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https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van de archiefvormende organen

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMENDE ORGANEN
Voorgeschiedenis

VOORGESCHIEDENIS
Tot in de 19e eeuw was er geen sprake van enige beheersing van de grote rivieren in Nederland. 
Men legde dijken en kribben aan om overstromingen te voorkomen. De staatkundige 
verbrokkeling in de landsheerlijke tijd en daar- na de sterk gedecentraliseerde staatsvorm van de 
Republiek leidden er toe, dat deze werkzaamheden niet op elkaar werden afgestemd 1 . Het gevolg 
van deze toestand was, dat bij hoge waterstanden, al of niet met ijsgang, met name in de winter 
veelvuldig dijkdoorbraken en overstromingen voorkwamen. Tevens trad ook nog een zodanige 
verzanding in de Rijn en zijn vertakkingen op, dat deze rivieren in de zomer bijna onbevaarbaar 
werden 2 .

Aan de staatkundige verdeeldheid van de Republiek kwam in 1795, met het uitroepen van de 
Bataafsche Republiek, een eind. Vanaf dat moment was er een rijksoverheid, die zich met de 
waterstaatszorg ging bemoeien. Van 1798 tot en met 1815 kwamen vijf grondwetten tot stand, 
waarbij de mate van centralisatie van de waterstaatszorg steeds een strijdpunt was. Vanaf 1801 
werd het centraal toezicht en beheer over de zee- en rivierwerken gerekend tot de nationale 
werken, die onder rijkstoezicht en -beheer behoorden te staan 3 .

Ondanks deze bestuurlijke verandering duurde de onbevaarbaarheid van de rivieren in de 
negentiende eeuw aanvankelijk onverminderd voort. Dit probleem verbleekte echter bij de 
rampen ten gevolge van dijkdoorbraken, waarvan de grootste in 1809 en 1820 plaats vonden. 
Gebieden nabij de rivieren, die waren overstroomd ten gevolge van een dijkdoorbraak, bleven 
soms jarenlang onder water staan vanwege hun lage ligging 4 . De instelling van de Bijzondere 
Riviercorrespondentie in 1806, waarbij in geval van ijsgang en hoge waterstanden een keten van 
dijkposten onder leiding van een water- staatsingenieur langs de rivieren werd gevormd 5 , had 
deze rampen niet kunnen voorkomen.

Deze toestand gaf aanleiding tot het ontwikkelen van allerlei plannen tot rivierverbetering, waarbij
het voorkomen van dijkdoorbraken en overstromingen voorop stond. Genoemd kunnen worden :

– de 'Consideratiën' van Christiaan Brunings uit 1804. Zijn gedachte was om de stroom van 
de rivieren zo veel mogelijk naar het midden te dirigeren en om bij ijsopstoppingen gebruik
te maken van overlaten 6;

– het advies van het 'Comité Central du Waterstaat' van 1809 naar aanleiding van de 
overstromingsramp waarbij het rivierengebied van Nijmegen tot de Biesbosch onder water 
kwam te staan. Het advies beval de totale afsluiting van de Lek aan. Het Rijnwater zou dan 
via de Waal en de IJssel naar zee worden afgevoerd. Op grond van dit advies werd een 
aantal dijken verhoogd en een aantal overlaten aangelegd bij het overstromingsgebied 7;

– het plan van Jan Blanken uit 1819 om de Beneden Merwede af te dammen en een rivier 
langs de noordkant van de Biesbos aan te leggen 8;

– het rapport van de in 1821 door de koning ingestelde commissie naar aanleiding van de 
overstromingsramp van 1820. De commissie ondersteunde de plannen van Jan Blanken en 

1 Beekman, p. 184 en Dibbits, p. 157.
2 Gedenkboek, p. 153 en Van Schaik, p. 20.
3 Lintsen, p. 56.
4 De Physique Existentie, p. 64 e.v.
5 De Physique Existentie, p. 69.
6 Gedenkboek, p. 123 en Van Schaik, p. 66 e.v.
7 De Physique Existentie, p. 71 e.v.
8 De Physique Existentie, p. 77-78 en Gedenkboek, p. 123.
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stelde tevens het aanleggen van een groot aantal overlaten voor. Dit laatste punt verwekte 
een zodanige storm van kritiek, dat de koning in 1828 een nieuwe commissie in het leven 
riep.

– Tot een bruikbare oplossing van het rivierprobleem kwam echter ook deze commissie niet
9;

– het ontwerp van Cornelis Krayenhoff uit 1823 om de rivierbeddingen zelf te verbeteren 
voor een vlottere afvoer van het water. De rivieren dienden dan zelf niet via allerlei 
overlaten met elkaar in verbinding te staan. Met name wilde hij de Waal en de Maas van 
elkaar scheiden en de Maas een eigen monding geven, hetgeen in 1904 ook daadwerkelijk 
is gebeurd.

Tot uitvoering van enig plan kwam het echter niet wegens de slechte financiële omstandigheden 
van de rijksoverheid 10 .

Baanbrekend voor het rivierbeheer was echter het rapport van de inspecteurs van de Waterstaat 
L.J.A. van der Kun en J.H. Ferrand van 18 januari 1850. Het verbeteren van de bevaarbaarheid van 
de rivieren was naast het voorkomen van dijkdoorbraken en overstromingen uitgangspunt van dit 
in 1854 gepubliceerde rapport. In navolging van de ideeën van Krayenhoff pleitten zij voor 
normalisatie van de rivieren en verbetering van de riviermonden: elke rivier zou zoveel mogelijk 
een eigen bedding en eigen monding moeten heb- ben. Dit zou moeten leiden tot een 
gelijkmatige breedte en een minimum- diepte van de rivieren ten behoeve van de scheepvaart. 
Normalisatie zou dan grotendeels de vorming van zandbanken en van de ijsdammen, die zo vaak 
de oorzaak van dijkdoorbraken waren, voorkomen. In een tweede rapport door

L.J.A. van der Kun, F.W. Conrad en H.F. Fijnje uit 1861 volgden de concrete aanbevelingen: de aanleg
van de Nieuwe Merwede, de scheiding van de Maas en de Waal en het verleggen van Maasmond 
naar de Amer 11 .

De rivierverbetering volgde na 1850 dan ook de lijn van deze beide rappor- ten. De aanleg van de 
Nieuwe Merwede werd in 1870 voltooid en de scheiding van de Maas van de Waal en het verleggen
van de Maasmond naar de Amer in 1904. Tevens werd van 1866 tot en met 1868 de Nieuwe 
Waterweg gegraven. Achtergrond van deze werkzaamheden was mede de verbeterde financiële 
positie van de rijksoverheid. Besteedde de rijksoverheid in 1851 een half miljoen gulden aan de 
rivierverbetering, van 1860 tot 1875 was dit reeds een miljoen gulden per jaar. Van 1875 tot 1897 
werd, met inbegrip van de Rotterdamse Waterweg, van de verlegging van de Maasmond en van de
Nieuwe Merwede, zelfs ruim negentig miljoen uitgegeven 12 .

Het meer op de voorgrond treden van de bevaarbaarheid van de rivieren en daarmee de 
handelsbelangen was een gevolg van :

– de slotakte van het Congres van Wenen in 1815. Als gevolg van deze slotakte en de hier uit 
voortvloeiende Conventies van Mainz in 1831 en Mannheim in 1868 werd het beheer van de
Rijn een zaak van internationaal overleg, waarbij deze rivier en zijn vertakkingen ook in 
Nederland goed bevaarbaar behoorden te zijn;

– het groeiende economisch belang van het aan de Rijn gelegen achterland en de 
concurrentie bij de doorvoer van goederen door Nederland van de Duitse Noordzeehavens 
Bremen en Hamburg en van de spoorwegverbinding van Keulen naar Antwerpen 13;

– de nieuwe mogelijkheden voor een Nederlandse zeehaven, na het opheffen van de Akte 
van Navigatie door Engeland in 1851 en de in hetzelfde jaar volgende aanpassing van de 

9 De Physique Existentie, p. 69-70 en Lintsen, p. 116-117.
10 Gedenkboek, p. 123 en Lintsen, p. 282.
11 Lintsen, p. 282 e.v.
12 Blom, p. 3-4, Gedenkboek, p. 123 e.v. en Lintsen, p. 282-283.
13 Lintsen, p. 275 en Ratté, p. XII-XIII en 199.
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Nederlandse scheepvaartwetten 14.
Organisatie

ORGANISATIE
Door de aanleg van grote werken als de Nieuwe Merwede en de Rotterdamse Waterweg en de 
ontwikkeling van de scheepvaart op de grote rivieren, die in deze tijd in een stroomversnelling 
kwam door de overgang van houten zeilschepen op ijzeren stoomschepen 15 , groeide 
waarschijnlijk het besef, dat het rivierbeheer een specialisatie was, die centralisatie van de 
aandacht en kennis vereiste. Met ingang van 1 april 1873 werd door de minister van Binnenlandse 
Zaken dan ook het 'technisch beheer der rivieren' ingesteld onder leiding van de inspecteur in 
algemene dienst P. Caland. Aan deze inspecteur werd de hoofdingenieur H.S.J. Rose toegevoegd, 
die met de voorbereiding van de werkzaamheden, verbonden aan dit beheer, was belast. De 
uitvoering van de werken bleef voorlopig nog een taak van de hoofdingenieurs in de districten 16 . 
Op 1 januari 1875 trad een nadere regeling in werking. Deze behelsde de instelling van het 
Rivierbeheer, dat was belast met zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden,
verbonden aan het beheer van de grote rivieren, met inbegrip van de uiterwaarden, platen en 
kribben. Het beheer van de waterkerende werken langs de rivier bleef berusten bij de districten. De
leiding van het Rivierbeheer werd opgedragen aan de hoofdingenieur H.S.J. Rose. Onder hem 
ressorteerden de ingenieurs van de vijf nieuw ingestelde rivierarrondissementen. Er werden 
rivierarrondissementen ingesteld voor :

– de Boven-Rijn en de Waal;
– de Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe Maas;
– de IJssel, het Zwartewater en het Zwolse Diep;
– de Merweden, de Dordtse waterwegen, de Linge en vanaf 1883 het Haring-
– vliet, de Oude Maas, het Spui en het Volkerak (te Dordrecht);
– de Boven-Maas, vanaf 1881 de gehele Maas, en de Amer 17.

Deze organisatie werd sindsdien nog een aantal malen gewijzigd 18 .

Tot 1933 waren de belangrijkste wijzigingen :
– in 1879 de aanstelling van een Rijkshavenmeester te Rotterdam, ressorterend onder de 

daar zetelende ingenieur, vanaf 1883 arrondissementsingenieur. Vanaf 1931 was dit de 
Rijkshavendienst;

– vanaf 1881 viel het rivierbeheer onder de inspecteur(-generaal) van de Tweede Inspectie;
– van 1881 tot en met 1886 bestonden, in plaats van een 'district', twee rivierdistricten 19;
– in 1883 werd het 6e rivierarrondissement (te Rotterdam) ingesteld met als beheersgebied 

het Scheur, de Nieuwe Maas, de Lek en vanaf 1928 de Hollandse IJssel;
– in 1915 werd het 5e rivierarrondissement (Maas) opgeheven.

Tevens vonden er regelmatig wijzigingen van de taken en/of het beheersgebied van de 
rivierarrondissementen plaats.

In 1933 werd de toenmalige directie Grote Rivieren gesplitst in de directie Bovenrivieren en de 
directie Benedenrivieren, die sindsdien ressorteerden onder de Directeur-generaal van de 
Rijkswaterstaat. De directie Benedenrivieren had, evenals zijn voorgangers, 's-Gravenhage als 
standplaats en omvatte :

– de vertakkingen van de Rijn tot het punt, waar de vloed geen verhoging van de rivierstand 
tot gevolg had;

– de Hollandse IJssel;
– de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen, die met de vertakkingen van de Rijn in open 

14 Kley, p. 13-14.
15 Blom, p. 20.
16 KB 28 februari 1873 no. 14.
17 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken 19 december 1874, lett. F, 3de Afdeling.
18 Zie Bijlage I.
19 Beschikking van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 22 maart 1881, Litt. P, afd. Waterstaat A.
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verbinding stonden, met een aantal uitzonderingen;
– de vluchthavens te Dinteloord en aan het Zijpe;
– de studie van de zand- en waterbeweging en verdere natuurlijke gesteldheid van de Zuid-

Hollandse en Zeeuwse stromen en langs de kust van de Noordzee (voorzover niet vallend 
onder de directie Algemene Dienst) 20.

Dit takenpakket en beheersgebied werden nog gewijzigd, aangepast en nader vastgesteld in 1957, 
1961, 1973 en 1975. Tevens viel de directie van 1956 tot 1965 onder de Deltadienst.

Onder de directie ressorteerde aanvankelijk alleen het arrondissement Dordrecht. Naderhand 
werden hier nog aan toegevoegd :

– in 1942 het Bureel Dijksverhogingen te Breda, dat zich bezig hield met de verhoging van de 
dijken aan de zuidkant van de Biesbos. In 1956 ging dit bureau over naar de Deltadienst. 
Ook was er in 1942 sprake van een bureau te 's-Gravenzande;

– in 1946 het arrondissement Rotterdamse Waterweg 21;
– in 1962 de Afdeling voorbereiding bouw nieuwe havenmond te Hoek van Holland in 1966 

uitlopend op de instelling van de Afdeling Havenmonden;
– in 1965 het Bouwbureau Schelde-Rijnverbinding, dat in 1969 werd overgenomen door de 

Deltadienst.

Onder het arrondissement Dordrecht ressorteerden :
– de dienstkringen Dordrecht, Geertruidenberg, Gorinchem en vanaf 1968 Stellendam;
– het in 1970 van de Deltadienst overgekomen Bureau Aanpassingszaken;
– de in 1970 ingestelde Studiedienst Verkeer te Water, die in 1972 over ging naar de Dienst 

Verkeerskunde.

Onder het arrondissement Rotterdamse Waterweg ressorteerden de dienstkringen Hoek van 
Holland, Maassluis (tot 1949), Rotterdam en Rozenburg en de Rijkshavendienst.

In 1975 werd de directie gereorganiseerd. Hierbij werden de arrondissementen opgeheven, zodat 
de dienstkringen rechtstreeks onder de directie vielen. Tevens verhuisde de directie in dit jaar naar 
Dordrecht 22 .

Tot slot dient nog te worden vermeld, dat er in de jaren 1944-1945 zowel een hoofdingenieur-
directeur in de directie Benedenrivieren in bezet gebied was als een hoofdingenieur-directeur in 
bevrijd gebied. Zo gaf de hoofdingenieur-directeur in bevrijd gebied in november 1944 aan het 
hoofd van het Bureel Dijksverhogingen opdracht tot het dichten van de stroomgaten in de 
gebombardeerde zeewering van Walcheren 23 . De hoofdingenieur-directeur in bezet gebied nam 
van september 1944 tot juli 1945 de dienst van de hoofdingenieur-directeur in de directie 
Bovenrivieren waar voor het desbetreffende deel van het arrondissement Dordrecht en voor de 
dienstkring Schoonhoven 24 .

20 Beschikking van de Minister van Waterstaat 12 april 1933, La. N. Directie van de Waterstaat.
21 Beschikking van de minister van Openbare Werken en Wederopbouw 4 februari 1946, La. R. Afdeling P. Directie 

van de Waterstaat.
22 Blom, p. 8-9 en 12-16.
23 Blom, p. 9.
24 Zie inv.no.'s 382-383 en 453.



20 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 3.07.07

Taakuitvoering

TAAKUITVOERING
De taakuitvoering werd beheerst door de Instructies voor de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, 
zoals die werden vastgesteld in 1849, 1882, 1900, 1917 en 1923 25 . Volgens deze algemeen geldende
regels waren de hoofdingenieurs-directeur en de arrondissementsingenieurs belast met:

– het bewaken van de wetten en verordeningen betreffende de waterstaat;
– het toezicht op het gedrag van de onder hen dienstdoende ambtenaren;
– het toezicht op de goede uitvoering en beheer van de werken;
– het desgevraagd adviseren van de minister;
– het zonodig nemen van maatregelen bij rampen;
– het rapporteren over deze werkzaamheden.

De hoofdingenieur-directeur was bovendien belast met de zorg voor peilingen en 
veldwerkzaamheden betreffende de loop van de rivieren en stromingen langs de kust, voorzover 
vallend in zijn district of directie.

Voor de arrondissementsingenieur werd apart vermeld het vervaardigen van ontwerpen, 
begrotingen en bestekken en bijzonderheden van de dienst als het keuren van bouwmaterialen, 
het nakomen van bepalingen van bestekken of contracten en het verrichten of surveilleren van 
peilingen en metingen. Opzichters of technische ambtenaren verleenden hulp aan de ingenieur, 
waaronder zij waren geplaatst, door het ontwerpen van bestekken en begrotingen, het doen van 
peilingen en opnemingen en het verzamelen van gegevens. Voor bestekken was vanaf 1932 een 
reglement op openbare aanbesteding van werken en leveringen van toepassing 26 .

De specifieke taak van het rivierbeheer was het voorkomen van dijkdoorbraken en overstromingen
en het bevorderen van de bevaarbaarheid van de grote rivieren. Hiertoe werden de volgende 
activiteiten ontplooid :

– -Normalisatie en kanalisatie van de grote rivieren; Onder normalisatie wordt verstaan het 
geven van een minimumdiepte aan het zomerbed van een rivier en het zodanig vorm 
geven aan dat zomerbed, dat een stelsel van aaneensluitend flauw gebogen riviervakken 
wordt verkregen. Het zomerbed van een rivier is het tussen de oevers en de zich daarlangs 
bevindende zomerdijken gelegen gedeelte van de rivier. Hierbij behoren dus niet de door 
de zomerdijken beschermde uiterwaarden en de bandijken. Bij kanalisatie wordt bij een 
rivier met een geringe waterafvoer, meestal in de zomer, de bevaarbaarheid verbeterd door
het maken van stuwen. Een kanalisatie gaat meestal vergezeld van normalisatie van het 
zomerbed van deze rivier en regularisatie van het winterbed, d.w.z. het aanbrengen van 
zodanige veranderingen in het winterbed, dat er een regelmatig verschil in hoogte tussen 
de opvolgende punten en daarmee een regelmatig verval wordt verkregen, zodat er ook bij
hoge waterstanden op deze rivier, meestal in de winter, een regelmatige waterafvoer wordt
verkregen. Tevens diende het door een rivier aangevoerde zand en slib, dat in stilstaand 
water bezinkt en waarvan de afvoer naar zee door de invloed van het getij wordt 
tegengehouden, te worden gebaggerd om de rivier op diepte te houden 27. Om de 
vaarroute van de scheepvaart vrij te houden dienden ook wrakken van schepen in de 
vaarroute te worden opgeruimd.

– -Het toezicht op de goede naleving van de regels, die op de scheepvaart van toepassing 
waren, op waterwegen, waarvan het beheer aan de directie was opgedragen; Het betrof 
hier de Wet tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken en het 

25 Beschikking van de minister van Binnenlandse 5 maart 1849, no. 156, 3e afd. B, beschikking van de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid 17 februari 1882, no. 14, beschikking van de minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid 6 augustus 1900, no. 187, Afd. Waterstaat, 3e onderafd. b (zie Boogaard, 37e vervolg, p. 137 e.v.), 
beschikking van de minister van Waterstaat 17 december 1917, La A, Afd. Waterstaat (zie Boogaard, 54e vervolg, 
p. 228 e.v.) en beschikking van de minister van Waterstaat 20 juni 1923, Litt. W, Afd. Waterstaat T (zie Boogaard, 
60e vervolg, p. 107 e.v.).

26 KB 30 augustus 1932 no. 43. Zie Boogaard, 69e vervolg, p. 422 e.v.
27 Blom, p. 2-3 en Gedenkboek, p. 111-113.
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Algemeen reglement van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen en 
daartoe behorende werken, onder beheer van het Rijk 28.

– -Het toezicht op de goede naleving van de Rivierenwet en de voordien geldende regels van 
de Publicatie van 24 februari 1806 'houdende bepalingen omtrent een algemeen rivier- of 
waterregt over de rivieren en stroomen dezer Republiek' 29; Dit betrof voornamelijk werken 
en handelingen in het zomerbed en naderhand ook het winterbed van een rivier, die nadeel
voor de afvoer van het water of de scheepvaart zouden kunnen opleveren en waarvoor 
bijgevolg vergunning moest worden gevraagd.

De bemoeienissen van het Rivierbeheer en zijn opvolgers betroffen de hierna volgende 
waterwegen :

De Rijn en vertakkingen

DE RIJN EN VERTAKKINGEN
De Rijn is een regen- en gletsjerrivier omdat hij zowel door regenwater als water van afsmeltend 
sneeuw en ijs van een aantal gletsjers in Zwitserland wordt gevoed. Het gevolg is, dat de 
waterstand in de winter het hoogst is, maar dat de rivier in de zomer ook bevaarbaar is 30 . Deze 
rivier ontwikkelde zich aan het eind van de vorige en in de loop van deze eeuw tot de drukst 
bevaren binnenscheepvaartweg ter wereld. Oorzaak hiervan was de ontwikkeling van industriële 
centra, met name van het Ruhrgebied, in het stroom gebied van de rivier en de daarmee parallel 
lopende opkomst van de haven van Rotterdam.

In de periode 1850-1875 waren wel normalisatiewerkzaamheden aan de Rijntakken verricht, maar 
die hadden slechts een vlottere afvoer van hoogwater en ijs tot doel. Tevens was in 1870 de 
Nieuwe Merwede aangelegd door de verbreding en verdieping van de grootste geul door de 
Biesbos en afsluiting van de andere geulen in dit waterrijke gebied. Nadat in 1880 de eerste 
normalisatie van de Waal was voltooid, werden in de jaren 1880-1893 en 1910-1916 een tweede en 
een derde normalisatie uitgevoerd. De breedte van het zomerbed van de rivier werd in 1893 van 
360 tot 310 meter en in 1916 tot 260 meter teruggebracht. Deze normalisaties werden vrijwel 
uitsluitend ten behoeve van de scheepvaart uitgevoerd. Daarna werden tot 1930 
normalisatiewerkzaamheden aan het Pannerdens kanaal, de Neder-Rijn, de Lek en de IJssel 
verricht. Omdat de gewenste vaardiepte niet was bereikt en verdere versmalling van het zomerbed
van de genoemde Rijntakken met het oog op de scheepvaart niet mogelijk was, werd in 1951 
besloten tot de kanalisatie van de Neder-Rijn en de Lek. Deze kanalisatie diende mede om het 
IJsselmeer van een betere toevoer van zoet water te voorzien en werd in 1967 voltooid 31 .

Als gevolg van de slotakte van het Congres van Wenen en de daaruit voortvloeiende Conventies 
van Mainz en Mannheim moesten alle plannen voor kunstwerken aan deze rivier en zijn 
vertakkingen worden voorgelegd aan de in die tijd te Mannheim zetelende Centrale 
Rijnvaartcommissie. Deze commissie was tevens belast met het toezicht op het beheer van de 
gehele rivier met zijn vertakkingen 32 .

De Rotterdamse Waterweg dient apart te worden vermeld. Deze waterweg werd in de jaren 1866-
1868 gegraven om Rotterdam, na een toenemende verslechtering van de bereikbaarheid uit zee 
eerder in deze eeuw, alsnog een goede toegang tot de zee te verschaffen. Het betrof een 
doorgraving van de Zuid-Hollandse duinenrij bij Hoek van Holland, naar een plan van P. Caland, 
om het Scheur een nieuwe mond in zee te geven, waarbij de oude mond werd afgedamd. De 
aanvankelijke diepte van 5,50 meter beneden laagwater werd in verband met de toenemende 
grootte van de schepen achtereenvolgens in 1877 op 6,50 meter, in 1908 op 8 meter, in 1917 op 10 

28 Wet 28 februari 1891 (Staatsblad no. 69) en KB 13 augustus (Staatsblad no. 158). Zie Boogaard, 28e vervolg, p. 49 
e.v. en 93 e.v.

29 Wet 9 november 1908 (Staatsblad no. 339). Zie Boogaard, 45e vervolg, p. 237 e.v.
30 Beekman, p. 181 en Dibbits, p. 76.
31 Blom, p. 17-22 en Kley, p. 56-58.
32 Kley, p. 64.
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meter, in de vijftiger jaren op 11,60 meter en in het begin van de zeventiger jaren uiteindelijk op 23 
meter gebracht 33 . In 1880 werd de doorgraving verbreed, omdat de werking van het getij de 
nieuwe riviermond niet op diepte bleek te kunnen houden en er dus van veel baggerwerk met de 
daarbij behorende kosten sprake was. De na de aanleg van deze waterweg volgende ontwikkeling 
van Rotterdam als havenstad is duidelijk af te lezen uit de indrukwekkende serie nieuwe havens, 
die hierna werden aangelegd.

Van 1887 tot 1912 werden namelijk de Rijnhaven, de 1e Katendrechtse haven, de Parkhaven, de 2e 
Katendrechtse haven, de Maashaven, de Schiehaven, de Waalhaven en de IJssel- en Lekhaven 
aangelegd 34 . Deze havens werden in de Tweede Wereldoorlog doel van een aantal 
bombardementen 35 en in 1944 werden de haveninstallaties door de Duitsers vernietigd 36 . Tevens 
was er in 1940, direct na de oorlog en bij de daarna volgende verdiepingen sprake van een aantal 
op te ruimen wrakken in de vaargeul en bij de havens 37 .

Vlak na de oorlog, in 1947, werd een begin gemaakt met de uitvoering van het Botlekplan. In het 
kader van dit plan werden in 1950 de Brielse Maas en de noordoostelijke monding van de Botlek 
afgedamd. Door het verbreden en verdiepen van de Botlek en het uitgraven van een aantal 
steekhavens ontstond een havencomplex, dat in 1960 werd voltooid.

Tenslotte werden in het begin van de zestiger jaren voorbereidingen getroffen voor het maken van
een nieuwe havenmond en een nieuw havencomplex te Hoek van Holland (Europoort). De 
werkzaamheden begonnen in 1966 liepen tot 1975. Deze werkzaamheden dienden, samen met de 
verdieping van de vaargeul in de Rotterdamse Waterweg in de zestiger en zeventiger jaren, om de 
haven van Rotterdam toegankelijk te maken voor de in de zestiger jaren revolutionair in grootte 
gegroeide zeeschepen 38 .

De Maas

DE MAAS
Dit is een zuivere regenrivier met een veel hogere waterstand in de winter dan in de zomer. In de 
zomer was de rivier dan ook moeilijk of niet bevaar-

baar. Bij sterke regenval in oostelijk België, een gebied met een weinig doorlaatbare bodem, is wel 
sprake van afvoer van grote hoeveelheden water in een kort tijdsbestek, de zogenoemde 
Maasvloeden. Vanaf de Sint Elisabethsvloed in 1421 tot 1904 stroomde de Maas bij Woudrichem in 
de Waal 39 . Na hernieuwde overstromingen van de Maas in 1882 en 1883 bij de Beerse en de 
Bokhovense overlaat werd in 1883 40 bij wet besloten de Maas en de Waal volledig te scheiden en 
de Maas een eigen riviermond te geven. Het doel van deze ingrepen was om ijsopstoppingen als 
gevolg van de samenvloeiing bij de Herenwaardense overlaten te voorkomen, om zeer hoge 
waterstanden te voorkomen dan wel in tijdsduur te beperken en om de sluiting van de Brabantse 
overlaten voor te bereiden. Deze wet werd gezien als een voorlopig schema, waarvan de 
bijzonderheden naderhand zouden worden vastgesteld. Deze vaststelling volgde dan ook, met 
belangrijke afwijkingen van het schema, in 1885 41 . Het plan sloot aan bij de denkbeelden van 
Krayenhoff en was een samensmelting van de eerdere plannen terzake van de ingenieurs Leemans
uit 1864, Schnebbelie en Nolthenius uit 1878 en Lely uit 1879.

33 Blom, p. 24.
34 Blom, p. 22-24, Lintsen, p. 281-282 en Kley, p. 14.
35 Zie : Korthals Altes, A. Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945. Amsterdam, 1984.
36 De Jong, deel 10b, eerste helft, p. 8-10.
37 Zie inv.no.'s 274, 298-299, 304 en 307.
38 Blom, p. 24.
39 Beekman, p. 126 en Dibbits, p. 76.
40 Wet 26 januari 1883 (Staatsblad no. 4). Zie Boogaard, 20e vervolg, p. 3 e.v.
41 Wet 11 december 1885 (Staatsblad no. 234). Zie Boogaard, 22e vervolg, p. 199 e.v.
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Ter uitvoering van deze wetten werd in 1883 te Den Bosch een centraal bureau ingesteld 42 . Het 
werk bestond uit het vormen van een nieuw riviervak van Hedikhuizen/Well tot de Dongemond en
de normalisering van de Amer. Tevens werden het Heusdens kanaal verruimd, de Maas bij Andel 
afgedamd, de afwateringsproblemen bij Den Bosch opgelost en de Amer en de Donge van dijken 
voorzien. De aanleg van het nieuwe riviervak duurde van 1888 tot en met 1894, waarbij een deel 
van de werkzaamheden in 1892 bij het rivierarrondissement Maas werd ondergebracht. De nieuw 
aangelegde mond van de rivier werd in 1904, onder de naam Bergse Maas, door koningin 
Wilhelmina geopend.

Vanaf 1926 werden Maasverbeteringswerken uitgevoerd. Aanleiding hiertoe was de overstroming 
van Brabants grondgebied en het Land van Maas en Waal als gevolg van dijkdoorbraken in januari 
1926. De werken bestonden uit het afsnijden van tien van de scherpste bochten in de rivier tussen 
Grave en Blauwesluis, het verbreden en verdiepen van het zomerbed en het aanleggen van een 
stuw met schutsluis bij Lith en het dichten van de Beerse Overlaat. De laatste werken kwamen 
gereed in 1955. Ter herinnering aan vijf eeuwen wateroverlast werd hier in 1950 een monument 
geplaatst 43 .

Naast deze werken, die een goede waterafvoer bij hoge waterstanden betroffen, werden vanaf 
1880 ook werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de bevaarbaarheid van de rivier. Tot 
1920 betrof het normaliseringswerken beneden Roermond. Hierbij werden kribben en 
strekdammen in het zomerbed aangelegd om de vaargeul smaller en dus dieper te maken; ook 
trachtte men ondiepten als zand- en grindbanken te voorkomen. Daarna ging men ten behoeve 
van de scheepvaartontwikkeling over tot kanalisatie van de rivier. Deze ontwikkeling was van 
belang voor de industrialisatie van Zuid-Limburg, nadat daar grote steenkolenvoorraden werden 
aangetroffen. In 1919 werd begonnen met de aanleg van de eerste stuw en sluis te Linne en in 1930
was de kanalisatie van Maasbracht tot Grave voltooid. Het riviergedeelte beneden Grave werd niet
gekanaliseerd, omdat dit zeer bochtig was. In plaats daar- van werd de voorkeur gegeven aan een 
verbinding met de andere grote rivieren via het in 1927 gereedgekomen Maas-Waalkanaal. 
Tenslotte werd in de jaren 1925-1935 nog het Julianakanaal aangelegd. Dit is een lateraal kanaal 
van Maastricht tot Maasbracht, dat werd aangelegd, omdat het verhang van de Maas in Zuid-
Limburg te groot was om de rivier zelf te kanaliseren 44 .

De vaarwegen van Dordrecht naar zee

DE VAARWEGEN VAN DORDRECHT NAAR ZEE
Evenals Rotterdam kreeg Dordrecht, Nederlands oudste havenstad, in de tweede helft van de 
vorige eeuw problemen met de bereikbaarheid vanuit zee. De oorzaken hiervoor lagen bij de 
zeescheepvaart zelf, die schepen met een steeds grotere diepgang ging gebruiken, en in de twee 
meest gebruikte toegangswegen, het Goereese en het Brouwershavense Gat. Deze hadden last 
van bochtige, veranderlijke vaargeulen en toenemende ondiepten.

In 1897 kwam een staatscommissie onder voorzitterschap van de oud-hoofdinspecteur J.F.W. 
Conrad met het plan om de Oude Maas te verbeteren en als zeeweg naar Dordrecht te gaan 
gebruiken 45 . Omdat men te Dordrecht de voorkeur bleef geven aan het Brouwershavense Gat, 
trachtte de regering Dordrecht met het baggeren van de binnenwaartse geulen van het Goereese 
Gat tevreden te stellen, maar in de Eerste Wereldoorlog ging de toestand van de hoofdgeul, het 
Slijkgat, snel achteruit. Toen nam de minister van Water- staat in 1918 de beslissing ten gunste van 
het plan van 1897, waarbij de Oude Maas als beste verbinding met de zee was aangewezen. Het 
rijk nam bij wet 46 de verplichting op zich om een zeeweg naar Dordrecht te maken met een diepte 
van 8,50 meter onder gemiddeld hoogwater. Over de in deze wet verlangde bijdrage van 10% van 

42 Zie : Cate, J. ten. Inventaris van het archief van de directie van de verlegging van de Maasmond 1883-1916. Den 
Bosch, 1973.

43 Blom, p. 32-33, Gedenkboek, p. 155 en Kley, p. 82-83.
44 Blom, p. 35 en Vaarwegen, p. 81 en 84-85.
45 Zie inv.no. 501.
46 Wet 26 april 1918 (Staatsblad no. 275).



24 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 3.07.07

de aanlegkosten van de belanghebbenden kwam pas in 1924 een overeenkomst met de gemeente 
Dordrecht tot stand. Tot dit jaar werden de voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals het 
doen van opmetingen en peilingen, het uitwerken van de plannen en het aankopen van enige 
honderden hectaren oeverterrein met enkele zich daarbij voordoende onteigeningsprocessen op 
grond van de in 1918 voor dit doel aangenomen speciale onteigeningswet 47 . In 1921 was reeds, ter 
verbetering van de stromingstoestand op de Rotterdamse Waterweg, aan het benedeneinde van 
de Oude Maas een korte diepe geul, de Westgeul, door het oostpunt van Rozenburg gemaakt, die 
vanuit de Rotterdamse Waterweg een goede toegang op de Oude Maas gaf.

In maart 1925 werd begonnen met de werkzaamheden aan de Oude Maas zelf. Omdat eerst de 
ondiepste riviervakken werden aangepakt, was reeds na twee jaar een bruikbare vaarweg voor 
kleinere zeeschepen beschikbaar. Daarna werd tot 1929 de zeeweg, door het aanleggen van de 
Krabbegeul, in verbinding gebracht met het Mallegat en de daaraan gelegen Dordrechtse 
zeehaven. Tegelijkertijd werd de rivier zelf op grotere diepte gebracht door zandwinning. Van 1926 
tot 1931 werd ongeveer 8 miljoen m3 zand uit de rivier verwijderd. In 1931 had de zeeweg over de 
gehele lengte de vereiste diepte en in 1933 en 1934 waren de doorvaartwijdten van respectievelijk 
de Barendrechtse en de Spijkenisser brug aangepast. In de jaren 1935-1939 werd de diepte van de 
zeeweg op verzoek en met een bijdrage van de gemeente Dordrecht nog op 9,50 meter gebracht.

Van de zeeweg werd tot 1940 in toenemende mate gebruik gemaakt.

