterstaat Adviesdienst Hoorn (WWKZ-85.H001). Tweede waterkeringen in Noord-Holland, deel 1: 

Gevoeligheidsonderzoek en bepaling van de uitgangspunten voor de berekening van de kruinhoogten, 1985
• 363: Deel 1. Deelrapport 2. Nota Rijkswaterstaat Adviesdienst Hoorn (WWKZ-85.H002) Tweede waterkeringen in Noord-Holland. Deel 2: Bepaling van 

de kruinhoogten, 1986
• 364: Deel 1. Deelrapport 4. Gegevens over de tweede waterkeringen in Noord-Holland tegen de zee bij de bestaande toestand, 1986
• 365: Deel 1. Deelrapport 5. De waterstaatkundige gevolgen van doorbraak bij superstormvloed van de hoofdwaterkering van Noord-Holland, 1986
• 366: Deel 1. Deelrapport 6. Nota Balgdijk. Een bijzondere tweede waterkering, 1990
• 367: Deel 2. De tweede waterkeringen in Noord-Holland tegen het IJsselmeer en het Markermeer inclusief het IJmeer en het Gooimeer, 1990
• 368: Deel 2.Deelrapport 1. Uitgangspunten voor de berekeningen van de kruinhoogten en de resultaten van die berekeningen voor de tweede 

waterkeringen in Noord-Holland tegen het IJsselmeer en het Markermeer inclusief het IJmeer en het Gooimeer, 1989
• 369: Deel 2.Deelrapport 2. Gegevens betreffende de tweede waterkeringen in Noord-Holland tegen het IJsselmeer en het Markermeer inclusief het 

IJmeer en het Gooimeer bij de bestaande toestand, 1990
• 370: Deel 2. Deelrapport 3. Duinen als tweede waterkering, 1986

2.3.3.5.1. Zeewaterkeringen, nrs. 371-375
- 371: Nota over de verdediging tegen het zeewater van de noord-oostpunt van Eijerland, gemeente Texel, 1949, 1 omslag. NB: met tekening
- 372: Nota over de teruggang van de Hollandse kust, 1950, 1 omslag
- 373: Organisatie van de stormvloedwaarschuwingsdienst en dijkbeveiliging voor het eiland Texel, 1953-1971, 1 omslag. NB: met hiaten
- 374: Rapport over de waterstaatkundige gevolgen van een doorbraak bij een superstormvloed van de hoofdwaterkering van Noord-Holland, 1986, 1 

omslag
2.3.3.6. Afwatering en bemaling, nrs. 390-409

- 401: Voorstudie voor het waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Holland, 1982, 1 omslag
2.3.3.7. Water, nrs. 410-425

- 411: Noodplan voor de bestrijding van verontreiniging door olie op de Noord-Hollandse stranden, 1978-1982, 1 omslag
- 413: Provinciale coördinatieregeling voor de bestrijding van verontreiniging door olie van de Noord-Hollandse kust, 1983, 1 omslag. NB: Bestaat uit de 

delen A en B
2.3.3.7.1. Oppervlaktewater, nrs. 426-442

- 426: Onderzoek naar het zoutgehalte in geïnundeerde polders en de invloed hiervan op het voorkomen van malaria, 1943-1945, 1 omslag. NB: met 
tekeningen
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- 428: Nota over een oriënterend onderzoek naar de correlatie tussen de spuiingen te Oostoever en het chloridegehalte in de boezem van het 
Amstelmeer, alsmede de grootte van kwel in het Balgzandkanaal, 1975, 1 omslag

- 430-436: Waterhuishoudingsplan provincie Noord-Holland, 1982-1986, 7 omslagen. NB: met hiaat
- 437: Provinciale coördinatieregeling voor de bestrijding van verontreiniging door olie van de Noord-Hollandse kust, 1983, 1 omslag
- 438: Rapport over duinrellen, voorkomen, beleid en beheer, 1984, 1 omslag

2.3.3.7.2. Kwaliteit, nrs. 443-488
2.3.3.7.3. Kwantiteit, nrs. 489-498

- Rapport 'Wateraanvoer via het Amstelmeer’, 1985, 1 omslag
2.3.3.7.4. Grondwater, nrs. 499-528

- 507: Geohydrologisch onderzoek door middel van peilputten, 1982-1983, 1 omslag
- 508: Rapport over de grondwaterkwaliteit in de provincie Noord-Holland, 1985, 1 omslag. NB: met tekeningen
- 509: Rapport over de geohydrologische kartering van Texel, 1985, 1 omslag. NB: met tekening
- 512-514: Primair Grondwatermeetnet, 1985-1986, 3 omslagen
- 519: Provinciaal Grondwaterplan van Noord-Holland, 1986, 1 omslag
- 520-521: Rapport 'Grondwaterbeheer in Noord-Holland', 1986-1988, 2 omslagen
- 522: Registratie van het agrarisch grondwatergebruik in Noord-Holland over het jaar 1986, 1987, 1 omslag
- 523-525: Rapporten over de zoetwaterbel van Hoorn, 1988, 3 omslagen
- 528: Grondwaterbeschermingsplan Noord-Holland 1989-1998, 1989, 1 omslag. NB: met bijlagen

2.3.3.8 Waterschappen, nrs. 529-533
- 531: Rapport over de waterstaatkundige toestand van Noord-Holland, 1959, 1 omslag. NB: met tekeningen

2.3.3.9. Verveningen, nrs. 534-742
2.3.3.9.3. Planologie, landinrichting, nrs. 544-588

- 545: Recreatieonderzoek Noordzeekust in de provincies Noord- en Zuid-Holland, 1962, 1 omslag
- 554: Rapport over de openbare voetpaden in Noord-Holland; een onderzoek naar wandelmogelijkheden in het agrarisch gebied, 1987, 1 omslag. NB: 

met bijlagen
2.3.3.9.3.1. Verkeer, nrs. 557-588

- 566: Rapport over groeimodellen voor de vervoersvraag in 1985 voor de veerverbinding Texel-Den Helder, 1974, 1 omslag
2.3.3.9.4. Milieu en afval (hergebruik), nrs. 589-725

- 642: Notitie over het biologisch meetnet van de provincie Noord-Holland, 1984-1986, 1 omslag
- 667: Rapporten over milieu-indikatiewaarden van terrestrische planten in Noord-Holland, 1995, 1 pak

2.3.3.9.4.1. Bodem, nrs. 668-695
- 670: Inventarisatie lokaties bodemverontreiniging in de provincie Noord-Holland, 1981-1982, 1 omslag

2.3.3.9.4.2. Geluid, nrs. 696-713
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- 713: Rapport over inventarisatie onderzoek in relatief stille gebieden in de provincie Noord-Holland, 1985, 1 omslag
2.3.3.9.5. Polders, nrs. 726-738

- 726-730: Inundatie van polders en laaggelegen gebieden in Noord-Holland, 1940-1957, 5 omslagen
- 732: Inundaties in oorlogstijd in de provincie Noord-Holland, 1944-1945, 1 omslag

2.3.3.9.6. Ontgrondingen, nrs. 739-740
- 739: Nota over afgravingen in de duinen, 1959, 1 omslag
- 740: Zandhuishouding in Noord-Holland, 1968-1980, met hiaten, 1 omslag. NB: bevat nota’s en rapporten

2.4. Huisvesting, nrs. 743-800
2.5. Commissies, nrs. 801-825
2.6. Documentatie

- --: 100 Jaar trouwe dienst'. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-1981.
642: Provinciale Waterstaat, Fotoarchief, 1892-1973
2.1. Glasnegatieven
Stormramp 1953

- 459: Texel, herstel van de zeedijk Dertig Gemeenschappelijke polders, 1953. NB: Twee afbeeldingen op het negatief
- 460: Texel, herstel zeedijk Dertig Gemeenschappelijke polders en dijkherstel Polder de Eendracht, 1953. NB: Twee afbeeldingen op het negatief
- 461: Texel, waterstaatsingenieurs op inspectie, 1953
- 462: Texel, waterstaatsingenieurs op inspectie, 1953

2.2.   Lantaarnplaatjes
Watersnood

- 585: Wierhoofd te Wieringen, beschadiging, 1916. NB: met barst
Stormramp februari 1953, gevolgen voor de Noord-Hollandse kust

- 617: Wieringen, Wierhoofd, 1953
- 619-629: Stormramp februari 1953, gevolgen op Texel, 11 omslagen

2.3. Zwartwit foto's
2.3.3. Gemalen

- 1136-1137: Texel, bemalingsinrichting polder Eijerland, 1965, 9 foto’s
2.3.5. Milieuzaken

- 1342-1347: Rioolwaterzuivering op Texel, 1965, diverse foto’s
2.3.8. Waterkeringen

- 1654-1697: Stormramp februari 1953, Texel, schade en herstel, 1953-1955, 44 omslagen
2.4. Foto-albums
2.5. Kleurenfoto's
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2.6. Kunststofnegatieven
Watersnood van 1916

- 1546: Verbeteren kopglooiing nabij Wieringen, 1916, 2 foto’s
Watersnood van 1953

- 2191: Watersnood, vorstelijk en ander hoog bezoek aan Texel, 1953, 1 stuk
2.6.5. Polders