Tijdens de oorlog lag het zeevaartbedrijf stil ten gevolge van de vernieling en het weghalen van de 
Dordrechtse havenoutillage. Na de oorlog kwam de scheepvaart pas weer goed op gang na het 
herstellen van de Barendrechtse brug in 1948. De scheepvaart bereikte in 1950 weer het 
vooroorlogse peil.

In de jaren 1961 en 1962 werd de zeeweg nogmaals op verzoek en met een bijdrage van de 
gemeente Dordrecht verdiept. De diepte van de zeeweg werd nu 11 meter 48 .

De vaarwegen naar België

DE VAARWEGEN NAAR BELGIË
Het betreft hier de verbinding van Antwerpen met de Duitse industriegebieden via de Rijn. De 
vaarroute ging in het verleden via de Beneden Merwede, het Mallegat bij Dordrecht en de Dordtse 
Kil naar het Hollands Diep. Dordrecht werd door de sleepvaart aangedaan om van sleepboot te 
wisselen en tevens kon men er een loods aan boord nemen voor de rest van de route. Men kon 
ook via de Nieuwe Merwede rechtstreeks naar het Hollands Diep varen. De route ging verder via 
het Hellegat, de Volkerak, de Krammer, het Zijpe, het Mastgat en de Keten naar de Oosterschelde. 
Via het kanaal door Zuid-Beveland, de Westerschelde en Schelde kwam men in Antwerpen.

Het gedeelte Hollands Diep-Oosterschelde van deze route werd gekenmerkt door vroeg 
optredende minimale en maximale waterstanden in de zuidelijke zeearmen en zandbanken en 
-platen, die zich onder invloed van de stroming voortdurend verplaatsten. Het gedrag van en de 
waterstand in de vaargeul moesten dan ook constant door de vaarwegbeheerder in samenwerking
met het Loodswezen worden gevolgd.

Een belangrijk deel van de scheepvaart bestond tot na de Tweede Wereldoorlog uit zeil- en 
stoomschepen, die zeer afhankelijk waren van de windrichting. Het gebruik van stalen, slankere en
met sterke verbrandingsmotoren uitgeruste schepen maakte de scheepvaart naderhand 
onafhankelijk van de getijwerking en de windrichting 49 .

47 Wet 3 juni 1918 (Staatsblad no. 333).
48 Blom, p. 26-29.
49 Kley, p. 125-140 en 144-146.
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Deze vaarwegen zijn enkele malen onderwerp van overleg tussen Nederland en België geweest. 
Kort na de Eerste Wereldoorlog kwamen België en de Nederlandse regering overeen een kanaal 
van Antwerpen naar Moerdijk te graven, maar dit plan werd in 1927 door de Eerste Kamer 
verworpen. Wel werd in 1931 de ligging van de vaargeul in het Hellegat beslissend beïnvloed door 
de aanleg van een dam. Na de Tweede Wereldoorlog stelden beide landen een commissie in, die 
een in 1951 gepubliceerd rapport uitbracht. Op basis van dit rapport sloten beide landen in 1963 
een overeenkomst om een nieuwe vaarweg van de Rijn naar de Schelde tot stand te brengen. Deze
vaarweg, met als nieuwe elementen een kanaal van Antwerpen rechtstreeks naar de 
Oosterschelde, het sluizencomplex, de Kreekraksluizen, en een kanaal door Sint Philipsland, kwam
in 1975 gereed. In het kader van de Deltawerken werden tussen 1957 en 1967 aan de Noordzijde 
twee op elkaar aansluitende dammen met een opgespoten verkeersplein, het Hellegatsplein, 
aangelegd 50 .

De Hollandse IJssel

DE HOLLANDSE IJSSEL
Van de resterende waterwegen dient alleen nog de Hollandse IJssel te worden vermeld. Deze 
waterweg was een belangrijke schakel in de verbinding te water tussen Rotterdam en Amsterdam. 
In de jaren 1851-1862 werd deze vaarweg reeds verbreed en verdiept 51 . In het kader van de 
verbetering van de vaarwegen tussen Rotterdam en Amsterdam werd dit van 1938 tot 1943 
herhaald, terwijl tijdens de Tweede Wereldoorlog de afdamming werd voorbereid. Als gevolg van 
de watersnoodramp in 1953 en het daaropvolgende Deltaplan werd in 1960 een stormvloedkering 
bij Krimpen aan de IJssel aangelegd 52 .

Vanaf de dertiger jaren werd de directie in toenemende mate geconfronteerd met taken, die niet 
rechtstreeks met het beheer van de grote rivieren te maken hadden, maar daar wel uit 
voortvloeiden. Als taak vanaf 1933 werd al vermeld de studie van de zand- en waterbeweging van 
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromingen en langs de Noordzeekust. Daarbij kwamen 
bemoeienissen met de oprukkende verzilting op de onder het beheer van de directie staande 
waterwegen en de waterkering in het Deltagebied, waar door de afzetting van sedimenten de kans
op schadelijke gevolgen voor dijken door stormvloeden toenam. Zo was de hoofdingenieur-
directeur vanaf 1939 lid van de Commissie inzake Stormvloeden op de Benedenrivieren en was de 
directie vanaf 1947 ook betrokken bij het maken van het Vijf Eilandenplan 53 . Ook had de directie in
1942 het Bureel Dijksverhogingen te Breda ingesteld om tot verhoging van de dijken aan de 
zuidkant van de Biesbos te komen. Om de verzilting te beperken werd direct na de Tweede 
Wereldoorlog de afsluiting van enkele riviertakken tussen de Zuid-Hollandse eilanden overwogen. 
Ter verbetering van de waterkering werden plannen ontwikkeld zoals het plan om Holland te 
beveiligen door het afdammen van de Hollandse IJssel. Een ander plan was om Rozenburg, 
Voorne-Putten, IJsselmonde, de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht van één dijkring te 
voorzien (Vijf Eilandenplan). Deze en andere plannen werden echter in 1953 door de 
watersnoodramp doorkruist. Tot 1950 had men slechts de afsluiting van de Brielse Maas 
gerealiseerd, omdat dit werk zowel bij de bestrijding van de verzilting als bij het Vijf Eilanden-plan 
paste 54 .

De Tweede Wereldoorlog had andere, zij het tijdelijke, werkzaamheden tot gevolg. In 1940 
moesten een aantal scheepswrakken uit de vaargeul van de Rotterdamse Waterweg verwijderd 
worden. Daarnaast moest aan de Duitsers medewerking worden verleend bij het beschermen van 

50 Blom, p. 35-38 en 41.
51 Beekman, p. 84-85.
52 Gedenkboek, p. 431-435, Kley, p. 184-185 en zie inv.no.'s 527-532.
53 Zie inv.no.'s 544-546 en 550.
54 Blom, p. 8-10 en Gedenkboek, p. 409 en 423.
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enkele bruggen tegen luchtaanvallen 55 . Tevens nam de hoofdingenieur-directeur van oktober 
1944 tot juli 1945 de dienst van de directie Bovenrivieren waar voor het arrondissement Dordrecht 
en de dienstkring Schoonhoven 56 .

Tegen het einde van de oorlog en in de eerste jaren daarna waren dit werkzaamheden als het 
herstellen van door oorlogshandelingen of de Duitsers vernielde kunstwerken, zoals bijvoorbeeld 
de pas in 1948 herstelde Barendrechtse brug over de Oude Maas en het verwijderen van door de 
Duitsers in de vaargeul van de Rotterdamse Waterweg tot zinken gebrachte schepen.

Tenslotte had de watersnoodramp van 1 februari 1953 ook andere werkzaamheden tot gevolg. De 
onmiddellijke werkzaamheden om door de stormvloed aangerichte vernielingen ongedaan te 
maken werden gecoördineerd door de hoofdingenieur-directeur in de directie Benedenrivieren. 
Het daarna volgende herstel van de dijken werd in de provincie Zeeland ter hand genomen door de
Dienst Dijkherstel Zeeland, in de provincie Zuid-Holland door de Provinciale Waterstaat en in de 
provincie Noord-Brabant door de hoofdingenieur M. de Bruin van de directie en het Bureel 
Dijksverhogingen. De centrale coördinatie en rapportage aan de directeur-generaal geschiedde 
door de hoofdingenieur-directeur.

Van 1954 tot 1956 was de directie belast met de voorbereiding en uitvoering van de Deltawerken. 
In februari 1956 werden deze werkzaamheden opgedragen aan de nieuwe Dienst Deltawerken, 
waaronder de directie daarna tot 1965 ressorteerde.

Bij het herstel van de dijken werden gedurende de eerste weken de gaten provisorisch gedicht met
zandzakken, scheepjes, kistdammen, etc. om de zee buiten te sluiten, daarna werden de 
middelgrote dijkbressen door voornamelijk aannemersbedrijven met groot materieel hersteld en 
tot slot werden de resterende dijkgaten aangepakt. Tot 1956 werden daarna alle dijken 
geïnspecteerd en daarvoor in aanmerking komende, maar niet beschadigde, dijken verbeterd 57 .

Lijst van hoofdingenieurs(-directeur) van de directie en haar voorgangers

LIJST VAN HOOFDINGENIEURS(-DIRECTEUR) VAN DE DIRECTIE EN HAAR VOORGANGERS

1875-1877 Rose, H.S.J.

1878-1885 Toorn, J. van der (vanaf 1881 1e RD)

1881-1887 Diesen, G. van (tot 1886 2e RD)

1888-1891 Leemans, W.F.

1892-1897 Schnebbelie, C.F.M.H.

1898-1899 Manen, R.O. van

1900-1902 Welcker, J.C.

1903-1904 Hoogenboom, B.

1905 Schuurman, C.B.

1906-1910 Jolles, C.A.

1911-1923 Marinkelle, A.B.

1924-1927 König, A.A.H.W.

1928-1929 vacant

1929-1941 Schlingemann, F.L.

55 Zie inv.no. 549.
56 Zie inv.no.'s 308-309
57 Blom, p. 9-12 en zie inv.no.'s 1357-1401.
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1942-1943 vacant

1943-1945 Harmsen, W.J.H. (in bezet gebied)

1944-1945 C.J. Witteveen (in bevrijd gebied)

1945 Heijblom, Th.

1946-1955 Vries, J.W. de

1956-1961 J. Volkers

1962-1968 H.A. Ferguson

1969-1974 C. van der Burgt

1975 D. Vreugdenhil
Lijst van hoofdingenieurs van het rivierarrondissement Dordrecht

LIJST VAN HOOFDINGENIEURS VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT DORDRECHT

1875-1880 M.B.G. Hogerwaard

1881-1886 C. de Bruijn

1887-1889 B. Hoogenboom

1890-1897 C.B. Schuurman

1898-1905 N.A.M. van der Thoorn

1906-1911 M.C.E. Bongaerts

1912 J. Lely

1913-1918 J.C. Scharp

1919-1929 C.G. Krayenhoff van de Leur

1930 vacature

1931-1935 C. Wolterbeek

1936-1943 N. van Spanje

1944 P. Stelling

1945-1950 C.A. Bezuijen

1951-1959 A.H. Fabius

1960 H. Brugman

1961-1963 J.B. Schuurman

1964-1966 H. van Wijngaarden

1967-1970 H. Engel

1971-1975 P.C. Boshuizen
Lijst van hoofdingenieurs van het rivierarrondissement

LIJST VAN HOOFDINGENIEURS VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT
Rotterdamse Waterweg

(1878)

1883-1887 W.F. Leemans

1888-1891 J.W. Welcker

1892-1894 D.J. Steyn Parve
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1895-1900 J.C. Ramaer

1901-1905 C.A. Jolles

1906-1911 H. van Oordt

1912-1917 A.Th. de Groot

1918-1925 J.J. Canter Cremers

1926-1933 J.F. Schonfeld

1946 Th. Heijblom

1947-1949 J.H. van der Burgt

1950 C. in 't Veld

1951-1959 A.K.W. Unger

1960-1961 H.A. Ferguson

1962 vacature

1963-1967 J.P. Neeteson

1968-1972 D. Vreugdenhil

1973-1975 J. van Dixhoorn
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Notitie betreffende de archieven van de voormalige dienstkringen

NOTITIE BETREFFENDE DE ARCHIEVEN VAN DE VOORMALIGE DIENSTKRINGEN
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dienstkring Heusden Opgeheven in 1949 (?). Aangetroffen bij het 
archief van de dienstkring Geertruidenberg.
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dienstkring Maassluis Opgeheven op 1 mei 1949. Aangetroffen bij het 
archief van de op 1 mei 1949 ingestelde 
dienstkring Rotterdam.

dienstkring Schiedam Opgeheven op 1 mei 1933. Aangetroffen bij het 
archief van de op 1 mei 1949 ingestelde 
dienstkring Rotterdam.

dienstkring Werkendam Opgeheven op 1 augustus 1933. Aangetroffen bij
het archief van de op 1 mei 1949 ingestelde 
dienstkring Rotterdam.
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Overzichten van de directie, de rivierarrondissementen, de dienstkringen en overige diensten

OVERZICHTEN VAN DE DIRECTIE, DE RIVIERARRONDISSEMENTEN, DE DIENSTKRINGEN EN 
OVERIGE DIENSTEN
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Geschiedenis van de archieven

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEVEN
De ordening van de archiefstukken in de diverse archieven geschiedde in het algemeen eerst 
jaarlijks volgens de nummers, waaronder zij in de agenda werden ingeboekt. In de periode 1892-
1915 gingen de belangrijkste archiefvormers over op het jaarlijks rubrieksgewijs ordenen van de 
stukken. Beide methodes gaven aanleiding tot de vorming van aparte 'dossiers ' met stukken van 
onderwerpen en/of objecten, die veelvuldig werden geraadpleegd. Vanaf ca. 1950 werden de 
stukken zaaksgewijs geordend. De hieruit voortvloeiende dossiers werden geordend volgens de 
toen bij de Rijkswaterstaat ingevoerde Archiefcode Huisman.

De instructies voor het personeel van de Rijkswaterstaat schreven voor, dat iedere 
hoofdingenieur(-directeur), arrondissementsingenieur en opzichter/ dienstkringhoofd verplicht 
was zijn archief in een goede en geordende staat te bewaren. Bij overplaatsing, ontslag en 
overlijden werd het archief dan aan de opvolger overgedragen. Ook was het gebruikelijk, dat bij de
overdracht van taken de desbetreffende stukken of delen van het archief mee gingen. Van deze 
overdrachten van (delen van) archieven werden dan processen-verbaal opgemaakt. Tot 1950 
komen dergelijke processen-verbaal zeer spaarzaam voor. Tevens kwamen taakoverdrachten, al of
niet ten gevolge van een reorganisatie, met de daarbij behorende verhuizing van de 
desbetreffende archiefstukken of delen van archieven veelvuldig voor. Het gevolg hiervan is, dat 
de geschiedenis van de archieven slechts deels en zeer moeilijk te achterhalen is en dat veel 
archiefbescheiden verloren zijn gegaan. Een verhuizing van delen van het archief van de directie 
naar de directie Bovenrivieren vond waarschijnlijk plaats in 1933. Voor 1933 ontbreken in ieder 
geval de rubrieken en mogelijk ook nog andere stukken betreffende de onder deze directie 
ressorterende rivierarrondissementen uit het archief van de daaraan voorafgaande directie Grote 
Rivieren. Het archief van directie Bovenrivieren ging echter verloren bij de slag bij Arnhem in 1944. 
Daarnaast werden door de directie (delen) van taken en/of delen van het beheersgebied met de 
bijbehorende stukken overgedragen aan en/of overgenomen van de Deltadienst, de directie 
Zeeland en de directie Noordzee. Door het arrondissement Dordrecht werden (delen) van taken 
en/of delen van het beheersgebied met de bijbehorende stukken overgedragen aan en/of 
overgenomen van de Deltadienst, de directie Deltawerken-Noord en de Dienst Verkeerskunde.

Uit de archieven van de directie, het arrondissement Dordrecht, het arrondissement Rotterdamse 
Waterweg en de dienstkringen Geertruidenberg, Gorinchem en Rozenburg werden aan de hand 
van de vernietigingslijst van 1933 en deels de vernietigingslijst van 1977 stukken vernietigd. Door 
de dienstkringen Hoek van Holland, Rotterdam en Stellendam werd in 1971 gemeld, dat er geen 
vernietiging van archiefstukken had plaatsgevonden.

Verbleven de archieven oorspronkelijk bij de archiefvormers (bij dienstkringen ook wel bij de 
taakopvolgers), na de vestiging van de directie te Dordrecht in 1975 en de opheffing van de 
rivierarrondissementen werden de archieven van deze arrondissementen en de oude archieven 
van de dienstkringen Hoek van Holland, Geertruidenberg, Gorinchem, Rotterdam en Rozenburg 
ondergebracht bij het oud archief van de directie in het pand Rozenhof 33 te Dordrecht. 
Naderhand werden de archieven van het Bureau Aanpassing en de Rijkshavendienst en een deel 
van het archief van de afdeling Havenmonden ook in dit pand ondergebracht. In 1981 werden de 
archieven van de directie, de beide arrondissementen en de eerdergenoemde dienstkringen, 
lopend tot ca. 1950, overgedragen aan het Rijksarchief in Zuid-Holland.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De archieven werden geselecteerd aan de hand van drie vernietigingslijsten, namelijk:

• enkele nog van toepassing zijnde categorieën van de vernietigingslijst van 4 november 
1933, nr. 364 II;

• de vernietigingslijst van 14 april 1977 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 
archiefbescheiden van algemene aard en betreffende organisatie en personeel;

• de concept-vernietigingslijst van 30 maart 1985 van de Rijkswaterstaat betreffende de 
archiefbescheiden van de regionale directies inzake de taakuitvoering.

Op verzoek van het Rijksarchief in Zuid-Holland werden de archiefstukken betreffende wrakken 
van selectie uitgezonderd en bewaard.

Bij de bewerking werd uitgegaan van het overwegend belang van het archief van de directie. 
Daardoor kwamen van de archieven van de rivierarrondissementen en in nog sterkere mate van de
archieven van de dienstkringen maar een beperkt aantal stukken voor bewaring in aanmerking. Dit
beperkt aantal bewaard gebleven stukken geeft bij de arrondissementen wel en bij de 
dienstkringen in mindere mate een globaal beeld van de organisatie, het personeel en de 
taakuitvoering.

Niet ontvangen en bewerkt werden van het archief van de directie van na 1950 de 
persoonsdossiers, het kabinetsarchief en de vergunningen. Daar- naast werden de agenda's van de
directie en de beide arrondissementen van na 1950 op verzoek teruggezonden naar de directie. 
Ook van de archieven van de dienstkringen Dordrecht, Geertruidenberg en Gorinchem en van de 
Afdeling Havenmonden werden de vergunningen niet ontvangen en bewerkt.

Voor de archieven van de directie en arrondissementen is de datering van het oudst aanwezige 
stuk, exclusief de retroacta, als begindatum gekozen. Voor de overige archieven is dit de datering 
van het oudste stuk, ongeacht of dit een retroactum is of niet.

Als einddatum werd voor de directie en de arrondissementen 1975 gekozen wegens de opheffing 
van de beide arrondissementen in dit jaar en de daaruit voortvloeiende reorganisatie van de 
directie. De einddatum van de overige archieven (m.n. de dienstkringen) is gesteld op 1980, omdat 
in 1981 de archiefcode van de Rijkswaterstaat werd ingevoerd.

De archieven zijn in de inventaris in de volgorde directie, arrondissementen, afdelingen, 
dienstkringen en overige diensten geplaatst, met de documentatie als sluitstuk. De afzonderlijke 
arrondissementen, afdelingen, dienstkringen en overige diensten werden daarbij alfabetisch 
geplaatst.

Bij de inventarisatie van de archieven werd de aangetroffen orde gehandhaafd en zonodig 
hersteld. Bij de dienstkringen werd hiervan afgeweken, wegens het gering aantal overgebleven 
stukken. De archieven of de enkele nog resterende stukken van voormalige dienstkringen, werden,
hoewel ze werden aangetroffen in het archief van de taakopvolger, apart beschreven (zie Bijlage 
4). Per dienstkring werden de stukken chronologisch geplaatst.

Aan de archieven in deze inventaris werden nog de archieven van het rivierarrondissement Maas 
en enkele stukken van de dienstkring Maastricht toegevoegd. Dit archief en deze stukken 
bevonden zich bij de archieven van de directie Limburg en de daaronder ressorterende diensten, 
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maar plaatsing van deze archiefbescheiden bij de archieven in deze inventaris werd meer passend 
geacht, omdat deze diensten ten tijde van de vorming van de beschreven stukken ressorteerden 
onder de voorgangers van de directie Grote Rivieren.

De omvang van de archieven in meters voor en na de bewerking is:

directie 232 en 58,5

rivierarrondissement Dordrecht 192 en 15,5

rivierarrondissement Maas 21 en 3,5

rivierarrondissement Rotterdamse Waterweg 170 en 12,2

afdelingen, dienstkringen, c.a. 419 en 16,3

totaal 1034 en 106

Van de archieven is derhalve 89,75 % vernietigd.



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 39

Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Beekman, A.A., De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven. 's-Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1948.Blom, F., Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van de 
directie Benedenrivieren en taakvoorgangers (1875-1975) van Rijkswaterstaat. Winschoten, CAS, 
1986.Boogaard, J.F., Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat in Nederland. 99 delen. 's-
Gravenhage, Martinus Nijhoff e.a., 1858-1963.De physique existentie des lands. Jan Blanken, inspecteur-
generaal van de Waterstaat (1755-1838). Essaybundel/catalogus., Amsterdam/Beetsterzwaag: AMA-
boeken, 1987.Dibbits, H.A.M.C., Nederland-waterland. Utrecht, Oosthoek, 1950.Gedenkboek twee 
eeuwen waterstaatswerken. Amstelveen, z.u., 1967.Jong, L. de., Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog. Deel 10b, Het laatste jaar II, eerste helft. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 
1981.Kley, J. van der (red.), Vaarwegen in Nederland. Een beschrijving van de Nederlandse binnenvaartwegen.
Assen, Born, 1967.Lintsen, H., Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning 
en macht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980.Ratté, J., De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije 
vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland. Rotterdam, 
Ad. Donker, 1952.Schaik, P. van., Christiaan Brunings 1736-1805. Waterstaat in opkomst. Zutphen, De 
Walburg Pers, 1984.



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 41

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I ARCHIEF VAN DE DIRECTIE BENEDENRIVIEREN 1933-1975 EN HAAR VOORGANGERS. (1853-) 1875-1933

I ARCHIEF VAN DE DIRECTIE BENEDENRIVIEREN 1933-1975 EN HAAR 
VOORGANGERS. (1853-) 1875-1933

1e AFDELING (1853-) 1875-1947 (1954)

1E AFDELING (1853-) 1875-1947 (1954)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN

1-381 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1875-1947 284 pakken, 95 omslagen, 2 stukken
Van 1893 -juli 1933 komen de volgende rubrieken
voor:
D = arrondissement Dordrecht
F = arrondissement Rotterdamse Waterweg
G = personeel
H = algemene zaken
Van aug. 1933-1947 is sprake van de volgende
rubrieken:
A = personeelszaken
C = algemene zaken en comptabiliteit
Da = Waterweg Dordrecht naar zee (alleen aug.-dec. 1933)
D = arrondissement Dordrecht
E = wrakopruiming (alleen in 1946-1947)
Fa = Rotterdamse Waterweg (alleen aug.-dec. 1933)
F = (arrondissement) Rotterdamse Waterweg
Y = Hollandse IJssel (vanaf maart 1933)
Z = Studiedienst
1 26 febr.-26 april 1875, nrs. 921 t/m 1998.
2 27 april-15 juli 1875, nrs. 2014 t/m 3578.
3 15 juli -25 sept. 1875, nrs. 3580 t/m 4794.
4 27 sept.-31 dec. 1875, nrs. 4807 t/m 6475.
5 2 jan. -26 febr. 1876, nrs. 32 t/m 919.
6 3 jan. -29 febr. 1876, nrs. 7 t/m 787.
7 29 febr.-11 april 1876, nrs. 790 t/m 1348.
8 11 april-27 mei 1876, nrs. 1352 t/m 2252.
9 29 mei -17 juli 1876, nrs. 2264 t/m 3446.
10 17 juli -10 okt. 1876, nrs. 3463 t/m 5153.
11 12 okt. -30 dec. 1876, nrs. 5203 t/m 6586.
12 2 -20 jan. 1877, nrs. 15 t/m 362.
13 20 jan. - 9 maart 1877, nrs. 363 t/m 1246.
14 9 maart-12 april 1877, nrs. 1265 t/m 1837.
15 13 april-24 mei 1877, nrs. 1852 t/m 2726.
16 25 mei - 3 juli 1877, nrs. 2751 t/m 3533.
17 2 juli - 5 sept. 1877, nrs. 3536 t/m 4651.
18 5 sept.- 6 nov. 1877, nrs. 4654 t/m 5782.
19 6 nov. -31 dec. 1877, nrs. 5787 t/m 6868.
20 2 jan. -12 febr. 1878, nrs. 2 t/m 763.
21 12 febr.-21 maart 1878, nrs. 767 t/m 1539.
22 22 maart- 9 mei 1878, nrs. 1552 t/m 2548.
23 9 mei - 5 juli 1878, nrs. 2551 t/m 3691.



42 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 3.07.07

24 6 juli -15 aug. 1878, nrs. 3707 t/m 4495.
25 15 aug. - 5 okt. 1878, nrs. 4502 t/m 5517.
26 5 okt. -19 nov. 1878, nrs. 5522 t/m 6482.
27 19 nov. -31 dec. 1878, nrs. 6483 t/m 7131.
28 1 jan. - 4 febr. 1879, nrs. 9 t/m 547.
29 4 febr.-26 maart 1879, nrs. 553 t/m 1198.
30 21 maart- 3 mei 1879, nrs. 1224 t/m 1729.
31 4 -31 mei 1879, nrs. 1732 t/m 2082.
32 1 -25 juni 1879, nrs. 2085 t/m 2413.
33 25 juni -22 juli 1879, nrs. 2414 t/m 2770.
34 23 juli - 3 sept. 1879, nrs. 2771 t/m 3212.
35 4 sept.- 1 okt. 1879, nrs. 3218 t/m 3552.
36 2 okt. -15 nov. 1879, nrs. 3553 t/m 3988.
37 15 nov. -17 dec. 1879, nrs. 3991 t/m 4347.
38 18 -31 dec. 1879, nrs. 4351 t/m 4454., 1 omslag
39 7 -28 jan. 1880, nrs. 18 t/m 188.
40 30 jan. - 1 maart 1880, nrs. 196 t/m 460.
41 9 maart- 1 april 1880, nrs. 474 t/m 767.
42 1 -29 april 1880, nrs. 769 t/m 1138.
43 30 april- 1 juni 1880, nrs. 1151 t/m 1563.
44 1 juni - 3 juli 1880, nrs. 1565 t/m 2049.
45 4 juli - 3 aug. 1880, nrs. 2056 t/m 2425.
46 3 aug. - 3 sept. 1880, nrs. 2434 t/m 2781.
47 4 sept.- 6 okt. 1880, nrs. 2796 t/m 3175.
48 6 okt. - 3 nov. 1880, nrs. 3181 t/m 3460.
49 3 -28 nov. 1880, nrs. 3467 t/m 3694.
50 29 nov. -31 dec. 1880, nrs. 3696 t/m 3979.
51 1 -31 jan. 1881, nrs. 2 t/m 275.
52 6 febr.- 5 maart 1881, nrs. 302 t/m 565.
53 5 maart- 6 mei 1881, nrs. 573 t/m 1075, vanaf 1 april 1e 

Rivierendistrict.
54 1e Rivierendistrict, 8 mei-29 aug. 1881, nrs. 1083 t/m 1722.
55 1e Rivierendistrict, 3 sept.-27 dec. 1881, nrs. 1752 t/m 2438.
56 1e Rivierendistrict, 1 jan.-14 maart 1882, nrs. 2 t/m 357.
57 1e Rivierendistrict, 14 maart-23 juni 1882, nrs. 361 t/m 935.
58 1e Rivierendistrict, 24 juni-5 okt. 1882, nrs. 938 t/m 1466.
59 1e Rivierendistrict, 5 okt.-31 dec. 1882, nrs. 1467 t/m 1856.
60 1e Rivierdistrict, 2 jan.-5 febr. 1883, nrs. 1 t/m 185.
61 1e Rivierdistrict, 5 febr.-6 april 1883, nrs. 186 t/m 510.
62 1e Rivierdistrict, 7 april-3 juni 1883, nrs. 516 t/m 852.
63 1e Rivierdistrict, 6 juni-11 aug. 1883, nrs. 871 t/m 1260.
64 1e Rivierdistrict, 11 aug.-27 okt. 1883, nrs. 1262 t/m 1636.
65 1e Rivierdistrict, 27 okt.-20 dec. 1883, nrs. 1637 t/m 1945.
66 1e Rivierdistrict, 1 jan.-26 maart 1884, nrs. 10 t/m 375.
67 1e Rivierdistrict, 27 maart-5 aug. 1884, nrs. 378 t/m 1110.
68 1e Rivierdistrict, 14 aug.-27 dec. 1884, nrs. 1152 t/m 1746.
69 1e Rivierdistrict, 2 jan.-13 juni 1885, nrs. 1 t/m 713.
70 1e Rivierdistrict, 15 juni-30 dec. 1885, nrs. 719 t/m 1559.
71 1e Rivierdistrict, 2 jan.-12 febr. 1886, nrs. 3 t/m 163.
72 1e Rivierdistrict, 13 febr.-4 juni 1886, nrs. 165 t/m 606.
73 1e Rivierdistrict, 5 juni-28 sept. 1886, nrs. 622 t/m 1124.
74 2e Rivierendistrict, 2 april-14 juni 1881, nrs. 7 t/m 571.
75 2e Rivierendistrict, 16 juni-14 aug. 1881, nrs. 585 t/m 1088.
76 2e Rivierendistrict, 19 aug.-7 nov. 1881, nrs. 1121 t/m 1715.
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77 2e Rivierendistrict, 10 nov.-31 dec. 1881, nrs. 1730 t/m 2191.
78 2e Rivierdistrict, 3 jan.-11 febr. 1882, nrs. 9 t/m 333.
79 2e Rivierdistrict, 11 febr.-8 april 1882, nrs. 334 t/m 800.
80 2e Rivierdistrict, 15 april-6 juni 1882, nrs. 832 t/m 1314.
81 2e Rivierdistrict, 6 juni-15 juli 1882, nrs. 1319 t/m 1698.
82 2e Rivierdistrict, 17 juli-27 sept. 1882, nrs. 1711 t/m 2256.
83 2e Rivierdistrict, 27 sept.-21 nov. 1882, nrs. 2259 t/m 2710.
84 2e Rivierdistrict, 23 nov.-31 dec. 1882, nrs. 2717 t/m 2950., 1 omslag
85 2e Rivierdistrict, 4 jan.-13 maart 1883, nrs. 4 t/m 538.
86 2e Rivierdistrict, 14 maart-6 mei 1883, nrs. 543 t/m 1037.
87 2e Rivierdistrict, 6 mei-3 juli 1883, nrs. 1039 t/m 1564.
88 2e Rivierdistrict, 7 juli-26 sept. 1883, nrs. 1616 t/m 2217.
89 2e Rivierdistrict, 26 sept.-30 dec. 1883, nrs. 2218 t/m 2940.
90 2e Rivierdistrict, 1 jan.-19 april 1884, nrs. 10 t/m/ 950.
91 2e Rivierdistrict, 23 april-24 aug. 1884, nrs. 971 t/m 2125.
92 2e Rivierdistrict, 26 aug.-31 dec. 1884, nrs. 2136 t/m 3160.
93 2e Rivierdistrict, 2 jan.-17 febr. 1885, nrs. 3 t/m 367.
94 2e Rivierdistrict, 17 febr.-1 mei 1885, nrs. 377 t/m 893.
95 2e Rivierdistrict, 5 mei-26 juni 1885, nrs. 923 t/m 1414.
96 2e Rivierdistrict, 26 juni-19 aug. 1885, nrs. 1416 t/m 1899.
97 2e Rivierdistrict, 20 aug.-19 okt. 1885, nrs. 1901 t/m 2362.
98 2e Rivierdistrict, 20 okt.-28 dec. 1885, nrs. 2372 t/m 2845.
99 2e Rivierdistrict, 1 jan.-31 maart 1886, nrs. 3 t/m 618.
100 2e Rivierdistrict, 31 maart-21 mei 1886, nrs. 620 t/m 1104.
101 2e Rivierdistrict, 21 mei-20 juli 1886, nrs. 1106 t/m 1666.
102 2e Rivierdistrict, 21 juli-28 sept. 1886, nrs. 1667 t/m 2200.
103 1 okt. -12 nov. 1886, nrs. 2213 t/m 2617.
104 12 nov. -31 dec. 1886, nrs. 2619 t/m 3103.
105 1 jan. - 4 maart 1887, nrs. 2 t/m 616.
106 4 maart-30 april 1887, nrs. 620 t/m 1170.
107 1 mei -12 juli 1887, nrs. 1176 t/m 2074.
108 13 juli - 6 sept. 1887, nrs. 2091 t/m 2679.
109 8 sept.-29 okt. 1887, nrs. 2703 t/m 3283.
110 30 okt. -31 dec. 1887, nrs. 3294 t/m 4025.
111 2 jan. - 1 maart 1888, nrs. 8 t/m 696.
112 2 maart-24 april 1888, nrs. 704 t/m 1220.
113 26 april- 5 juni 1888, nrs. 1259 t/m 1701.
114 6 juni -21 juli 1888, nrs. 1711 t/m 2408.
115 23 juli - 4 sept. 1888, nrs. 2427 t/m 2995.
116 5 sept.- 8 okt. 1888, nrs. 2998 t/m 3482.
117 10 okt. -23 nov. 1888, nrs. 3500 t/m 4083.
118 23 nov. -31 dec. 1888, nrs. 4090 t/m 4639.
119 1 jan. -19 febr. 1889, nrs. 3 t/m 642.
120 19 febr.-15 april 1889, nrs. 643 t/m 1359.
121 15 april- 1 juni 1889, nrs. 1361 t/m 2070.
122 1 juni -11 juli 1889, nrs. 2074 t/m 2637.
123 12 juli -31 aug. 1889, nrs. 2646 t/m 3328.
124 31 aug. -10 okt. 1889, nrs. 3332 t/m 3837.
125 10 okt. -14 nov. 1889, nrs. 3839 t/m 4351.
126 14 nov. -31 dec. 1889, nrs. 4354 t/m 5036.
127 2 jan. - 5 maart 1890, nrs. 6 t/m 923.
128 5 maart- 4 mei 1890, nrs. 929 t/m 1860.
129 7 mei -19 juni 1890, nrs. 1896 t/m 2519.
130 19 juni -25 aug. 1890, nrs. 2522 t/m 3391.
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131 27 aug. -23 okt. 1890, nrs. 3416 t/m 4175.
132 24 okt. -31 dec. 1890, nrs. 4181 t/m 5102.
133 1 jan. -18 maart 1891, nrs. 15 t/m 1040.
134 18 maart- 6 mei 1891, nrs. 1050 t/m 1750.
135 12 mei -27 juni 1891, nrs. 1753 t/m 2564.
136 27 juni -14 aug. 1891, nrs. 2566 t/m 3330.
137 19 aug. -24 okt. 1891, nrs. 3368 t/m 4349.
138 24 okt. -29 dec. 1891, nrs. 4356 t/m 5422.
139 1 jan. -13 maart 1892, nrs. 5 t/m 1032.
140 13 maart-11 mei 1892, nrs. 1033 t/m 1974.
141 11 mei - 5 juli 1892, nrs. 1977 t/m 2876.
142 5 juli -16 sept. 1892, nrs. 2880 t/m 4116.
143 17 sept.-31 okt. 1892, nrs. 4137 t/m 4891.
144 31 okt. -31 dec. 1892, nrs. 4894 t/m 5824.
145 D, 1893.
146 F, 1893.
147 H, 1893.
148 D, 1894.
149 F, 1894.
150 G, 1894., 1 omslag
151 H, 1894.
152 D, 1895.
153 F, 5 jan. -13 juni 1895, nrs. 94 t/m 2779.
154 F, 14 juni -30 dec. 1895, nrs. 2800 t/m 6508.
155 G, 1895., 1 omslag
156 H, 1895.
157 D, 1896.
158 F, 8 jan. -11 april 1896, nrs. 159 t/m 1891.
159 F, 16 april-31 dec. 1896, nrs. 1971 t/m 6726.
160 G, 1896., 1 omslag
161 H, 1896.
162 D, 1897.
163 F, 1897.
164 G, 1897.
165 H, 1897.
166 D, 1898.
167 F, 1898.
168 G, 1898., 1 omslag
169 H, 1898.
170 D, 1899.
171 F, 1899.
172 G, 1899.
173 H, 1899.
174 D, 1900.
175 F, 1900.
176 G, 1900.
177 H, 1900.
178 D, 1901.
179 F, 2 jan. - 8 juni 1901, nrs. 12 t/m 2752.
180 F, 10 juni -31 dec. 1901, nrs. 2769 t/m 7066.
181 G, 1901., 1 omslag
182 H, 1901.
183 D, 1902.
184 F, 1902.
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185 G, 1902., 1 omslag
186 H, 1902.
187 D, 1903.
188 F, 1903.
189 G, 1903., 1 omslag
190 H, 1903., 1 omslag
191 D, 1904.
192 F, 1904.
193 G, 1904., 1 omslag
194 H, 1904.
195 D, 1905.
196 F, 1905.
197 G, 1905.
198 H, 1905.
199 D, 1906.
200 F, 1906.
201 G, 1906., 1 omslag
202 H, 1906.
203 D, 1907.
204 F, 1907.
205 G, 1907., 1 omslag
206 H, 1907.
207 D, 1908.
208 F, 1908.
209 G, 1908.
210 H, 1908.
211 D, 4 jan. -15 mei 1909, nrs. 46 t/m 2537.
212 D, 15 mei -29 dec. 1909, nrs. 2545 t/m 6417.
213 F, 2 jan. -23 april 1909, nrs. 14 t/m 2149.
214 F, 26 april-27 dec. 1909, nrs. 2193 t/m 6393.
215 H, 1909.
216 D, 1910.
217 F, 1910.
218 G, 1910., 1 omslag
219 H, 1910.
220 D, 1911.
221 F, 1911.
222 G, 1911
223 H, 1911.
224 D, 1912.
225 F, 1912.
226 G, 1912., 1 omslag
227 H, 1912.
228 D, 1913.
229 F, 1913.
230 G, 1913., 1 omslag
231 H, 1913.
232 D, 1914.
233 F, 2 jan. -10 juni 1914, nrs. 15 t/m 2645.
234 F, 10 juni -31 dec. 1914, nrs. 2647 t/m 6053.
235 H, 1914.
236 D, 1915.
237 F, 1915.
238 H, 1915.
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239 D, 1916.
240 F, 4 jan. -15 mei 1916, nrs. 45 t/m 2526.
241 F, 15 mei -28 dec. 1916, nrs. 2528 t/m 6418.
242 H, 1916.
243 D, 1917.
244 F, 2 jan. -15 mei 1917, nrs. 25 t/m 2458
245 F, 16 mei -31 dec. 1917, nrs. 2491 t/m 6585
246 H, 1917.
247 D, 1918.
248 F, 1918.
249 H, 1918.
250 D, 1919.
251 F, 1919.
252 H, 1919.
253 D, 1920.
254 F, 1920.
255 H, 1920.
256 D, 1921.
257 F, 1921.
258 H, 1921.
259 D, 1922.
260 F, 1922.
261 G, 1922., 1 omslag
262 H, 1922.
263 D, 1923.
264 F, 1923.
265 G, 1923., 1 omslag
266 H, 1923., 1 omslag
267 D, 1924.
268 F, 1924.
269 G, 1924., 1 omslag
270 H, 1924., 1 omslag
271 D, 1925., 1 omslag
272 F, 1925.
273 G, 1925., 1 omslag
274 H, 1925., 1 omslag
275 D, 1926.
276 F, 1926.
277 G, 1926., 1 omslag
278 H, 1926., 1 omslag
279 D, 1927., 1 omslag
280 F, 1927., 1 omslag
281 G, 1927., 1 omslag
282 H, 1927.
283 D, 1928., 1 omslag
284 F, 1928.
285 H, 1928., 1 omslag
286 D, 1929., 1 omslag
287 F, 1929.
288 G, 1929., 1 omslag
289 H, 1929., 1 omslag
290 Y, 1929., 1 omslag
291 D, 1930., 1 omslag
292 F, 1930., 1 omslag
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293 G, 1930., 1 omslag
294 H, 1930., 1 omslag
295 Y, 1930., 1 omslag
296 D, 1931., 1 omslag
297 F, 1931.
298 G, 1931., 1 omslag
299 H, 1931., 1 omslag
300 D, 1932., 1 omslag
301 F, 1932., 1 omslag
302 H, 1932.
303 D, 5 jan. -28 juli 1933, nrs. 59 t/m 4043., 1 omslag
304 F, 9 jan. -27 juli 1933, nrs. 139 t/m 4054., 1 omslag
305 G, 1 mrt. - 3 juli 1933, nrs. 1232 t/m 3577., 1 omslag
306 H, 10 jan. -27 juli 1933, nrs. 190 t/m 4056., 1 omslag
307 C, 2 aug. -21 dec. 1933, nrs. 17 t/m 1477., 1 omslag
308 Da, 14 aug. -27 dec. 1933, nrs. 138 t/m 1529., 1 omslag
309 Fa, 4 sept.-13 dec. 1933, nrs. 334 t/m 1395., 1 omslag
310 Y, mrt.-juni 1933., 1 omslag
311 C, 1934.
312 D, 1934., 1 omslag
313 F, 1934.
314 Y, 1934., 1 omslag
315 A, 1935., 1 omslag
316 C, 1935.
317 D, 1935.
318 F, 1935.
319 Y, 1935., 1 omslag
320 Z, 1935., 1 omslag
321 A, 1936., 1 omslag
322 C, 1936., 1 omslag
323 D, 1936., 1 omslag
324 F, 1936.
325 Y, 1936., 1 omslag
326 Z, 1936., 1 omslag
327 A, 1937., 1 omslag
328 C, 1937.
329 D, 1937.
330 F, 1937.
331 Y, 1937., 1 omslag
332 Z, 1937., 1 omslag
333 A, 1938., 1 omslag
334 C, 1938.
335 D, 1938.
336 F, 1938.
337 Y, 1938., 1 omslag
338 Z, 1938., 1 omslag
339 A, 1939., 1 omslag
340 C, 1939.
341 D, 1939.
342 F, 1939.
343 Y, 1939., 1 omslag
344 A, 1940., 1 omslag
345 C, 1940.
346 D, 1940.
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347 F, 1940.
348 Y, 1940.
349 Z, 1940., 1 omslag
350 C, 1941.
351 D, 1941., 1 omslag
352 F, 1941.
353 Y, 1941., 1 omslag
354 Z, 1941., 1 omslag
355 A, 1942., 1 stuk
356 C, 1942.
357 D, 1942., 1 omslag
358 F, 1942.
359 Y, 1942., 1 omslag
360 C, 1943.
361 D, 1943., 1 omslag
362 F, 1943., 1 omslag
363 Z, 1943., 1 omslag
364 C, 1944.
365 D, 1944., 1 omslag
366 F, 1944.
367 Y, 1944., 1 omslag
368 C, 1945., 1 omslag
369 D, 1945., 1 omslag
370 F, 1945., 1 omslag
371 Y, 1945., 1 omslag
372 W, 18 jan.- 3 aug. 1945, nrs. 65 t/m 2636.
373 W, 4 aug.-28 dec. 1945, nrs. 2654 t/m 8227., 1 omslag
374 Z, 1945., 1 omslag
375 C, 1946., 1 omslag
376 D, 1946., 1 stuk
377 E, 1946., 1 omslag
378 W, 1946., 1 omslag
379 Z, 1946., 1 omslag
380 E, 1947., 1 omslag
381 W, 1947., 1 omslag

382-383 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken ten gevolge van de waarneming van 
de dienst van de hoofdingenieurdirecteur in de directie Bovenrivieren voor het 
arrondissement Dordrecht en de dienstkring Schoonhoven, 1945.

2 omslagen
382 1944
383 1945

Agenda's

AGENDA'S

384-452 Agenda's,
1875-1920, 1933-1947 69 delen
384 1875
385 1876
386 1877
387 1878
388 1879
389 1880
390 1881, vanaf 1 april 1e Rivierendistrict.
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391 1e Rivierendistrict, 1882.
392 1e Rivierendistrict, 1883.
393 1e Rivierendistrict, 1884.
394 1e Rivierendistrict, 1885.
395 2e Rivierendistrict, 1881.
396 2e Rivierendistrict, 1883.
397 2e Rivierendistrict, 1884.
398 2e Rivierendistrict, 1885.
399 2e Rivierendistrict, 1886, vanaf 1 oktober Beheer der grote riveren.
400 1887
401 1888
402 1889
403 1890
404 1891
405 1892
406 1893
407 1894
408 1895
409 1896
410 1897
411 1898
412 1899
413 1900
414 1901
415 1902
416 1903
417 1904
418 1905
419 1906
420 1907
421 1908
422 1909
423 1910
424 1911
425 1912
426 1913
427 1914
428 1915
429 1916
430 1917
431 1918
432 1919
433 1920
434 1933
435 1934
436 1935
437 1936
438 1937
439 1938
440 1939
441 1940
442 1941
443 1942
444 1943
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445 1944
446 1945, nrs. 1- 3503.
447 1945, nrs. 3496- 8279.
448 1946, nrs. 1- 3450.
449 1946, nrs. 3451- 7155.
450 1946, nrs. 7156-11194.
451 1946, nrs. 11195-15536.
452 1947, nrs. 1- 2660.

453 Agenda op de ingekomen en uitgaande stukken ten gevolge van de waarneming 
van de dienst in de directie Bovenrivieren voor het arrondissement Dordrecht en de
dienstkring Schoonhoven,
1944-1945 1 deel

Indices

INDICES

454-504 Klappers op trefwoorden,
1875-1920, 1934-1945 51 delen
Over de jaren 1875-1877, 1886 en 1934-1945
mede op eigennamen. Zie ook de aparte klappers
op eigennamen. Vanaf 1876 met aanduiding van de
rivierarrondissementen en vanaf 1915 ook van de
rubrieken van de ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
454 1875
455 1876
456 1877
457 1878
458 1879
459 jan.-mrt. 1881
460 1e Rivierendistrict, apr.-dec. 1881.
461 1e Rivierendistrict, 1883.
462 1e Rivierendistrict, 1885.
463 1e Rivierendistrict, 1886.
464 2e Rivierendistrict, 1882.
465 1889
466 1890
467 1891
468 1895
469 1896
470 1897
471 1898
472 1899
473 1900
474 1901
475 1902
476 1903
477 1904
478 1905
479 1906
480 1907
481 1908
482 1909
483 1910
484 1911
485 1912



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 51

486 1913
487 1914
488 1915
489 1916
490 1917
491 1918
492 1919
493 1920
494 1934
495 1935
496 1936
497 1938
498 1939
499 1940
500 1941
501 1942
502 1943
503 1944
504 1945

505-512 Klappers op eigennamen,
1881, 1892-1897 8 delen
Vanaf 1894 met aanduiding van de arrondissementen.
505 jan.-mrt. 1881

Dit deel betreft het 4e en 5e arrondissement en de Rotterdamse Waterweg.
506 1e Rivierendistrict, apr.-dec. 1881.
507 1892
508 1893
509 1894
510 1895
511 1896
512 1897

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie

ORGANISATIE

513 Stukken betreffende de overdracht en overname van archiefstukken,
1875-1931 1 pak

514 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van grenzen van dienstkringen van 
opzichters en technische ambtenaren, met verzamelstaten en kaarten,
1894-1931 1 pak

515 Stukken betreffende de opheffing en wijziging van 'dienstkringen' (standplaatsen) 
van arbeiders en kantonniers, met enkele verzamelstaten en kaarten,
1898-1932 1 pak

516 Stukken betreffende de mobilisatie, de hiervoor opgeroepen Landweerplichtige 
ambtenaren in de directie, het ontruimen van dienstgebouwen en -woningen te 
Hoek van Holland en het uitvoerverbod van levensmiddelen,
1904, 1914 1 omslag

517 Stukken betreffende de aankoop van dienstwoningen ten behoeve van 
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arrondissementsingenieurs, opzichters en bureelambtenaren,
1919-1930 1 pak

518 Stukken betreffende de aankoop van drie woningen te Den Haag om te dienen als 
bureau voor de hoofdingenieur,
1920-1922 1 omslag

519 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het leveren van twee 
motorvaartuigen voor de dienst op de Rotterdamse Waterweg, met tekeningen,
1928-1929, 1939 1 omslag

520 Stukken betreffende de bestekken voor het bouwen van dienstwoningen te Hoek 
van Holland, met tekeningen, 1930-1932.

1 omslag

521 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren van een 
motorvaartuig voor de bakendienst te Dordrecht, met tekeningen,
1937-1938 1 omslag

522 Staten van bergings- en baggermaterieel in de directie, voornamelijk afkomstig van
het hoofd van SectieV van de Binnenlandse Strijdkrachten,
1945 1 omslag

Taakuitvoering

TAAKUITVOERING
Havens

Havens

523 Stukken betreffende een advies aan de minister inzake bezwaren van de 
Rijnoeverstaten tegen de bouw van de spoorbrug in de Koningshaven te 
Rotterdam,
1876-1877 1 omslag

524 Stukken betreffende adviezen betreffende belemmeringen voor de scheepvaart in 
de Koningshaven te Rotterdam en de aanleg van de Koninginnebrug door de 
gemeente,
1877-1878 1 omslag

525 Stukken betreffende plannen voor een vluchthaven aan het Krammer of het 
Volkerak,
1891-1913 1 pak

526 Stukken betreffende het herstellen en uitbouwen van kademuren in de 
Koningshaven te Rotterdam en betreffende het eigendom en beheer en de 
kadastrale tenaamstelling van deze haven,
1895, 1907-1908 1 omslag

527 Stukken betreffende adviezen aan de minister van Waterstaat inzake het instellen 
en de toepassing en handhaving van het verbod om op de Rotterdamse Waterweg 
kleine vaartuigen aan inkomende en uitgaande zeeschepen vast te maken 
(prikverbod),
1902-1929 1 omslag

528 Stukken betreffende het rijkstoezicht op de scheepvaart op de Rotterdamse 
Waterweg, de regeling van de samenwerking hierbij met personeel van de 
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gemeente Rotterdam en de reorganisatie van de Rijkshavendienst te Rotterdam,
1919-1932 1 omslag

529 Onderhandse overeenkomst voor het aanleggen van een hoge loswal te Lobith,
1921 1 katern

530 Stukken betreffende adviezen over de aanleg van een nieuwe Koninginnebrug over 
de Koningshaven door de gemeente Rotterdam,
1926-1927 1 omslag

531 Stukken betreffende de overvulling van de ankerplaatsen voor binnenschepen te 
Rotterdam, de aankoop van percelen grond langs de Nieuwe Maas te IJsselmonde 
voor het vergroten van het aantal ankerplaatsen en de aanbesteding van het bestek
voor de verbreding van de Nieuwe Maas terzake,
1927-1937 1 pak

532 Stukken betreffende het bestek voor de aanleg van een beschoeiing in de haven 
van Hoek van Holland,
1928-1929 1 omslag

533 Stukken betreffende de bestekken voor het maken van steigerwerken, een 
remmingwerk met vlotten en een kademuur bij en in de Poortershaven nabij 
Maassluis ten behoeve en op kosten van het Departement van Defensie,
1938-1940 1 omslag

534 Stukken betreffende de aanbesteding van het bestek voor het maken en verlengen 
van roeibootsteigers in de vluchthaven aan het Zijpe bij Bruinisse, met tekeningen,
1939 1 omslag

Waterwegen

Waterwegen
Algemeen

Algemeen

535-540 Staten betreffende het toezicht op verleende vergunningen in de 
rivierarrondissementen,
1897-1906 6 omslagen
535 1e Rivierarrondissement, 1901.
536 2e Rivierarrondissement, 1897-1906.
537 3e Rivierarrondissement, 1897-1900 en 1903-1904.
538 4e Rivierarrondissement, 1897-1904.
539 5e Rivierarrondissement, 1898-1905.
540 6e Rivierarrondissement, 1897-1906.

541 Stukken betreffende rapporten aan de Minister van Waterstaat inzake de invloed 
van de normalisatie van de Waal op de waterstanden langs de andere 
hoofdrivieren,
1914-1915 1 omslag

542 Minuten van uitgaande brieven aan de inspecteurgeneraal van de Rijkswaterstaat 
en de Minister van Waterstaat betreffende het open houden van vaarwegen tijdens 
ijsperiodes door het Rijk,
1929 2 stukken

543 Nota van ir. P. Santema van de Studiedienst betreffende de belemmeringen van de 
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scheepvaart op de routes van de Westerschelde naar Rotterdam en Duitsland als 
gevolg van ijs, met geleidebrief en bijlagen,
1954 1 deel

Vaarwegen langs Rotterdam naar zee

Vaarwegen langs Rotterdam naar zee
- Rijn en vertakkingen

- Rijn en vertakkingen

544 Stukken betreffende bijdragen van de directie aan jaarverslagen van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart en adviezen over deze jaarverslagen aan de minister,
1883-1925 1 omslag

545-546 Stukken betreffende adviezen aan de minister over wijzigingen van het 
Rijnvaartreglement, 1884-1940.

2 pakken
545 1884-1910
546 1911-1940

547 Stukken betreffende adviezen aan de minister over herzieningen van het 
Rijnvaartreglement,
1894-1938 1 pak

548 Stukken betreffende de inspectie van de Rijn en haar zijtakken in Nederland door 
een technische commissie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(stroombevaring),
1908 1 omslag
De HID was technisch commissaris voor Nederland in deze commissie.

549 Onderhandse overeenkomst voor het voltooien van de verbetering van de van de 
Waal voor Nijmegen, met aantekeningen betreffende de verlenging,
1914-1916 1 katern

550 Notulen van vergaderingen van de Internationale Rijnvaartcommissie, met bijlagen,
afdrukken,
1921-1924 1 pak

551 Stukken betreffende een onderzoek naar de herziening van de vastgestelde peilen 
aan de peilschalen langs de Rijn door de Subcommissie voor de gelijkwaardige 
waterstanden van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart,
1922-1924 1 omslag

552 Stukken betreffende adviezen aan de Minister van Waterstaat over de regularisatie 
van de Rijn tussen Basel en Straatsburg,
1924-1930 1 pak

553 Rapport van de directie Bovenrivieren betreffende de kanalisatie van de IJssel, met 
bijlagen, afdruk,
1938 1 omslag

554 Rapporten van de directie Bovenrivieren betreffende de kanalisatie van de 
Nederrijn en de Lek, met bijlagen, afdrukken,
1941, 1943 1 pak
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- Rotterdamse Waterweg

- Rotterdamse Waterweg

555-558 Registers van vergunningen, 1853-1945.
4 delen

555 1853-1895
556 1895-1922
557 1923-1939
558 1940-1945

559-564 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende plannen voor en de 
voorbereiding van werken ter verbetering van de Rotterdamse Waterweg, 1878-
1937.

3 pakken en 3 omslagen
559 1881-1890
560 1897, 1899 en 1904-1911.
561 1912-1930
562 1931-1937, 1 omslag
563 Nota's en staten, 1878-1886, 1911 en 1914-1917., 1 omslag
564 Kaarten, tekeningen en grafieken, 1882, 1887-1888, 1911, 1914-1917 

en z.d., 1 omslag

565 Koopakten en vonnissen van onteigening van gronden voor verbetering van de 
Rotterdamse Waterweg,
1879-1927 1 omslag

566 Stukken betreffende de aankoop van grond van de Vereniging tot Landverbetering 
te Dordrecht voor de aanleg van het kanaal door Rozenburg, het onderhoud van 
het kanaal en onderhandelingen met de Vereniging tot Landverbetering over de 
opheffing van dit kanaal,
1881-1930 1 pak

567 Processen-verbaal van overdracht van percelen grond te Hoek van Holland aan 
derden, met kaarten,
1889-1926 1 omslag

568 Stukken betreffende de verkoop aan en het gebruik door derden van gronden langs 
de Rotterdamsche Waterweg,
1901-1912, (1920) 1 omslag

569 Stukken betreffende het verbreden en verdiepen van de Scheur tussen Maassluis en
Hoek van Holland en het beheer van de Scheurpolder en de Afgedamde Scheur,
1908-1918, 1 omslag

570 Stukken betreffende de rapportage over het gebruik van betonijzer bij de aanleg 
van dammen in zee bij Hoek van Holland,
1909 1 omslag

571 Stukken betreffende de overeenkomst tot wijziging van het bestek voor de 
voltooiing van de leidam aan het Zuiderhoofd te Hoek van Holland als gevolg van 
stormschade, met tekeningen,
1911-1912 1 omslag

572 Stukken betreffende het stranden van het Italiaanse stoomschip "Sirena",
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1926-1930 1 omslag

573 Stukken betreffende de modernisering van de zelfregistrerende peilschaal te Hoek 
van Holland,
1929-1934 1 omslag

574 Stukken betreffende de bestekken voor de verbetering van en baggerwerk in het 
Scheur, alsmede het opruimen en maken lichtopstanden, met kaarten,
1931-1934 1 omslag

575 Stukken betreffende betreffende de subsidieaanvraag en het verzoek om 
vergunning voor de bouw van de Maastunnel door de gemeente Rotterdam,
1931-1937 1 pak

576 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het opruimen van het 
voor de mond van de Rotterdamse Waterweg gestrande stoomschip Ceres,
1934 4 stukken

577 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een peilschaalhuisje aan de 
Nieuwe Maas te Rotterdam, met tekening,
1939-1940 1 omslag

578 Stukken betreffende de aanbesteding van het bestek en de vergunning voor het 
afbreken en herbouwen van een peilschaalhuisje aan de Nieuwe Maas te 
Vlaardingen, met tekening,
1940 1 omslag

579 Stukken betreffende plannen tot verhoging van de waterkering langs de Nieuwe 
Maas door de gemeente Rotterdam, met kaarten,
1940-1946 1 pak

580 Stukken betreffende het bestek voor het maken van de afsluitdijken voor de 
afdamming van de Brielse Maas met bijkomende werken,
1949-1951 1 pak

581 Verslag van ir. P. Santema van de Studiedienst betreffende de ijswaarnemingen op 
de Brielse Maas, het kanaal door Voorne en het Haringvliet gedurende de winter 
1953-1954, met geleidebrief en bijlagen,
1954 1 deel

Vaarwegen van Dordrecht naar zee

Vaarwegen van Dordrecht naar zee

582-584 Registers van vergunningen voor werken in en langs de Oude Maas, met 
alfabetische lijsten van vergunninghouders, 1855-1944.

3 delen
582 1855-1902
583 1903-1926
584 1927-1944

585-586 Registers van vergunningen voor werken in en langs de Dordtsche Kil, het Mallegat 
en het Spui, met een alfabetische lijst van vergunninghouders,
1859-1945 2 delen
585 1859-1917
586 1918-1945
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587-589 Stukken betreffende het onderhoud van en plannen voor de vaarweg van 
Dordrecht naar zee,
1883-1931 3 pakken
587 1883-1884 en 1895-1915.
588 1916-1925
589 1926-1931

590 Stukken betreffende de wijziging van de spoorbrug over de Oude Maas bij 
Dordrecht en de wijziging van het scheepvaartreglement voor deze brug,
1892-1928 1 omslag

591 Verslagen van de Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek betreffende 
de waterweg van Dordrecht naar zee, met enkele ingekomen stukken,
1896-1898 1 pak

592 Stukken betreffende de aankoop en de overdracht van percelen grond langs de 
Oude Maas en de Noord en betreffende het beheer van deze gronden,
1926-1932 1 omslag

593 Stukken betreffende vergoeding van schade van de aannemer bij de uitvoering van 
het bestek voor het maken van een vaargeul van de Oude Maas naar het Mallegat,
1927-1932 1 omslag

594 Stukken betreffende de aanbesteding en afrekening van het bestek voor het maken
van een scheidingsdam tussen de Oude Maas en het Spui en de aanleg van acht 
kribben in de Oude Maas, met kaart,
1929-1930 1 omslag

595 Stukken betreffende de bestekken voor het maken van een hefbrug over de Oude 
maas te Barendrecht en het maken van een kabelgeul bij deze brug, met kaart,
1929-1934 1 omslag

596 Onderhandse overeenkomst voor het verdiepen van gedeelten van de Oude Maas 
door de gemeente Rotterdam, afschrift,
1930 1 stuk

597 Stukken betreffende de afrekening van de bestekken voor het verdiepen van 
gedeelten van de vaargeul in de Oude Maas,
1930-1932 1 omslag

598 Stukken betreffende de afrekening met de gefailleerde aannemer van het bestek 
voor het maken van een getijmeter met peilput en bijbehorend gebouwtje aan de 
Oude Maas te Goidschalxoord, met tekening,
1930-1933 1 omslag

599 Stukken betreffende het bestek voor het verbeteren van de Oude Maas nabij 
Spijkenisse en het geschil met de aannemer over de afrekening, met kaarten,
1938-1941 1 omslag

600 Stukken betreffende de aanbesteding en afrekening van het bestek voor 
baggerwerk in de Oude Maas voor het maken van een ankerplaats bij de 
Krabbegeul en voor onderhoudsbaggerwerk in de Oude Maas en de Krabbegeul, 
met kaarten,
1940-1942 1 omslag
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601 Stukken betreffende plannen voor de afdamming van het Spui,
1944-1954 1 pak

Vaarwegen naar Belgie

Vaarwegen naar Belgie

602 Stukken betreffende de normalisering van de benedenmond van de Nieuwe 
Merwede bij de Anna Jacominaplaat,
1886-1891 1 omslag

603-604 Tekeningen ,'Profieltekeningen', en staten van peilingen bij de brug over het 
Hollands Diep, 1890-1897.

2 pakken
603 1890-1895
604 1896-1897

605 Register van vergunningen voor werken bij de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, 
met een alfabetische lijst van vergunninghouders,
1933-1945 1 deel

606 Stukken betreffende het bestek voor het maken van bezinkingen in en kaden bij het
Hellegat, met tekening,
1934 1 omslag

607 Nota betreffende plannen tot het verleggen van de Beneden Merwede bij 
Sliedrecht, met bijlagen,
1942 1 omslag

- Hollandse IJssel

- Hollandse IJssel

608 Register van vergunningen voor werken in en langs de Hollandse IJssel,
1875-1945 1 deel

609 Stukken betreffende het bestek voor het aanbrengen van geleidelichten langs de 
Hollandse IJssel,
1925-1928 1 omslag

610 Stukken betreffende het bestek voor het maken van zes dukdalven bij bruggen over
de Hollandse IJssel nabij Gouda,
1931 1 omslag

611 Stukken betreffende de verbetering en de afdamming van de Hollandse IJssel,
1934-1935, 1943, (1947) 1 pak

612 Vonnissen van onteigening van gronden voor de verbetering van de Hollandse 
IJssel,
1937-1939 1 omslag

613 Stukken betreffende de bestekken en onderhandse overeenkomsten voor de 
verbetering van de Hollandse IJssel, met tekeningen,
1938-1943 1 pak

614 Kaarten en tekeningen betreffende de afdamming van de Hollandse IJssel,
1940-1952, en z.d 1 pak
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615 Stukken betreffende berekeningen van de waterbehoefte van de Hollandse IJssel 
en een ontwerp voor de aanleg van een gemaal nabij Haastrecht,
1943, en z.d 1 omslag

616 Begrotingen en nota's met berekeningen betreffende de afdamming van de 
Hollandse IJssel, met bijlagen,
1947-1948, en z.d 1 pak

Overige waterwegen

Overige waterwegen

617 Stukken betreffende de voorbereiding van het bestek voor het verbeteren van de 
Maas bij de Piekenwaard in de gemeente Rossum, met kaarten,
1882-1886 1 omslag

618 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het scheepvaartreglement 
voor de spoorbrug over het Wantij,
1884-1888, 1910 1 omslag

619 Stukken betreffende de aanleg van de nieuwe mond van de Maas via de Bergse 
Maas en de Amer en betreffende de scheiding van de Maas en de Waal,
1892-1903 1 pak

620 Stukken betreffende de afrekening van het bestek voor de verbetering van de IJssel 
bij Brummen en baggerwerk nabij Westervoort, met kaart,
1928-1930 1 omslag

Overige taken

Overige taken

621 Stukken betreffende verbeteringen en voorzieningen aan de aanlegsteigers van de 
veren MaassluisRozenburg en Rozenburg-Brielle.
1894-1939 1 pak
Zie ook bestek 83/1931-1932 in inv.no. 574.

622 Stukken betreffende het plaatsen van een lichtboei in het West-Hellegat door het 
Loodswezen ten behoeve van de veerdienst Numansdorp-Ooltgensplaat,
1924-1928 1 omslag

623 Stukken betreffende adviezen aan de Minister van Waterstaat en de directeur-
generaal van de Rijkswaterstaat inzake de verbindingen van Rotterdam met het 
zuiden en oosten van Nederland en inzake de brug over het Hollands Diep te 
Moerdijk,
1930-1932 1 omslag

624 Stukken betreffende de afrekening en schadevergoeding bij de uitvoering van het 
bestek voor het maken van verharde opritten naar de veerweg te Groote Lindt bij 
Zwijndrecht,
1932-1933 1 omslag

625 Stukken betreffende een rapport over de invloed van de werken tot 
landaanwinning in het Verdronken Land van Saaftinge op de Westerschelde, met 
kaarten,
1938 1 omslag
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626 Stukken betreffende het bestek voor het verplaatsen van een opslagplaats voor 
ontplofbare stoffen van Rozenburg naar de omgeving van de Poortershaven,
1938-1939 1 omslag

627-628 Stukken betreffende de Commissie inzake Stormvloeden op de Benedenrivieren,
1939-1944 1 pak en 1 omslag
De commissie had tot taak de minister van Waterstaat voor te lichten over de in het gebied van de 
benedenrivieren te verwachten stormvloedstanden en de eventueel te nemen 
veiligheidsmaatregelen. De HID's Schlingeman en Harmsen waren lid van de commissie. Ir. Van Veen
van de directie was secretaris. Dit zijn echter geen secretariaatsstukken.
627 Rapporten, met bijlagen, concepten, 1942 en z.d.
628 Notulen van vergaderingen en brieven met bijlagen,, 1 omslag

629 Koopakten van percelen grond langs de Bergsche Maas, de Amer en het Hollands 
Diep ten behoeve van de verzwaring van de dijken langs deze waterwegen, 
afschriften,
1940-1953 1 omslag

630 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de gemeente Rotterdam 
voor het aanbrengen van een beschermingsinrichting voor de bruggen over de 
Oude Maas en de Koningshaven tegen door vliegtuigen afgeworpen torpedo's en 
mijnen op vordering van de Duitse bezettingsautoriteiten,
1941-1942 1 omslag

631-634 Stukken betreffende het vrijmaken van waterwegen door het opruimen van 
wrakken en het herstellen van bruggen,
1945-1954 1 pak en 3 omslagen
631 Het vrijmaken van de Waterwegen in Nederland door diensten van 

de Rijkswaterstaat, 1945-1947, 1 pak
632 Het bergen van schepen op de Rijn in Duitsland, 1945-1947.
633 Het bergen van het dok V te Amsterdam en het opruimen van het 

zich hierin bevindende wrak van het stoomschip 'XXIV Maggio', 
1945-1948.

634 Het bergen van de Franse tanker 'Salome', 1945-1948 en 1954.

635 Nota van de Studiedienst betreffende de toetsing van de dijksprofielen in Zeeland 
aan de door de Stormvloedcommissie gehanteerde normen, met bijlagen,
1946 1 deel

636 Staten en kaarten betreffende het plan tot het maken en verhogen van de 
waterkeringen langs de Rotterdamse Waterweg en op de Zuidhollandse eilanden 
(Vijf Eilandenplan), met minuut van een uitgaande brief,
1947-1948, z.d 1 pak

637 Nota van de opzichter van de Studiedienst J. Haring betreffende 
diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat, Keeten, Mastgat en Zijpe, met 
bijlagen,
1947-1948 1 omslag

638 Nota van de opzichter van de Studiedienst J. Haring betreffende 
diepteveranderingen in het kustgebied Goeree-Walcheren, met bijlagen,
1948 1 omslag

639 Nota van ir. P. Santema van de Studiedienst betreffende de visserij in de 
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Zuidhollandse en Zeeuwse stromen, met bijlagen,
1952 1 deel

640 Nota van de Studiedienst betreffende inhouds- en diepteveranderingen van de 
Zuidwestelijke wateren van Nederland en het zeegat van Texel, van het Vlie en van 
de Eems, met bijlagen,
1953 1 deel

2e AFDELING (1876-) 1947-1975

2E AFDELING (1876-) 1947-1975
00/005 ORGANISATIE, BEVOEGDHEDEN, VERHOUDINGEN

00/005 ORGANISATIE, BEVOEGDHEDEN, VERHOUDINGEN
00

00

641 Stukken betreffende een organisatieonderzoek van de Rijkswaterstaat,
1951-1954 1 omslag

002

002

642 Stukken betreffende de organisatie van de Deltadienst en de verhouding met deze 
dienst,
1955-1956, 1965 1 omslag

643-648 Stukken betreffende het Deltacomité, 1969-1970.
6 pakken

Het comité had als taak de coördinatie bij de voorbereiding van het beleid van de Rijkswaterstaat in 
Zuid-West Nederland.
643 1969-1970
644 1971
645 1972
646 1973
647 1974
648 1975

002.12

002.12

649 Stukken betreffende de overdracht van de Noordelijke Afdeling Studiedienst te 
Hoorn aan het arrondissement Hoorn van de directie Noord-Holland en de 
overdracht van personeel en materiaal van de Studiedienst van de directie aan de 
Centrale Studiedienst van de Directie van de Waterstaat,
1950, 1955 1 omslag

650 Stukken betreffende de organisatie van het advies- en onderzoekwerk voor de 
'natte' waterstaat door de diverse studiediensten,
1955, 1973, 1975 1 omslag

651 Stukken betreffende het inzetten van een jurist op de hoofddirectie voor de 
problemen van de directie en diens taak,
1971 1 omslag

002.2

002.2

652 Stukken betreffende de taak en organisatie van de directie en betreffende 
voorgestelde grenswijzigingen met de directies Bovenrivieren, Limburg, Noord-
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Brabant en Zeeland, met fotocopiëen van stukken betreffende de instelling van het 
Rivierbeheer,
1933, 1942-1974, en z.d 1 pak

653 Stukken betreffende de taak van de directie op de Noordzee en de afbakening van 
deze taak met de directie Waterhuishouding en Waterbeweging,
1969-1971 1 omslag

654-657 Stukken betreffende de hoofdlijnen en doorstructurering van de reorganisatie van 
de directie, 1972-1975.