- 2294: Opnamen van de situatie bij het gemaal van de polder Eijerland op Texel, 1965, 7 stukken
- 2295: Gemaal van de polder Eijerland, interieuropnamen gemeente Texel, 1965, 3 stukken

FRYSLÂN - TRESOAR
9-01: Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland, 1876-1964 (1981), met retroakta, 1831-1875
02.01. Stukken van algemene aard

- 54: Systematische klapper op zeewerende waterschappen, 1876-1925, 1 deel
02.02. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
02.02.02. Taakuitoefening
02.02.02.04. Toezicht op en (voorbereidingen tot) uitvoering van werken betreffende zee-, IJsselmeer-, en slaperdijken
02.02.02.04.02. Zee- en IJsselmeerdijken

- 1124-1131: Stukken betreffende organisatie en taken van waterschap Anjumer- en Lioessenserpolder, met tekeningen, 1876-1968, 8 omslagen
- 1130: Uitvoering van werken/verbeteren van dijken: tienjarenplannen voor landaanwinning, 1951-1959 (Zie ook inventarisnummers 1155, 1165, 1166)
- 1131: Uitvoering van werken/verbeteren van dijken: tienjarenplannen voor landaanwinning, 1960-1968 (Zie ook inventarisnummers 1155, 1165, 

1166).
- 1341: indijking en droogmaking van het Lemsterhop, 1895-1941

02.02.02.04.02.01. Algemeen, nrs. 1342-1346
- 1342: Staten houdende overzichten van kosten van gewoon en buitengewoon onderhoud der zeeweringen in de zeewerende waterschappen 

Hemelumer Oldeferd en aanhorige zeedijken, Wonseradeels Zuiderzeedijken, Workumer Nieuwland en Zeven Grietenijen en Stad Sloten over de 
periode 1907-1918, opgemaakt in 1923, 1 omslag

- 1343: Stukken betreffende het beschermen van zeedijken in oorlogstijd, 1939-1948, 1 omslag
- 1344: Stukken betreffende schade aan zeedijken als gevolg van ontplofte mijnen en ijsgang, 1940-1947, 1 omslag
- 1345: Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan Rijkswaterstaat van lengte - en dwarsprofielen van zeedijken, 1947, 1 omslag
- 1346: Stukken betreffende eigendom van aanwas aan de Waddenkust, met tekeningen, 1949, 1 omslag
- --: Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan diverse personen over zeedijken en daarin gelegen kunstwerken, binnenlandse 

waterkeringen en slaperdijken, met tekeningen, 1960-1964, 1 omslag
02.02.02.04.02.02. Uitvoering van de verordening betreffende het bouwen enz. op zeeweringen, nrs. 1347-1352

- 1352: Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling van verbodsbepalingen aan B en W van de gemeente Westdongeradeel tot het plaatsen van 
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een monument op de zeewering te Moddergat ter herdenking van de scheepsramp op 5 maart 1883 waarbij 83 mensen om het leven kwamen, met 
tekening, 1958, 1 omslag

02.02.02.04.02.03. Aanleg, verbetering en onderhoud
02.02.02.04.02.03.01. Gehele tracé, nrs. 1353-1361

- 1353: Stukken betreffende het verlenen van bijdragen uit provinciale fondsen aan gemeente- en waterschapsbesturen voor het verhogen en 
verzwaren van de zeedijken, 1877-1883, 1 omslag

- 1354: Stukken betreffende herstel van schade aan zeedijken als gevolg van stormvloeden, 1880-1943, 1 omslag
- 1355: Stukken betreffende een onderzoek om, ter verbetering van de veiligheid, steenglooïngen langs de zeedijken aan te leggen, 1881, 1882, 1 

omslag
- 1356: Stukken betreffende herstelwerkzaamheden en uitruimen van de door de Duitse bezetter gemaakte verdedigingswerken in zeedijken, 1945-

1948, 1 omslag
- 1357-1358: Stukken betreffende voorbereidingen voor het verhogen van zeedijken langs de kust en op de eilanden, met tekeningen, 1953 1966
- 1359-1360: Stukken betreffende terreinonderzoeken i.v.m. het verhogen, verleggen en verzwaren van zeedijken, uitgevoerd door het laboratorium 

voor grondmechanica te Delft, met tekeningen, 1956-1964
- 1361: Nota inzake het dichten van stroomgaten met vacuum voorgespannen zand, opgemaakt door H.J. Formsma, zonder jaar, 1 stuk

02.02.02.04.02.03.02. Tracé Munnekezijl – Dijkshoek, nrs. 1362-1371
- 1362: Stukken betreffende het verbeteren van de provinciale zeedijken te Lemmer, Nittershoek en Rodeklif en zeedijken in onderhoud en beheer bij 

de waterschappen Kollumerland en Nieuwkruisland en de Engwierumerpolder, 1888-1952, 1 omslag
- 1363: Stukken betreffende (plannen tot) het verhogen en verzwaren van zeedijken in beheer en onderhoud bij de waterschappen het Oud Bildt, het 

Nieuw Bildt en de Bildtpollen, 1928-1933, 1 omslag
- 1364: Stukken betreffende herstel van schade aan de zeedijk te Wierum als gevolg van de stormvloed op 22 december 1954, opgemaakt in 1955-1957, 

1 omslag
- 1365: Stukken betreffende raming van kosten voor het verhogen van de zeedijken Nittershoek - Soensterdijk en Dokkumer Nieuwe Zijlen Bandtdijk 

(Westerstek), met tekeningen, 1956, 1 omslag
- 1366-1369: Stukken betreffende (plannen tot) het verhogen van de zeedijk in beheer en onderhoud bij de Ternaarderpolder, met tekeningen, 1956-

1966
- 1370: Stukken betreffende het aansluiten van de Afsluitdijk van de Lauwerszee op de Friese kust en het verbeteren van de zeedijken aldaar, met 

tekeningen, 1957-1968, 1 omslag
- 1371: Stukken betreffende het aanbrengen van versterkingen in de dijken langs de Lauwerszee, met tekeningen, 1960-1970, 1 omslag

02.02.02.04.02.03.03. Tracé Dijkshoek – Afsluitdijk, nrs. 1372-1381
- 1372: Stukken betreffende strandpeilingen, peiling van diepten voor de zeedijken van de kop Afsluitdijk tot Harlingen en staten houden de overzichten 

van waterpassing langs de zeedijken, 1878-1961, 1 omslag
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- 1383-1384: Stukken betreffende de aanleg van een proefverwaterplaats voor mosselen in een gedeelte van de polder het Zuricheroord, gelegen ten 
noordoosten van de Afsluitdijk en ten zuiden van Zurich, met tekeningen, 1960-1966

- 1385: Stukken betreffende het opruimen van kazematten nabij de kop Afsluitdijk i.v.m. het verhogen van de zeedijk tussen dit punt en Zurich, met 
tekeningen, 1961-1965, 1 omslag

02.02.02.04.02.03.04. Tracé Afsluitdijk – Lemmer, nrs. 1386-1390
- 1390: Stukken betreffende het verbeteren van zeeweringen op Schiermonnikoog en in het waterschap Zeven Grietenijen en Stad Sloten, 1918-1934, 1 

omslag
02.02.02.04.02.03.05. Eilanden

- 1391: Stukken betreffende plannen tot het: - oprichten van een waterschap, - inpoldering van de Neerlandsrijt en - aanleg van een zeedijk met 
bijkomende werken aan de zuidoostzijde van Ameland t.b.v. de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen op het Oosteinde, Oerd en 
Neerlandrijt te Buren, met tekeningen, 1949-1959, 1 omslag

- 1392: Stukken betreffende duinafslag op Ameland, 1950, 1955-1963, 1 omslag
02.02.02.04.02.05. Stormvloeden en zeedefensie, nrs. 1395-1407
02.02.02.04.03. Slaperdijken, nrs. 1408-1422

- 1409: Stukken betreffende het behoud van wielen langs slaperdijken, met tekeningen, 1953, 1 omslag
02.02.02.05. Beheer van en toezicht op zee-, zeesluis- en havenwerken

- 1423: Staat houdende overzicht van het openen en sluiten van zeesluizen, 1879-1912, 1 stuk
02.02.02.05.01. Ameland, nrs. 1424-1426
02.02.02.05.02. Dokkumer Nieuwezijlen en sluis in de Afsluitdijk van de Lauwers, nrs. 1427-1433
02.02.02.05.03. Griend, nr. 1434

- 1434: Stukken betreffende een (niet doorgegaan) plan het eiland tegen getij- en golfwerking te beschermen, met tekeningen, 1957, 1 omslag
02.02.02.05.04. Harlingen, nrs. 1435-1469
02.02.02.05.05. Hindeloopen, nrs. 1470-1475
02.02.02.05.07. Laaxum, nr. 1477
02.02.02.05.08. Lemmer, nrs. 1478-1484
02.02.02.05.09. Makkum, nrs. 1485-1488
02.02.02.05.10. Molkwerum, nr. 1489
02.02.02.05.11. Munnekezijlen, nrs. 1490-1491

- 1490: Stukken betreffende de geschiedenis van de sluis, 1943, 1 omslag
02.02.02.05.12. Oostmahorn

- 1492: Stukken betreffende plannen tot het maken van een opscheepshoofd en een vissershaven, 1885-1929, 1 omslag
02.02.02.05.13. Roptazijl, nrs. 1493-1498
02.02.02.05.14. Schiermonnikoog, nrs. 1499-1500
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- 1499: Stukken betreffende het maken van een aanlegdam met bijkomende werken aan de zuidzijde van het eiland, met tekeningen, 1910-1931, 1 
omslag

- 1500: Stukken betreffende het uitdiepen van de toegangsgeul en het uitbreiden, herstellen en verbeteren van de aanlegdam, met tekeningen, 1934-
1962, 1 omslag

02.02.02.05.16. Stavoren, nrs. 1509-1510
02.02.02.05.17. Vlieland, nr. 1511

- 1511: Stukken betreffende het verlenen van bijdragen in de kosten voor een door het Rijk aan te leggen nieuwe aanlegdam met bij komende werken, 
met tekeningen, 1949-1966, 1 omslag

02.02.02.05.18. Workum, nrs. 1512-1513
02.02.02.07. Toezicht op en (voorbereidingen tot) indijkingen, droogmakingen en inpolderingen, nrs. 1730-1755

- 1731: Stukken betreffende
- een voorstel van A. Buma te Hindeloopen tot vaststelling van een verordening op subsidiëring tot drooglegging en kanalisering van meren en poelen;
- het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Waterstaat over toepassing van de wet houdende bepalingen omtrent het ondernemen van 
droogmaking en indijkingen;
- plannen tot landaanwinningswerken, 
met tekeningen, 1876-1960. 1 omslag

- 1732: Stukken betreffende plannen tot gedeeltelijke bedijking van de Lauwerszee, 1877-1928, 1 omslag
- 1733: Stukken betreffende plannen tot indijking van de Lauwerszee, 1904-1908, 1 omslag
- 1734-1735: Nota's en verslagen betreffende de afsluiting en droogmaking van de Lauwerszee, met index, 1951-1972
- 1736-1738: Stukken betreffende voorbereidingen tot de inpoldering van de Lauwerszee, met tekeningen, 1952-1965
- 1739: "Waarom werd de Lauwerszee niet ingelijfd?", Bijdrage tot de geschiedenis van de waterstaat van Friesland door K. Pringle, zonder jaar, 

concept, 1 stuk
- 1740: Stukken betreffende het plan tot landaanwinning en bedijking van een gedeelte van het Wad, door het maken van een verbindingsdam tussen 

Ameland en de Friese kust, 1878-1926, met retroakta, 1860, 1865, 1 omslag
- 1741: Stukken betreffende plannen tot landaanwinning en bedijking van het Amelander Wad, 1913-1925, 1 omslag
- 1742: Stukken betreffende plannen tot landaanwinning en bedijking voor de zeedijken van de waterschappen de Bildtpollen, de Oude Bildtpollen, 

Noorderleegs buitenveld en de Ferwerderadeelbuitenpolder, 1935-1947, 1 omslag
- 1743: Stukken betreffende plannen tot inpoldering van de Griegronden en de Bosplaat op Terschelling, met tekening, 1942-1950, 1 omslag
- 1744: Stukken betreffende een plan tot inpoldering van een gedeelte van de Waddenzee tussen Zwarte Haan en Holwerd, met tekening, 1960
- 1745: Stukken betreffende bedijking op Vlieland, met tekening, 1962, 1 omslag
- 1746: Rapport inzake landaanwinning in de Wadden d.m.v. het aanleggen van dammen, schrijver onbekend, met tekeningen, zonder jaar, (ca. 1934), 1 

omslag
- 1747: Stukken betreffende een plan tot droogmaking van de Zuiderzee, 1877, 1 omslag
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- 1748: Stukken betreffende plannen tot droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee tussen Hindeloopen, Workum en Makkum en kanalisering op 
grote schaal, i.v.m. droogmaking van enkele meren en plassen, 1878, 1879, 1 omslag

- 1749: Stukken betreffende een onderzoek naar het meest wenselijk peil van de Zuiderzee na de afsluiting i.v.m. afstroming, scheepvaart en 
zoetwatervoorziening, 1909-1926, 1 omslag

- 1750: Stukken betreffende de uit de Zuiderzee - vereniging afkomstige kommissie tot bestudering van het wenselijk peil van het IJsselmeer, met 
tekening, 1933, 1934, 1 omslag

- 1751: Stukken betreffende de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, met tekeningen, 1915-1944, 1 omslag
- 1752: Stukken betreffende een plan tot aanleg van de Afsluitdijk van Wieringen naar Piaam, opgemaakt door het aannemersbedrijf Broersma te 

Lemmer, 1919, 1 omslag
- 1753: Stukken betreffende de Kommissie Provinciale Bijdragen Zuiderzee werken, 1926-1933, 1 omslag
- 1754: Stukken betreffende de inpoldering van de Noord-Oostpolder, de afwatering van gronden tussen Kuinre en Schoterzijl op Frieslands boezem en 

verdere gevolgen voor Friesland, met tekeningen, 1935-1964, 1 omslag
- 1755: Stukken betreffende plannen tot bedijking van de buiten de IJsselmeerdijken gelegen Makkumer- en Workumerwaard, met tekeningen, 1947-

1965, 1 omslag
02.02.02.09. Scheepvaart door vaarwaters, nrs. 2065-2087

- 2065-2081: Staten houdende jaarlijkse overzichten van scheepvaartbewegingen, 1876-1964
- 2082: Staten houdende overzichten van plezierscheepvaartbewegingen, 1948-1967, 1 omslag

02.02.02.10. Beheer van en toezicht op wegen
02.02.02.10.04. Overname en overdracht in eigendom, beheer en onderhoud
Stukken betreffende overname c.q. overdracht in eigendom, beheer en onderhoud van wegen, bruggen, paden enz. door gemeenten, in gevolge art. 20 van de 
wegenwet, 1938-1965

- 2138: Schiermonnikoog - Wymbritseradeel
02.02.02.10.06. Vaststelling en wijziging van grenzen der bebouwde kommen
Stukken betreffende vaststelling c.q. wijziging van grenzen van de bebouwde kommen der gemeenten, ingevolge art. 8 van de wegenverkeerswet, met 
tekeningen, 1951-1965, alfabetisch per gemeente gerangschikt -

- 2150: Opsterland - Terschelling
02.02.02.10.09. In beheer en onderhoud bij de gemeenten
02.02.02.10.09.02. Ameland, nrs. 2182-2183
02.02.02.10.09.27. Schiermonnikoog, nr. 2231
02.02.02.10.09.32.  Terschelling, nrs. 2333-2334
02.02.02.10.09.35. Vlieland, nr. 2346
02.02.02.10.13. Rijwielpaden

- 2421: Stukken betreffende het verstrekken van subsidie aan de gemeen ten Achtkarspelen, Baarderadeel, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Gaasterland, 
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Leeuwarden, Opsterland en Vlieland voor de aanleg van rijwielpaden aldaar, met tekeningen, 1953-1965, 1 omslag
- 2425: Rapport en plan betreffende toeristische rijwielpaden in Friesland 1959, opgemaakt in samenwerking met de Provinciale Planologische Dienst, 

met tekeningen, 1960, 1 omslag
02.02.02.17. Grenswijzigingen tussen gemeenten

- 2652: Stukken betreffende de gemeentelijk indeling van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee, 1885, 1886, 1 omslag
11: Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922
3. Inventaris
3.1. Provinciale Staten
3.1.2. Inventaris
3.1.2.3. Bij het archief bewaarde niet-archivalia, nrs. 610-631

- 616: Studieaantekeningen en afschriften van stukken betreffende voornamelijk waterstaatkundige en juridische onderwerpen, contemporain of uit de 
geschiedenis, (1842)-ca. 1930, 1 pak

- 623: Aantekeningen betreffende het door de verhoging van zeeweringen voorkomen van overstromingen in Friesland, ca. 1931, 1 omslag
- 629: Overzichten van tussen 1170 en 1776 in Friesland plaats gehad hebbende overstromingen en van het aantal dagen met een verhoogde stand van 

het boezemwater in de periode , opgemaakt 1948, 1 omslag

3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.3. Financiën
4.2.3.1. Provincie

- 2152-2157: Registers van obligaties uit geldleningen door de Provincie gesloten 1827-1847 ten behoeve van projecten op het gebied van waterstaat en 
wegenaanleg, met aantekeningen over de aflossing, 2 delen en 4 katerns

- 2152: Herstel van de dijken na de watersnood van 1825, gesloten 1827, afgelost 1829-1842, 1 deel
- 2155: Verbetering van enige waterstaatswerken in het dienstjaar 1836, gesloten 1836, afgelost 1837-1842
- 2156: Aanleg van een stroomleidende dam door de geul de Balg bij Ameland, gesloten 1846, afgelost 1848-1849 
- 2157: Aanleg van een stroomleidende dam door de geul de Balg bij Ameland, gesloten 1847, afgelost 1849

4.2.4. Belastingen en retributies
- 2650-2651: Stukken betreffende de reglementering van het bijhouden van de floreenkohieren en van het storten door de ondernemers bij de besturen 

van de zeewerende waterschappen van waarborgsommen voor de betaling van waterschapslasten voor verveend of vergraven land dat met 
dijksfloreen belast is, 1828-1831, 1847-1870, 2 pakken