3 pakken en 1 omslag
654 1972
655 1973
656 1974
657 1975, 1 omslag

658-660 Stukken betreffende de afbakening van de taak en de grens met de directie 
Noordzee en betreffende de overdracht van taken en middelen aan deze directie,
1972-1975 2 omslagen en 1 pak
658 1972-1973
659 1974, 1 pak
660 1975

661 Stukken betreffende de uitvoering van het projectbeleidsplan voor de verhuizing 
van dienstonderdelen van de directie naar Dordrecht,
1974-1975 1 pak

662 Stukken betreffende de taakverdeling bij het uitvoeren van metingen met de 
districten Zuidwest, Kust en Noordzee van de directie Waterhuishouding en 
Waterbeweging,
1974-1975 1 omslag

002.3

002.3

663 Stukken betreffende de werkzaamheden van de ingenieur in het arrondissement 
Hoorn van de directie NoordHolland voor de Studiedienst van de directie 
Benedenrivieren,
1934-1935 1 omslag

664 Stukken betreffende de voorgestelde instelling van de Studiedienst als 
afzonderlijke afdeling,
1936, 1950 1 omslag

665 Stukken betreffende de grens van het arrondissement Rotterdam, alsmede de 
overdracht aan en uitbreiding van taken van dit arrondissement en het daarvoor 
benodigde personeel en betreffende de standplaats van de dienstkring Hoek van 
Holland,
1948-1965 1 omslag

666 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Afdeling Dijksverhogingen en van 
het arrondissement Dordrecht,
1952, 1970 1 omslag

667 Stukken betreffende de instelling van het Bouwbureau Havenmond Hoek van 
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Holland en de Afdeling Havenmonden,
1960-1966 1 omslag

668 Stukken betreffende de uitbreiding van de werkzaamheden van de 
Rijkshavendienst te Rotterdam en het daarvoor benodigde personeel,
1961, 1965 1 omslag

669 Stukken betreffende vergaderingen van de Stuurgroep Studiedienst Verkeer te 
Water.
1970-1971 1 omslag
De stuurgroep werd in het leven geroepen ter voorbereiding van de instelling en begeleiding van 
deze onder het arrondissement Dordrecht ressorterende dienst. In 1972 werd deze dienst ingedeeld 
bij de Dienst Verkeerskunde.

670 Stukken betreffende de instelling en opbouw van de Rijkshavenmeestersdienst te 
Dordrecht,
1970-1971 1 omslag

002.4

002.4

671 Stukken betreffende de instelling, wijziging en opheffing van dienstkringen en 
kantons in de directie,
1928-1972 1 pak

003

003

672 Brieven aan de Hoofddirectie van de Rijkswaterstaat betreffende de vaststelling 
van het bij de reorganisatie behorende personeelsplan, met bijlagen, minuten,
1975 1 pak

003.2

003.2

673 Stukken betreffende de voorgestelde functie van rijkshavenmeester in de directie,
1975 1 omslag

003.4

003.4

674 Staten betreffende de organisatie en formatie van de administratie van de directie 
en de daaronder ressorterende diensten, met circulaire en geleidebrieven,
1952 1 omslag

004.2

004.2

675 Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden inzake het verlenen van 
vergunningen, goedkeuren van tekeningen etc. aan de hoofdingenieur-directeur en 
de arrondissementsingenieurs,
1932-1973 1 omslag

005.2-262. 813

005.2-262. 813

676 Stukken betreffende het in overleg met de directie Bovenrivieren verlenen van 
vergunningen voor het baggeren van zand in de Boven-, Beneden- en Nieuwe 
Merwede,
1946 1 omslag
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005.4

005.4

677 Stukken betreffende de samenwerking en taakverdeling met de Rijkspolitie te 
water,
1962 1 omslag

678 Stukken betreffende knelpunten bij kruisingen van scheepvaart- en spoorwegen,
1970-1972, 1979 1 omslag

679 Stukken betreffende de overleggroep ter advisering van de samenwerkingsregeling 
met het directoraatgeneraal van het Loodswezen van het ministerie van Defensie,
1974-1975 1 omslag

005.4-262. 813

005.4-262. 813

680 Stukken betreffende de regeling met de directie van 's Rijks Belastingen en 
Domeinen te Arnhem inzake het verlenen van vergunningen tot het onttrekken van 
zand aan de grote rivieren,
1946-1950, 1953, 1959 1 omslag

01/06 INWENDIGE AANGELEGENHEDEN

01/06 INWENDIGE AANGELEGENHEDEN
011.41

011.41

681 Stukken betreffende de vaststelling van de bijzondere instructie voor de 
sluiswachter bij de stormvloedkering in de Hollandse IJssel,
1958-1970 1 omslag

018.18

018.18

682 Stukken betreffende de vervanging van personeel in de directie, dat bij 
oorlogsomstandigheden in werkelijke militaire dienst moet treden,
1961-1972 1 omslag

024.51

024.51

683 Stukken betreffende de inrichting van de archieven en de toepassing van de nieuwe
inrichting door de diverse onder de directie ressorterende diensten,
1943-1956 1 omslag

684 Stukken betreffende de overdracht en overname van archiefstukken,
1945-1974 1 omslag

685 Brief van de hoofdingenieur van het arrondissement Rotterdamse Waterweg 
betreffende de ordening van zijn archief, met bijlagen,
1946 1 omslag

029.2

029.2

686 Stukken betreffende het zenden van foto's van belangrijke werken aan de directeur-
generaal,
1966-1971 1 omslag
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031

031

687-689 Stukken betreffende de huisvesting van het arrondissement Dordrecht met de 
daaronder ressorterende en in Dordrecht gevestigde diensten,
1920-1974 3 omslagen
687 Nieuwe haven en nieuwbouw, 1920, 1952-1957 en 1962-1971.
688 Wijnstraat 170, 1967-1969 en 1974.
689 Wolwevershaven 23, 1970-1974.

690 Processen-verbaal van overname en overgave in materieel beheer van en aan het 
ministerie van Financien van een dienstwoning met erf te IJsselmonde, met 
geleidebrieven,
1939-1941, 1951 1 omslag

691 Stukken betreffende de huisvesting van het bureau voor de verbetering van de 
haven van Bergen op Zoom in deze plaats,
1940-1945 1 omslag

692 Stukken betreffende de huisvesting van de directie in de Van Speykstraat te Den 
Haag,
1941, 1946-1949 1 omslag

693 Stukken betreffende de huisvesting van de Studiedienst te 's-Gravenzande,
1942, 1945-1946 1 omslag

694 Lijst van bij de directie in gebruik zijnde panden, met circulaire en enkele 
geleidebrieven,
1945 1 omslag

695 Stukken betreffende de huisvesting van het arrondissement Rotterdam en de daar 
onder ressorterende en in Rotterdam gevestigde diensten,
1946-1965 1 omslag

696 Stukken betreffende de huisvesting van de dienstkring Hoek van Holland in deze 
plaats,
1946-1947, 1958-1960 1 omslag

697 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond en de onderhandse 
overeenkomst voor het bouwen van een dienstwoning met wachtgebouwtje en 
magazijn nabij de vluchthaven te Dinteloord,
1950-1954 1 omslag

698 Stukken betreffende de huisvesting van de afdeling Havenmonden te Hoek van 
Holland en de onderhandse overeenkomsten voor de aankoop en het plaatsen en 
uitrusten van kantoorverblijven te Hoek van Holland,
1968-1972 1 omslag

699 Stukken betreffende de huisvesting van de directie in de Boorlaan te Den Haag en 
de Sir Winston Churchilllaan te Rijswijk,
1970-1972 1 omslag

700 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en plaatsen 
van een houten kantoorgebouw ten behoeve van de Peil- en Meetdienst van het 
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arrondissement Rotterdam te Hoek van Holland,
1970-1972 1 omslag

701 Rapport van ir. P.C. Mazure betreffende de kantoorruimte en havenaccommodatie 
voor de verschillende Rijkswaterstaatsdiensten in Hoek van Holland, met bijlagen 
en geleidebrief,
1971 1 omslag

702 Stukken betreffende de keuze van Dordrecht als vestigingsplaats en de huisvesting 
van de directie,
1973-1975 1 omslag

032.3

032.3

703 Stukken betreffende het aanschaffen, bedrijfsklaar opstellen en uitbreiden van het 
Hi Fix plaatsbepalingssysteem voor de bouw van de nieuwe havenmonden te Hoek 
van Holland en Scheveningen,
1964-1971 1 omslag

704 Stukken betreffende het onderzoek naar en de aanleg van een 
radioplaatsbepalings- en navigatiesysteem voor de zuidelijke Noordzee en 
Europoort (Europoort navigatie chain),
1968-1971 1 omslag

034.3

034.3

705 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van de 
motorvaartuigen 'R.H.D. I' en 'R.H.D. II' voor de Rijkshavendienst te Rotterdam en 
het motorvaartuig 'Brielsche Maas' voor de bakendienst op deze waterweg, 
alsmede de overdracht van dit laatste vaartuig aan de Dienst der Domeinen,
1931, 1958 1 omslag

706 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
een stalen boorbak aan de Studiedienst van de directie,
1937-1938, 1947 1 omslag

707 Stukken betreffende de inbeslagname en teruggave van het peilvlet 'Echo' van het 
arrondissement Rotterdamse Waterweg, het herstellen en verbouwen van dit 
vaartuig en het gebruik van dit vaartuig door de dienstkring Rozenburg,
1944-1973 1 omslag

708 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het 
bakenmeestersvaartuig 'Maas' van het arrondissement Dordrecht, de inrichting van
dit vaartuig tot peilvlet en de overdracht aan de Dienst der Domeinen,
1944-1950, 1960 1 omslag

709 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het 
motordirectievaartuig 'Inspecteur-generaal Jolles' van de Rijkshavendienst te 
Rotterdam en de overdracht aan de ingenieur in het arrondissement Terneuzen van 
de directie Zeeland,
1945-1946 1 omslag

710 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het 
bakenmeestersvaartuig 'Amer' van het arrondissement Dordrecht, de vrijgave van 
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dit vaartuig en de overdracht aan de Dienst der Domeinen,
1945-1957 1 omslag

711 Stukken betreffende de vervanging van vaartuigen bij de Rijkshavendienst te 
Rotterdam,
1946-1949 1 omslag

712 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bedrijfsklaar maken 
van de motorboot VIII van de Rijkshavendienst te Rotterdam en de ombouw van dit
vaartuig tot woonschip,
1946-1949 1 omslag

713 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het directievaartuig 'Jan 
Blanken' van het arrondissement Dordrecht, het installeren van een nieuwe 
stuurmachine op dit vaartuig en de overdracht aan de Dienst der Domeinen,
1946-1952, 1964-1965 1 omslag

714 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het stoomvaartuig 
'Merwede' van het arrondissement Dordrecht en de overdracht aan de Dienst der 
Domeinen,
1946, 1954-1955 1 omslag

715 Stukken betreffende opgaven van varend materieel aan de directeur-generaal,
1947-1975 1 omslag

716 Stukken betreffende de aankoop van een casco van een motorjacht, de afbouw van 
dit casco tot het directievaartuig 'Nieuwe Waterweg' van de Rijkshavendienst te 
Rotterdam en de overdracht van dit vaartuig aan de Deltadienst,
1947-1949, 1969-1970 1 omslag

717 Stukken betreffende de aankoop van het motorschip 'P 1', de verbouwing tot het 
bakenmeestersvaartuig 'Hollandsch Diep' van het arrondissement Dordrecht, de 
outillage van dit vaartuig en de overdracht aan de Dienst der Domeinen,
1947-1973 1 omslag

718 Stukken betreffende de aankoop van een motorboot, de ombouw tot het 
dienstvaartuig 'R.H.D. IV' van de Rijkshavendienst te Rotterdam, de verbouwing van
dit vaartuig voor het verrichten van controlemetingen in de nieuwe havenmond van
Hoek van Holland en de overdracht aan de Dienst der Domeinen,
1948-1971 1 omslag

719 Stukken betreffende de inrichting van het motorvlet 'Nieuwe Merwede' van het 
arrondissement Dordrecht tot peilvlet en de overdracht aan het arrondissement 
Maas van de directie Limburg,
1948-1964 1 omslag

720 Stukken betreffende onderhandse overeenkomsten voor het maken en verbouwen 
van pontons voor nood- en wrakverlichting ten behoeve van het arrondissement 
Rotterdamse Waterweg,
1949-1961 1 omslag

721 Stukken betreffende de aankoop van een casco van een vlet, het afbouwen van dit 
vaartuig tot het kantonniersvlet 'Scheur' (vanaf 1966 'Hollandsche IJssel') van het 
arrondissement Rotterdamse Waterweg en de overdracht aan de Dienst der 
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Domeinen,
1950-1972 1 omslag

722 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het ontwerpen, maken 
en leveren van de stalen motorvaartuigen 'R.H.D. I.' en 'R.H.D. II' met toebehoren 
voor de Rijkshavendienst te Rotterdam,
1954-1957 1 omslag

723 Stukken betreffende het vervangen van de motor van het dienstvaartuig R.H.D. III 
(naderhand 'Hollandsche IJssel') van de Rijkshavendienst te Rotterdam en de 
overdracht aan het arrondissement Zwolle van de directie Overijssel,
1956-1957, 1967 1 omslag

724 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomsten voor het 
maken en leveren van het motorvaartuig 'R.H.D. VI' met toebehoren voor de 
Rijkshavendienst te Rotterdam en voor het aanbrengen van een nieuwe 
scheepsdieselmotor en roerpropeller,
1959-1973 1 omslag

725 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
de motorvletten 'Nieuwe Maas' en 'Hollandsche IJssel' met toebehoren aan het 
arrondissement Rotterdamse Waterweg,
1961-1963 1 omslag

726 Stukken betreffende de overdracht van de motorvlet 'Oude Maas' van het 
arrondissement Dordrecht aan het arrondissement Hoorn van de directie Noord-
Holland,
1962-1963 1 omslag

727 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het motorvlet 'Maas' met toebehoren aan het arrondissement Dordrecht,
1962-1964 1 omslag

728 Stukken betreffende de overdracht van het motorschip 'Spanjaardsgat' (voorheen 
'Nieuwe Maas') aan de directie Overijssel,
1963 1 omslag

729 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor de aankoop van en de 
opbouw op drie scheepjes van het arrondissement Rotterdamse Waterweg voor de 
bebakening van scheepswrakken op de Rotterdamse Waterweg,
1963-1965 1 omslag

730 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het motorvlet 'Scheur' met toebehoren aan het arrondissement Rotterdamse 
Waterweg,
1964-1966 1 omslag

731 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het motorvlet 'Amer' met toebehoren aan het arrondissement Dordrecht,
1965-1966 1 omslag

732 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst voor het maken
en leveren van het motorvlet 'Nieuwe Merwede' met toebehoren voor de 
kantonniersdienst op de gelijknamige waterweg,
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1965-1966 1 omslag

733 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
de stalen motoraak 'Helsluis' met toebehoren voor het personeel van de 
gelijknamige sluis te Sliedrecht,
1967-1968 1 omslag

734 Stukken betreffende de overname van de woonark 'Intermezzo' van de Deltadienst 
en de overdracht aan de Dienst der Domeinen,
1967-1972 1 omslag

735 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het bakenvaartuig 'Goude' met toebehoren aan het arrondissement Dordrecht,
1968-1971 1 omslag

736 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het meetvaartuig 'Christiaan Brunings' met toebehoren aan het arrondissement 
Rotterdamse Waterweg en de aanschaf van apparatuur,
1968-1974 1 omslag

737 Proces-verbaal van overname van de woonark 'Zeepaard' van de Deltadienst, met 
geleidebrieven,
1969 1 omslag

738 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
een stalen kantonniersvaartuig met toebehoren voor de kantonniersdienst in de 
dienstkring Hoek van Holland,
1970-1972 1 omslag

739 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen patrouillevaartuig 'R.H.D. VIII' met toebehoren voor de Rijkshavendienst 
te Rotterdam,
1971-1973 1 omslag

740 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het motorvlet 'Hartel' voor de dienstkring Rozenburg,
1972-1973 1 omslag

741 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het peilvaartuig 'Indus' met toebehoren aan het arrondissement Rotterdamse 
Waterweg,
1973-1974 1 omslag

742 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het peilvlet 'Slaggaard' met toebehoren aan het arrondissement Dordrecht,
1973-1974 1 omslag

042.1

042.1

743-746 Stukken betreffende de bijdragen van de directie aan de 10-jarenplannen voor 
waterstaatswerken van 19651974 tot en met 1975-1984, 1963-1975.

4 omslagen
743 1963-1968
744 1968-1971
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745 1971-1973
746 1973-1975

747 Stukken betreffende de bijdrage van de directie aan de meerjarenplannen voor de 
civiele verdediging van de Rijkswaterstaat over de jaren 1968-1971 en 1972-1975,
1966-1972 1 omslag

042.2

042.2

748-749 Stukken betreffende de vaststelling van het werkplan van de directie voor 1970 en 
1974,
1969-1974 2 omslagen
748 1969-1970
749 1973-1974

061

061

750 Stukken betreffende vergaderingen van de Werkgroep C 5 'Capaciteitsbepaling 
Scheepvaartwegen' van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
1969-1972 1 omslag

751 Stukken betreffende de vergaderingen van de dienstcommissie,
1971-1975 1 omslag

752 Stukken betreffende de samenstelling en de taak van de Werkgroep Sanering 
Rijkswateren in het Benedenrivierengebied en haar sub-werkgroepen,
1974-1975 1 omslag

061-052.25

061-052.25

753 Stukken betreffende de samenstelling en de taak van een permanente 
tentoonstellingscommissie voor de Rijkswaterstaat,
1937-1939 1 omslag

061-2.05

061-2.05

754-755 Stukken betreffende de vergaderingen en de rapporten van de Contactgroep 
Ontwikkeling Havengebied Rotterdamse Waterweg, vanaf 1957 Werkgroep 
Ontwikkeling Rijnmondhavens,
1956-1964 2 pakken
754 1956-1960
755 1960-1964

756 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Stuurgroep definitieve
Toegang Europoort/Maasvlakte en haar werkgroep,
1966-1968 1 omslag

757 Stukken betreffende de onder auspicien van de Werkcommissie Deltagebied van de
Rijksplanologische Commissie te verrichten havenprojectstudies voor Zuid-West 
Nederland,
1968-1971 1 omslag

758-761 Stukken betreffende de vergaderingen en rapporten van de Werkgroep 
Havengebieden Zuid-Holland,
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1968-1969 4 pakken
De werkgroep had als taak het verrichten van een technische, nautische en waterstaatkundige studie
voor de Maasvlakte.
758 1968-1969
759 1970
760 1971-1972
761 1973-1975

762 Stukken betreffende de vergaderingen en rapporten van de Werkgroep 
Havengebieden Noord-Brabant,
1969-1971 1 omslag
De werkgroep had als taak het verrichten van een technische, nautische en waterstaatkundige studie
voor het gebied nabij Moerdijk.

763 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Werkgroep Havens en 
Vaarwegen in het noordelijk Deltabekken, 1970.

1 pak
De werkgroep had als taak het verzamelen van bouwstenen voor een standpuntbepaling inzake de 
mogelijke ontwikkeling van havens in het noordelijk Deltabekken.

764-765 Stukken betreffende het periodiek havenoverleg met de gemeente Rotterdam,
1971-1975 2 omslagen
764 1971-1973
765 1974-1975

061-2.076

061-2.076

766-767 Stukken betreffende de vergaderingen en de rapporten van de Werkgroep 
Spoorbrug Dordrecht,
1958-1965 2 omslagen
766 1958-1962
767 1963-1965

061-212.5

061-212.5

768 Stukken betreffende het periodiek overleg met de Provinciale Planologische Dienst,
de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht over de 
Drechtstedenagglomeratie (Commissie prof. Klein),

061-234.2

061-234.2

769 Stukken betreffende de vergaderingen van de Werkgroep nautische Aspecten 
nieuwe Haventoegang Rozenburg.
1959-1962, 1 omslag
De werkgroep had als taak de studie naar de juiste plaats en vorm van de havenmond van 
Rozenburg in zee.

061-262.35

061-262.35

770 Nota van de ingenieur van het arrondissement Rotterdamse Waterweg betreffende 
de rampenbestrijding in het beheersgebied van de directie voor de gelijknamige 
werkgroep, met enkele ingekomen brieven,
1972 1 omslag
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061-262.359

061-262.359

771 Nota van de ingenieur van het arrondissement Rotterdamse Waterweg voor de 
Commissie 'Veiligheid Overlaadplaatsen voor ontplofbare Stoffen' betreffende de 
verbetering van deze op- en overslag op de Rotterdamse Waterweg, met bijlagen 
en geleidebrief,
1959 1 omslag

061-262.521

061-262.521

772-773 Stukken betreffende de vergaderingen en de rapporten van de Commissie 
Drinkwatervoorziening Rotterdam,
1954-1965 2 omslagen
772 1954-1958
773 1963-1965

774-776 Stukken betreffende de vergaderingen en de rapporten van de Commissie 
Zoetwatervoorziening Midden-West Nederland,
1965-1975 3 pakken
774 1965-1967
775 1968-1972
776 1973-1975

061-386

061-386

777 Stukken betreffende de studie naar de ontwikkeling van de scheepvaart in de 
directie en het mogelijk hiervoor samenstellen van een werkgroep,
1963-1969 1 omslag

061-62

061-62

778 Brief van de arrondissementsingenieur te Dordrecht aan de secretaris van de 
Werkgroep Organisatie Beheer Waterhuishouding, met bijlagen,
1970 1 omslag

061-626

061-626

779 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Werkgroep Dienst 
Waterbouwkundige Werken,
1971-1973 1 omslag

061-628.3

061-628.3

780-781 Stukken betreffende de vergaderingen, het verslag en de opheffing van de 
Commissie Afvalwatervraagstuk zuidelijk Deel Randstad Holland,
1961-1978 2 omslagen
780 1961-1968
781 1969-1978

062

062

782-789 Notulen van vergaderingen van de hoofdingenieursdirecteur, deels met lijsten van 
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behandelde punten,
1927-1971 8 pakken
782 1927-1931
783 1932-1935
784 1936-1939
785 1940-1944
786 1945-1950
787 1951-1955
788 1956-1963
789 1964-1971

790 Stukken betreffende de opgave aan de voorzitter van de vergadering van 
hoofdingenieurs-directeur inzake de formatie van middelbaar technisch personeel 
in de directie,
1953 1 omslag

791-792 Notulen van vergaderingen van de directeur-generaal met de hoofdingenieurs-
directeur, met agenda's en enkele bijlagen,
1965-1972 2 omslagen
791 1965-1969
792 1970-1972

793 Stukken betreffende de aan de vergadering van hoofdingenieurs-directeur gerichte 
reactie van de arrondissements- en afdelingsingenieurs inzake de nota over de 
organisatie van de regionale diensten van de Rijkswaterstaat,
1968 1 omslag

794-795 Notulen van vergaderingen van het Overlegorgaan Rijkswaterstaat, met enkele 
bijlagen,
1971-1975 2 omslagen
794 1971-1973
795 1974-1975

796 Verslagen van werkbesprekingen van de hoofdingenieur-directeur met de 
arrondissementsingenieur te Dordrecht,
1972-1975 1 omslag

797-798 Notulen van de stafvergaderingen van de directie, met agenda's en bijlagen,
1973-1975 2 omslagen
797 1973-1974
798 1975

062-2.05

062-2.05

799 Verslagen van de werkvergaderingen van de afdeling Havenmonden met de 
aannemerscombinatie voor de werken aan de havenmond van Hoek van Holland 
en van informatiebesprekingen, met agenda's en bijlagen,
1965-1970 1 pak

800 Verslagen van de informatiebesprekingen met de afdeling Havenmonden en de 
aannemer inzake de verbetering van de buitenhaven te Scheveningen, met 
agenda's en bijlagen,
1969-1971 1 omslag
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062-220.113

062-220.113

801 Stukken betreffende het rapport van de Werkgroep radarhinder inzake de nautische
bezwaren bij storing van radarschermen nabij hoogspanningsleidingen over 
waterwegen,
1964-1971 1 omslag

063

063

802 Stukken betreffende de onderzoeken naar het door de staat tegenover de 
Vereniging 'Centrale Baggerbedrijf' in te nemen standpunt,
1936-1950 1 omslag

1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT

1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT

803 Stukken betreffende het beleid inzake jachthavens en oeverrecreatie aan drukke 
vaarwegen,
1966-1967 1 omslag

1-11

1-11

804 Stukken betreffende de nota inzake de waterstaatkundige veranderingen in het 
Deltagebied en hun invloed op het waterstaatsbeheer,
1965-1966 1 omslag

1-553.62

1-553.62

805 Stukken betreffende de vergaderingen van de Functionele Beleidsgroep 
Zandwinning en de Werkgroep Zuid-West.
1971-1974 1 pak
De beleidsgroep diende (mede) de Rijkswaterstaatsvertegenwoordiger in de Commissie 
Ontgrondingen van de Raad van de Waterstaat te ondersteunen.

1-628.3

1-628.3

806 Stukken betreffende de vergaderingen van de Functionele Beleidsgroep 
Verontreiniging Oppervlaktewateren,
1971-1975 1 pak

11

11

807 Stukken betreffende wijzigingen en herzieningen van het 
Binnenaanvaringsreglement,
1886-1953 1 pak

808 Stukken betreffende het advies aan de directeurgeneraal inzake de wijziging van de 
plassenverordening van de provincie Zuid-Holland,
1953-1954 1 omslag

11-234

11-234

809 Stukken betreffende de nota voor de beantwoording van het Voorlopig Verslag van 
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de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tot regeling van het bakenwezen op de 
openbare wateren,
1893-1894 1 omslag

11-656.6

11-656.6

810 Stukken betreffende de adviezen aan de directeurgeneraal inzake wijzigingen in de 
bepalingen voor het meten van binnenvaartuigen,
1937-1940 1 omslag

12-656.6

12-656.6

811 Stukken betreffende de adviezen aan de directeurgeneraal inzake de ontwerp-
internationale regeling voor het vervoer van brandbare vloeistoffen op 
binnenwateren,
1934-1940 1 omslag

812 Stukken betreffende de met de hoofdingenieurdirecteur in de directie 
Bovenrivieren gemeenschappelijk verstrekte adviezen aan de directeur-generaal 
inzake de herziening van de Rijnvaartakte en de opzegging van deze akte door 
Duitsland,
1935-1937 1 omslag

132

132

813-814 Stukken betreffende het ambtelijk overleg inzake de berging van baggerspecie van 
de gemeente Rotterdam en betreffende het opspuiten van buitendijks gelegen 
gronden aan het Haringvliet onder de gemeente Goudswaard,
1950-1964 2 pakken
813 1950-1953
814 1954-1964

815 Stukken betreffende de adviezen aan de directeurgeneraal inzake het adres van de 
gemeente Vlaardingen voor de aanleg van een zeehaven,
1955-1956 1 omslag

132-2.04

132-2.04

816 Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Sliedrecht tot indijking van het 
Kleine Diep en het Middeldiep in die gemeente,
1956-1961 1 omslag

132-262.521

132-262.521

817 Stukken betreffende een advies aan de directeurgeneraal inzake het Maas-
Duinplan van de gemeente 's-Gravenhage voor de drinkwatervoorziening,
1968-1970 1 omslag

132-262.813

132-262.813

818 Stukken betreffende de voorziening in de behoefte aan zand van de gemeente 
Rotterdam,
1946-1949 1 omslag
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132-711

132-711

819 Stukken betreffende plannen voor de verhoging en de openingstijden van de 
spoorbrug over de Koningshaven te Rotterdam,
1925-1930, 1947-1951 1 omslag

820-822 Stukken betreffende adviezen aan de directeur-generaal inzake het Botlekplan voor
de uitbreiding van de industriehavens te Rotterdam en de hiervoor benodigde 
percelen grond,
1946-1958 3 omslagen
820 1946-1950
821 1951-1954
822 1955-1958

823 Stukken betreffende de bezwaren van de hoofdingenieur in het arrondissement 
Dordrecht tegen het ontwerpbestemmingsplan City van de gemeente Papendrecht,
1967-1968 1 omslag

824 Stukken betreffende adviezen aan de directeurgeneraal inzake het ontwerp-
bestemmingsplan Maasvlakte van de gemeente Rotterdam,
1970-1971 1 omslag

133-262.521

133-262.521

825 Stukken betreffende de overeenkomst met het waterschap De Binnenpolder van 
Terheijden en Zwaluwe inzake een rijksbijdrage voor het maken van een nieuwe 
waterinlaat,
1952-1955 1 omslag

133-627.47

133-627.47

826 Stukken betreffende de verzilting van de Rotterdamse Waterweg en de 
zoetwatervoorziening van het Hoogheemraadschap van Delfland,
1935-1958 1 omslag

2 WATERSTAATSWERKEN

2 WATERSTAATSWERKEN
21

21

827 Stukken betreffende het plan voor het vereenvoudigen van het benedenrivierennet 
(Vijf Eilandenplan),
1941-1947 1 omslag

828 Stukken betreffende de in het arrondissement Dordrecht benodigde rivier- en 
bedijkingswerken voor het Vijf Eilandenplan,
1942-1948 1 omslag

829 Stukken betreffende het rapport van de hoofdingenieur-directeur J.P. Josephus Jitta
inzake het ontwerp van een stuw in het benedenrivierengebied,
1947-1952 1 omslag
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211-626/627

211-626/627

830 Stukken betreffende nota's inzake de aanpassings- en verbeteringswerken in de 
arrondissementen Dordrecht en Rotterdamse Waterweg en inzake de ontwikkeling 
van het waterwegenstelsel van het noordelijk Deltabekken,
1962-1965, 1973 1 omslag

22

22

831 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het verrichten van 
grondboringen op de Wadden met bijkomende werken,
1946-1948 1 omslag

832 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verrichten van 
grondboringen met bijkomende werken in de Zuidhollandse en Zeeuwse wateren,
1948-1949 1 omslag

833 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
proefconstructie van zandasfalt voor de nieuwe kop van het Zuiderhavenhoofd te 
IJmuiden,
1962-1963 1 omslag

834-841 Stukken betreffende de bestekken en overeenkomsten van de gemeente 
Rotterdam ten laste van de Rijkswaterstaat voor de aanleg van het Hartelkanaal en 
het Voedingskanaal,
1964-1970 6 pakken en 2 omslagen
834 1964
835 1965
836 jan.-juni 1966
837 juli-dec. 1966
838 jan.-juni 1967
839 juli-dec. 1967, 1 omslag
840 1968
841 1969-1970, 1 omslag

842 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst voor de overname van een 
platform in de Noordzee nabij Kijkduin door de afdeling Havenmonden,
1966-1967 1 omslag

843 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst voor het ten behoeve van de 
afdeling Havenmonden verkrijgen van adviezen en bijstand op mariengeodetisch 
gebied,
1968-1969 1 omslag

844 Stukken betreffende de overeenkomst voor het ontwikkelen van een electronisch 
systeem voor het toezicht op werkzaamheden op zee ten behoeve van de afdeling 
Havenmonden,
1969-1971 1 omslag

845 Stukken betreffende de overeenkomsten voor het uitvoeren van een onderzoek 
naar de stand en de ontwikkeling van de scheepvaart in het benedenrivierengebied,
1969-1972 1 omslag
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846 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst voor het automatiseren van 
metingen en toezicht bij het winnen van zeegrind en andere bodemmaterialen ten 
behoeve van de afdeling Havenmonden,
1970-1971 1 omslag

847 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomsten voor het ten behoeve van 
de afdeling Havenmonden verkrijgen van bijstand op radio-, radar- en 
telecommunicatiegebied en adviezen in hoofdzaak inzake radioplaatsbepaling,
1970-1974 1 omslag

848 Stukken betreffende de overeenkomsten voor dienstverlening aan de afdeling 
Havenmonden inzake uit te voeren metingen in het Sandettiegebied op de 
Noordzee met Hi-Fix two range apparatuur,
1971-1972 1 omslag

849 Stukken betreffende het sluiten en de afrekening van de overeenkomst tot 
uitvoering van het bestek voor het bouwen van drie zendstations te Gilze en Rijen, 
Heiloo en Sas van Gent ten behoeve van de radioplaatsbepaling op de zuidelijke 
Noordzee en de toegang tot Europoort,
1971-1973 1 pak

850 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst voor dienstverlening aan de 
afdeling Havenmonden en het verkrijgen van een duiker en apparatuur tijdens 
opnamewerk in het Sandettiegebied op de Noordzee, 1971-1973.

1 omslag

851 Stukken betreffende de overeenkomst voor het bewaken en in bedrijfsvaardige 
toestand houden van zelfvarende Rijksonder- en -oplossers en het ten behoeve van
werken van derden beschikbaar stellen van deze vaartuigen,
1971-1973 1 omslag

852 Stukken betreffende de overeenkomsten voor het voorbereiden, uitvoeren en 
begeleiden van netwerkplanning bij de afdeling Havenmonden bij de bouw van de 
nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1971-1975 1 omslag

853 Stukken betreffende de overeenkomst voor het oprichten, in bedrijf stellen en 
houden van de definitieve Europoort Navigatie chain ten behoeve van de 
scheepvaart naar Hoek van Holland en in de zuidelijke Noordzee,
1971-1975 1 omslag

224.3

224.3

854 Rapport van ir. B.F. Dessing van de afdeling Havenmonden inzake de samenstelling 
van betonblokken met erts als toeslagmateriaal, met bijlagen en geleidebrief,
1971 1 omslag

224.52

224.52

855 Nota's van de afdeling Havenmonden en de directie Sluizen en Stuwen inzake de 
toepassing van steenasfalt voor de bekleding van de havendammen te IJmuiden,
1967 1 omslag
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231.3

231.3

856 Stukken betreffende de overeenkomst voor het leveren en plaatsen van een houten
dienstwoning met schuur te IJsselmonde,
1963-1964 1 omslag

234

234

857 Stukken betreffende adviezen aan de directeurgeneraal en de directie Bruggen 
inzake de seinverlichting van de doorvaartopeningen van bruggen, met name van 
de brug over de Boven-Merwede bij Gorinchem, de Van Brienenoordbrug en het 
bruggencomplex over de Koningshaven te Rotterdam,
1950-1967 1 omslag

858 Stukken betreffende adviezen aan de directeur-generaal inzake de wijziging van het
betonningsstelsel voor de grote rivieren en het geschikt maken van trajecten van 
deze rivieren voor de vaart met radar, met conceptrichtlijnen voor de bebakening in 
de directie,
1954-1961, 1975 1 omslag

234-2.02

234-2.02

859 Stukken betreffende de brandbestrijding op vaarwegen, de aanschaf van blusboten 
en het aanbrengen van blusvoorzieningen bij waterstaatswerken in de directie,
1965-1974 1 pak

234.2

234.2

860 Stukken betreffende het rapport aan de directeurgeneraal inzake het met borden 
aangeven van oevergedeelten van vaarwegen, waar zich mijnen bevinden,
1946-1947 1 omslag

261.1

261.1

861 Kaarten betreffende de beheersgebieden van de arrondissementen voor het 
waterbeheer volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, met 
geleidebrieven,
1974 1 omslag

261.32

261.32

862 Stukken betreffende de overdracht van het feitelijk beheer over de rijkswateren en 
-werken ten zuiden van de Volkerakdam aan de directie Zeeland,
1974 1 omslag

262.1

262.1

863 Stukken betreffende de wijziging van het Reglement voor de Bakendienst,
1895-1907 1 omslag

864-866 Stukken betreffende de wijziging van het Rijkswaterenreglement, vanaf 1965 
Vaarreglement,
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1931-1975 3 pakken
864 1931-1939
865 1945-1954
866 1955-1975

867 Stukken betreffende de controle van de binnenscheepvaart op de bepalingen van 
het Binnenaanvaringsreglement inzake boordlichten,
1933-1936, 1953 1 omslag

868 Stukken betreffende de samenstelling van een handleiding voor de controle op 
navigatielichten van de binnenscheepvaart,
1953, 1966-1969 1 omslag

869-870 Stukken betreffende de samenstelling en verlenging van het tijdelijk Reglement 
voor de duwvaart en betreffende proefnemingen op de grote rivieren,
1956-1975 2 pakken
869 1956-1959
870 1960-1975

871 Stukken betreffende de reglementering van de scheepvaart op het intra- en 
extraterritoriaal redegebied van de mond van de Rotterdamse Waterweg, met 
kaart,
1967-1968 1 omslag

262.1-11

262.1-11

872 Stukken betreffende herzieningen en wijzigingen van het Baggerreglement,
1877-1927 1 omslag

873 Stukken betreffende het ontwerp-besluit voor het van toepassing verklaren van het
Rijkszeeweringenreglement op een aantal werken van Europoort,
1970-1973 1 omslag

262.359

262.359

874-875 Stukken betreffende duikeronderzoek naar wrakken en oorlogstuig in Zeeland, de 
Rotterdamse Waterweg en in enkele andere directies van de Rijkswaterstaat, 
alsmede betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het opruimen van 
wrakken voor de mond van de Rotterdamse Waterweg, 1949-1964.