- 2658-2837: Goedgekeurde kohieren van de lands- en van de dijksflorenen, 1798-1861, 171 banden, 2 katerns. NB: N.B. 2. Landsflorenen bestonden in 
elke stad en grietenij, dijksflorenen slechts in Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollumerland c.a., Oostdongeradeel en Westdongeradeel 
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• 2673-2675: Het Bildt, 1818, 1828, 1838, 1850
• 2681: Dokkum, 1818-1828
• 2687-2694: Ferwerderadeel, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2695-2696: Ferwerderadeel: Dijksfloreenkohieren, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2697-2698: Franeker, 1798, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2699-2702: Franekeradeel, 1798, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2708-2709: Harlingen, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2733-2737: Kollumerland c.a., 1818, 1828, 1838, 1850, 1858
• 2738-2741: Kollumerland c.a.: Dijksfloreenkohieren, 1818, 1828, 1838, 1851, 1860
• 2757-2760: Oostdongeradeel, 1818, 1828, 1850, 1858
• 2761-2764: Oostdongeradeel: Dijksfloreenkohieren, 1818, 1828, 1850, 1858
• 2800-2803: Westdongeradeel, Landsflorenen + dijksflorenen, 1818, 1828, 1838, 1850
• 2806-2818: Wonseradeel, 1818, 1828, 1838, 1850, 1858

4.2.7. Waterstaat en verkeer
4.2.7.1. Waterstaatsdienst
4.2.7.2. Waterstaatswerken van meerdere categorieën
4.2.7.2.1. Reglementering, nrs. 2946-2953
4.2.7.2.2. Kaarten, nrs. 2954-2957

- 2954: Register van tot het archief behorende kaarten, (1876), 1 deel
- 2956: Kaarten en bouwtekeningen van waterstaatswerken, 1829-1864 en z.j., 18 bladen. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 1418, 1481, 4287, 4302, 

4326-4331, 4335, 4337, 4338, 4345, 4346, 4354, 4356
- 2957: Waterstaatskaarten van Friesland, vervaardigd door de Topografische Inrichting van het departement van Oorlog te 's-Gravenhage, 1867-1877, 

1905-1916, 21 bladen. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 9745-9765
4.2.7.2.3. Werken van de Provincie, nrs. 2958-2969

- 2968: Stukken betreffende de overdracht per 1 augustus 1876 aan het Rijk van de werken, die bij KB van 17 dec. 1819 nr. 1 in onderhoud en beheer 
aan de Provincie werden gegeven, en betreffende een onderzoek naar de geschiedenis van enige van die werken, 1868-1869, 1875-1877. Met 
retroactum in originali, 1864, 1 omslag

- 2969: Stukken betreffende de overdracht door de (Rijks)Waterstaat in Friesland aan Provinciale Waterstaat van het beheer van werken waarvan het 
onderhoud of de aanleg door de Provincie wordt bekostigd en van de archivalia op deze werken betrekking hebbende, 1876-1877, 1 omslag

4.2.7.2.4. Werken van lagere organen en van particulieren, nrs. 2970-3003
- 3003: Verslagen van de toestand van de openbare waterstaatswerken, in onderhoud bij gemeenten, waterschappen en andere lichamen, opgemaakt 

door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat over 1876-1878, en stukken betreffende de verbetering van de toestand van die werken, 1876-
1879, 1 omslag
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4.2.7.3. Boezembeheer
4.2.7.4. Lage en hoge verveningen
4.2.7.5. Waterstaatswerken aan of in binnenwateren
4.2.7.6. Waterstaatswerken aan of in de zee
4.2.7.6.1. In de zeewerende waterschappen
4.2.7.6.1.1. Algemeen, nrs. 3364-3380
4.2.7.6.1.2. Visvliet en Gerkesklooster, nrs. 3381-3382
4.2.7.6.1.3. Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuwkruisland, nr. 3383
4.2.7.6.1.4. Engwierumerpolder, nr. 3384
4.2.7.6.1.5. Contributie Zeedijken Oostdongeradeel, nr. 3385
4.2.7.6.1.6. Polder van Oost- en West-Dongeradeel, nrs. 3386-3388
4.2.7.6.1.7. Contributie Zeedijken van Westdongeradeel, nrs. 3389-3390
4.2.7.6.1.8. Ternaarderpolder, nr. 3391
4.2.7.6.1.9. Oost-Holwerderpolder, nr. 3392
4.2.7.6.1.10. West-Holwerderpolder, nr. 3393
4.2.7.6.1.11. Zeedijken van Ferwerderadeel, nrs. 3394-3397

- 3396: Stukken betreffende het goedkeuren van een besluit van de volmachten tot regeling van de grens van het werkgebied van de "Maatschappij tot 
Landaanwinning op de Friesche Wadden" van jhr. P.J.W. Teding van Berkhout, 1870, 1 omslag

4.2.7.6.1.12. Noorderleegpolder, nr. 3398
4.2.7.6.1.13. De Bildtpollen, nrs. 3399-3401

- 3400: Stukken betreffende het goedkeuren van een overeenkomst tussen de eigenaren en de "Vennootschap tot Indijking der Friesche Wadden", over 
een subsidie aan, en de begrenzing van het werkgebied van laatstgenoemde, 1870, 1 omslag

4.2.7.6.1.14. Het Nieuw Bildt, nrs. 3402-3403
4.2.7.6.1.15. Het Oud Bildt, nrs. 3404-3406

- 3405: Stukken betreffende de geschillen tussen de Provincie en het waterschapsbestuur over de onderhoudplicht van het Statenhoofd bij Dijkshoek, 
1837-1839, 1861-1862. Met retroacta in afschrift, 1558-1572 en met aantekeningen over de periode 1815-1821, 1 omslag

- 3406: Stukken betreffende het onderhoud en beheer van en de beschikking over de Oude Bildtdijk en de Oude Bildtzijl, 1872-1875, 1 omslag
4.2.7.6.1.16. Der Vijfdeelen Zeedijken, nrs. 3407-3412

- 3410: Stukken betreffende het verzwaren en verbeteren van de zeewering en betreffende een verzoek van P.F. Martin om schadevergoeding voor het 
afgraven van zijn land van voor die verzwaring en verbetering benodigde grond, 1842-1843, 1 omslag

- 3411: Staat met gegevens uit 1844, 1854 en 1864 over de waterstanden en de bodemgesteldheid van de stranden langs de zeedijk van het 
waterschap, 1864, 1 katern

- 3412: Kaart van de zeedijk van het Waterschap Der Vijfdeelen Zeedijken binnendijks, die loopt van Dijkshoek (op de grens tussen Barradeel en Het 
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Bildt) tot de Terminus of Steenen Man (ten zuiden van Harlingen), z.j. (1834 à 1838), 1 katern
4.2.7.6.1.17. Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, nrs. 3413-3415
4.2.7.6.1.18. Der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, nrs. 3416-3417
4.2.7.6.1.19. Der Vijfdeelen Slachtedijken, nr. 3418
4.2.7.6.1.20. Wonseradeels Zuider Zeedijken, nrs. 3419-3420

- 3420: Kaart van de zeedijken van het waterschap tussen Makkum en Workum, z.j. (midden 19e eeuw). Met er aan vastgeplakte peilstaat, 1853, 1 blad. 
NB: Zie kaartenverzameling nr. 8120

4.2.7.6.1.21. Het Workumer Nieuwland, nrs. 3421-3424
4.2.7.6.2. Buiten de zeewerende waterschappen
4.2.7.6.2.1. In meerdere kustgebieden, nrs. 3453-3456

- 3453: Brieven, ingekomen van de hoofdingenieur van de Waterstaat, betreffende de verbetering van de zee-, zeesluis- en havenwerken, 1821, 1 
omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nrs. 4290-4294, 4297- 4298, 4370

- 3454: Stukken betreffende de financiering van het herstel van de bij de watersnood van 3-5 februari 1825 ontstane schade aan de zeeweringen, 1826-
1832, 1 omslag

- 3455: Rapporten over stormweer en stormschade ingediend door de hoofdingenieur van de waterstaat, waterschapsautoriteiten en burgemeesters, 
en stukken betreffende maatregelen genomen naar aanleiding van die rapporten, 1834, 1862-1878, 1 pak

- 3456: Stukken betreffende het ontwerpen en goedkeuren van provinciale reglementen op het passeren met paarden, rijtuigen en vee over of langs de 
zeedijken, 1838-1843, 1854, 1 omslag

4.2.7.6.2.2. Op de Waddeneilanden, nrs. 3457-3459
- 3457: Stukken betreffende de aanleg van havens of ligplaatsen te Nes en Hallum op Ameland en te Holwerd, 1852-1860, 1877-1882, 1 omslag
- 3458: Stukken betreffende de aanleg van een zeedijk langs de zuidkust van Schiermonnikoog door J.E. Banck, eigenaar van het eiland, betreffende de 

subsidiëring daarvan door de Provincie en betreffende de verlening van vrijdom van verhoging van grondbelasting aan de eigenaar wegens het in 
cultuur brengen van het onmiddellijk achter de dijk gelegen land, 1859-1861, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 1010

- 3459: Stukken betreffende aanleg en herstel van particuliere zeedijken op Ameland en betreffende de subsidiëring daarvan door de Provincie, 1863-
1878, 1 omslag

4.2.7.6.2.3. Langs de Waddenkust, nrs. 3460-3477
- 3468-3477: stukken m.b.t. haven Harlingen, 1826-1878, 5 pakken, 1omslag, 1 blad

4.2.7.6.2.4. Langs de Zuiderzeekust ten noorden van Stavoren, nrs. 3478-3485
- 3478-3480: Makkum – stukken m.b.t. zeewering, haven, sluis
- 3480-3481: Workum – stukken m.b.t. zeewering, haven, sluis
- 3483-3484: Hindeloopen - stukken m.b.t. zeewering, haven – o.a.  3484: Stukken betreffende het behandelen van het geschil tussen de gemeente 

Hindeloopen en de Harlinger Stoombootmaatschappij over het gebruik door de laatste van de aanlegsteiger in de haven van Hindeloopen, 1872-1878, 
1 omslag
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- 3485: Processen-verbaal van aanbesteding, bestekken en andere stukken betreffende onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan de 
Molkwerumerzijl, 1826-1875, 1 pak

4.2.7.6.2.5. Langs de Zuiderzeekust bij en ten zuiden van Stavoren, nrs. 3486-3496
4.2.7.6.2.6. Landaanwinning, nrs. 3497-3502

- 3497-3500: Stukken betreffende de overweging en uitvoering van plannen tot landaanwinning in de Lauwerszee en/of Waddenzee en het aanleggen 
van dijken van Ameland en/of Schiermonnikoog naar het vasteland van Friesland en/of Groningen, 1847-1878. Met retroacta 1845-1846, 4 pakken. 
NB: 1. Zie ook kaartenverzameling nrs. 966, 968, 969, 985- 986, 989, 1181, 1183-1185, 1187, 1193, 4601, 4816- 4818; 2. Zie ook inv. nr. 9862

- 3501: Dieptekaarten van de Zuiderzee en het westelijke deel van de Waddenzee, 1865 en z.j. (ca. 1875), 2 bladen. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 960-
961

- 3502: Stukken betreffende diverse plannen tot landaanwinning in de Zuiderzee, 1866-1877, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nrs. 962, 965
4.2.7.7. Binnendijken en slaperdijken, nrs. 3503-3508
4.2.7.8. Wegen, nrs. 3509-3538
4.2.7.9. Bruggen, nrs. 3539-3557
4.2.7.10. Spoorwegen, nrs. 3558-3571
 4.2.7.11. Verkeer over het water, nrs. 3572-3600

- 3573: Stukken betreffende het bevorderen van de oprichting door het Rijk van een loodsdienst voor het Friese Gat bij Schiermonnikoog, 1852, 1 
omslag\

- 3575: Stukken betreffende het geven van inlichtingen aan de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de niet aan het Rijk behorende 
openbare veren onderhouden met stoom-, trek- of zeilschepen en over de rechtstoestand daarvan, 1878-1879, 1 omslag

- 3583-3598: Concessies voor het onderhouden van stoombootdiensten, stukken betreffende het verlenen daarvan, stukken betreffende het adviseren 
van de minister over het verlenen van concessies, en stukken betreffende het houden van toezicht op de stoombootdiensten, 1828-1878, 10 omslagen 
en 6 pakken. NB: 1. Zie ook kaartenverzameling nrs. 4369, 9891

• 3584: Harlingen-Londen, 1835, 1846-1849
• 3585: Harlingen-Amsterdam, 1828-1878
• 3586: Lemmer-Amsterdam, 1828, 1839-1846
• 3593: Harlingen-Vlieland of Terschelling, 1861, 1875

4.2.7.12. Verkeer over de weg, nrs. 3601-3618
4.2.7.13. Tollen, nrs. 3619-3632

- 3619: Register van tollen, geheven door het Rijk, de Provincie, zeewerende waterschappen, veenpolders en particulieren, 1875, 1 katern
- 3620: Stukken betreffende het omrekenen van de tarieven van de sluis-, kanaal- en andere gelden te heffen van zeeschepen, nadat de kubieke meter 

bij de wet was aangewezen als eenheid voor de meting van die schepen, 1875, 1 omslag
- 3627: Stukken betreffende de heffing van sluis- en bruggeld aan de massale zeesluis te Stavoren, 1856, 1861, 1871-1879, 1 omslag
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6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.8. Waterstaat en verkeer
6.2.8.2. Waterstaatswerken in het algemeen
6.2.8.2.1. Kaarten, nrs. 4723-4725

- 4723: Kaarten van Ameland en Vlieland met daarop aangegeven waterstaatswerken, 1888-1914. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 4319, 4321
- 4724: Kaarten met daarop aangegeven de delen van Friesland, die door overstromingen getroffen zijn, 1909. NB: Zie kaartenverzameling nrs. 4733-

4739
6.2.8.2.2. Werken van de Provincie en het Rijk, nrs. 4726-4739

- 4734: Registers van aanbesteding van werkzaamheden aan waterstaatswerken die provinciaal eigendom zijn, 1889-1905, 1 omslag
6.2.8.2.3. Werken van lagere overheden en van particulieren, nrs. 4740-4762

- 4740: Verslagen van de toestand van de openbare waterstaatswerken, niet in onderhoud en beheer bij het Rijk, de Provincie of waterschappen, 
opgemaakt door de hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat, 1879-1887; en stukken betreffende de verbetering van die werken, 1879-1889, 1 
pak

- 4741: Verslagen van de toestand van de openbare waterstaatswerken, niet in onderhoud en beheer bij het rijk, de provincie of waterschappen, 
opgemaakt door de hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat, 1888-1909; en stukken betreffende de verbetering van die werken, 1888-1910, 1 
pak. NB: Zie ook kaartenverzameling nrs. 4809, 4811, 4812

6.2.8.6. Waterstaatswerken aan of in de zee
6.2.8.6.1. In de zeewerende waterschappen, nrs. 5414-5533

- 5450: Stukken betreffende het inspecteren, herstellen en versterken van zeeweringen in verband met door stormvloeden daaraan toegebrachte 
schade, 1879-1882, 1 omslag

6.2.8.6.1.2. Visvliet en Gerkesklooster, nrs. 5455-5457
- 5455: Stukken betreffende een geschil tussen het waterschap Visvliet- Gerkesklooster en de familie Van Limburg Stirum over het graven van zand uit 

aan deze familie in eigendom toebehorende polders en kwelders voor het verhogen en verzwaren van de zeedijk, 1877-1882, 1 omslag
6.2.8.6.1.3. Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuw-Kruisland, nrs. 5458-5459
6.2.8.6.1.4. Engwierumerpolder, nrs. 5460-5462
6.2.8.6.1.5. Contributie Zeedijken Oostdongeradeel, nrs. 5463-5467
6.2.8.6.1.6. Anjumer- en Lioessenserpolder, nrs. 5468-5470

- 5469: Nota over het eigendomsrecht van de buitendijkse gronden van de Anjumer- en Lioessenserpolder door mr. A.G. Menzel te Leiden en stukken 
betreffende deze nota, 1908, 1 omslag

6.2.8.6.1.7. Polder van Oost- en Westdongeradeel, nrs. 5471-5474
6.2.8.6.1.8. Contributie Zeedijken van Westdongeradeel, nrs. 5475-5477

- 5476: Stukken betreffende een geschil tussen het waterschap en de gemeente Westdongeradeel over het onteigenen van een sloot te Moddergat in 
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verband met de voorgenomen verbetering van de zeedijk aldaar;, 1912, met retroacta in afschrift, 1911, 1 omslag
6.2.8.6.1.9. Ternaarderpolder, nrs. 5478-5479
6.2.8.6.1.10. Oosterpolder Zeedijken, nrs. 5480-5481
6.2.8.6.1.11. Westerpolder Zeedijken, nrs. 5482-5484

- 5483: Stukken betreffende het overdragen van een stuk van de zeedijk en een perceel land onder Holwerd door de kerkvoogden van de Hervormde 
gemeente aldaar aan de waterschappen Oosterpolder Zeedijken en Westerpolder Zeedijken onder Holwerd, 1892- 1893, 1 omslag

6.2.8.6.1.12. Zeedijken van Ferwerderadeel, nrs. 5485-5486
6.2.8.6.1.13. Noorderleegpolder, nr. 5487
6.2.8.6.1.14. De Bildtpollen, nrs. 5488-5489
6.2.8.6.1.15. Het Nieuw Bildt, nrs. 5490-5493

- 5493: Kaart van de zeewering van het waterschap Het Nieuw Bildt, 1910, 1 stuk. NB: Zie kaartenverzameling nr. 8047
6.2.8.6.1.16. Het Oud Bildt, nrs. 5494-5495
6.2.8.6.1.17. Der Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, nrs. 5496-5503
6.2.8.6.1.18. Der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, nrs. 5504-5509

- 5505: Staten van werken in onderhoud bij het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks en staten van roerende en onroerende goederen, 
grondpachten en privaatrechtelijke lasten en verplichtingen van dit waterschap, 1905, 1 omslag

- 5506: Stukken betreffende het nemen van maatregelen door het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks tegen het beschadigen van de 
zeewering bij het bergen van strandvonden, 1907, 1 omslag

- 5509: Kaart van de zeewering in beheer en onderhoud bij het waterschap der Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, 1912 en ongedateerd, 1 blad. NB: Zie 
kaartenverzameling nr. 8096