2 pakken
874 1949-1956
875 1957-1964

876 Stukken betreffende het huren en uitrusten van het vaartuig Neptunus met een 
duikerinstallatie voor het onderzoek naar en het ruimen van oorlogstuig, alsmede 
betreffende het onderhoud van dit vaartuig en de verrichte werkzaamheden,
1950-1954 1 pak

262.531.1

262.531.1

877 Lijsten van kaarten en overzichtskaarten van door het arrondissement Rotterdamse
Waterweg, het arrondissement Dordrecht, de Waterloopkundige Afdeling en de 
Studiedienst Vlissingen in de periode 1945-1970 verrichte lodingen,
1960-1972 1 omslag
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28

28

878 Stukken betreffende rapporten aan de directeurgeneraal inzake de bevaarbaarheid 
van de Rijn en haar zijtakken ten behoeve van de Nederlandse 
Rijnvaartcommissaris,
1946-1947 1 omslag

879 Rapport van ir. N. Biezeveld betreffende de uitvoering van het bestek tot afsluiting 
van de benedenmond van de Brielse Maas en de bovenmond van de Botlek, met 
bijlagen en geleidebrieven,
1950 1 omslag

880 Nota van ir. K.F. Valken betreffende de afsluiting van de benedenrivieren met een 
stormvloedkerende stuw, met bijlagen en geleidebrief,
1950 1 omslag

881 Stukken betreffende nota's van de opzichter van de Studiedienst J. Haring inzake de
inhoudsveranderingen cq. verruiming van de Merweden in de periode 1920-1949,
1951-1954 1 omslag

882 Rapport van de opzichter van de Studiedienst J. Haring betreffende de 
inhoudsveranderingen cq. verruiming van de Oude Maas in de periode 1909-1949, 
met bijlagen en geleidebrief,
1953 1 omslag

883 Nota's van ir. F.J. Sprenger betreffende sluitgatdichting van dijken met en zonder 
caissons, met geleidebrief,
1953 1 omslag

884 Rapport van ir. F.Hoekstra betreffende de verdediging van het buitenbeloop van 
dijken, met bijlage en geleidebrief,
1954 1 omslag

885 Rapport van de Afdeling Waterhuishouding van de Deltadienst betreffende de 
getijstromen en waterafvoeren langs de Scheur bij Maassluis voor en na de 
Rijnkanalisatie en met open en afgesloten Oude Maas, met bijlagen en geleidebrief,
1963 1 omslag

886 Nota's van Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst betreffende het watervrij
maken van gebieden in het noordelijk Deltabekken en de stormvloedstanden op de 
Oude Maas en de Nieuwe Maas bij beweegbare keringen, met bijlagen en 
geleidebrieven,
1963-1965 1 omslag

62/71 WATERHUISHOUDING, STEDENBOUW, NATUURBESCHERMING

62/71 WATERHUISHOUDING, STEDENBOUW, NATUURBESCHERMING
626/627

626/627

887 Stukken betreffende nota's en een vergadering inzake de waterhuishouding in en 
de waterbehoefte van Nederland en de verzilting in zuidelijk Zuid-Holland,
1940-1942 1 omslag
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627.221.11

627.221.11

888-889 Stukken betreffende zoutwaarnemingen in het gebied van de Rotterdamse 
Waterweg en de bestrijding daarvan,
1947-1973 2 pakken
888 1947-1957
889 1959-1973

890 Stukken betreffende de verzilting nabij het drinkwaterinlaatstation van de 
gemeente Rotterdam op de Berenplaat en de bestrijding daarvan,
1970-1972 1 omslag

627.223.51

627.223.51

891 Stukken betreffende de plannen voor de bouw van nieuwe peilschalen te 
Deeneplaat, Dinteloord en Wielingen en Bath en het staken van de werkzaamheden
aan de peilschaal te Hoek van Holland als gevolg van oorlogsomstandigheden,
1942-1961 1 omslag

892 Stukken betreffende de plaats van de tijdelijke peilschalen in de directie, het 
schoonhouden van de toeleidingsbuizen naar de peilputten van de registrerende 
peilschalen, de waterpassing van de peilschalen op Goeree-Overflakkee en de 
aanschaf van verplaatsbare registrerende peilschalen voor lodingen op de 
Rotterdamse Waterweg,
1948-1958 1 omslag

627.223.6

627.223.6

893 Rapport bevattende de bijdrage van de directie aan het verslag over de stormvloed,
met bijlagen en geleidebrief,
1916 1 omslag

894 Stukken betreffende stormvloedwaarnemingen met berichtgeving van en aan de 
Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat,
1944, 1949-1951 1 omslag

895 Stukken betreffende bij stormvloeden in de directie waargenomen waterstanden, 
verslagen over stormvloeden van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat en 
schade in de directie als gevolg van stormvloeden,
1944-1961 1 pak

896 Stukken betreffende de Stormvloedwaarschuwingsdienst, de verplichte 
waarschuwingstelegrammen aan het personeel en de dijkbewaking op Rozenburg 
en de Oostbroekse dijk en de dijken bij de Hartelsluis,
1954-1975 1 omslag

897 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het huren, kopen en 
opstellen van een radarinstallatie met bijbehorende apparatuur te Hoek van 
Holland voor het verrichten van metingen naar het patroon van de golfbeweging in 
dit kustgebied ten behoeve van het ontwerp van de nieuwe havenmond, met nota, 
1960-1963.

1 omslag en 2 delen
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627.514

627.514

898 Stukken betreffende de nota van ir. M. de Bruijn inzake de langs de benedenrivieren
toe te passen dijksprofielen,
1943 1 omslag
De nota ontbreekt.

627.533

627.533

899 Stukken betreffende adviezen aan de directeur-generaal over de inpoldering van de
Zandkreek en het Sloe en over het plan voor de indijking van de schorren ten 
noorden van de Sloedam,
1945-1949 1 omslag

628.3

628.3

900 Stukken betreffende de verontreiniging van vaarwateren, met name de 
Rotterdamse Waterweg, en de zee door olie en onderzoek om deze verontreiniging 
te bestrijden,
1947-1962 1 pak

901 Stukken betreffende de lozing van afvalstoffen door chemische bedrijven in 
vaarwateren of in zee en het nemen van proeven met dergelijke afvalstoffen
1952-1970 1 omslag

902 Stukken betreffende de opgave van rijkswateren en hiermee in open verbinding 
staande havens in de directie en de enquete onder bedrijven, die rechtstreeks 
stoffen op rijkswateren en hiermee in open verbinding staande havens of 
rioleringen lozen,
1971-1974 1 omslag

711

711

903 Verordening voor de bestemming van de binnen het streekplan Krimpenerwaard 
gelegen grond, met toelichting, bijlagen en geleidebrief, afdruk,
1964 1 omslag

904 Verordening voor de bestemming van de binnen het streekplan Rechter Maasoever 
gelegen grond, met toelichting, bijlagen en geleidebrief, afdruk,
1966 1 omslag

905 Streekplan voor de West-Brabantse Riviermonden, met kaarten en geleidebrief, 
afdruk,
1968 1 omslag

906 Streekplan voor de Rijnmond, met nota van wijzigingen, kaart en geleidebrief, 
afdruk,
1974 1 omslag

719

719

907 Stukken betreffende het beheer, de uitbreiding, de gedeeltelijke afrastering en de 
verkoop van het natuurreservaat 'De Beer' op Rozenburg,
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1940-1963 1 omslag
AMER

AMER
AM 22

AM 22

908 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen van een 
magazijn en een aanlegsteiger aan de nieuwe haven van Drimmelen, alsmede 
betreffende de uitgifte in opstal door de gemeente aan het Rijk van het 
desbetreffende perceel grond,
1952-1957 1 omslag

BUREAU AANPASSING

BUREAU AANPASSING
BA 211-626/627

BA 211-626/627

909-916 Stukken betreffende de aanpassing van scheepswerven en -sloperijen in het 
Deltagebied aan nieuwe waterstanden met de kosten hiervan, alsmede de 
vergoeding van schade aan niet aangepaste of aan te passen scheepswerven en 
-sloperijen,
1960-1975 8 pakken
909 B.
910 C-G.
911 H-J.
912 K-P.
913 R.
914 S.
915 T-V.
916 W-Y.

917 Rapporten betreffende de aanpassing van scheepswerven en -sloperijen in het 
Deltagebied aan nieuwe waterstanden, de Deltaschadewet en de instelling, 
organisatie, overplaatsing en administratieve werkwijze van het Bureau 
Aanpassing,
1965-1972 1 pak

918 Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de Commissie 
Schadebepaling Scheepswerven en Scheepssloperijen,
1967-1968 1 omslag

919-920 Rapporten van het Bureau Aanpassing betreffende de planning en 
voortgangscontrole,
1969-1974 2 pakken
919 Nrs. 1 t/m 9, 1969-1970.
920 Nrs. 10 t/m 18, 1970-1974.

921 Brieven met rapporten van het Bureau Aanpassing aan de Commissie 
Schadebepaling Scheepswerven en Scheepssloperijen (deels via de hoofdingenieur-
directeur),
1969-1974 1 pak
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BRIELSE MAAS, BRIELSE MEER, BOTLEK, HARTELKANAAL, HARTELSE GAT, KANAAL DOOR ROZENBURG, KANAAL DOOR VOORNE

BRIELSE MAAS, BRIELSE MEER, BOTLEK, HARTELKANAAL, HARTELSE GAT, 
KANAAL DOOR ROZENBURG, KANAAL DOOR VOORNE

BB 2.02

BB 2.02

922 Nota van de arrondissementsingenieur te Rotterdam betreffende het Hartelkanaal 
als verbinding tussen Europoort en de Oude Maas, met bijlagen, geleidebrief en 
brief van de directeur-generaal,
1964 1 omslag

BB 2.021

BB 2.021

923 Stukken betreffende de bepaling van de inrichting en afmetingen van een nieuwe 
schutsluis in het Hartelkanaal onder Spijkenisse en Geervliet,
1959-1961 1 omslag

BB 2.034

BB 2.034

924 Stukken betreffende de beslissing tot de aanleg van een tijdelijk gemaal in het 
kanaal door Voorne te Hellevoetsluis ter bestrijding van zoutinfiltraties bij de 
Hartelkanaalwerken,
1964-1967 1 omslag

BB 2.042

BB 2.042

925 Stukken betreffende de waterkerende hoogte van de Voornse sluis in het 
Hartelkanaal te Spijkenisse,
1965-1966 1 omslag

BB 2.061

BB 2.061

926 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst voor het maken
van een wegverharding en bochtafsnijding in de weg bij de spuisluis in het kanaal 
door Rozenburg,
1950 1 omslag

BB 21

BB 21

927 Stukken betreffende plannen voor de afsluiting van de Brielse Maas en de Botlek,
1937-1947 1 omslag

928 Stukken betreffende het maken van een coupure in de dijk van de Pan- of 
Krimpolder nabij Oostvoorne ten behoeve van de betere bereikbaarheid van de 
afsluitdam in de Brielse Maas,
1952 1 omslag

929-931 Stukken betreffende het onderzoek naar de capaciteitsvergroting van de verbinding
tussen de Oude Maas en het Hartelkanaal,
1970-1975 3 pakken
929 1970-1973
930 1974
931 1975
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BB 21-11

BB 21-11

932 Stukken betreffende de toepassing van de wet betreffende het maken van 
droogmakerijen en indijkingen (Stbl. 147/1904) op het hoogwatervrijmaken van 
gronden langs de Brielse Maas bij de afdamming van dit water,
1948-1951 1 omslag

933 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tot goedkeuring 
krachtens art. 33 van de Waterstaatswet 1900 van de werken voor de afdamming 
van de Brielse Maas en de Botlek, met bijlagen,
1949 1 omslag

BB 211/212

BB 211/212

934-937 Stukken betreffende de afdamming van de Brielse Maas en de Botlek,
1939-1949 4 omslagen
934 Plannen betreffende de benodigde kunstwerken, 1939 en 1947-1949
935 Ontwerp voor de schutsluis in het Hartelse Gat, 1947-1948.
936 Ontwerp voor de afsluitdammen, 1948.
937 Ontwerp voor de spuisluis in het kanaal door Rozenburg, 1948-1949.

BB 212.1

BB 212.1

938 Stukken betreffende peilingen in de Brielse Maas en het kanaal door Voorne in 
verband met de plannen tot afdamming van de Brielse Maas,
1946-1948 1 omslag

BB 212.11

BB 212.11

939 Stukken betreffende het grondmechanisch onderzoek voor de afsluitdammen van 
de Brielse Maas,
1947-1948 1 omslag

BB 212.5

BB 212.5

940 Stukken betreffende nota's inzake de afdamming van de Brielse Maas voor de Raad 
van de Waterstaat met de behandeling,
1946-1948 1 omslag

BB 212.5-626.8

BB 212.5-626.8

941-942 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het maken van een 
gemaal langs de Brielse Maasboezem westelijk van het kanaal door Rozenburg met 
het leveren en plaatsen van de bemalingsinstallatie hiervoor en het aanleggen van 
laagspanningsleidingen naar het gemaal, ten behoeve van het in cultuur brengen 
van staatsgronden langs de Brielse Maas,
1950-1953 2 pakken
941 1950-1952
942 1952-1953
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BB 214

BB 214

943-946 Stukken betreffende ontheffingen en vergunningen van het waterschap De 
Brielsche Dijkring, van de gemeenten Geervliet en Spijkenisse en van diverse 
polders en particulieren voor het vervangen, onderbreken en omleggen van wegen, 
het omleggen van waterkeringen, het maken van inlaatduikers en het wijzigen van 
sloten ten behoeve van de aanleg van het Hartelkanaal,
1964-1969 4 omslagen
943 Nabij Zwartewaal, 1964.
944 In de gemeente Spijkenisse, 1964.
945 In de gemeente Heenvliet, 1964-1968.
946 In de gemeente Geervliet, 1964-1969.

BB 22

BB 22

947-957 Stukken betreffende de bestekken en onderhandse overeen- komsten voor het 
maken en verrichten van werken voor de afdamming van de Brielse Maas,
1947-1953 11 omslagen
947 Onderhandse overeenkomst voor het maken van een dijkvak, een 

omkading van de bouwput voor een inlaatsluis en een toegangsweg 
naar deze bouwput, 1947-1950.

948 Onderhandse overeenkomst voor het verruimen van het kanaal door
Rozenburg met bijkomende werken, met wijzigingsovereenkomst, 
1948-1950

949 Onderhandse overeenkomsten voor het leggen van electrische 
leidingen naar de te bouwen schutsluis in het Hartelse Gat, de te 
bouwen spuisluis in het kanaal door Rozenburg en de inlaatsluis bij 
Spijkenisse, 1948-1951

950 Bestek voor het maken van een kanaal door het Hartelse Gat, 1949-
1951.

951 Onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
uitwateringssluis op Rozenburg met bijkomende werken, 1949-1951.

952 Bestek voor het maken van een afsluitdijk aan de benedenmond van
de Brielse Maas en een afsluitdijk aan de bovenmond van de Botlek, 
1949-1953.

953 Bestek voor het maken van oevervoorzieningen langs het 
Hartelkanaal en langs het bijbehorende voedingskanaal, met 
bijkomende werken, 1950-1951

954 Onderhandse overeenkomst voor het maken van meerstoelen, 
meerblokken en voetblokken bij de schutsluis te Spijkenisse, 1950-
1951.

955 Bestek voor het maken van een oppervlaktebehandeling op de weg 
naar de Welplaat en van inspectiepaden langs het voedingskanaal en
de Botlekdam, alsmede voor het afwerken van het terrein van de 
schutsluis bij Spijkenisse, 1951.

956 Onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek voor het 
maken van twee duikers en een voorziening aan een bestaande 
duiker te Spijkenisse, 1951-1952

957 Onderhandse overeenkomst voor het verruimen en graven van 
sloten en het verlagen en gedeeltelijk vernieuwen van duikers op 
Rozenburg, 1951-1952.

958 Stukken betreffende het bestek voor het aanaarden van de spuisluis in het kanaal 
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door Rozenburg met bijkomende werken,
1950-1951 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

959 Stukken betreffende het bestek voor het maken van watergangen, 
wegverhardingen en duikers langs de Brielse Maasboezem in de gemeente 
Rozenburg,
1951-1953 1 omslag

960 Stukken betreffende het bestek voor het maken van meerstoelen en meerpalen 
met bijkomende werken bij de Hartelsluis te Spijkenise,
1956 1 omslag

961 Onderhandse overeenkomst voor het verleggen van een gedeelte van het 
Hartelkanaal, met bijlage en akte van ruiling van percelen grond met de gemeente 
Rotterdam, afschrift,
1959, 1967 1 omslag

962 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst inzake de 
scheepvaartverbindingen tussen de op en voor de kust van het eiland Rozenburg te 
maken haven met industrieterrein en de Oude Maas,
1962-1971 1 pak

963 Onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van mijnsteendammen langs de 
zuidelijke oever van het voedingskanaal van het Brielse Meer, met bijlagen en 
enkele stukken betreffende de afrekening, afschrift,
1970 1 omslag

964 Onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van meerpalen bij de Grote 
Hartelsluis, met bijlagen en enkele stukken betreffende de afrekening, afschrift,
1972 1 omslag

965 Onderhandse overeenkomst voor het maken van werken in het Hartelkanaal ten 
behoeve van de zoetwaterhuishouding van de Oude Maas en het Brielse Meer, met 
bijlagen en enkele stukken betreffende de afrekening. Afschrift,
1972 1 omslag

BB 22-235

BB 22-235

966 Stukken betreffende het bestek voor het maken van meer- en geleidingsstoelen bij 
de Hartelsluis bij Spijkenisse,
1952-1953 1 omslag

BB 231

BB 231

967 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het bouwen van een 
dubbele dienstwoning en twee dienstgebouwen bij de schutsluis in het 
Hartelkanaal te Spijkenisse en voor het maken van de fundering voor deze 
gebouwen in het kader van de afdamming van de Brielse Maas,
1948-1951 1 omslag

BB 231-031.4

BB 231-031.4

968 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het aansluiten van de 
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dienstwoningen en dienstgebouwen bij de schutsluis in het Hartelkanaal te 
Spijkenisse op de waterleiding in het kader van de afdamming van de Brielse Maas,
1949-1951 1 omslag

BB 231.1

BB 231.1

969 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
transformatorhuisje bij de spuisluis in het kanaal door Rozenburg in het kader van 
de afdamming van de Brielse Maas,
1950 1 omslag

BB 231.3

BB 231.3

970 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het bouwen van een dienstwoning bij de inlaatsluis 'Spijkenisse' te Spijkenisse,
1952-1954 1 omslag

971 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het bouwen van 
dienstwoningen bij het Hartelsluiscomplex in de gemeenten Rotterdam en 
Spijkenisse,
1966-1970 1 omslag

BB 234.4

BB 234.4

972 Stukken betreffende het aanbrengen van verlichting bij de invaart van en de 
schutsluis in het Hartelkanaal in het kader van de afdamming van de Brielse Maas,
1948-1953 1 omslag

BB 261

BB 261

973 Stukken betreffende de vaststelling van de beheersgrens tussen de 
arrondissementen Rotterdam en Dordrecht in het Hartelkanaal,
1950-1951 1 omslag

BB 261.2

BB 261.2

974 Stukken betreffende de voorgestelde regeling van het grensgeschil met de 
oevereigenaren van het strand bij het Brielse Gat langs de kust van Oostvoorne,
1966 1 omslag

BB 261.31

BB 261.31

975 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan de Rentmeester der 
Domeinen te Breda van percelen grond langs het kanaal door Rozenburg,
1955-1957 1 omslag

976 Stukken betreffende de overdracht van het beheer van werken van de Brielse 
Maasboezem van de directie Deltawerken-Noord aan de directie Benedenrivieren,
1958 1 omslag

977 Stukken betreffende de overdracht van het beheer over een gedeelte van het 
kanaal door Voorne van de directie Zuid-Holland aan de directie Benedenrivieren,
1968-1969, 1972 1 omslag



90 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 3.07.07

978 Stukken betreffende de totstandkoming van de wet tot overbrenging in beheer en 
onderhoud bij de gemeente Rotterdam van gedeelten van de Brielse Maasboezem 
en een gedeelte van het kanaal door Voorne,
1968-1972 1 omslag

BB 261.32

BB 261.32

979 Koopakten van percelen grond voor de afdamming van de Brielse Maas, met 
bijlagen en stukken betreffende de procedure tegen één op een van deze percelen 
grond zetelende pachter inzake de schadevergoeding voor de pachtontbinding,
1947-1953 1 omslag

980 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer van een perceel grond nabij 
de Noorddijk te Geervliet aan de Inspecteur der Domeinen te Rotterdam en de 
verkoop van dit perceel aan deze gemeente,
1966-1967 1 omslag

981 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer van een perceel grond in de 
gemeente Heenvliet aan de Inspecteur der Domeinen te Rotterdam ter verkoop aan
deze gemeente,
1969-1971 1 omslag

BB 262.1

BB 262.1

982 Stukken betreffende de wijziging van het Algemeen Reglement van Politie voor 
Rivieren en Rijkskanalen en andere waterstaatsreglementen als gevolg van de 
afsluiting van de Brielse Maas en de Botlek,
1950-1951 1 omslag

BB 262.21

BB 262.21

983 Stukken betreffende het programma voor de officiële opening van de Brielse 
Maaswerken door de koningin,
1951 1 omslag

BB 262.521

BB 262.521

984 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verruimen van de 
Bernisse tussen het Hartelkanaal en de Toldijk te Heenvliet en betreffende het 
plaatsen van een pompinstallatie bij de Toldijk voor de aan- en afvoer van water na 
de afsluiting van de Brielse Maas,
1948-1954 1 omslag

BB 262.531.1

BB 262.531.1

985 Kaarten van lodingen en peilingen in de Brielse Maas, de Botlek en het Brielse Gat, 
met geleidebrieven,
1948-1957 1 omslag
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BERGSE MAAS

BERGSE MAAS
BM 214

BM 214

986 Stukken betreffende de toestemming van de hoofdingenieur-directeur in de 
directie Noord-Brabant voor het leggen van kabels ten behoeve van de verlichting 
van de Bergse Maas,
1974-1975 1 omslag

BM 22

BM 22

987 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst voor het 
wijzigen van het opslagterrein en het vervangen van het magazijn te Heusden,
1960 1 omslag

988 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomsten voor het 
inschakelen van de Grontmij. N.V. als adviseur bij de omlegging van de Bergse Maas 
bij Heusden,
1969-1973 1 omslag

DORDTSE KIL, KRABBEGEUL, MALLEGAT

DORDTSE KIL, KRABBEGEUL, MALLEGAT
DK 2.073

DK 2.073

989 Stukken betreffende de oeververbinding over de Dordtse Kil tussen het Eiland van 
Dordrecht en de Hoekse Waard en het plan voor de tunnel van Dordrecht naar 's-
Gravendeel en de rijksbijdrage voor deze tunnel,
1968-1974 1 pak

DK 21

DK 21

990 Stukken betreffende de plannen voor de omlegging van het Mallegat,
1957-1973 1 pak

991-992 Stukken betreffende de plannen voor de verbetering en verruiming van de Dordtse 
Kil,
1969-1975 2 pakken
991 1969-1974
992 1975

DK 214

DK 214

993 Vergunningen van de gemeente 's-Gravendeel en de polder 'Nieuw-Bonaventura, 
Mookhoek en Trekdam' voor het plaatsen van een meethuisje aan de Dordtse Kil,
1972 1 omslag

DK 22

DK 22

994 Stukken betreffende het bestek voor het herstellen en vernieuwen van ducdalven 
en het maken van meerstoelen en meerpalen in de Dordtse Kil en het uitbreiden 
van remmingwerken in de Oude Maas te Dordrecht,
1951-1952 1 omslag
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995 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het leveren en maken 
van meerstoelen aan de rechteroever van de Dordtse Kil,
1954-1955, 1963 1 omslag

996 Stukken betreffende het bestek voor het verdiepen van de uitgang van de zeehaven
te Dordrecht door het Mallegat, de Krabbegeul en de Oude Maas,
1960-1962 1 omslag

997 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van 
lichtopstanden en electrische geleidingen voor de rivierverlichting langs de Dordtse 
Kil,
1965-1968 1 omslag

998 Stukken betreffende het sluiten en de afrekening van de onderhandse 
overeenkomst voor het maken van een ophoging met bijkomende werken langs de 
oostelijke oever van de Dordtse Kil te Dordrecht,
1970-1971 1 omslag

999 Stukken betreffende de aanbesteding van het bestek voor het voor de scheepvaart 
geschikt maken van de Krabbe te Dordrecht en 's-Gravendeel, met 
wijzigingsovereenkomst,
1970-1972 1 pak

1000 Stukken betreffende de aanbesteding en afrekening van het bestek voor het met 
een sleephopperzuiger zuigen van een voorlopige zeevaartgeul in de Dordtse Kil,
1972-1974 1 omslag

1001 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het maken van een afsluitdam met bekledingen in het Mallegat met 
bijkomende werken,
1973-1974 1 omslag

1002 Stukken betreffende de aanbesteding en afrekening van het bestek voor het maken
van een grondlichaam van een dijk langs de oostelijke oever van de Dordtse Kil te 
Dordrecht met bijkomende werken, met wijzigingsovereenkomst,
1973-1975 1 pak

1003 Onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van de bebakening van de 
voorlopige zeevaartgeul in de Dordtse Kil, met stukken betreffende afrekening, 
afschrift,
1974 1 omslag

DK 231.2

DK 231.2

1004 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren, plaatsen en 
installeren van een houten kantoorgebouw met bijkomende werken langs de 
oostelijke oever van de Dordtse Kil te Dordrecht,
1970-1972 1 omslag

DK 261.32

DK 261.32

1005 Koopakten van percelen grond bij het Mallegat en langs de Dordtse Kil, afschriften,
1970-1975 1 omslag
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DK 262.531.1

DK 262.531.1

1006 Kaarten van peilingen in de Dordtse Kil, het Hollands Diep, de Krabbegeul en het 
Mallegat, met geleidebrieven,
1958-1973 1 pak

1007 Kaarten van peilingen in de Dordtse Kil en het Hollands Diep, met geleidebrieven,
1973-1975 1 omslag

DIJKVERZWARINGEN NOORD-BRABANT

DIJKVERZWARINGEN NOORD-BRABANT
DN 21

DN 21

1008 Stukken betreffende de plannen voor de dijksverhogingen aan de zuidzijde van 
Bergse Maas tussen de mond van de Donge en Drimmelen met vergunningen en 
ontheffingen,
1940-1941 1 omslag

1009 Stukken betreffende de plannen voor de dijksverhogingen aan de zuidzijde van 
Bergse Maas tussen het kanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen en de mond van de 
Donge met vergunningen en ontheffingen,
1940-1942 1 omslag

1010 Stukken betreffende de plannen voor de verbetering van de haven van Drimmelen, 
de hiervoor te sluiten overeenkomst met de gemeente Made en Drimmelen met 
vergunningen en ontheffingen,
1940-1953 1 pak

1011-1012 Stukken betreffende de plannen voor de dijksverhogingen aan de zuidzijde van de 
Bergse Maas tussen Drimmelen en Moerdijk met vergunningen en ontheffingen,
1940-1954 2 pakken
1011 1940-1943
1012 1944-1954

1013 Stukken betreffende de plannen voor de aanleg van een haven en een nieuwe 
schutsluis te Werkendam, de hiervoor met de gemeente Werkendam te sluiten 
overeenkomst met vergunningen en ontheffingen,
1941-1952 1 pak

1014 Stukken betreffende de plannen voor de bedijking van het Gat van Ham en het 
Vloedspui, de bouw van de afwateringssluis en de onderhandse overeenkomst 
terzake met het waterschap 'De Amerkant en Zonzeel' met vergunningen en 
ontheffingen,
1942-1955 1 pak

1015 Stukken betreffende de plannen voor de dijksverhogingen aan de zuidzijde van de 
Merwede tussen Woudrichem en Werkendam met vergunningen en ontheffingen,
1943-1948 1 pak

1016 Stukken betreffende het plan voor de bouw van een nieuw gemaal voor de 
afwatering van het waterschap 'De Nieuwe Zwaluwepolder' bij het vm. Gat van 
Ham,
1951-1952 1 omslag
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DN 212.11

DN 212.11

1017 Stukken betreffende grondmechanisch onderzoek van het Waterloopkundig 
Laboratorium ten behoeve van de dijksverzwaringen in Noord-Brabant,
1940-1943, 1946-1947 1 omslag

DN 212.4

DN 212.4

1018 Rapport betreffende het door de streek te betalen deel van de kosten van de 
dijkswerken in NoordBrabant, met bijlagen, afschrift,
1948 1 omslag

DN 22

DN 22

1019 Stukken betreffende onderhandse overeenkomst voor het maken van een duiker 
van gewapend beton voor de afsluiting van het Ramsgat bij Keizersveer,
1940-1941 1 omslag

1020 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor de aanleg en verhoging 
van een bandijk langs de Prinses Louisapolder en Vegetaspolder te Hooge en Lage 
Zwaluwe, met wijzigingsovereenkomst,
1940-1942 1 omslag

1021 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een dijk langs de zuidzijde van 
de Amer tussen de mond van de Donge en Drimmelen,
1940-1942 1 omslag

1022 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van een 
rietmat op het buitenbeloop van de dijk langs de zuidzijde van de Bergse Maas 
tussen de mond van de Donge en de brug bij Keizersveer,
1941-1942 1 omslag

1023 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van 
voorzieningen tegen de golfslag op het buitenbeloop van enige dijkvakken aan de 
zuidzijde van de Amer, de Bergse Maas en het Hollands Diep tussen de brug bij 
Keizersveer en de Vegetassluis te Lage Zwaluwe,
1942-1943 1 omslag

1024 Stukken betreffende de staat van meerwerk voor het herstellen van stormschade 
en het aanbrengen van voorzieningen tegen golfslag op drie plaatsen aan de 
zuidzijde van de Amer en de Bergse Maas te Raamsdonk, Made en Drimmelen en 
Hooge en Lage Zwaluwe,
1943-1944 1 omslag

1025 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het aanbrengen van 
een steenglooiing tegen de nieuw aangelegde waterkering aan de zuidzijde van de 
Amer langs de Prinses Louisapolder te Hooge en Lage Zwaluwe,
1944-1947 1 omslag

1026 Stukken betreffende het bestek en de onderhandse overeenkomst voor het 
herstellen van de rivierdijken langs de Bergse Maas en de Amer,
1946-1948 1 omslag
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1027 Stukken betreffende het bestek en de onderhandse overeenkomst voor het 
verhogen en verzwaren van de bandijk langs de Schuddebeurspolder aan de 
zuidzijde van het Hollands Diep te Hooge en Lage Zwaluwe,
1947-1949 1 omslag

1028 Stukken betreffende het bestek voor het aanleggen van een dijk langs de 
Koekoekpolders aan de zuidzijde van de Amer,
1947-1951 1 omslag

1029 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren en leggen van
een hoogspanningskabel voor de bediening van de schutsluis te Werkendam,
1949-1950 1 omslag

1030 Stukken betreffende het bestek en de onderhandse overeenkomst voor het 
aanleggen van een dijk over de Hamplaat en langs een gedeelte van de 
Koekoekspolder aan de zuidzijde van de Amer,
1949-1951 1 omslag

1031 Stukken betreffende het bestek voor het maken van verzwaringen, perskaden en 
zanddepots langs de bandijk van de Klaverpolder aan de zuidzijde van het Hollands 
Diep russen de spoorbrug en Moerdijk,
1950-1951 1 omslag

1032 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het graven van een sloot 
en greppel langs de Vegetaspolder te Hooge en Lage Zwaluwe,
1950-1951 1 omslag

1033 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verhogen en 
verzwaren van de bandijk langs de Oostgorspolder aan de zuidzijde van het 
Hollands Diep,
1950-1952 1 omslag

1034 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een haven met dijken te 
Drimmelen en het verhogen van een gedeelte van de bandijk langs de Emiliapolder,
1950-1953 1 omslag

1035 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
uitwateringsduiker met een gemaal in de Gecombineerde Buitengronden te 
Drimmelen,
1951-1953 1 omslag

1036 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een dijk langs de Klaverpolder 
aan de zuidzijde van het Hollands Diep,
1951-1953 1 omslag

1037 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een dijk, 
een uitwateringssluis en dijkvakken langs de Kleine Koekoekpolder en de Nieuwe 
Zwaluwe polder aan de zuidzijde van de Amer,
1951-1955 1 pak

1038 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het maken van een 
zanddepot ten zuiden van de havenkom te Drimmelen en voor het ontgraven van 
zand op een nabij gelegen perceel grond,
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1953 1 omslag

1039 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verruimen en 
gedeeltelijk verleggen van een watergang, het aanvullen van een watergang en het 
ophogen van terreinen bij Hooge Zwaluwe,
1954-1955 1 omslag

1040 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van een 
taludbekleding op het buitenbeloop van de dijk langs de Prinses Louisapolder,
1954-1955 1 omslag

1041 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een dijk bij de 
uitwateringsduiker van de Nieuwe Zwaluwepolder aan de zuidzijde van de Amer,
1954-1956 1 omslag

DN 261.31

DN 261.31

1042 Stukken betreffende het proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan de 
Rijkswaterstaat van percelen grond van het Kroondomein ten behoeve van de 
aanleg van de dijk tussen de mond van de Donge en Drimmelen,
1941-1949 1 omslag

1043 Stukken betreffende het proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan het
ministerie van Financiën van het haventerrein te Werkendam ter overdracht aan 
deze gemeente,
1941-1954 1 omslag

1044 Stukken betreffende het proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan 
Rijkswaterstaat van percelen grond en water onder Drimmelen en onder Hooge en 
Lage Zwaluwe voor de aanleg van de dijk over de Hamplaat en eengedeelte van de 
Koekoekpolder,
1951 1 omslag

DN 261.32

DN 261.32

1045 Koopakten van percelen grond in de gemeenten Geertruidenberg, Hooge en Lage 
Zwaluwe, Maade en Drimmelen en Raamsdonk voor de aanleg en verhoging van 
dijken,
1940-1949 1 omslag
Genummerd 1 t/m 39.

1046 Koopakten van percelen grond voor de verbetering van de waterkering van de 
Klaverpolder te Hooge en Lage Zwaluwe,
1949-1950 1 omslag
Genummerd 82 t/m 89.

1047 Koopakten van percelen grond voor de verbetering van de haven te Drimmelen,
1950-1951 1 omslag
Genummerd 91, 92 en 103 t/m 117.

1048 Koopakten van percelen grond voor de dijksverbetering bij de haven van Moerdijk,
1954-1955 1 omslag
Genummerd 118 t/m 127.

1049 Koopakte van percelen grond voor het dijksherstel te Moerdijk, met kaart en 
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geleidebrief,
1960 1 omslag

DIJKVERHOGINGEN ZUID-HOLLAND

DIJKVERHOGINGEN ZUID-HOLLAND
DZ 21

DZ 21

1050-1051 Stukken betreffende de planning, kosten en uitvoering van dijkverhogingen in Zuid-
Holland door de Provinciale Waterstaat,
1940-1948 1 pak en 1 omslag
1050 1940-1942
1051 1943-1948, 1 omslag

EENDRACHT, KRABBEKREEK

EENDRACHT, KRABBEKREEK
EM 21

EM 21

1052 Stukken betreffende het plan voor de afsluiting van de Krabbekreek bij de Schelde-
Rijnverbinding,
1966-1970 1 omslag

HOLLANDS DIEP

HOLLANDS DIEP
HD 2.076

HD 2.076

1053 Stukken betreffende de hoogte van de onderkant van nieuwe overspanningen, het 
herstellen van de oorlogsschade aan en het omhoog brengen van de spoorbrug 
over het Hollands Diep te Moerdijk,
1940-1956 1 omslag

HD 21

HD 21

1054 Stukken betreffende de plannen, de nota en de voorbereiding voor de normalisatie 
van het Hollands Diep,
1940-1944 1 omslag

HD 22

HD 22

1055 Stukken betreffende het bestek voor het maken van kribben aan de linkeroever van 
het Hollands Diep tussen de mond van de Amer en Moerdijk,
1941 1 omslag

1056 Stukken betreffende de aanbesteding van het wegens kolengebrek niet uitgevoerde
bestek voor het maken van een strekdam met kribben en een verbindingsdam aan 
de linkeroever van het Hollands Diep bij de haven van Zevenbergen,
1942 1 omslag

HD 261.31

HD 261.31

1057 Stukken betreffende de overname van en de overdracht aan de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen van percelen grond bij de spoorbrug over het Hollands Diep nabij 
Moerdijk,
1943-1954 1 omslag
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HD 262.531.1

HD 262.531.1

1058-1063 Kaarten van peilingen in de Amer, de Bergse Maas en het Hollands Diep, vanaf 1960
mede in het Haringvliet, het Hellegat en de Volkerak, met geleidebrieven,
1945-1975 6 pakken
1058 1945-1952
1059 1953-1959
1060 1960-1962
1061 1964-1967
1062 1968-1970
1063 1972-1975

1064-1068 Kaarten van peilingen bij de spoorbrug over het Hollands Diep te Moerdijk, met 
geleidebrieven,
1945-1975 5 pakken
1064 1945-1951
1065 1952-1956
1066 1957-1960
1067 1961-1967
1068 1968-1975

1069-1070 Kaarten van peilingen bij de verkeersbrug over het Hollands Diep te Moerdijk, met 
geleidebrieven,
1955-1975 2 pakken
1069 1955 en 1958-1966.
1070 1967-1975

HEUSDENS KANAAL, AFGEDAMDE MAAS, WILHELMINASLUIS

HEUSDENS KANAAL, AFGEDAMDE MAAS, WILHELMINASLUIS
HK 2.071

HK 2.071

1071 Stukken betreffende het plan voor de vervanging van de rolbrug over de 
Wilhelminasluis in de Afgedamde Maas te Andel door een hefbrug,
1974-1975 1 omslag

HK 22

HK 22

1072 Stukken betreffende het bestek voor het vernieuwen van de remmingwerken in de 
sluiskolk van de Wilhelminasluis in de Afgedamde Maas te Andel met bijkomende 
werken,
1947-1949 1 omslag

1073 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van 
electrische natriumverlichting op de Wilhelminasluis te Andel,
1948-1949 1 omslag

1074 Stukken betreffende onderhandse overeenkomst voor het bouwen van een 
betonnen stelling voor de reservedeur van de Wilhelminasluis te Andel en het 
opruimen van de houten stelling voor deze deur,
1949 1 omslag

1075 Stukken betreffende het bestek voor het vernieuwen van de remmingwerken aan 
de Waal- en Maas-zijde van de Wilhelminasluis te Andel met bijkomende werken,
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1949-1951 1 omslag

1076 Stukken betreffende onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van een 
klinkerbestrating op de rijksweg over de Afsluitdijk in de Afgedamde Maas te Andel,
1950 1 omslag

1077 Stukken betreffende het bestek voor het aanbrengen van asfaltverhardingen op de 
rijksweg over de Afsluitdijk in de Afgedamde Maas,
1973-1975 1 omslag

HK 231

HK 231

1078 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
kantoorgebouw op het sluisterrein van de Wilhelminasluis te Andel,
1969-1971 1 omslag

HK 262.531.1

HK 262.531.1

1079 Kaarten van peilingen in de Afgedamde Maas en het Heusdens Kanaal, met 
geleidebrieven,
1956-1975 1 pak

1080 Kaarten van peilingen bij de brug over het Heusdens Kanaal te Nederhemert, met 
geleidebrieven,
1956-1975 1 pak

HAVEN SCHEVENINGEN

HAVEN SCHEVENINGEN
HS 029.1

HS 029.1

1081 Stukken betreffende het programma voor de officiële beginhandeling van de 
werken ter verbetering van de Buitenhaven te Scheveningen door de minister van 
Verkeer en Waterstaat,
1968 1 omslag

HS 034.51

HS 034.51

1082 Stukken betreffende de overdracht aan de Inspecteur der Domeinen te Rotterdam 
en de verkoop van de in de haven van IJmuiden gebruikte kraanhefeilanden 
'Lepelaar' en 'Kraanvogel',
1969-1970 1 omslag

HS 2.05

HS 2.05

1083 Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de verbetering van de 
Buitenhaven te Scheveningen en betreffende het onderhoud van en voorzieningen 
voor deze haven,
1966-1973 1 omslag

HS 2.08

HS 2.08

1084 Stukken betreffende het voorstel tot zandsuppletie op het strand ten noorden van 
de Buitenhaven te Scheveningen,
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1971-1972 1 omslag
HS 212.1

HS 212.1

1085 Stukken betreffende het waterloopkundig onderzoek naar de verbetering van de 
Buitenhaven te Scheveningen door het Waterloopkundig Laboratorium,
1966-1967 1 omslag

HS 212.111

HS 212.111

1086 Stukken betreffende het grondonderzoek voor de verbetering van de Buitenhaven 
te Scheveningen door het Laboratorium voor Grondmechanica,
1966, 1969 1 omslag

HS 22

HS 22

1087 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verbreden en 
verhogen van de bestaande havendammen te Scheveningen,
1967-1969 1 omslag

1088 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het uitvoeren van 
onderhouds- en verdiepingszuigwerk in en voor de Buitenhaven te Scheveningen 
met bijkomende werken, met wijzigingsovereenkomst,
1967-1969 1 omslag

1089 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van een 
gedeelte van de bodembezinking voor de nieuwe havendammen te Scheveningen,
1968-1969 1 omslag

1090 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van nieuwe 
havendammen voor de Buitenhaven te Scheveningen, met 
wijzigingsovereenkomst,
1968-1972 1 pak

1091 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van twee 
lichtopstanden voor de nieuwe havendammen te Scheveningen,
1970-1971 1 omslag

HS 551.31

HS 551.31

1092 Rapport van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst betreffende de 
bescherming van de teen van de voetglooiing van de strandmuur te Scheveningen 
tegen erosie, met bijlagen en geleidebrief,
1967 1 omslag

HARINGVLIET, HELLEGAT, VUILE GAT

HARINGVLIET, HELLEGAT, VUILE GAT
HV 2.021

HV 2.021

1093 Stukken betreffende voorstellen van de arrondissementsingenieur te Dordrecht 
voor voorzieningen en verbetering van de technische uitrusting van de schutsluis in 
het Haringvliet nabij Stellendam,
1969-1975 1 omslag
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1094 Stukken betreffende het aanbrengen van een opvanginstallatie aan de rivierzijde 
van de spuisluis in het Haringvliet nabij Stellendam,
1970-1971 1 omslag

1095 Stukken betreffende spuiseinen op, de opheffing van arbeidsgevaarlijke situaties 
op en schade door scheefloop van een rivierschuif aan de spuisluis in het 
Haringvliet nabij Stellendam,
1972-1973 1 omslag

HV 2.05

HV 2.05

1096 Stukken betreffende de bereikbaarheid van de haven te Stellendam en het overleg 
over de overdracht van deze haven aan de gemeente Goedereede,
1970-1975 1 omslag

HV 22

HV 22

1097 Stukken betreffende plannen en voorbereidingen voor de aanleg van dammen en 
kribben voor de verbetering van het Hellegat,
1929-1933 1 pak

1098 Stukken betreffende de aanbesteding van het bestek voor het maken van het eerste
gedeelte van een leidam met kribben een een vaargeul ter verbetering van het 
Hellegat, met wijzigingsovereenkomst,
1931-1933 1 omslag

1099 Stukken betreffende het meer werk en de afrekening van het bestek voor het 
maken van bezinkingen en kaden bij en op de leidam en de kribben in het Hellegat,
1933-1934 1 omslag

1100 Stukken betreffende de aanbesteding en afrekening van de bestekken en de 
onderhandse overeenkomst voor het uitbreiden van de bezinking en de bestorting 
van de leidam en de kribben in het Hellegat,
1935-1949 1 pak

1101 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van 
diverse voorzieningen aan het zuidelijk landhoofd van de spuisluis in het 
Haringvliet nabij Stellendam,
1972 1 omslag

HV 231.1

HV 231.1

1102 Stukken betreffende het bestek voor het bouwen van een magazijn nabij de 
schutsluis te Stellendam,
1973-1974 1 omslag

HV 262.531.1

HV 262.531.1

1103-1104 Kaarten van peilingen in het Hellegat, met geleidebrieven,
1945-1966 2 pakken
1103 1945 en 1948-1956.
1104 1957-1966
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1105 Kaarten van peilingen in het Haringvliet, het Vuile Gat, het Volkerak en de Krammer,
met geleidebrieven,
1963-1975 1 pak

HV 627.53

HV 627.53

1106 Stukken betreffende de inrichting en het gebruik van de Hellegatplaten,
1964-1966 1 omslag

HOLLANDSE IJSSEL

HOLLANDSE IJSSEL
HY 2.042

HY 2.042

1107 Stukken betreffende voorzieningen voor de stormvloedkering in de Hollandse IJssel
en het voorbereiden van de plaatsing van de tweede schuif bij deze waterkering,
1958-1974 1 omslag

HY 2.072

HY 2.072

1108 Stukken betreffende de aankoop met de provincie Zuid-Holland van het veerrecht, 
genaamd 'het Nieuwe Veer', tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
en de transportakte terzake,
1957-1959 1 omslag

HY 21

HY 21

1109-1112 Stukken betreffende de plannen voor de afdamming van de Hollandse IJssel en 
betreffende de voorbereiding en begeleiding van de bouw van de 
stormvloedkering,
1941-1961 3 pakken en 1 omslag
1109 1941-1951
1110 1952-1954
1111 1955
1112 1956-1961, 1 omslag

1113 Stukken betreffende het overleg met de Provinciale Planologische Dienst van Zuid-
Holland over het beheersplan van de directie voor het rivierbed van de Hollandse 
IJssel,
1959-1964 1 omslag

HY 212.11

HY 212.11

1114 Stukken betreffende het voor de afdamming van de Hollandse IJssel en naderhand 
voor de bouw van de stormvloedkering verrichte grondonderzoek,
1943, 1949-1956 1 pak

HY 212.43

HY 212.43

1115 Stukken betreffende de vergunning van de provincie Zuid-Holland voor de 
stoplichten en voorwaarschuwingsseinen nabij de brug over de schutsluis in de 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel,
1974-1975 1 omslag
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HY 214

HY 214

1116 Stukken betreffende de voor de bouw van de stormvloedkering in de Hollandse 
IJssel verleende vergunningen en ontheffing,
1953-1959 1 pak

HY 22

HY 22

1117 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een bochtafsnijding in de 
Hollandse IJssel tussen kilometer 3 en 4 en het uitvoeren van baggerwerk voor het 
leggen van een waterleidingzinker en de onderhandse overeenkomst met de Duin-
waterleiding van 's-Gravenhage inzake de financiering en uitvoering van het leggen 
van de zinker,
1954-1955 1 omslag

1118 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het maken van grondaanvullingen ten behoeve van de te bouwen 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel met bijkomende werken,
1954-1957 1 omslag

1119 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het maken van een nieuwe veerstoep en een inloophaventje voor het veer 
Moordrecht-Gouderak aan de linkeroever van de Hollandse IJssel,
1955-1960 1 omslag

1120-1121 Stukken betreffende de bestekken en onderhandse overeenkomsten van de directie
Sluizen en Stuwen voor het maken van het tweede gedeelte van de 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel met bijkomende werken,
1955-1960 1 pak en 1 omslag
1120 1955-1956
1121 1957-1960, 1 omslag

1122 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het baggeren van de Hollandse IJssel tussen kilometer 9 en 10 ter verbreding 
van de vaargeul naar de rechteroever,
1964-1965 1 omslag

1123 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst voor het maken
van een nieuwe veerstoep te Gouderak,
1965 1 omslag

HY 231.3

HY 231.3

1124 Stukken betreffende het bestek voor het bouwen van een dubbele dienstwoning 
aan de IJsseldijk te Krimpen aan de IJssel, met wijzigingsovereenkomst,
1954-1956 1 omslag

1125 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor de bouw van twee 
dienstwoningen te Capelle aan de IJssel nabij de stormvloedkering in Hollandse 
IJssel, met enkele stukken betreffende het aanbrengen van nieuwe dakkapellen op 
deze woningen,
1962-1964, 1975 1 omslag
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1126 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het bouwen van een dienstwoning met magazijn, werkplaats en kantoor te 
Capelle aan de IJssel nabij de stormvloedkering,
1966-1969 1 omslag

HY 261.2

HY 261.2

1127 Stukken betreffende de nota van de technisch hoofdambtenaar W.A.D. Hoogwater 
inzake de eigendomstoestand van het gedeelte van de Hollandse IJssel beneden 
Gouda,
1953 1 omslag

1128 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan de Inspecteur der 
Domeinen te 's-Gravenhage van een gedeelte wegverharding en berm van de 
openbare weg op de IJsseldijk te Krimpen aan de IJssel,
1965, 1975 1 omslag

HY 261.32

HY 261.32

1129-1130 Koopakten van percelen grond voor de verbetering van de Hollandse IJssel,
1936-1942 1 pak en 1 omslag
1129 Nrs. 1-65, 1936-1938.
1130 Nrs. 66-92 en I-XIII, 1938-1942., 1 omslag

1131 Koopakten van percelen grond voor de bouw van de stormvloedkering in de 
Hollandse IJssel,
1954-1960 1 omslag
Genummerd 1 t/m 6 en D 9.

HY 261.33

HY 261.33

1132 Stukken betreffende het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam 
inzake de onteigening van percelen grond en water van M. Heuvelman te 
Ouderkerk aan de IJssel,
1938 1 omslag

HY 262.531.1

HY 262.531.1

1133 Kaarten van lodingen in de Hollandse IJssel in 1946, met geleidebrief,
1950 1 omslag

KEETEN, ZIJPE

KEETEN, ZIJPE
KZ 2.05

KZ 2.05

1134 Stukken betreffende de plannen voor het uitbreiden van de vluchthaven aan het 
Zijpe te Bruinisse en het opruimen van een inspringende hoek in deze haven,
1957-1963 1 omslag

KZ 22

KZ 22

1135 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van 



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 105

loopbruggen in de vluchthaven aan het Zijpe te Bruinisse,
1956-1957 1 omslag

1136 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het vernieuwen van 
meerstoelen in de vluchthaven aan het Zijpe te Bruinisse en het maken van 
meerstoelen aan de linkeroever van de Oude Maas te Dordrecht,
1961-1963 1 omslag

1137 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
drijvende aanlegplaats met toegangsbrug in de vluchthaven aan het Zijpe te 
Bruinisse,
1962-1964 1 omslag

1138 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van 
meerstoelen in de vluchthaven aan het Zijpe te Bruinisse, in de voorhaven van de 
Hartelsluis te Spijkenisse, in de Dordtsche Kil te 's-Gravendeel en in de Oude Maas 
te Dordrecht,
1967-1968 1 omslag

1139 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van 
meerstoelen en het maken van loopbruggen in de vluchthaven aan het Zijpe te 
Bruinisse,
1969-1971 1 omslag

MAAS

MAAS
MA 262.521.1

MA 262.521.1

1140 Stukken betreffende de wijziging van de waterstanden op de Maas beneden Lith 
tengevolge van de afsluiting van de Brabantse Biesbos en andere werken en 
betreffende de rapporten van J.J. Dronkers terzake,
1943-1948 1 omslag

MA 79

MA 79

1141-1143 Stukken betreffende het overleg en de rapporten over de verbetering van de Maas 
voor grote waterafvoeren,
1926-1932 3 pakken
1141 1926
1142 1927
1143 1928 en 1932.

MERWEDE (BOVEN EN BENEDEN), BAANHOEK, SASSENDIJK

MERWEDE (BOVEN EN BENEDEN), BAANHOEK, SASSENDIJK
ME 2.071

ME 2.071

1144 Stukken betreffende het advies aan de directeurgeneraal inzake het ontwerp voor 
de brug over de Merwede bij Gorinchem,
1937-1956 1 omslag

1145 Stukken betreffende het plan voor en de plaatsbepaling en verlichting van de brug 
over de Beneden Merwede tussen Papendrecht en Dordrecht,
1960-1966 1 omslag
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ME 2.076

ME 2.076

1146 Stukken betreffende het plan voor het beweegbaar maken van een gedeelte van de 
spoorwegbrug over de Beneden Merwede bij Baanhoek,
1931-1972 1 pak

ME 22

ME 22

1147 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van een 
gedeelte van een strekdam in de Beneden Merwede nabij Hardinxveld,
1945-1946 1 omslag

1148 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van een 
gedeelte van een strekdam in de Boven Merwede nabij Gorinchem,
1945-1947 1 omslag

1149 Stukken betreffende het bestek voor het maken van onderwaterbelopen voor 
kribben en een strekdam in de Beneden en Boven Merwede nabij Hardinxveld, 
Sliedrecht, Papendrecht en Gorinchem,
1948-1949 1 omslag

1150 Stukken betreffende het bestek voor het maken van onderwaterbelopen voor 
kribben en een strekdam in de Beneden en Boven Merwede nabij Hardinxveld, 
Giessendam en Gorinchem,
1950-1951 1 omslag

1151 Stukken betreffende het bestek voor het maken van onderwaterbelopen voor een 
strekdam in de Boven Merwede nabij Vuren,
1951 1 omslag

1152 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het vernieuwen van de 
remmingwerken van de Helsluis te Sliedrecht,
1952 1 omslag

1153 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van 
lichtopstanden en het aanbrengen van electrische geleidingen en aansluitingen 
voor de rivierverlichting van de Beneden en Boven Merwede en de Noord,
1961-1962 1 omslag

1154 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst voor het maken van een 
nieuwe linkernormaallijn langs de Beneden Merwede bij de uitmonding van de 
nieuwe gemeentehaven van Sliedrecht door deze gemeente en de rijksbijdrage 
voor dit werk,
1965-1966 1 omslag

ME 234

ME 234

1155 Stukken betreffende de aanschaf van lichtopstanden ter verbetering van de 
rivierverlichting op de Beneden en Boven Merwede en de Noord, met kaart van de 
plaatsing,
1960-1963 1 omslag
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ME 261.31

ME 261.31

1156 Proces-verbaal van overname in materieel beheer van de Inspecteur der Domeinen 
te Dordrecht van een perceel water te Werkendam, met enkele brieven,
1961 1 omslag

ME 261.32

ME 261.32

1157 Akte van ruiling met de gemeente Dordrecht van percelen grond langs de Beneden 
Merwede nabij Dordrecht en Papendrecht, met bijlagen,
1920-1921 1 omslag

1158 Koopakte van twee percelen grond in de gemeente De Werken voor de verbetering 
van de aansluiting tussen de Sassendijk en de Sleeuwijkse dijk,
1943 1 stuk

1159 Koopakte van gedeelten van twee percelen grond te Werkendam voor de indijking 
van de Noordbrabantse Biesbos,
1947 1 omslag

1160 Proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan de Inspecteur der 
Domeinen te Dordrecht van een perceel grond te Sliedrecht langs de Beneden 
Merwede in het Gat van Baanhoek, met correspondentie,
1947-1949 1 omslag

1161 Koopakten van percelen grond en water langs de Beneden Merwede voor de 
verbetering van de waterkering tussen Woudrichem en Werkendam,
1948-1949 1 omslag
Genummerd 45 t/m 81.

ME 262.1

ME 262.1

1162 Stukken betreffende adviezen aan de directeurgeneraal inzake het Reglement van 
Politie voor de Merweden en de Noord,
1897-1958 1 omslag

NOORDBRABANTSE BIESBOS

NOORDBRABANTSE BIESBOS
NB 21

NB 21

1163 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Spieringsluis 
nabij Werkendam,
1942-1951 1 omslag

1164 Stukken betreffende het plan voor het aanleggen van een dijk tussen Werkendam 
en de Spieringsluis,
1947-1952 1 omslag

NB 212.11

NB 212.11

1165 Stukken betreffende het onderzoek van het Laboratorium voor Grondmechanica 
voor de indijking van de Noordbrabantse Biesbos,
1940-1943 1 omslag
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NB 22

NB 22

1166 Stukken betreffende de bestekken en onderhandse overeenkomsten voor het 
maken van de nieuwe schutsluis te Werkendam,
1950-1954 1 pak

1167 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
gewalste verharding op een wegvak nabij de in aanbouw zijnde sluis te 
Werkendam,
1951-1952 1 omslag

1168 Stukken betreffende het bestek voor het aanleggen van de dijk bij de 
Spieringpolder langs de Nieuwe Merwede nabij Werkendam, met 
wijzigingsovereenkomst,
1951-1953 1 omslag

1169 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een dam met wegverharding 
bij de oude sluis te Werkendam,
1952-1953 1 omslag

1170 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het aanleggen van een 
dijk en een havendam op de Ruitersplaat en het verzwaren van de dijk langs de 
Nieuwe Merwede op de Jantjesplaat,
1952-1955 1 omslag

1171 Stukken betreffende het bestek voor het maken van remmingwerken bij de 
Spieringsluis te Werkendam,
1954 1 omslag

1172 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verruimen en onder 
profiel brengen van het Gat van den Hardenhoek in de gemeenten Werkendam en 
Made en Drimmelen,
1969-1970 1 omslag

1173 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verruimen en onder 
profiel brengen van het Keesjes Killeke en het Gat van de Plomp in de gemeente 
Made en Drimmelen,
1971-1972 1 omslag

NB 22-2.061

NB 22-2.061

1174 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst met de 
gemeente Dordrecht tot wijziging van de veerweg aan de Nieuwe Merwede 
tegenover de Kop van 't Land,
1952-1953 1 omslag

NB 231.3

NB 231.3

1175 Stukken betreffende het bestek voor het bouwen van dienstgebouwen en 
-woningen op het sluisterrein van de schutsluis te Werkendam,
1948-1953 1 omslag

1176 Stukken betreffende het bestek en de onderhandse overeenkomst voor het 
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bouwen van een dubbele dienstwoning bij de Spieringsluis te Werkendam,
1956-1961 1 omslag

NB 261

NB 261

1177 Stukken betreffende de eigendom van de bevaarbare wateren in de Biesbos, met 
retroacta,
1890, 1949 1 omslag

NB 261.3

NB 261.3

1178 Koopakte van een perceel grond te Werkendam voor de verbetering van de 
waterkering langs de Boven Merwede tussen Woudrichem en Werkendam, met een
verklaring van eigendomsverkrijgende verjaring betreffende een nabijgelegen 
perceel grond en geleidebrieven,
1949-1951 1 omslag

NB 261.31

NB 261.31

1179 Stukken betreffende de overname in materieel beheer van de Inspecteur der 
Domeinen te Dordrecht van een perceel grond te Made en Drimmelen,
1960-1961 1 omslag

1180 Stukken betreffende de overname van het Kroondomein van twee percelen grond 
en water te Werkendam voor de verbetering van de dijk van de Jantjesplaat,
1963-1970 1 omslag

NB 261.32

NB 261.32

1181 Koopakten en een akte van ruiling met de Inspecteur der Domeinen te Dordrecht 
van percelen grond en water voor het maken van een hoogwaterkerende dijk en 
twee loswallen langs de Nieuwe Merwede tussen Werkendam en de Spieringsluis,
1950-1952 1 omslag
Genummerd 93 t/m 101.

NIEUWE MERWEDE

NIEUWE MERWEDE
NM 212.111

NM 212.111

1182 Stukken betreffende het grondonderzoek voor het verdiepen van de vaargeul in de 
Nieuwe Merwede,
1973-1974 1 omslag

NM 22

NM 22

1183 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een dam 
met wegverharding langs de Nieuwe Merwede op de plaats van de vernielde 
Spieringsluis,
1945-1946 1 omslag

1184 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van 
electrische verlichting op de Ottersluis te Sliedrecht en in de bijbehorende 
dienstwoningen,
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1947-1948 1 omslag

1185 Onderhandse overeenkomst voor het maken en inhangen van reservedeuren in de 
Ottersluis te Sliedrecht, met enkele stukken betreffende de afrekening,
1948-1949 1 omslag

1186 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het vernieuwen van de 
remmingwerken van Ottersluis te Sliedrecht en het herstellen en vernieuwen van de
oeververdediging bij de loswal te Woudrichem,
1950-1951 1 omslag

1187 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het onder profiel brengen
en aanbrengen van een oeververdediging in de haven van Werkendam,
1972-1973 1 omslag

NM 231.3

NM 231.3

1188 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het bouwen van een dienstwoning aan de Sasdijk te Werkendam,
1966-1968 1 omslag

NM 234.4

NM 234.4

1189 Stukken betreffende de rivierverlichting van de Nieuwe Merwede,
1957-1958 1 omslag

NM 261.32

NM 261.32

1190 Stukken betreffende de processen-verbaal van overname in materieel beheer van 
de Inspecteur der Domeinen te Dordrecht en de akte van ruiling met het 
Kroondomein van percelen grond en water langs de Nieuwe Merwede tussen 
Werkendam en Made en Drimmelen,
1950-1952 1 omslag

1191 Akte van ruiling met J. de Vos van percelen grond nabij het Steurgat te Werkendam, 
afschrift,
1958 1 stuk

NOORD

NOORD
NO 22

NO 22

1192 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en uitbreiden 
van de oeververdediging van de kade van de polder 'Het Nieuwland' langs de Noord
nabij Papendrecht,
1947 1 omslag

1193 Stukken betreffende de bestekken voor de aanpassing en verbetering van de 
bovenmond van de Noord met bijkomende werken te Hendrik Ido Ambacht, 
Papendrecht en Zwijndrecht,
1966-1973 1 pak

1194 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verdiepen van de 
Papendrechtse Gantel,
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1971 1 omslag
NO 261.31

NO 261.31

1195 Stukken betreffende het proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan de 
Inspecteur der Domeinen te Dordrecht van een perceel water te Hendrik Ido 
Ambacht,
1945, 1949 1 omslag

NO 261.32

NO 261.32

1196 Akten van verkoop van percelen grond van de Inspecteur der Domeinen te 's-
Gravenhage aan het waterschap 'De Dijkring IJsselmonde' van percelen grond, 
griend en riet bij de Veerweg te Ridderkerk en van de vestiging van een 
erfdienstbaarheid op deze percelen, met geleidebrief en kaarten, afschriften,
1973, 1979 1 omslag

OUDE MAAS

OUDE MAAS
OM 2.071

OM 2.071

1197-1198 Stukken betreffende de plaats van de in het kader van het Botlekhavenplan te 
bouwen brug over de Oude Maas nabij Spijkenisse, de vergunning voor de bouw en 
de bouw van deze brug door de gemeente Rotterdam en de gevolgen van de 
verdieping van de Oude Maas voor deze brug,
1948-1962 2 pakken
1197 1948-1953
1198 1954-1962

1199 Stukken betreffende het besluit tot het hoger leggen van de brug over de Oude 
Maas te Spijkenisse en betreffende de seingeving van deze brug,
1965-1974 1 omslag

OM 2.073

OM 2.073

1200 Stukken betreffende het plan van de gemeente Rotterdam voor, de vergunning 
voor en de rijksbijdrage in de kosten van de aanleg van de Botlektunnel,
1968-1975 1 pak

OM 2.076

OM 2.076

1201-1202 Stukken betreffende de vervanging van de draaibrug voor treinverkeer over de 
Oude Maas te Dordrecht door een hefbrug door de N.V. Nederlandsche 
Spoorwegen,
1963-1972 2 pakken
1201 1963-1968
1202 1969-1972

OM 21

OM 21

1203 Stukken betreffende het besluit tot het aanbrengen van een uitwateringsduiker in 
de kade van de polder 'De Blankert' te Heinenoord,
1946 1 omslag
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OM 212.5

OM 212.5

1204 Stukken betreffende het plan voor de brug over de Oude Maas bij Heinenoord en 
de scheepvaart op deze vaarweg met de masthoogten,
1957-1963 1 omslag

OM 22

OM 22

1205 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een uitwateringsduiker in de 
kade van de polder 'De Blankert' bij Heinenoord,
1949 1 omslag

1206 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
hanepoot met toegangsbrug en peilschaal bij de inlaatsluis van de Brielse 
Maasboezem te Spijkenisse,
1951 1 omslag

1207 Bestek voor het verdiepen van de Westgeul en de Oude Maas tussen km. 993 en 
1006, met kaart en stukken betreffende de afrekening, afschrift,
1962-1963 1 omslag

1208 Onderhandse overeenkomst voor het maken van meerstoelen in de Oude Maas en 
de Dordtse Kil, met kaart en enkele stukken betreffende de afrekening, afschrift,
1964-1965 1 omslag

1209 Onderhandse overeenkomst voor het maken van een geleidedam voor de 
verbetering van het punt van samenvloeiing van de Oude Maas met de 
Rotterdamse Waterweg, met tekening, afschrift,
1969 1 omslag

1210 Onderhandse overeenkomst voor het maken van geleidewerken in en 
benedenstrooms van de beweegbare doorvaartopening van de verkeersbrug over 
de Oude Maas te Dordrecht, met kaart en enkele stukken betreffende de 
afrekening, concept,
1969-1971 1 omslag

OM 261.32

OM 261.32

1211 Koopakten van percelen grond langs de Oude Maas voor de verbetering van de 
waterweg van Dordrecht naar zee, met kaarten en bijlagen,
1927-1929 1 pak
Genummerd 1 t/m 34.

OM 261.33

OM 261.33

1212 Stukken betreffende de aankoop van percelen grond te Dordrecht ten behoeve van 
het vervangen van de draaibrug voor treinverkeer in deze gemeente door een 
hefbrug,
1969-1971 1 omslag

OM 262.51

OM 262.51

1213 Stukken betreffende het maken van de waterweg van Dordrecht naar zee langs de 
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Oude Maas en het verder verdiepen van deze waterweg,
1916-1971 1 pak

OOSTERSCHELDE

OOSTERSCHELDE
OS 21

OS 21

1214-1216 Stukken betreffende het maken van plannen voor de verbetering van de haven van 
Bergen op Zoom en de indijking van de slikken onder Halsteren,
1940-1949 3 pakken
1214 1940-1941
1215 1942-1943
1216 1944 en 1947-1949.

OS 212.11

OS 212.11

1217 Stukken betreffende het plaatsen van een registrerende peilschaal in de haven van 
Bergen op Zoom en het onderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium naar de 
golfoploop tegen de bedijking van de slikken onder Halsteren,
1940-1944 1 omslag

OS 212.121

OS 212.121

1218 Stukken betreffende de modelonderzoeken van het Laboratorium voor 
Grondmechanica naar de verbetering van de geulen naar de haven van Bergen op 
Zoom en de deining in de nieuw ontworpen haven,
1941-1943 1 omslag

ROTTERDAMSE WATERWEG

ROTTERDAMSE WATERWEG
RW 2.05

RW 2.05

1219 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het vernieuwen van steigers en het maken van beschoeiingen van stalen 
damwand in de Berghaven te Hoek van Holland,
1954-1955 1 omslag

1220-1221 Stukken betreffende het verruimen van de Nieuwe Waterweg voor zeer grote 
schepen,
1956-1972 2 pakken
1220 1956-1962
1221 1963-1972

1222 Stukken betreffende het ontwerp van een nieuwe havenmond voor Rozenburg,
1957-1961 1 pak

1223-1224 Stukken betreffende het ontwerp voor een nieuwe havenmond bij Hoek van 
Holland en de voorbereiding van de aanleg,
1961-1967 2 pakken
1223 1961-1964
1224 1965-1967
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RW 2.071

RW 2.071

1225 Stukken betreffende het plan voor het vervangen van de Willemsbrug en de 
daarnaast gelegen spoorbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam door tunnels en 
de verhoging van de Willemsbrug,
1966-1974 1 pak

RW 2.073

RW 2.073

1226-1227 Stukken betreffende het plan, de vergunningen en de voorbereiding voor de aanleg 
van de Beneluxtunnel te Vlaardingen,
1959-1970 2 pakken
1226 1959-1963
1227 1966-1970

RW 201

RW 201

1228 Stukken betreffende de namen van kanalen en riviergedeelten in de waterweg van 
Rotterdam naar zee,
1947-1948 1 omslag

RW 21

RW 21

1229 Stukken betreffende plannen voor de verbetering van de Rotterdamse Waterweg 
en haar vaargeul,
1950-1970 1 pak

1230-1231 Stukken betreffende het ontwerp voor de stormvloedkering in de Rotterdamse 
Waterweg en de werkzaamheden en rapporten van de commissie terzake,
1954-1970 2 pakken
1230 1954-1955
1231 1956-1970

1232-1234 Stukken betreffende de planning en aanleg van de vaargeul van 72 voet in de 
Noordzee naar Europoort en de werkzaamheden en rapporten van de stuurgroep 
terzake,
1966-1975 3 pakken
1232 1966-1971
1233 1972-1973
1234 1974-1975

1235 Voortgangsrapporten van de afdeling Havenmonden betreffende de aanleg van de 
havenmond te Hoek van Holland met de planning,
1972-1975 1 pak

RW 211

RW 211

1236 Rapport van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst betreffende de 
ontwikkeling van de waterbeweging en het profiel van de Rotterdamse Waterweg, 
met bijlagen, afschrift,
1959 1 omslag
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RW 212.1

RW 212.1

1237-1240 Stukken betreffende modelonderzoeken door het Waterloopkundig Laboratorium 
inzake de Rotterdamse Waterweg en de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1952-1974 4 pakken
1237 1952-1965
1238 1966-1970
1239 1971-1972
1240 1973-1974

1241 Stukken betreffende het voorstel van de ingenieur in het arrondissement 
Rotterdamse Waterweg voor de aanleg van een proefdraaiplaats voor nieuwe en 
gerepareerde schepen en betreffende vaarproeven met de tanker 'Ondina',
1957-1961 1 omslag

1242 Stukken betreffende rapporten over het baggerwerk op de Rotterdamse Waterweg 
en in de vaargeul op zee,
1961-1967 1 omslag

1243-1245 Stukken betreffende modelproeven van het Nederlandse Scheepsbouwkundig 
Proefstation voor werken op de Rotterdamse Waterweg en in de nieuwe haven te 
Hoek van Holland, 1962-1975.