6.2.8.6.1.19. Wonseradeels Zuider Zeedijken, nrs. 5510-5513
- 5513: Kaart van de zeewering tussen Makkum en het zogenaamde Workumer Hek nabij Workum, in beheer en onderhoud bij het waterschap 

Wonseradeels Zuider Zeedijken, 1906 en 2de helft 19de eeuw, 1 blad. NB: Zie kaartenverzameling nr. 8117
6.2.8.6.1.20. Het Workumer Nieuwland, nrs. 5531-5533
6.2.8.6.1.26. De Grieën, nrs. 5531-5533

- 5531: Stukken betreffende het oprichten van het waterschap De Grieën en betreffende het opstellen, wijzigen en vaststellen van het reglement voor 
dit waterschap, 1891-1917; met retroacta in afschrift, 1822-1855, 1 pak. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 8208

- 5532: Stukken betreffende het aanleggen van een zeewering langs de zuidkant van het waterschap De Grieën en het bekostigen daarvan, 1899-1917; 
met chronologische lijst van stukken, 1901- 1909, 1 pak. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 8209

- 5533: Foto's van de Oude Dijk bij Hollum (Ameland), 1915, 1 omslag. NB: Zie fotoverzameling nrs. 5861-5864
6.2.8.6.2. Buiten de zeewerende waterschappen
6.2.8.6.2.1. Zeedijken, zeesluizen, zeehavens, nrs. 5534-5559

- 5535-5537: Rapporten over stormweer en stormschade, ingediend door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, waterschapsautoriteiten en 
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burgemeesters en stukken betreffende die rapporten, 1880-1918, 3 pakken
- 5541: Stukken betreffende genomen en nog te nemen maatregelen in verband met de door de zware stormen van 1906 en 1916 veroorzaakte 

schaden en overstromingen, 1906, 1916, 1 omslag
- 5542: Stukken betreffende het adviseren van de commissaris der koningin over politiebepalingen voor dijken, in beheer bij het Rijk en betreffende het 

onderhoud van de zeeweringen op Ameland en Schiermonnikoog en bij Harlingen en Molkwerumerzijl, 1879-1918, 1 omslag
- 5543: Stukken betreffende het bouwen van een aanlegsteiger op Schiermonnikoog, 1890, 1910-1916, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 

7441
- 5548: Stukken betreffende de verbetering van de haven van Harlingen en de subsidiëring hiervan door de Provincie, 1877-1914, 1 pak. NB: Zie ook 

kaartenverzameling nrs. 7314, 7363
- 5551: Stukken betreffende een klacht van particulieren over nalatigheid van het gemeentebestuur van Hindeloopen tijdens de stormvloed in de nacht 

van 13 op 14 januari 1916, 1916, 1 omslag
6.2.8.6.2.2. Landaanwinning, nrs. 5560-5564

- 5560: Stukken betreffende de subsidiëring van de werkzaamheden van de Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche Wadden en betreffende 
het intrekken van de aan de Maatschappij verleende concessie, 1879-1904, 1 omslag. NB: Zie ook kaartenverzameling nr. 990

- 5561: Stukken betreffende het instellen van onderzoeken naar de mogelijkheden tot indijking van de Zuiderzee, 1882-1892, 1917, 1 omslag
- 5562: Stukken betreffende de oprichting, de subsidiëring en de werkzaamheden van de Zuiderzee-Vereniging, 1885-1906, 1 omslag. NB: Zie ook 

kaartenverzameling nrs. 4602, 4607, 4611, 4612, 4630, 4631, 4633-4639, 4641, 4642
- 5563: Stukken betreffende het adviseren van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over een ontwerp van wet op het verlenen van 

concessies voor droogmakerijen en indijkingen, 1896-1898, 1 omslag
- 5564: Stukken betreffende een concessie-aanvraag van A.L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden, 

1913-1918, 1 omslag

8. Gedeponeerd archief
8.1. Afdeling Gerkesklooster van het zeewerend waterschap Visvliet en Gerkesklooster, nrs. 5975-5977

12. Inventaris
12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.3. Eigendommen en bezittingen van Provincie, Rijk en gemeenten

- 9372: Register van gebouwen en waterstaatswerken die provinciaal eigendom zijn, opgemaakt door 's lands bouwmeester, ongedateerd; afschrift uit 
de eerste helft van de 19de eeuw, 1 katern

12.1.2.2.8. Waterstaat en verkeer
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12.1.2.2.8.2. Verbetering van de afwatering, nr. 9442
- 9442: Stukken betreffende de totstandkoming van het in 1835 door de Staten aangenomen plan tot verbetering van de afwatering en van de 

scheepvaartbewegingen in Friesland, 1834-1835; met retroacta in afschrift, 1828, 1832, 1 pak
12.1.2.2.8.3. Zeeweringen, sluizen en havens, nrs. 9443-9448

- 9444: Stukken betreffende het instellen van een onderzoek door het Rijk naar de omvang van de door de storm van februari 1825 veroorzaakte schade 
aan zeeweringen in verband met de rijksbijdrage in de herstellingskosten, 1826, 1 omslag

- 9445-9448: Stukken betreffende de haven van Harlingen, 1866-1918, 1 pak en 3 omslagen
- 9447: Stukken betreffende het nemen van maatregelen om de bereikbaarheid en het gebruik van de Harlinger haven te bevorderen en betreffende 

een voorstel van de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat om de Oude Willemshaven aldaar te dempen, 1877-1892, 1 omslag
- 9448: Stukken betreffende de plechtige opening van de Nieuwe Willemshaven, 1877, 1 omslag

12.2. Gouverneur, sinds 1850 commissaris des konings (der koningin): kabinetsarchief
12.2.2. Inventaris
12.2.2.3. Overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de confidentiële correspondentie 1816-1864 (inv. nrs. 9765-9783)

- Waterstaat en verkeer: 42 Aanleg van een dam ter regulering van de stroming bij Ameland; 43 Onderhouden van (stoom)bootdiensten
12.3. Griffier der staten
12.3.2. Inventaris
12.3.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.3.2.2.6. Waterstaat en verkeer, nrs. 9931-9945

- 9933: Stukken betreffende de oppervlakte van zeewerende waterschappen, 1868, 1 omslag
- 9934: Stukken betreffende de indijking van de Lauwerszee, 1860, 1 omslag
- 9935: Stukken betreffende de afsluiting van het Reitdiep, 1878, 1 omslag
- 9940: Stukken betreffende de verbetering van zeeweringen, 1863-1868 en ongedateerd, 1 omslag
- 9941: Stukken betreffende de verbetering van zeehavens, 1869, 1 omslag
- 9945: Stukken betreffende de subsidiëring van de stoombootdiensten van Harlingen op Vlieland en Terschelling, 1875, 1 omslag

GRONINGEN - GRONINGER ARCHIEVEN
742: Provinciale waterstaat Groningen, (1850) 1865 - 1955
1 Archief Provinciale waterstaat Groningen
1.1 Algemeen, nrs. 1-991

- 1-852: Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1865-1955 (deels jaarlijks naar rubriek geordend)
- 853-991: overige stukken

1.2 Organisatie, nrs. 992-1005
- 992: 'Register kaarten en teekeningen', inventaris van het kaartarchief vanaf 1809, opgemaakt, ca. 1865, 1 deel.  NB: Bijgehouden tot 1918
- 1000-1004: Inventaris van het kaartarchief vanaf 1809, opgemaakt, 1918, 5 delen. NB: fotokopie; bijgehouden tot 1939; het laatste deel beschrijft ook 
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kaarten, die tot het archief van de provinciale griffie behoren
- 1005: Inventaris van het archief van Provinciale Waterstaat, tevens catalogus van de bibliotheek, ca. 1920. NB: bijgehouden tot 1945; Waarschijnlijk 

heeft het register later uitsluitend dienst gedaan als catalogus van de bibliotheek. Het opschrift luidt dan ook: 'Bibliotheek Prov. Waterstaat’
1.3 Taken
1.3.0 Algemeen, nrs. 1006-1025

- 1006: Register van verpachtingen van provinciale rechten en eigendommen, 1829 – 1866, 1 deel
- 1007: Lijst van werken in onderhoud bij de provincie, opgemaakt ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van 3 april 1851 nr. 59, 1854, 1 deel
- 1008-1010: Registers van ontwerp, aanbesteding en betaling van aanleg, onderhoud en verbetering van provinciale werken, voor 1865 ook 

rijkswerken, 1856 – 1914, 3 delen. NB: Vanaf 1876 opschrift: Comptabiliteit. De werken zijn per jaar ingeschreven onder de hoofden: Wegen en 
bruggen, zee-, kanaalwerken en gebouwen. 