3 pakken
1243 1962-aug. 1965.
1244 aug. 1965-1967.
1245 1970-1975

1246 Stukken betreffende het onderzoek naar de bruikbaarheid van lasers als 
geleidelichtlijn voor de toegang tot de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1969-1974 1 pak

1247 Stukken betreffende machtigingen van de directeurgeneraal voor getijonderzoek in 
de aanlooproute naar Europoort,
1970-1974 1 pak

RW 212.11

RW 212.11

1248 Stukken betreffende het grondonderzoek naar het draagvermogen van de 
ondergrond van het Zuiderhoofd te Hoek van Holland,
1948-1949 1 omslag

RW 212.111

RW 212.111

1249 Stukken betreffende grondboringen in de Nieuwe Maas en de Noordgeul,
1954-1955 1 omslag

1250 Stukken betreffende machtigingen van de directeurgeneraal voor grondonderzoek 
ten behoeve van de aanleg van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1960-1975 1 omslag

RW 212.4

RW 212.4

1251-1252 Stukken betreffende de uitgaven voor de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek 
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van Holland en de bijdrage van de gemeente Rotterdam in deze kosten,
1968-1974 2 pakken
1251 1968-1971
1252 1972-1974

RW 212.5

RW 212.5

1253-1254 Stukken betreffende de Werkgroep Oeververbindingen Rotterdam,
1956-1959 1 omslag en 1 pak
1253 Nota's en andere stukken betreffende de Van Brienenoordbrug en de

aan oeververbindingen te Rotterdam in het rivierbelang te stellen 
eisen, 1956-1959.

1254 Interimrapport en eindrapport van de werkgroep, met bijlagen en 
geleidebrieven, 1957 en 1959., 1 omslag

RW 214

RW 214

1255 Stukken betreffende de overeenkomsten tot wijziging en afschaffing van de uit de 
overeenkomst van 1878 met de gemeente Rotterdam voor de gemeente 
voortvloeiende verplichting tot het onderhouden van een gratis sleepdienst in de 
Koningshaven,
1903, 1935-1936 1 omslag

1256 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst met de gemeente Rotterdam
voor het op diepte brengen en houden van het gedeelte van de Nieuwe Maas voor 
de Wilhelminakade te Rotterdam,
1935-1936 1 omslag

RW 22

RW 22

1257 Stukken betreffende het bestek voor het voltooien van de ombouw van de 
spoorbaan op het Noorder- en Zuiderhoofd te Hoek van Holland tot een baan voor 
gewoon verkeer en het versterken van de hoofden met bijkomende werken, 
alsmede voor het onderhoud van werken in de Rotterdamse Waterweg in 1949 en 
1950, met wijzigingsovereenkomst van een staat van meerwerk,
1949-1951 1 omslag

1258 Stukken betreffende het bestek voor het opruimen van werken van het voormalige 
Marine-etablissement Poortershaven en het herstellen en verbeteren van de 
oeververdediging langs de rechteroever van de Rotterdamse Waterweg nabij 
Maassluis,
1951-1952 1 omslag

1259 Stukken betreffende het bestek voor het bouwen van een peilschaalhuisje en het 
uitbreiden van de veersteiger te Maassluis,
1952-1953 1 omslag

1260 Stukken betreffende het bestek voor het maken van twee meerstoelen voor de 
Kruitsteiger in de Rotterdamse Waterweg nabij de Poortershaven te Maassluis,
1952-1953 1 omslag

1261 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een gebouw voor de 
registrerende peilschaal te Hoek van Holland met bijkomende werken, met twee 
onderhandse overeenkomsten voor het herstellen en opruimen van dit gebouw na 
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een aanvaring,
1954-1958 1 omslag

1262 Stukken betreffende het bestek voor het maken van drie rijzen dammen en het 
uitvoeren van baggerwerk langs de rechteroever van de Rotterdamse Waterweg 
tussen Vlaardingen en Maassluis met bijkomende werken,
1954-1959 1 omslag

1263 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het maken van een weg langs de Scheurdam en het verlengen van de loswal 
langs het kanaal door Rozenburg op West-Rozenburg met bijkomende werken,
1955-1956 1 omslag

1264 Stukken betreffende het bestek voor het verbeteren van de havenhoofden van de 
Berghaven en het vernieuwen van de Valksteiger te Hoek van Holland met 
bijkomende werken,
1956-1961 1 omslag

1265 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het maken van een beschoeiing van stalen damwand aan de oostzijde in de 
Berghaven te Hoek van Holland met bijkomende werken,
1958-1959 1 omslag

1266 Stukken betreffende het bestek voor het maken van meerstoelen langs de 
rechteroever van de Rotterdamse Waterweg bij de Kruitsteiger nabij de 
Poortershaven te Maassluis en bij de Kolensteiger te Hoek van Holland met 
bijkomende werken,
1958-1959 1 omslag

1267 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het inkorten van drie lage dammen bij het Noorderhoofd te Hoek van Holland 
met bijkomende werken en wijzigingsovereenkomst,
1961-1962 1 omslag

1268 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het maken van twee aanleginrichtingen voor de veerverbinding Maassluis-
Rozenburg met bijkomende werken,
1961-1964 1 omslag

1269 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het deel van
het met de directie Wegen opgestelde bestek voor het maken van een 
bochtverbetering bij de Groote Zaag in de Nieuwe Maas te Krimpen a/d Lek met 
bijkomende werken,
1961-1969 1 omslag

1270 Stukken betreffende het bestek voor het inkorten van vijf lage dammen aan de 
linkeroever van de Rotterdamse Waterweg nabij Maassluis,
1962-1964 1 omslag

1271 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor de aanleg van een weg bij
de Poortershaven nabij Maassluis met bijkomende werken,
1962-1964 1 omslag

1272 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het inkorten van dertien 
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lage dammen aan de linker- en rechteroever van de Rotterdamse Waterweg bij 
Maassluis met bijkomende werken,
1964-1965 1 omslag

1273 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van 
lichtopstanden aan de linker- en rechteroever van de Rotterdamse Waterweg bij 
Maassluis met bijkomende werken,
1965-1966 1 omslag

1274 Stukken betreffende het bestek voor het verbeteren van het punt van 
samenvloeiing van de Oude Maas en de Rotterdamse Waterweg, met 
wijzigingsovereenkomsten,
1965-1969 1 omslag

1275 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van een 
zoutmeetinstallatie en het leggen van pijpleidingen in de Rotterdamse Waterweg 
bij de veerstoep van Rozenburg,
1966-1967 1 omslag

1276 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het uitbreiden van de 
scheepvaartpost aan de Noordzeeweg in Europoort met bijkomende werken,
1966-1967 1 omslag

1277 Stukken betreffende het bestek voor het uitbreiden van de Berghaven te Hoek van 
Holland,
1966-1968 1 omslag

1278 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
een meetpaal voor het verrichten van golfmetingen voor de dammenbouw in de 
nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1967 1 omslag

1279 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst met de 
gemeente Rotterdam inzake de voorwaarden voor overname van de door de 
gemeente gekochte eigendommen en rechten van de N.V. Rotterdamsche 
Scheepswerfmaatschappij, bij de verbetering van de bocht van de Esch in de 
Rotterdamse Waterweg,
1967 1 omslag

1280 Stukken betreffende het bestek voor het inkorten van negen lage dammen en het 
plaatsen van lichtopstanden aan de linkeroever van de Rotterdamse Waterweg 
nabij Hoek van Holland met bijkomende werken,
1967-1969 1 omslag

1281-1296 Stukken betreffende de deelovereenkomsten van de raamovereenkomst voor de 
aanleg van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland (Europoort),
1967-1975 11 omslagen en 5 pakken
1281 Het maken van het eerste deel en het voltooien van de zanddam op 

de Maasvlakte, behorend tot de Zuiderdam van de nieuwe 
havenmond, 1967-1971

1282 Het verrichten van sleepzuigwerk ter verdieping en verruiming van 
de Rotterdamse Waterweg, 1967-1971

1283 Het baggeren en onderhouden van een werkvaartgeul en van een 
grondslagverlaging in het trace van een gedeelte van de Zuiderdam 
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van de nieuwe havenmond, 1968-1973
1284 Het maken en opslaan van grote en kleine betonblokken, 1969-1972,

1 pak
1285 Het maken van de onderbouw van het westelijk deel en van de 

bovenbouw van de splitsingsdam tussen de Rotterdamse Waterweg 
en het Calandkanaal, 1969-1972, 1 pak

1286 Het verrichten van bagger- en zuigwerkzaamheden voor het 
opruimen van het Zuiderhoofd ten behoeve van het maken van de 
definitieve toegang tot Europoort met bijkomende werken, 1969-
1975, 1 pak

1287 Het verwerken van betonblokken, grind en steen met speciale 
vaartuigen voor de aanleg van de onder- en bovenbouw van de 
nieuwe havendammen, 1969-1972

1288 Het maken van een aansluiting van de zanddam op de stenen dam, 
behorend tot de Zuiderdam, 1969-1970.

1289 Het verwerken van zand, afkomstig uit de te maken definitieve 
toegang tot Europoort, op het strand ten noorden van het 
bestaande noorderhavenhoofd, 1971-1972

1290 Het maken van een dam aansluitend op de landtong tussen het 
Calandkanaal en de Rotterdamse Waterweg, 1971

1291 Het maken van een zandlichaam voor de Zuidwal en het hierop 
aanbrengen van een oeververdediging met grind, 1971-1972

1292 De sluiting van de tijdelijke toegang tot Europoort, 1971-1973, 1 pak
1293 Het maken van een aanlegplaats met botenhuis en een opstelruimte

voor pompen in het Oostvoornse meer en het maken van een steiger
voor een pompopstelling in het verlengde van het Hartelkanaal, 1972

1294 Het verrichten van zuig- en baggerwerkzaamheden in de westelijke 
bocht van het Beerkanaal voor het maken van de definitieve 
toegang tot Europoort, 1972-1975

1295 Het aanbrengen van kraagstukken en het maken van een 
kopconstructie rondom het westelijk uiteinde van de Splitsingsdam, 
1972-1974

1296 Het maken en plaatsen van twee havenlichten op de koppen van de 
nieuwe havendammen, 1972-1975, 1 pak

1297 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verhogen en 
vastleggen van de rivierbodem van de Nieuwe Maas bij het Zuiddiepje nabij 
IJsselmonde,
1968-1970 1 omslag

1298 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een loswal langs de linkeroever
van de Rotterdamse Waterweg tegenover Maassluis met bijkomende werken,
1968-1971 1 omslag

1299 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het ontwikkelen en 
beproeven van een Decca Navigatie Systeem voor de scheepvaart in de 
aanlooproute en de toegangsgeul naar Hoek van Holland en op een gedeelte van 
de Noordzee, met wijzigingsovereenkomsten,
1968-1973 1 omslag

1300 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van paal- en 
steigerwerken in de Berghaven te Hoek van Holland,
1969-1971 1 omslag
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1301 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en 
bedrijfsvaardig opleveren van een stalen aanlegpontonconstructie met stalen 
toegangsbruggen voor de havenaccomodatie van Rijkshavendienst in de Dokhaven 
te Rotterdam met bijkomende werken,
1969-1971 1 omslag

1302 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verhogen en 
vastleggen van de rivierbodem van de Nieuwe Maas tussen de Persoonshaven en 
het Zuiddiepje bij IJsselmonde,
1969-1973 1 pak

1303 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en plaatsen 
van twee funderingsputten voor het hoge en lage licht van de centrale lichtenlijn te 
Hoek van Holland,
1970 1 omslag

1304 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van 
oevervoorzieningen in de Berghaven te Hoek van Holland,
1970-1971 1 omslag

1305 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een omlegging in de Bergse 
Maas nabij Heusden met bijkomende werken, waaronder het gebruiken van het 
vrijkomend zand om de bodem van de Nieuwe Maas te verhogen en vast te leggen, 
met wijzigingsovereenkomsten,
1970-1973 1 pak

1306 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en plaatsen 
van vier lichttorens op WestRozenburg,
1971 1 omslag

1307 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot uitvoering van het bestek 
voor het verbouwen van een radartoren en het bouwen van een spoelenhuis met 
bijkomende werkzaamheden te Hoek van Holland,
1971-1973 1 pak

1308 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en 
bedrijfsvaardig opleveren van een stalen aanlegponton voor de havenaccomodatie 
van de Rijkshavendienst in de Dokhaven te Rotterdam,
1971-1973 1 omslag

RW 231

RW 231

1309 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen van een 
schaftlokaal op het terrein van de opslagplaats van ontplofbare stoffen bij de 
Poortershaven aan de rechteroever van de Rotterdamse Waterweg en betreffende 
het aanbrengen van een bliksemafleiderinstallatie op de bergplaats voor 
ontplofbare stoffen,
1955-1959 1 omslag

1310 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan de inspecteur der 
Domeinen te 's-Gravenhage van een dienstwoning te Maassluis ter verkoop aan de 
provincie Zuid-Holland,
1970-1974 1 omslag
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RW 231.3

RW 231.3

1311 Stukken betreffende het bestek voor het bouwen van een dienstwoning met 
magazijn, werkplaats en kantoor voor het kanton Nieuwe Maas-West te 
Vlaardingen,
1966-1973 1 omslag

RW 234.2

RW 234.2

1312 Stukken betreffende de havenradar van de gemeente Rotterdam voor de 
Rotterdamse Waterweg, de verlichting van de radarposten, het plan voor een 
radarinstallatie in de nieuwe havenmond te Hoek van Holland en de regeling van de
scheepvaart op de Rotterdamse Waterweg,
1950-1965 1 pak

1313 Stukken betreffende de coordinatie van de diensten voor het scheepvaartverkeer in
het havengebied van de Rotterdamse Waterweg en de nieuwe havenmond te Hoek 
van Holland, alsmede het overleg met het Loodswezen en de gemeente Rotterdam 
terzake,
1967-1974 1 pak

1314-1315 Stukken betreffende het plan voor de walradarketen voor de Rotterdamse 
Waterweg en de nieuwe havenmond te Hoek van Holland, de verkeerspost hiervoor
te Hoek van Holland en het radareiland bij Hoek van Holland, alsmede het overleg 
terzake met het ministerie van Defensie en de gemeente Rotterdam,
1968-1975 1 pak en 1 omslag
1314 1968-1973
1315 1974-1975, 1 omslag

1316-1317 Stukken betreffende de vergaderingen van de Stuurgroep Walradar Rotterdamse 
Waterweg,
1974-1975 2 pakken
1316 1974
1317 1975

RW 234.3

RW 234.3

1318 Stukken betreffende de vastlegging van normaallijnen langs de Nieuwe Maas te 
Rotterdam door de Dienst Gemeentewerken en de goedkeuring hiervan,
1950-1960 1 pak

RW 234.4

RW 234.4

1319 Stukken betreffende de optische seingeving voor de scheepvaart in de nieuwe 
havenmond te Hoek van Holland en de plaatsing en het onderhoud van de 
havenlichten,
1971-1975 1 omslag

RW 235

RW 235

1320 Stukken betreffende de oorlogsschade aan de vm. Defensiesteiger aan de 
rechteroever van de Rotterdamse Waterweg bij de Poortershaven en van de 
onderhandse overeenkomst voor het opruimen van deze steiger en het slopen van 
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eiken sluisdeuren op het eiland Rozenburg,
1945-1949 1 omslag

RW 261.31

RW 261.31

1321 Stukken betreffende de overname in materieel beheer van het ministerie van 
Oorlog van de Defensiesteiger aan de linkeroever van de Rotterdamse Waterweg 
tegenover de Berghaven te Hoek van Holland op Rozenburg,
1945-1948 1 omslag

1322 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor de overname van het 
Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen van een betonnen steiger met 
toegangsweg aan de linkeroever van de Rotterdamse Waterweg tegenover Hoek 
van Holland op Rozenburg,
1951 1 omslag

1323 Stukken betreffende de koop van percelen grond en water aan een buitendijkse 
vooroever aan de linkeroever van de Rotterdamse Waterweg te Rozenburg,
1955 1 omslag

1324 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan het ministerie van 
Defensie van een perceel grond te Hoek van Holland,
1960-1961 1 omslag

1325 Stukken betreffende de overeenkomst met de gemeente Rotterdam en de de wet 
tot overname in beheer en onderhoud van de IJsselondse haven te Rotterdam,
1972-1974 1 omslag

RW 261.31-21

RW 261.31-21

1326 Stukken betreffende de overeenkomst tot overdracht van het beheer over de 
percelen grond, behorend tot de Scheurpolder op Rozenburg, aan het ministerie 
van Financiën en de Stichting Natuurmonument 'De Beer',
1940 1 omslag

RW 261.32

RW 261.32

1327 Koopakten van percelen grond en water ten behoeve van de voortzetting van de 
verbetering van de Rotterdamse Waterweg, met bijlagen,
1920-1923 1 omslag
Genummerd 1-22, 24 en I.

1328 Proces-verbaal van overdracht in materieel aan het ministerie van Financien van 
percelen grond te Hoek van Holland ter verkoop aan de gemeente Rotterdam, met 
enkele brieven,
1959-1960 3 stukken

1329 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan het ministerie van 
Financien van een perceel grond te Rozenburg ter verkoop aan het waterschap 'De 
Brielse Dijkring',
1969-1971 1 omslag

1330 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan het ministerie van 
Financien van gedeelten van het voormalig Kanaal door Rozenburg ter verkoop aan
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de gemeente Rotterdam,
1970-1972 1 omslag

RW 261.33

RW 261.33

1331 Vonnissen tot onteigening van percelen grond en water en uittreksels daarvan ten 
behoeve van de voortzetting van de verbetering van de Rotterdamse Waterweg,
1921-1922 1 omslag
Genummerd 1-7.

RW 262.1

RW 262.1

1332-1334 Stukken betreffende herzieningen en wijzigingen van het Bijzonder reglement van 
politie voor de scheepvaart op de rivieren beneden Rotterdam tot in zee en het 
Bijzonder reglement van politie voor de scheepvaart door de Koningshaven en op 
de Nieuwe Maas onder de gemeente Rotterdam,
1876-1931 3 pakken
1332 1876-1889
1333 1890-1907
1334 1908-1931

RW 262.3

RW 262.3

1335 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst met 
Dirkzwagers Scheepsagentuur te Maassluis voor het verstrekken van informatie 
over de scheepvaart aan de Rijkshavenmeester te Rotterdam,
1921 1 omslag

RW 262.351

RW 262.351

1336 Stukken betreffende de overeenkomst voor het opruimen van de wrakstukken en 
lading van het in 1882 gezonken stoomschip 'Ethelwin' aan de linkeroever van de 
Rotterdamse Waterweg bij Pernis, met wijzigingsovereenkomst, fotoverslag en 
retroacta,
1882, 1954-1956 1 omslag

1337 Stukken betreffende het lichten en bergen van het door een mijn getroffen en in de 
linkeroever van de Westgeul aan de grond gezette stoomschip 'Rook', met een 
verslag van deze berging,
1940-1941, 1950 1 omslag

1338 Stukken betreffende het opruimen van het wrak van de op een mijn gelopen en 
gezonken loodsboot no. 19 en de berging van zich aan boord bevindende 
goudstaven van de Nederlandse Bank,
1940, 1946-1947 1 omslag

1339-1340 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het wegzuigen van het 
wrak van het in de mond van de Rotterdamse Waterweg gezonken stoomschip 
'Faustus' en het herstellen van het Noorderhoofd te Hoek van Holland, alsmede 
betreffende het kostenverhaal voor deze werkzaamheden,
1952-1964 2 pakken
1339 1952-1955
1340 1956-1964
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1341 Rapport betreffende de ligging en berging van het in september 1944 bij Maassluis 
tot zinken gebrachte motorschip 'Dinteldijk', met bijlagen en geleidebrief,
1956 1 omslag

1342 Rapport betreffende de berging van het in 1963 op de Nieuwe Maas nabij de 
Werkhaven aangevaren stoomschip 'Eilbek', met bijlagen en geleidebrief,
1965 1 omslag

RW 262.51

RW 262.51

1343 Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van het Technisch 
Bureau der Domeinen van waterkeringen, wegen, hoofdwaterleidingen en 
kunstwerken, behorend tot de polder in de Pan of Krim en de Scheurpolder,
1951-1952 1 omslag

RW 262.521.1

RW 262.521.1

1344 Staat van de laagste waterstanden op de waterweg over Rotterdam naar zee van 
Krimpen a/d IJssel tot Hoek van Holland,
1934-1946 1 stuk

SPUI

SPUI
SP 212.111

SP 212.111

1345 Stukken betreffende de toestemming voor grondonderzoek voor de aanpassing 
van de mond van het Spui op de Oude Maas,
1970 4 stukken

SP 22

SP 22

1346 Stukken betreffende onderhandse overeenkomst voor het leveren en verwerken 
van mijnsteen aan de mond van het Spui in de Oude Maas,
1971 1 omslag

1347 Stukken betreffende het bestek voor het uitvoeren van baggerwerk, het afvoeren 
en storten van baggerspecie en het aanbrengen van oeverbekledingen met 
bijkomende werken voor de bochtverruiming aan de noordwestzijde tussen de 
Oude Maas en het Spui te Oud-Beijerland,
1971-1975 1 omslag

VOLKERAK

VOLKERAK
VB 212.1

VB 212.1

1348 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het uitvoeren van 
onderzoeken naar de organisatie van het schutbedrijf bij de Volkeraksluizen te 
Willemstad en de Kreekraksluizen te Reimerswaal,
1968-1972 1 omslag
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VB 22

VB 22

1349 Stukken betreffende het bestek voor het vernieuwen van meerstoelen in de 
vluchthaven te Dinteloord met bijkomende werken,
1952-1953 1 omslag

1350 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het maken van 
loopbruggen in de vluchthaven te Dinteloord met bijkomende werken,
1954-1955 1 omslag

VB 235

VB 235

1351 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst van de directie Stuwen en 
Sluizen voor de uitbreiding van de wachtplaatsen in de voorhavens van de 
Volkeraksluizen te Willemstad,
1968-1970 1 omslag

WESTERSCHELDE

WESTERSCHELDE
WS 2.05

WS 2.05

1352 Stukken betreffende de vergaderingen en de rapporten van de Werkgroep 
Ontwikkeling Westerscheldebekken en de technische subgroep van deze 
werkgroep,
1962-1965 1 pak

WS 21

WS 21

1353 Stukken betreffende het onderzoek naar en plannen voor de verbetering van de 
vaargeul in de Westerschelde, met name bij Bath en Walsoorden,
1939-1942 1 omslag

WS 28

WS 28

1354 Nota van ir. P.Ph. Jansen betreffende ondiepten in de Westerschelde nabij 
Hansweert, met bijlagen en enkele brieven,
1938 1 omslag

1355 Stukken betreffende de nota van ir. P.Ph. Jansen inzake de keuze van stortplaatsen 
voor baggerspecie in de Westerschelde,
1938-1942 1 omslag

ZUIDHOLLANDSE BIESBOS

ZUIDHOLLANDSE BIESBOS
ZB 21

ZB 21

1356 Nota en raport betreffende voorzieningen tussen de Beneden- en Nieuwe Merwede
in verband met verhoogde stormvloedstanden als gevolg van de indijkingswerken 
bij de Brabantse Biesbos, met bijlagen en geleidebrieven,
1952 1 omslag
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WATERSNOOD 1953

WATERSNOOD 1953
WN 002.2

WN 002.2

1357 Stukken betreffende de organisatie van de Dienst Dijksherstel Noord-Brabant, met 
overzicht van nog lopende en in voorbereiding zijnde werkzaamheden,
1953-1954 1 omslag

WN 043

WN 043

1358 Stukken betreffende de fondsen voor het treffen van de eerste voorzieningen tot 
het herstel van de schade en voor de 'Delta'-commissie,
1953 1 omslag

WN 062

WN 062

1359 Notulen van vergaderingen en stafvergaderingen met de directeur-generaal, de 
betreffende hoofd-ingenieursdirecteur en de hoofdingenieurs-directeur van de 
betreffende provinciale waterstaatsdiensten,
1953 1 omslag

WN 2.031

WN 2.031

1360 Rapport van de technisch opzichter W.J. Schuil betreffende de toestand van de 
uitwateringssluis van de Auvergnepolder bij Tholen, met geleidebrieven en 
tekening,
1954 1 omslag

WN 2.04

WN 2.04

1361 Stukken betreffende de schade aan de dijken in NoordBrabant, de Biesbos en Zuid-
Holland als gevolg van de stormvloed van 23/24 december 1954 en het herstel van 
deze schade,
1954-1955 1 omslag

WN 2.042

WN 2.042

1362 Stukken betreffende het onderzoek naar en de goedkeuring van de aan de in het 
rampgebied te herstellen dijken te geven profielen,
1953-1954 1 omslag

1363 Stukken betreffende het overzicht van herstel van de dijken langs de kust van het 
vasteland van Drimmelen tot de Belgische grens en de waterpassing over de kruin 
van deze dijken,
1953-1954 1 omslag

1364 Stukken betreffende de goedkeuring van het herstel en de verhoging van de 
hoogwaterkerende dijk van het waterschap Niervaert aan het Hollands Diep nabij 
Klundert,
1953-1954 1 omslag

1365 Stukken betreffende de organisatie, voorzieningen en kosten van de dijksbewaking 
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in het rampgebied in de winter van 1953-1954 en de overdracht van de 
dijksbewaking aan de provinciale waterstaatsdiensten in Noord-Brabant en 
Zeeland,
1953-1955 1 pak

1366 Stukken betreffende de beschrijvingen van de verbetering van dijken en 
duinbelopen op Rozenburg,
1954 1 omslag

WN 212.4

WN 212.4

1367 Stukken betreffende de verstrekking van kasgeld aan de Nederlandse 
Heidemaatschappij voor de door deze maatschappij te verrichten 
herstelwerkzaamheden aan dijken in het rampgebied en de controle op de 
afrekeningen van deze maatschappij,
1953-1954 1 omslag

1368 Stukken betreffende opgaven van de kosten van het dijksherstel in Noord-Holland, 
Zuid-Holland, NoordBrabant en Zeeland,
1953-1954 1 omslag

WN 217

WN 217

1369 Stukken betreffende het model voor de regie-overeenkomsten, de toepassing van 
dit model en de goedkeuring van de bij deze overeenkomsten behorende staat van 
te gebruiken materieel, werktuigen, gereedschap, verblijven, etc.,
1953-1957 1 pak

1370 Lijsten van gesloten en te sluiten overeenkomsten voor herstelwerkzaamheden aan
dijken in het rampgebied van West Noord-Brabant, met geleidebrief,
1954 1 omslag

WN 22

WN 22

1371 Stukken betreffende het sluiten en de afrekening van de onderhandse 
overeenkomst voor het maken van een afdamming in de Noordkil bij de haven van 
Ossendrecht ten behoeve van het dichten van de doorbraak in de zeewering van de 
Vijdtpolder,
1953 1 omslag

1372 Stukken betreffende het sluiten en de afrekening van de onderhandse 
overeenkomst voor het herstellen van stormschade aan de dijk aan de linkeroever 
van de Oude Maas te Spijkenisse,
1953 1 omslag

1373 Stukken betreffende het advies aan de directeurgeneraal betreffende het herstel en 
de verzwaring van de Zuidwatering van de polder Walcheren en de kosten hiervan,
1953 1 omslag

1374 Stukken betreffende het sluiten en de afrekening van de onderhandse 
overeenkomst voor het herstellen van de beschadigingen aan de dam in het 
toeleidingskanaal naar de voormalige schutsluis te Werkendam,
1953-1954 1 omslag
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1375 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de 
beschadigingen aan de nieuwe hoogwaterkerende dijk langs de Boven 
Spieringpolder,
1953-1954 1 omslag

1376 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de regie-
overeenkomsten en onderhandse overeenkomst voor het verrichten van 
herstelwerkzaamheden aan de hoogwaterkerende dijk van de Ruigenhilschepolder 
langs de linkeroever van het Hollands Diep tussen de Tonnekreek en het 
voormalige Fort de Hel en voor het opspuiten van een zanddepot bij Willemstad,
1953-1954 1 omslag

1377 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de 
steen- en betonglooiing langs de hoogwaterkerende dijk van de Kooi- en 
Karolinapolder en van de Kleine Karolinapolder nabij Dinteloord,
1953-1954 1 omslag

1378 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de regie-
overeenkomsten voor het herstellen van de zeedijk van de polder Oudenhoorn te 
Hellevoetsluis,
1953-1954 1 omslag

1379 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de 
stormschade aan de hoogwaterkerende dijk langs de Amer van de Amercentrale tot
Drimmelen en het herstellen van de havendam, westelijk van de nieuwe haven,
1953-1954 1 omslag

1380 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de 
stormschade aan de Vluchthaven te Dinteloord,
1953-1954 1 omslag

1381-1382 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten, de regie-overeenkomst en 
de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de hoogwaterkerende dijk 
van de Vijdtpolder bij Ossendrecht en het herstellen van een uitwateringssluis van 
deze polder,
1953-1954 2 omslagen
1381 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1382 Tekeningen van de uitwateringssluis.

1383 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de regie-overeenkomst 
voor het herstellen van de Leidijk aan de linkeroever van de Nieuwe Merwede bij de
Deeneplaat en de Spieringsluis,
1953-1954 1 omslag

1384 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de regie-overeenkomst 
voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de hoogwaterkerende dijk 
langs de linkeroever van de Amer en het Hollands Diep tussen de haven van Lage 
Zwaluwe en de haven van Moerdijk,
1953-1954 1 omslag

1385 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de regie-overeenkomst 
voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de hoogwaterkerende dijk 
langs de linkeroever van de Amer tussen de Koekoekspolders en de haven van Lage 
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Zwaluwe,
1953-1954 1 omslag

1386 Stukken betreffende de regie-overeenkomst voor het verrichten van 
herstelwerkzaamheden aan de hoogwaterkerende dijk van de Beneden 
Spieringpolder langs de linkeroever van de Nieuwe Merwede bij de Kop van 't Land,
1953-1954 1 omslag

1387 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de regie-overeenkomst 
voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de hoogwaterkerende dijk van 
de Sabina-Henricapolder langs de linkeroever van het Volkerak tussen het vm. Fort 
de Hel en de vluchthaven te Dintelsas,
1953-1955 1 omslag

1388 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten, de onderhandse 
overeenkomst en de regie-overeenkomst voor het herstellen van de 
hoogwaterkerende dijk van de Royale Polder en voor het verrichten van 
herstelwerkzaamheden aan en de verzwaring van de hoogwaterkerende dijk langs 
de linkeroever van het Hollands Diep tussen de haven van Moerdijk en de schutsluis
in de Roode Vaart,
1953-1955 1 omslag

1389 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten, de onderhandse 
overeenkomsten en de regie-overeenkomst voor het herstellen en verbeteren van 
de hoogwaterkerende dijk van de Stadspolder te Bergen op Zoom,
1953-1955 1 omslag

1390 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten, de regie-overeenkomst en 
de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de dijken van de 
Theodoruspolder en de zeedijken van het waterschap 'De polders van Halsteren',
1953-1956 1 omslag

1391-1392 Stukken betreffende het herstel van dijken door de Nederlandse 
Heidemaatschappij en de afrekening van deze werkzaamheden, 1953-1956.

3 omslagen
1391 Het vak Rode Vaart-Tonnekreek langs de zuidelijke oever van het 

Hollands Diep.
1392 Het vak Drie Vriendenpolder en Drie Broederspolder langs de 

zuidoostelijke oever van het Volkerak.

1393 De binnendijk te Nieuw Vossemeer.

1394 Stukken betreffende het verstrekken van voorschotten en de onderhandse 
overeenkomsten en regie-overeenkomst voor het herstellen van de dijken van het 
waterschap 'De polders van Nieuw-Vosmeer' en de Rampolder en voor het 
ontlenen van grond aan de Beciuspolder en betreffende de afwerking van de 
kleiwinplaats in de Beciuspolder,
1953-1959 1 pak

1395 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de 
stormschade aan een gedeelte van de Stadspolder te Bergen op Zoom,
1954-1955 1 omslag
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WN 261.32

WN 261.32

1396 Stukken betreffende de procedure met de gravin van Chambure als eigenares van 
de Ambachtsheerlijkheid Grijsoord en de Halsheerlijkheid Klinkerland inzake de 
schade aan mosselpercelen en de vergoeding voor ten behoeve van het dijksherstel
gezogen zand,
1953-1957 1 omslag

1397 Stukken betreffende het voor het dijksherstel in beslag nemen of aankopen van 
gronden in NoordBrabant, Zeeland en Zuid-Holland en de schadevergoeding 
terzake,
1953-1959 1 pak

WN 262.34

WN 262.34

1398 Stukken betreffende Westduitse, Engelse en Amerikaanse hulp voor het 
rampgebied,
1953 1 omslag

WN 28

WN 28

1399 Stukken betreffende de bijdragen voor het Stormvloedverslag 1953, met enkele 
andere verslagen van herstelwerkzaamheden en foto's,
1953-1955 1 omslag

1400-1401 Nota's , rapporten en verslagen betreffende verkenningstochten in het rampgebied,
stormvloedstanden op de benedenrivieren en zeearmen, de doorbraak en 
economische verhoging van dijken, het sluiten van stroomgaten en het sluiten van 
de Zuidhollandse en Zeeuwse wateren ten noorden van Walcheren, 1953-1955.