- 1020: Register van opbrengsten uit inning van brug- haven- en dokgelden en verhuur van provinciale eigendommen, 1875 – 1923, 1 deel. NB: De 
opbrengsten zijn getotaliseerd per tien jaar en ingedeeld in rubrieken

- 1025: Lijst van de voorwerpen in onderhoud bij de Provinciale Waterstaat, 1942, 1 deel, gedrukt
1.3.4 Zeewering, nrs. 1422-1563

- 1422-1519: Bestekken met processen-verbaal van aanbesteding en nota's van meer/minderwerk van zeewerken, 1850 – 1955, 95 omslagen en 3 
pakken. NB: Zie ook inv. nr. 1008-1010; voor specificatie van de werken, zie de afzonderlijke Index Bestekken

- 1520: Uittreksels uit Statenbesluiten aangaande aardhaling uit de Groote Polder ten behoeve van te plegen dijkonderhoud en uit de vonnissen in de 
rechtsgedingen van de provincie tegen de volmachten van de Groote Polder te Termunterzijl wegens wederre chtelijk vezet daartegen, voorafgegaan 
door een overzicht van de vroegere administratieve indeling van de provincie, 1870 – 1889, 1 deel

- 1521: Brief van de hoofdingenieur in het eerste district van de Rijkswaterstaat aan de Minister van Binnenlandse zaken betreffende de overdracht van 
de zeeweringen langs de Eems, 1877. Afschrift, 1 stuk

- 1522: Stukken betreffende de berging van slib door Rijkswaterstaat op terreinen nabij de haven Delfzijl, direct grenzend aan de provinciale zeedijk, 
1897 – 1916, 1 omslag. NB: met kaarten

- 1523: Dagboek van de herstelling van de provinciale zeesluis te Zoutkamp, gehouden door de opzichter L.H.S. Breukel, 1901 – 1902, 1 deel
- 1524: Lijst van de eigenaren van de zeewering en de aangrenzende percelen in de gemeenten Bierum, Delfzijl en Termunten met vermelding van de 

kadastrale aanduiding en de grootte, 1901, 1 deel. NB: Hoewel aangelegd als register, zijn er geen wijzigingen aangegeven
- 1525: Rapport van opzichter L.H.S. Breukel over de toestand van de sluisdeuren te Zoutkamp, 1902. Met latere aantekeningen, 1 katern
- 1526: Stukken betreffende de omlegging van enkele percelen provinciale zeedijk nabij Oterdum ten behoeve van de stoomtramwegmaatschappij 

"Oostelijk Groningen", 1914 – 1917, 1 pak
- 1527: Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan particulieren tot het maken van ingravingen met voorziening van een noodwaterkering 

in de provinciale zeedijken (dienst doende als slaperdijk) onder Ulrum, Kloosterburen, Warffum, Uithuizen en Termunten, 1914 – 1924, 1 pak
- 1528-1533: "Waterpasstaten", registers van de waterpassing van de zee- en slaperdijken met aantekeningen en schetsjes van de kunstwerken daarin 

en van de gewaterpaste profielen, 1916, 6 delen, 9 delen. NB: Net
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- 1534-1541: "Waterpasstaten", registers van de waterpassing van de Eemsdijk ten N.W. van Delfzijl tot de Oostpolder met aantekening van de verrichte 
hoekmetingen en de gewaterpaste profielen, 1917 - 1918. NB: Klad; ; inv.nr. 1538: alleen lijnwaterpassing en hoekmeting

- 1542-1547: "Waterpasstaten", registers van de waterpassing van de zeewering langs de Eems ten N.W. van Delfzijl met aantekening van de 
gewaterpaste profielen, 1917 – 1918, 6 delen. NB: Net

- 1548: Register van de meting der hoeken van de meetlijn voor de waterpassing van de zeewering langs de Eems ten N.W. van Delfzijl, 1917, 1 omslag
- 1549: Register van de meting der hoeken van de meetlijn voor de waterpassing van de zeewering langs de Eems ten Z.W. van Delfzijl, 1917, 1 katern
- 1550: Nota van de hoofdingenieur J. Kooper betreffende een onderzoek naar de toestand van de zee- en slaperdijken, 1917. Minuut met bijlagen en 

gedrukt, 1 pak. NB: De bijlagen 5, 6 en 7 zijn kaarten, zie verzameling kaarten stamnr 3991 - 3993. Van de tussen de tekst geplaatste kaartjes zijn de 
minuutexemplaren aanwezig, zie stamnr. 2135-2139

- 1551: Dwarsprofielen voor het project verhoging van de zeedijk langs de Eems ten Z.O. van Delfzijl tussen Farmsum en Oterdum, 1918 (na), 1 blad. NB: 
Zie ook inv. nr. (Q 105-106)

- 1552-1556: "Waterpasstaten", registers van de waterpassing van de zeewering ten Z.O. van Delfzijl met aantekening van hoekmetingen en 
gewaterpaste profielen, 1918, 5 delen. NB: Klad

- 1557-1560: "Waterpasstaat", register van de waterpassing van de zeewering langs de Eems ten Z.O. van Delfzijl met aantekening van de gewaterpaste 
profielen, 1918, 4 delen. NB: Net

- 1561: Lengte- en dwarsprofielen van de zee- en slaperdijken met plattegronden en doorsneden van de erin voorkomende kunstwerken, 1939, 25 
bladen. NB: Zeedijken in 9 bladen, slaperdijken in 13 bladen en een bijlage A "Oude Reitdiep en van Starckenborgkanaal"

- 1562: Tabel weergevende de staat van onderhoud van de zee- en slaperdijken met vermelding van de in 1952 aan te brengen voorzieningen, 1952, 1 
katern

- 1563: Aantekeningen over de Middendijk tussen Westernieland en Deikum, overgenomen uit de Landhuishoudkundige Almanak van 1864 en 1865, 
z.d., 1 stuk

1.3.5 Waterschappen en polders, nrs. 1564-1596
- 1574: Stukken betreffende de plannen tot indijking van de Lauwerszee, resulterende in het ontwerp voor een boezembemaling bij Lammerburen voor 

het waterschap Elektra, 1907 – 1913, 1 pak
- 1591: Stukken betreffende de indijking van de Carel Coenraadpolder, 1923 – 1925, 1 pak
- 1592: Stukken betreffende de indijking van kweldergronden achter Vierhuizen, de latere Kerkvoogdijpolder, 1925 – 1930, 1 omslag
- 1593: Stukken betreffende de indijking van kweldergronden achter de Eemspolder en de Oostpolder, de latere Emmapolder, 1925 – 1935, 1 omslag
- 1594: Stukken betreffende de uitvoering van landaanwinningswerken in de Dollard, 1928 – 1947, 1 pak

1.3.6 Waterstanden, nrs. 1597-1671
- 1597: Stukken betreffende de waarnemingen van stormvloeden, 1855, 1863, 1877, 1881 - 1884, 1895, 1 omslag
- 1602: Register van zeewaterstanden bij de Eemskanaalsluis te Farmsum en de Reitdiepsluis te Zoutkamp, 1884 - 1899 mrt, 1 deel
- 1671: Aantekeningen over stormvloeden in de periode 1825 - 1917, z.d, 6 stukken

1.3.8 Overig, nrs. 1711-1724
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- 1716: Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van grienden in het laaggelegen deel van de Groote Polder ten westen van Termunten, 1912 – 
1917, 1 pak

- 1722-1724: Stukken betreffende een onderzoek naar de hoeveelheid neerslag in het stroomgebied van de Eems, 1943, 3 pakken. NB: met kaarten; 
onderzoek t.b.v. een Duitse kaart

4 Archieven van districten in het latere District 3: Winsum
4.1 District 3: Winsum, voorheen Onderdendam
4.1.2 Organisatie, nrs. 1919-1935

- 1919: Inventarissen van gereedschappen en andere goederen die gebruikt worden bij de zeesluis te Zoutkamp, 1888 – 1889, 1 omslag
4.1.3.3 Zeewering, nrs. 1963-1967

- 1963: Stukken betreffende de overname van het toezicht op de dijk Zoutkamp-Nittershoek door opzichter T. Bos van opzichter B. Harms te Zoutkamp, 
1879 – 1880, 1 omslag

- 1964: Bestekken voor het onderhoud van de zeewering Zoutkamp-Nittershoek, 1900 – 1905, 1 omslag
- 1965: Lijst van uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen voor de zeewering Zoutkamp-Nittershoek in verband met de storm van 27 - 28 

januari, 1901, 1 stuk
- 1966: Stukken betreffende de waterpassing van zeedijken, 1902 – 1904, 1 omslag
- 1967: Stukken betreffende het onderhoud van zeeweringen en havens, 1933 – 1947, 1 pak

4.2 District 3: Leens
4.2.3 Taken, nrs. 1985-2005

- 1988: Bestekken voor het onderhoud van de zeewering Zoutkamp-Nittershoek, 1912 – 1916, 1 omslag
- 1991: Stukken betreffende de opgave van de onderhoudstoestand van de zee- en slaperdijken, 1919 – 1930, 1 omslag
- 1994: Lijsten van noodwaterkeringen, door- en ingravingen in de proviciale slaperdijken in het district en de ervoor verantwoordelijke 

vergunninghouders, 1919, 1 omslag. NB: Met bijlagen
- 1997: Bestek voor de versterking van de provinciale zeedijk te Zoutkamp, 1920, 1 stuk
- 1998: Stukken betreffende de registratie van scheepvaartbewegingen, 1922 – 1931, 1 pak
- 2004: Bestek voor de verlenging van de aanlegkade voor vissersvaartuigen te Zoutkamp, 1931, 1 stuk

5 Archieven van districten in het latere District 4: Winschoten
5.1 District 4: Winschoten, voorheen District 6
5.1.3.0 Algemeen, nrs. 2071-2079

- 2074: Stukken betreffende de verstrekking van gegevens voor bijwerking van de topografische kaart 1:100.000, ten behoeve van herdruk, 1940, 1943, 
1 omslag

- 2075-2079: Dagboeken van de opzichter C. Aleman, 1941 – 1945, 5 delen
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5.1.3.4 Zeewering, nrs. 2156-2164
- 2156: Bestek voor het maken van een schut- en uitwateringssluis ten westen van de Nieuwe Statenzijl door het Ministerie van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid voor het waterschap Westerwolde, met 10 tekeningen en 112 blauwdrukken met sterkteberekeningen, 1906, 1 band
- 2157: Rapport over de stormvloedhoogten en hoge boezemstanden als gevolg van de storm op 3 en 4 december, 1909, 1 stuk
- 2158: Stukken betreffende het herstel van de schade aan zeedijken na de stormvloed van 13 januari, 1916, 1 omslag
- 2159: Bestek en voorwaarden voor de verzwaring van een gedeelte van de dijk van de Reiderwolderpolder vanaf Nieuwe Statenzijl in westelijke 

richting, met profielen en een berekening van de grondaanvulling, [1917], 1 band. NB: Zie ook het dossier in het archief van G.S. van Groningen, inv. 
nr. B III-18

- 2160: Stukken betreffende de bouw van een nieuwe uitwateringssluis voor het waterschap Reiderland bij de aanleg van de Carel-Coenraadpolder, 
1920 – 1928, 1 pak

- 2161: Stukken betreffende de opgave van de toestand van de zee- en slaperdijken, 1920 – 1946, 1 pak
- 2162: Rapport over de schade aan de zeedijken van de Dollard als gevolg van storm van 4 februari, 1944, 1 omslag. NB: met bijlagen
- 2163: Stukken betreffende de adviseringinzake de verlening van een vergunning aan het Interneringskamp Carel Coenraadpolder voor de 

ingebruikneming van gronden op de zeedijk, 1945, 1 omslag
- 2164: Bestek voor het herstellen van de stormschade aan de Reiderwolderpolderdijk, z.j [1945?], 1 omslag

5.1.3.5 Waterschappen, nrs. 2165-2174
 
6 Archieven van districten in het latere District 5: Delfzijl
6.1 District 5: Delfzijl, voorheen Appingedam
6.1.3.3 Zeewering en Haven Delfzijl, nrs. 2367-2383

- 2367-2369: Bestekken voor het onderhoud van de zeeweringen langs de Eems, 1888 – 1922, 3 pakken
- 2370: Rapport over de stormvloed van 28 januari, 1901, 1 stuk
- 2373: Tabel van de aantallen gepasseerde schepen in de haven Delfzijl, ingedeeld in categorieën en met vermelding van de gegevens van het vorige 

jaar ter vergelijking, 1912, 1 stuk
- 2375: Stukken betreffende de opgave van de onderhoudstoestand van zeeweringen, 1920 – 1931, 1 omslag
- 2376: Stukken betreffende de dijkverzwaring ten westen van Oterdum, 1926, 1 omslag
- 2377: Stukken betreffende de vervaardiging van een kaart van de haven te Delfzijl op basis van een situatiekaartje uitgevoerd als prentbriefkaart, 

1926, 1 omslag
- 2378: Rapporten over toestand van de zee- en slaperdijken, 1933 – 1947, 1 pak. NB: Met bijlagen
- 2379: Stukken betreffende het uitdiepen van de zeehaven van Delfzijl, 1937, 1 omslag
- 2380: Stukken betreffende de vordering van percelen zeedijk en enige andere provinciale bezittingen tijdens en direct na de oorlog, 1940 – 1945, 1 

omslag
- 2381: Stukken betreffende de verpachting van het grasgewas van de zeedijken ter weerszijden van Delfzijl, 1943, 1 omslag
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- 2383: Stukken betreffende de opruiming van Duitse militaire werken op de zeeweringen, 1946 – 1947, 1 omslag
6.1.3.4 Waterschappen, nrs. 2384-2387

- 2386: Kaart van het noord-oostelijk deel van de provincie, waarop aangegeven de begrenzing van de waterschappen Oldambt en Fivelingo en de 
onderdelen daarvan, 1936. Schaal 1:100.000, 2 stukken. NB: Met bijlage

6.1.3.5 Gebouwen, nrs. 2388-2390
- 2388: Lijsten van industriële en andere verwerkende bedrijven, 1913, 4 stukken. NB: Met geleidebrief 

982: Dienst Provinciale Waterstaat Groningen, 1850 - 1980
2. Plaatsingslijst

- 1-3: Documentatie (met foto's) betreffende diverse waterschappen, 8 banden
- 3-4: Diverse kaarten
- 7: Waterstaatskaarten provincie Groningen
- 8: Waterstaatskaarten provincie Groningen e.a.
- 21: Waterstaatskaarten van polders, molenkoloniën e.d., 2 omslagen
- 21: "Oudste waterstaats-kaart der provincie Groningen", 1 deel
- 23-24: Registers van grondboringen, 7 delen
- 23: Inventaris van de kisten met grondmonsters
-  26-29: Bibliotheekmateriaal nog te specificeren

1164: Provinciale Waterstaat van Groningen, 1956 - 1990 (1991)
2. Inventaris
2.14 Taakuitvoering
2.14.09 Reiniging van wateren 1.791.133, nrs. 46-56

- 50: Commissie onderzoek Afvalwaterleiding Hoogkerk- Waddenzee Algemeen, 1958- 1970
- 52: Afvalwater Hoogkerk- Waddenzee Subcommissie Organisatie en Financiering, 1960- 1969, 1 pak
- 56: Werkgroep Afvalwater: Subwerkgroep Vormgeving Lozingspunt Bocht van Watum, 1970-1975, 1 omslag

2.14.11 Onttrekking van water 1.791.141, nrs. 61-62
- 61: Commissie Afstroming naar Dollard, 1973-1981, 1 omslag
- 62: Commissie Afstroming Lauwerszee, 1975-1983, 1 pak

2.14.12 Landaanwinning 1.792, nrs. 63-71, 150
- 63: Dollardcommissie, 1956-1966, 1 pak
- 64: Dollard, nota van ir. C. Winkler, 1957, 1 omslag
- 65: Dollard, notaplan A en B van ir. P. Stelling, 1957, 1 omslag
- 66: Dollard, nota van ir. J. v.d. Veen en ir. J.W. Aarents, 1962-1965, 1 omslag
- 67: Dollard, modelonderzoek Reidersluis, 1967-1968, 1 pak
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- 68-70: Dollard, grondmechanisch onderzoek en grondboringen, 1967-1981, 2 pakken en 1 omslag
- 71: Overleg Provinciale Waterstaat en Rijkswaterstaat betreffende uitvoering Dollardwerken, 1979-1985, 1 omslag
- 150: Lauwerszee; regeling beheer en onderhoud Lauwerszeewerken, 1958-1969, 1 omslag

2.14.13 Waterkeringen 1.793, nrs. 72-74
- 72: Commissie beveiliging noordkust Groningen, 1967-1969, 1 pak
- 73: Werkgroep dijkbeheer, 1980-1981, 1 pak
- 74: Waterkeringen: algemeen, 1987-1989, 1 omslag

2.14.15 Waterkering verbetering 1.793.111.1, nr. 76
- 76: Verzwaring Dollarddijk, slopen sluis C.C. polder, c.a.. Bestek 49/1988, 1990, 1 pak

2.14.16 Doorbraak van waterkeringen 1.793.18, nrs. 77-83
- 77: Dijken: stormrapporten en hoge vloeden, 1956, 1 omslag
- 78: Maatregelen tegen dijkdoorbraak, 1956-1965, 1 omslag
- 79-82: Stormvloeden, 1962-1984, 3 pakken en 1 omslag
- 83: Stormschade: algemeen, 1969-1976, 1 omslag

2.14.17 Waterhuishouding 1.795, nrs. 84-89
- 84: Coördinatiegroep Geohydrologisch Onderzoek Groningen/ Coördinatiegroep Onderzoek Waterbeheer Groningen (COWG), 1986-1987, 1 omslag
- 85-86: Provinciaal Waterhuishoudingsplan, 1987-1990, 2 pakken
- 87: Werkgroep Provinciaal Waterhuishoudingsplan en Beheersplannen, 1988-1989, 1 omslag
- 89: Waterhuishouding: algemeen, 1990, 1 omslag

2.14.19 Bodempeil 1.798, nrs. 91-95
- 91-95: Provinciale Ontgrondingen Commissie (Vergaderstukken), 1967-1989, 4 pakken

2.14.27 Verbetering verkeer en vervoer te water 1.813.112, nrs. 131-139
- 131: Opening zeesluizen, 1959, 1 omslag

2.14.28 Bodemkunde grondonderzoek 1.813.114, nrs. 140-146
- 140: Onderzoek bodemdaling als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen, 1972-1975, 1 pak
- 141-143: Technische werkgroep Bodemdaling, 1972-1979, 3 pakken
- 144-146: Coördinatiegroep Groningen, 1974-1987, 3 pakken

2.14.29 Verzilting 1.823.114.5, nr. 147
- 147: Verzilting, 1962-1969, 1 omslag

2.14.31 Waterschappen 2.91, nr. 149
- 149: Waterschappen: algemeen, 1957-1965, 1 omslag
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