1 omslag en 1 pak
1400 Van de directie en de afdeling Studiedienst., 1 omslag
1401 Van de Dienst Dijksherstel Schouwen en Duiveland, de Directie van 

de Waterstaat, het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening,J. 
van Dixhoorn en ir.T. Edelman.
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II ARCHIEF VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT DORDRECHT. (1822-) 1875-1975

II ARCHIEF VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT DORDRECHT. (1822-) 1875-1975
1e AFDELING (1822-) 1875-1952

1E AFDELING (1822-) 1875-1952
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN

1402-1461 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1875.,
1875-1933 58 omslagen en2 pakken
Vanaf november 1915 komen de volgende rubrieken
voor:
A = Personeel
B = Merweden, Dordrechtse waterwegen, Hollands Diep
c.a., Biesbos
C = Maas, Bergse Maas en Amor, Hensdens kanaal,
Afgesloten Maasje
E = Gezonken vaartuigen, schadevaringen, stormschade
F = Riviercorrespondentie, ijsgang
G = Algemene Zaken
H = Comptabiliteit
J = Algemene verslagen
1J= Maandelijks verslagen
K = Voorschriften en reglementen
M = Waterhoogten, peilingen
1402 1875
1403 1876
1404 1877
1405 1878
1406 1879
1407 1880
1408 1881
1409 1882
1410 1883
1411 1884
1412 1885
1413 1886
1414 1887
1415 1888
1416 1889
1417 1890
1418 1891
1419 1892
1420 1893
1421 1894
1422 1895
1423 1896
1424 1897
1425 1898
1426 1899
1427 1900
1428 1901
1429 1902
1430 1903
1431 1904
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1432 1905
1433 1906
1434 1907
1435 1908
1436 1909
1437 1910
1438 1911
1439 1912
1440 1913
1441 1914
1442 jan.-okt. 1915
1443 nov.-dec. 1915
1444 1916, 1 pak
1445 1917, 1 pak
1446 1918
1447 1919
1448 1920
1449 1921
1450 1922
1451 1923
1452 1924
1453 1925
1454 1926
1455 1927
1456 1928
1457 1929
1458 1930
1459 1931
1460 1932
1461 jan.-juli 1933

1462-1473 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het onder de directie 
Bovenrivieren ressorterende deel van het arrondissement,
1933-1944 12 omslagen
Voor aanduiding van de rubrieken zie inv.no.'s 1402-1461.
1462 aug.-dec. 1933
1463 1934
1464 1935
1465 1936
1466 1937
1467 1938
1468 1939
1469 1940
1470 1941
1471 1942
1472 1943
1473 1944

1474-1493 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het onder de directie 
Benedenrivieren ressorterende deel van het arrondissement,
1933-1952 20 omslagen
Voor aanduiding van de rubrieken zie inv.no.'s 1402-1461.
1474 aug.-dec. 1933
1475 1934
1476 1935
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1477 1936
1478 1937
1479 1938
1480 1939
1481 1940
1482 1941
1483 1942
1484 1943
1485 1944
1486 1945
1487 1946
1488 1947
1489 1948
1490 1949
1491 1950
1492 1951
1493 1952

Agenda's

AGENDA'S

1494-1521 Agenda's,
1875-1933 28 delen
1494 1875
1495 1876
1496 1877
1497 1878
1498 1879
1499 1880
1500 1881
1501 1882
1502 1883
1503 1884
1504 1885
1505 1886
1506 1887-1888
1507 1889-1890
1508 1891-1892
1509 1893-1894
1510 1895-1896
1511 1896-1898
1512 1901-1903
1513 1903-1906
1514 1906-1908
1515 1908-1912
1516 1912-1915
1517 1915-1920
1518 1920-1924
1519 1924-1927
1520 1927-1930
1521 1930-1933

1522-1529 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken betreffende het onder de directie 
Bovenrivieren ressorterende deel van het arrondissement,
1933-1946 8 delen
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1522 1933-1935
1523 1935-1937
1524 1937-1938
1525 1939-1940
1526 1940-1941
1527 1941-1942
1528 1943-1944
1529 1944-1946

1530-1542 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken betreffende het onder de directie 
Benedenrivieren ressorterende deel van het arrondissement,
1933-1935 13 delen
1530 1933-1935
1531 1935-1937
1532 1938-1939
1533 1939-1941
1534 1941-1943
1535 1943-1945
1536 1945-1946
1537 1946-1947
1538 1947-1948
1539 1948-1949
1540 1949-1950
1541 1950-1951
1542 1951-1952

Indices

INDICES

1543-1551 Klappers op trefwoorden,
1921-1929 9 delen
1543 1921
1544 1922
1545 1923
1546 1924
1547 1925
1548 1926
1549 1927
1550 1928
1551 1929

1552-1553 Klapper op trefwoorden op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken van 
en aan de directie Grote Rivieren, vanaf 1933 de directie Benedenrivieren,
1930-1952 1 kaartsysteem
1552 1930-1949
1553 1950-1952

1554 Klappers op trefwoorden op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken van 
en aan de directie Bovenrivieren,
1933-1945 1 kaartsysteem
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie

ORGANISATIE
Algemeen

Algemeen

1555 Stukken betreffende de grensregeling met het 1e rivierarrondissement, met proces-
verbaal van overdracht van rivierwerken,
1915-1916 1 omslag

1556 Stukken bereffende een rapport inzake de organisatie van de bakendienst,
1931-1932 1 omslag

1557 Notulen van vergaderingen van de bureelchefs van de Rijkswaterstaat, met enkele 
agenda's en bijlagen, afdrukken,
1946-1951 1 omslag

1558 Stukken betreffende de vaststelling van de beheersgebieden van de 
arrondissementen Dordrecht en Rotterdamse Waterweg bij het Hartelkanaal,
1950-1951 1 omslag

Personeel

Personeel

1559 Stukken betreffende de instructie voor de bakenmeesters en de wijziging van deze 
instructie,
1895-1917 1 omslag

1560 Stukken betreffende de wijziging van de dienstkringen van arbeiders en 
kantonniers in het arrondissement,
1914-1934, 1944 1 omslag

Eigendom en bezit

Eigendom en bezit

1561 Stukken betreffende de bepaling en afscheiding van het eigendom van percelen 
grond en water bij de Bovenste Beversluisplaat aan de mond van de Nieuwe 
Merwede tussen J.L. Schram en de Staat en het proces hierover, met retroacta,
1865-1869, 1887-1926 1 omslag

1562 Akten van delimitatie en van overgave en overname in onderhoud en beheer van 
percelen grond en water langs de Biesbos, de Boven Merwede, het Haringvliet, het 
Hollands Diep, de Nieuwe Merwede en de Noord, met vaksgewijze beschrijvingen 
van de Nieuwe Merwede en de Boven- en Beneden Merwede, afschriften,
1874, 1892, 1900-1912 1 omslag

1563 Stukken betreffende de akte van dading tussen de Staat en de gemeente Dordrecht 
ter afbakening van de wederzijdse eigendommen in de killen en platen onder 
Dordrecht, Dubbeldam, Papendrecht en Sliedrecht,
1879-1904 1 omslag

1564 Aantekeningen van de delimitatie van percelen grond en water langs de killen en de
Nieuwe Merwede bij Sliedrecht, afschriften,
1884-1903 1 omslag
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1565 Stukken betreffende de overgave en overname van het directievaartuig 'Jan 
Blanken Jzn.' en het aanbrengen van een ijsploeg op dit vaartuig,
1900, 1925-1930 1 omslag

1566 Onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van een stroomvaartuig 
voor politietoezicht en bakendienst op de Boven en Beneden Merwede, met 
tekening, afdruk,
1913 1 omslag

1567 Akte van ruiling van percelen grond langs de Beneden Merwede bij de West-
Merwedepolder voor percelen grond van de gemeente Dordrecht langs de Beneden
Merwede en de Noord bij Zwijndrecht Papendrecht, met kaarten en geleidebrief, 
afschrift, 1921.

1 omslag

1568 Processen-verbaal van overdracht van dienstwoningen te Genderen en Doeveren 
langs de Bergse Maas aan het arrondissement Breda van de directie Noord-
Brabant, met geleidebrieven en kaarten,
1924-1925 1 omslag

1569 Proces-verbaal van overname van het motorvaartuig 'Recherche I',
1929 1 stuk

1570 Stukken betreffende de aanbesteding van de onderhandse overeenkomst voor het 
maken en leveren van een motorvaartuig,
1930 1 omslag

1571 Onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van een motorvaartuig 
voor de dienst op de Noord en de Oude Maas, met bestek en ingekomen en minuut 
van een uitgaande brief, afschrift,
1931 1 omslag

1572 Stukken betreffende de besteding van de onderhandse overeenkomst voor het 
maken en leveren van een motorvaartuig voor de dienst op de Nieuwe Merwede en
in de Biesbos,
1933 1 omslag

1573 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het aanbrengen van een 
nieuwe stuurhut op het motorvaartuig 'Kil',
1948 1 omslag

Financiën

Financiën

1574-1577 Grootboeken,
1875-1943 4 delen
Vanaf 1891 met vermelding van de desbetreffende artikelen van de begroting en vanaf 1912 met 
index.
1574 1875-1893
1575 1894-1915
1576 1916-1925
1577 1926-1943

1578-1579 Kas- en giroboek,
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1944-1947 2 delen
1578 juni 1944-aug. 1946
1579 sept. 1946-dec. 1947

1580 Crediteurenboek van aannemers,
1946-1949 1 deel

Taakuitvoering

TAAKUITVOERING
Waterwegen

Waterwegen
Algemeen

Algemeen

1581 Circulaires betreffende de verklaring van oevereigenaren bij oeverconstateringen, 
met retroacta,
1822, 1871-1895 1 omslag

1582 Stukken betreffende instructies voor de buitengewone riviercorrespondentie, met 
retroacta en enkele kaarten,
1835, 1860, 1882-1951 1 omslag

1583 Register van vergunningen voor werken in en langs de Oude Maas, de Noord, de 
Dordtse Kil en het Mallegat, met twee inliggende katernen,
1857-1875 1 deel

1584 Chronologische index op vergunninghouders per waterweg,
1864-1959 1 kaartsysteem

1585-1587 Klapper op vergunninghouders,
1864-1965 1 kaartsysteem
1585 A-H.
1586 I-R.
1587 S-Z.

1588 Stukken betreffende stroommetingen op waterwegen in het arrondissement, 1865-
1866.

1 pak

1589-1597 Registers van verleende vergunningen,
1875-1933 9 delen
1589 1875-1878
1590 1878-1884
1591 1885-1895
1592 1896-1899
1593 Merweden, 1900-1929
1594 Idem, 1929-1933
1595 Dordtse Waterwegen, 1900-1933
1596 Hollands Diep en Haringvliet, 1900-1933
1597 Heusdens kanaal, Bergse Maas, Amer en Bergse Veld, 1884-1933

1598 Stukken betreffende de ijsbestrijding en ijsopruiming op de Merweden, de Waal en 
de Dordtse waterwegen,
1880-1951 1 pak
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1599 Staten van de jaarlijkse kosten van verbetering en onderhoud van de waterwegen 
in het arrondissement, met geleidebrieven en enkele ingekomen en minuten van 
uitgaande stukken,
1882-1897 1 omslag

1600 Stukken betreffende bij baggerwerk aangetroffen antieke voorwerpen,
1898-1936 1 omslag

1601-1609 Registers van door de hoofdingenieur-directeur in het arrondissement verleende 
vergunningen,
1933-1958 9 delen
1601 Werken in Boven, Beneden en Nieuwe Merwede, Zuidhollandse 

Biesbos, Noord en Wantij, 1933-1941
1602 Idem, 1942-1957
1603 Werken in Afgedamde Maas, Heusdens Kanaal, Amer, Hollands Diep,

Noordbrabantse Biesbos en Bergse Maas, 1933-1957
1604 Werken in Oude Maas, Mallegat, Dordtse Kil, Spui, Hollands Diep, 

Haringvliet en Hellegat, 1933-1957
1605 Werken en baggeren in Zeeuwse stromen, 1953-1957
1606 Baggeren, zuigen en storten in Boven, Beneden en Nieuwe 

Merwede, Noord, Wantij, Amer, Hollands Diep, Afgedamde Maas en 
Heusdens kanaal, 1933-1941

1607 Baggeren, zuigen en storten in Boven en Beneden Merwede en 
Noord, 1942-1957

1608 Baggeren, zuigen en storten in Nieuwe Merwede, Hollands Diep, 
Amer en Afgedamde Maas, 1942-1957

1609 Baggeren, zuigen en storten, alsmede oester- en mosselcultuur en 
schelpdieren, in de Zeeuwse stromen, 1953-1957

1610 Stukken betreffende het verslag van de stroomwaarnemingen in het 4e en 6e 
arrondissement,
1908-1912 1 omslag

1611 Lijsten en aangifteformulieren van scheepsongevallen, met stukken betreffende 
instructies voor het opruimen van wrakken,
1935-1940, 1948-1952 1 omslag

1612-1613 Stukken betreffende het vrijmaken van vaarwegen in het arrondissement door het 
lichten van wrakken en het repareren van bruggen.
1945-1948 2 pakken
1612 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1948
1613 Lijsten van gezonken schepen en beschikbaar bergingsmaterieel, 

weekrapporten en aantekeningen, met kaarten, 1945-1946
Vaarwegen van Dordrecht naar zee

Vaarwegen van Dordrecht naar zee

1614 Peilregister van de Oude Maas tussen Dordrecht en het Mallegat, met kaart,
1873-1898 1 deel

1615-1616 Stukken betreffende de verbreding van de Dordtse Kil en het Mallegat.
1876-1896 2 omslagen
1615 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met lijst van 

uitgevoerde bestekken en kaart, 1884-1886 en 1888
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1616 Koopakten van percelen grond, met lijst, afschriften, 1876-1888 en 
1896

1617 Stukken betreffende de verbetering van de waterweg van Dordrecht naar zee langs 
het Goereesche en Brouwershavensche Gat,
1901-1923 1 pak

1618 Stukken betreffende de verbetering van de waterweg van Dordrecht naar zee langs 
het Goereese en Brouwershavense Gat,
1901-1906, 1916-1923 1 pak

1619-1620 Stukken betreffende het maken en verdiepen van een waterweg van Dordrecht 
naar zee langs de Oude Maas
1915-1939 2 pakken
1619 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1915-1939
1620 Koopakten en vonissen van onteigening van percelen grond, met 

lijsten en kaarten, 1929-1930

1621 Stukken betreffende plannen voor en adviezen bij de bouw van de nieuwe hefbrug 
over de Oude Maas te Spijkenisse,
1923-1935, z.d 1 pak

1622 Stukken betreffende de overbrugging van de Oude Maas nabij Spijkenisse en de 
eventuele afsluiting van de rivier in het Botlekplan van de gemeente Rotterdam,
1946-1954 1 omslag

Vaarwegen naar België

Vaarwegen naar België

1623 Stukken betreffende de overname van de spoorbrug over het Hollands Diep te 
Moerdijk en de desbetreffende archiefstukken van Staatsspoorwegen, met 
maandrapporten van Staatsspoorwegen betreffende de bouw van de brug,
1873-1890 1 omslag

1624-1673 Peilregisters van het Hollands Diep bij de spoorbrug te Moerdijk,
1874-1924 50 delen
1624 1874
1625 1875
1626 1876
1627 1877
1628 1878
1629 1879
1630 1880
1631 1881
1632 1882
1633 1883
1634 1884
1635 1885
1636 1886
1637 1887
1638 1888
1639 1889
1640 1890
1641 1891
1642 1892
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1643 1893
1644 1894
1645 1895
1646 1896
1647 1897
1648 1898
1649 1899
1650 1900
1651 1901
1652 1902
1653 1903
1654 1904
1655 1905
1656 1906
1657 1907
1658 1908
1659 1909
1660 1910
1661 1911
1662 1912
1663 1913
1664 1914
1665 1915
1666 1917
1667 1918
1668 1919
1669 1920
1670 1921
1671 1922
1672 1923
1673 1924

1674 Stukken betreffende peilingen bij de spoorbrug over het Hollands Diep te Moerdijk,
1884-1943 1 omslag

1675 Stukken betreffende plannen voor de verbetering van het Hollands Diep bij de 
spoorbrug en de Royale Polder,
1910-1913 1 omslag

1676 Stukken betreffende de toestand van het Hellegat en de verbetering daarvan door 
de aanleg van een leidam en vijf kribben in verband met een mogelijk verdrag met 
België,
1928-1937 1 omslag

1677 Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van een verkeersbrug naast de
spoorbrug over het Hollands Diep te Moerdijk,
1931-1935 1 omslag

1678 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het vernieuwen van 
lichtopstanden op de leidam in het Hellegat met bijkomende werken,
1951-1952 1 omslag
De overeenkomst ontbreekt.
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Dordtse vaarwegen

Dordtse vaarwegen
- Merweden

- Merweden

1679 Stukken betreffende de normalisering van de Boven en Nieuwe Merwede, met 
retroactum,
1861, 1905-1927 1 pak

1680-1682 Stukken betreffende de verbetering en voltooiing van de Nieuwe Merwede en het 
twaalfjarig werkplan hiervoor,
1862, 1874-1897, z.d 3 omslagen
1680 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1878-1884, 1888-

1891 en 1897
Stukken betreffende het twaalfjarig werkplan ingebonden.

1681 Staten met overzichten van de van 1814 tot 1891 aan de Merweden 
uitgevoerde werkzaamheden en de bijbehorende kosten, 1814-1891

1682 Koopakten en vonnissen van onteigening van percelen grond, 
afschriften, 1862 en 1874-1888

1683 Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg en verbetering van de 
veerhaven aan de Boven Merwede te Sleeuwijk, met retroacta,
1864, 1892-1933 1 omslag

1684 Stukken betreffende de overname in onderhoud en beheer, de uitbreiding en het 
gebruik van de aanlegplaats te Gorinchem, met retroacta betreffende de bouw van 
de aanlegplaats,
1869, 1875-1926 1 omslag

1685 Stukken betreffende de aanleg van de spoorbrug over de Beneden Merwede bij 
Baanhoek door de Staatsspoorwegen,
1877-1881 1 deel
Ingebonden

1686 Stukken betreffende de normalisering van de Boven Merwede, met peilkaarten,
1880-1907 1 pak

1687 Staat van overeenkomsten tot aankoop van percelen grond voor de vorming van de
Nieuwe Merwede en de daar uit voortvloeiende verplichtingen voor de Staat, met 
geleidebrief,
1890 1 deel

1688 Stukken betreffende stroommetingen op de Boven Merwede nabij Gorinchem voor 
het bepalen van de invloed van een mogelijke afsluiting van de Heerewaardensche 
overlaten op de waterstand van de Waal,
1891-1904 1 pak

1689 Overeenkomst met de commandant van het 10e Genie Commandement 
betreffende de aanleg en het onderhoud van een in- en uitwateringsgeul bij de 
inundatiesluis aan de boven Merwede onder Dalem, met kaart,
1894 2 stukken

1690 Nota betreffende het peilen op de Boven Merwede, met geleidebrief,
1897 1 katern
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1691 Stukken betreffende de overeenkomst inzake de overdracht in onderhoud en 
beheer van de Rijksaanlegplaats buiten de Waterpoort te Woudrichem aan deze 
gemeente en het gebruik van deze aanlegplaats,
1912-1915 1 omslag

1692 Vergunningen van het hoogheemraadschap De Alblasserwaard met Arkel beneden 
de Zouwe en de gemeente Gorinchem voor het leggen van kabels ten behoeve van 
geleidelichten langs de Beneden Merwede,
1932 1 omslag

1693 Stukken betreffende het bestek voor het verdiepen van de havens van Gorinchem 
en Sleeuwijk en de benedenmond van de Afgedamde Maas bij Woudrichem,
1948-1949 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

1694 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het vernieuwen van de 
sluisdeuren in de Helsluis te Sliedrecht,
1951-1952 1 omslag
De overeenkomst ontbreekt.

- Noord

- Noord

1695-1700 Stukken betreffende de verbreding van de Noord,
1910-1939 4 omslagen en 2 pakken
1695 Plannen voor de verbreding, 1910-1911 en 1914
1696 Onteigeningen aankoop van percelen grond, 1915-1922, 1 pak
1697 Onderhandse overeenkomsten en een bestek, 1921-1927
1698 Overdracht in beheer en onderhoud van percelen grond aan 

Domeinen, 1927
1699 Kaarten en tekeningen, 1917-1922
1700 Procedure van G. Rijsdijk tegen de Staat betreffende de verzanding 

van de Strooppot, met enkele foto's, 1923-1939, 1 pak

1701 Peilregister van de Dordsche Kil,
1926-1943 1 deel

Maas

Maas

1702 Rivierkaarten van de Maas van Woudrichem tot Mook, met aanduiding van de 
bakenkwartieren, waterwaarnemers, verleende vergunningen en de volgens diverse
bestekken verrichte werkzaamheden,
(1896) 1 deel

1703 Stukken betreffende plannen voor de bouw van een vaste brug over de Bergse 
Maas bij Keizersveer, met afdruk van een onderhandse overeenkomst,
1916-1929 1 omslag

1704 Stukken betreffende een overeenkomst met de gemeente Heusden tot wijziging 
van de overeenkomst van 1905 betreffende het gebruik van de los- en laadplaats en
de daarbij aangelegde grondaanvullingen langs de Bergse Maas,
1918-1921 1 omslag

1705 Stukken betreffende het herstellen van de kade van de Amer tegenover Drimmelen 
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en het sluiten van een overeenkomst terzake met de medeëigenaren van deze 
kade,
1919-1922 1 omslag

1706 Stukken betreffende de rol van het Rijk bij het onderhoud van de kade van de 
Groote Kurenpolder aan de Bergse Maas bij Dussen naar aanleiding van een 
verzoekschrift van de eigenaar van deze polder,
1922-1926 1 omslag

1707 Stukken betreffende een bestek voor het maken van oevervoorzieningen langs de 
Bergse Maas nabij Dussen,
1923 1 omslag
Het bestek ontbreekt.

1708 Dwarsprofielen van de linker- en rechteroever van de Bergse Maas van km. 35 tot 
53,
1924 1 omslag

1709 Stukken betreffende een advies aan de minister inzake de aanwijzing van het 
gebied van de Bokhovensche overlaat voor zijdelingse afleiding van hoog 
opperwater van de Maas,
1926-1927 1 omslag

1710 Stukken betreffende de bestekken voor het vervangen van houten sluizen in het 
winterbed van de Bergse Maas te Genderen, Waspik, en Raamsdonk,
1926-1929 1 omslag
De bestekken ontbreken.

1711 Kaarten van grondboringen in de Bergse Maas en de Amer, met geleidebrief aan ir. 
van Veen,
1932 1 omslag

1712 Rapport van ir. J.P. Mazure van de Waterloopkundige Dienst der Zuiderzeewerken 
betreffende de stormvloedstanden op de Amer en de Bergse Maas bij afsluiting van
het Bergse Veld, de Donge en het Oude Maasje, met bijlagen, afdruk,
1936 1 omslag

Overige waterwegen

Overige waterwegen

1713 Stukken betreffende een wijziging van het Reglement van politie voor de 
scheepvaart op de Rijn,
1930-1933 1 omslag

1714 Kaarten van peilingen langs de oostpunt van het eiland Tien Gemeten, met 
geleidebrief,
1948 1 omslag

Overige taken

Overige taken

1715 Stukken betreffende het plaatsen van hoekpalen op de hoekpunten van het 
driehoeksnet van de rivierkaarten,
1875-1923 1 omslag

1716 Stukken betreffende de instructie voor het bedienen van zelfregistrerende 
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peilschalen in het arrondissement,
1875, 1891, 1901 4 stukken

1717 Stukken betreffende een advies over de lengte van de havenhoofden van 
Middelharnis,
1892-1894 4 stukken

1718 Rapport betreffende de peilschaal in het Hellegat nabij Ooltgensplaat, met bijlagen,
1922 4 stukken

1719 Stukken betreffende een plan tot bescherming van de Biesbos tegen verhoogde 
waterstanden bij stormvloeden,
1924-1938, 1946

1720 Stukken betreffende de concessieverlening aan de vereniging "De Biesbosch" te 
Dordrecht voor de inpoldering van een deel van de Biesbos,
1925-1932 1 pak

1721 Verslag van een onderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft naar 
een automatische stormvloedkering voor de Biesbos, afdruk,
1936 1 katern

1722 Stukken betreffende het plan voor de verbetering van de waterstaatkundige 
toestand van Noord-Brabant door indijking van de Biesbos en betreffende 
mogelijke stormvloedstanden,
1937-1944 1 pak

1723-1725 Stukken betreffende plannen voor een vaste verbinding van Goeree-Overflakkee 
met het vasteland van Zuid-Holland,
1937-1955 en z.d 3 omslagen
1723 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1937, 1946-1950 en 

1955
1724 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Commissie inzake het 

Onderzoek naar de vaste Verbinding Goeree-Overflakkee-Vasteland 
van Zuid-Holland, 1947 en 1950-1952

1725 Aantekeningen, berekeningen en enkele kaarten, 1954 en z.d

1726 Stukken betreffende het Vijf Eilandenplan en plannen en onderzoek voor 
desbetreffende werken,
1943-1946 1 omslag

1727 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstel van de 
stormschade aan en de verbetering van de kade van de polder 'De Noordwal' te 
Sliedrecht,
1946-1948 1 omslag
De overeenkomst ontbreekt.

1728 Stukken betreffende de besteding van de onderhandse overeenkomst voor het 
aanbrengen van een sluitlaag op de wegverharding van de Sasdijk en gedeelten van
de Rijksdijk te Werkendam,
1947 1 omslag
De overeenkomst ontbreekt.

1729 Stukken betreffende de besteding van de onderhandse overeenkomst voor het 
maken en uitbreiden van de oeververdediging van de kade van de polder "Het 
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Nieuwland" te Papendrecht,
1947 4 stukken
De overeenkomst ontbreekt.

2e AFDELING (1937-) 1952-1975

2E AFDELING (1937-) 1952-1975
ORGANISME

ORGANISME

1730 Stukken betreffende de enquête inzake de instelling van een Centrale 
Werktuigkundige Dienst bij de reorganisatie van de directie,
1974 1 omslag

002.3

002.3

1731 Stukken betreffende de overdracht van de Hartelsluis aan het arrondissement 
Rotterdamse Waterweg, de overname van het Bureau Aanpassing van de 
Deltadienst, de grens met het arrondissement Rotterdamse Waterweg, de 
overdracht van het Grevelingen meer aan de directie Zeeland en de verdeling van 
het beheer over de afsluitingswerken in het Haringvliet met de directie Zuid-
Holland,
1959-1975 1 omslag

002.4

002.4

1732 Stukken betreffende de samenvoeging van de bakenkwartieren Werkendam en 
Geertruidenberg, de instelling van de dienstkring Stellendam en de voorgestelde 
instelling van de dienstkring Zuidelijk Deltabekken, leidend tot de overdracht van 
het feitelijk beheer over rijkswateren en -werken ten zuiden van de Volkerakdam 
aan de directie Zeeland,
1952, 1968-1974 1 omslag

1733 Stukken betreffende de instelling en de taak van de havenmeestersdienst in het 
arrondissement, met nota betreffende een scheepvaartbegeleidings- en 
informatiepost te Dordrecht,
1968-1975 1 omslag

003

003

1734 Stukken betreffende de inhoud en waardering van functies in het arrondissement,
1949-1973 1 omslag

1735-1736 Stukken betreffende de vaststelling, uitbreiding en verandering van de 
personeelsformatie van het arrondissement en de daaronder ressorterende 
diensten,
1960-1975 2 pakken
1735 1960-1970
1736 1971-1975

003.4

003.4

1737 Stukken betreffende het advies over de administratieve ondersteuning van 
dienstkringhoofden,
1957 1 omslag
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018.7

018.7

1738 Stukken betreffende de taakinventarisatie van het arrondissement en de 
functiebeschrijving van de dienstkringhoofden,
1956-1960 1 omslag

024.51

024.51

1739 Stukken betreffende de overdracht en overname van archiefstukken,
1952-1963, 1973 1 omslag

1740 Stukken betreffende de enquête over de vernietiging van archiefbescheiden uit het 
archief van het arrondissement en de dienstkringen,
1971 1 omslag

031

031

1741 Stukken betreffende de koop van de woonark 'Greta' en de overdracht van deze 
woonark aan de directie Deltawerken-Zuid,
1947, 1956 1 omslag

034.3

034.3

1742 Stukken betreffende de overeenkomst voor het maken en leveren van het stalen 
motorvaartuig 'Bergsche Maas' met toebehoren,
1937-1938 1 omslag

1743 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen motorpeilvlet 'Sextant' met toebehoren,
1953-1954 1 omslag

1744 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen motorvaartuig 'Volkerak' met toebehoren voor de bakendienst op de 
Zuidhollandse en Zeeuwse stromen, met enkele foto's,
1953-1955 1 omslag

1745 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen motorvaartuig 'Oude Maas II' met toebehoren voor de bakendienst op de
Oude Maas,
1955-1957 1 omslag

1746 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen motorpeilvlet 'Prisma' met toebehoren,
1957 1 omslag

1747-1748 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het motordirectievaartuig 'Jan Blanken' met toebehoren,
1959-1965 1 omslag en 1 pak
1747 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1748 Kaarten, met lijst., 1 pak

1749 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het maken en leveren 
van het motorpeilvaartuig 'Penta' met toebehoren en voor het herstellen van dit 
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vaartuig, alsmede betreffende het ongeval van dit vaartuig en de daaruit voort- 
vloeiende gerechtelijke procedure,
1960-1975 1 pak

1750 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van het stalen motorvaartuig 'Merwede' met toebehoren voor de bakendienst te 
Gorinchem,
1963-1965 1 omslag

1751 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van het stalen motorvaartuig 'Kil' voor de riviermeestersdienst op de Zuidhollandse
stromen,
1964-1966 1 omslag

1752 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van het stalen motorvlet 'Boven Merwede' met toebehoren,
1965-1966 1 omslag

1753 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van het stalen diesel peilvlet 'Octant' met toebehoren,
1965-1966 1 omslag

1754 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van het stalen motorvaartuig 'Oude Maas' met toebehoren voor de rivierendienst 
op de Oude Maas, de Spui, etc.,
1966-1968 1 omslag

1755 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verbouwen van het 
stalen motorvaartuig 'Noord',
1967-1969 1 omslag

1756 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verbouwen van het 
stalen motorvaartuig 'Volkerak,
1969-1970 1 omslag

1757 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van stalen peilvlet 'Libel' met toebehoren ter vervanging van de 'Sextant',
1969-1971 1 omslag

1758 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst voor het 
bouwen en leveren van de zeewaardige stalen motorvlet 'Tille' voor de 
kantonniersdienst te Stellendam,
1971 1 omslag

1759 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het bouwen en leveren
van zes en later twee brandblusboten,
1971-1972 1 omslag

1760 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomst voor het 
bouwen en leveren van het stalen patrouillevaartuig 'Pelsert' met toebehoren ter 
vervanging van de 'Noord',
1971-1974 1 omslag
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062

062

1761 Verslagen van besprekingen van de (onder)havenmeesters en bakenmeesters in de 
directie en van de riviermeesters,
1952-1968 1 omslag

1762 Verslagen van besprekingen met het Havenbedrijf van de gemeente Rotterdam, 
met enkele agenda's en bijlage,
1963-1967 1 omslag

1763 Notulen van vergaderingen van de ingenieurs in de rivierarrondissementen, met 
geleidebrieven, agenda's en bijlagen,
1965-1974 1 omslag

1764-1768 Stukken betreffende periodieke vergaderingen in het arrondissement en de directie 
en met andere diensten van de Rijkswaterstaat,
1965-1975 5 omslagen
1764 Stafbesprekingen van het arrondissement, 1965-1975
1765 Met de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, 1967-1975
1766 Met de dienstkringen, 1974-1975
1767 Met de staf van het arrondissement Rotterdamse Waterweg, 1975
1768 Met het district Zuidwest van de directie Waterhuishouding en 

Waterbeweging, 1975

1769 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Werkgroep Vervuiling 
van de Rijn en andere openbare Wateren door Olie,
1966-1967 1 omslag

1770 Stukken betreffende de vergaderingen inzake de plannen van de Duinwaterleiding 
van 's-Gravenhage voor de drinkwatervoorziening uit de Afgedamde Maas,
1968-1970 1 pak

1771 Stukken betreffende de vergaderingen van de Stuurgroep Studiedienst te Water in 
de directie,
1968-1971 1 omslag

1772 Notulen van de vergaderingen van de Werkgroep ter Begeleiding van het 
Scheepvaartonderzoek in de Dordtse Kil, met het rapport, geleidebrieven en enkele 
bijlagen,
1969-1970 1 omslag

1773 Stukken betreffende de vergaderingen van de Commissie Duwvaart,
1969-1971 1 omslag

1774-1777 Stukken betreffende de vergaderingen inzake de afsluitingswerken van het 
Haringvliet,
1969-1972 4 omslagen
1774 Stuurgroep, 1969-1970
1775 Coördinatievergaderingen met de Deltadienst en de directie 

Bruggen, 1969-1971
1776 Werkgroep Beheerszaken (Overdracht), 1970
1777 Werkgroep Bedrijfsvoering Haringvlietsluizen, 1970-1972
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1778 Stukken betreffende de vergaderingen van de Werkgroep Capaciteitsberekeningen 
van de Vaarweg naar Rotterdam over de Waal,
1969-1973 1 omslag

1779 Notulen van vergaderingen van de Stuurgroep Onderzoek Recreatievaart 1971, met 
geleidebrieven, agenda's en bijlagen,
1970-1973 1 omslag

1780 Notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Ver(on)dieping Oude Maas, met 
het rapport, agenda's en enkele bijlagen,
1971 1 omslag

1781 Stukken betreffende de besprekingen van de Werkgroep operationele Inrichting 
Kreekraksluizen,
1971-1973 1 omslag

1782 Stukken betreffende vergaderingen inzake de oprichting van een 
voorlichtingscentrum over de Deltawerken en de vergaderingen van de Commissie 
van Toezicht op de Delta Expo,
1971-1974 1 omslag

1783 Stukken betreffende de vergaderingen van de Stuurgroep Noordelijk Deltabekken,
1971-1975 1 pak

1784 Verslag van de Werkgroep Coördinatie Dienstvaartuigen in het Deltagebied, met 
geleidebrieven en bijlagen,
1972 1 omslag

1785 Notulen van de vergaderingen van de Studiegroep Haringvliet van de Commissie 
Inrichting Deltawateren, met geleidebrieven, agenda's en bijlagen,
1972 1 omslag

1786 Stukken betreffende de vergaderingen van de Werkgroep Bebakening en Betonning
Vaarwegen Directie Benedenrivieren en de door deze werkgroep ontworpen 
richtlijnen,
1972-1973 1 pak

1787-1788 Stukken betreffende besprekingen inzake de reorganisatie van de directie,
1972-1974 2 omslagen
1787 Gespreksgroepen II (toegevoegde ingenieurs en 

waterbouwkundigen), III (administratie), IV (beheer en onderhoud), 
V (voorbereiding uitvoering) en VI (scheepvaartzaken), 1972-1973

1788 Werkgroep LT (rivierkunde en nieuwe werken), 1973-1974

1789 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Werkgroep Afsluiting 
Spui,
1972-1974 1 omslag

1790 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Werkgroep 
Instrumentatie Volkeraksluis,
1975, 1 omslag
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1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT

1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT
11

11

1791 Stukken betreffende de voorgestelde herziening van de Rivierenwet en mogelijke 
wijzigingen van het Koninklijk Besluit tot toepassing van de Rivierenwet,
1954-1975 1 omslag

1792 Stukken betreffende het ontwerp van wet op de waterverontreiniging en de opgave
van de gemeentelijke en niet-gemeentelijke lozingen op waterwegen in het 
arrondissement,
1955-1964 1 omslag

181

181

1793 Stukken betreffende de voorgestelde herziening van de instructie voor de 
ijsopruiming op de grote rivieren,
1965-1973 1 omslag

2 WATERSTAATSWERKEN

2 WATERSTAATSWERKEN
2.02

2.02

1794 Stukken betreffende het advies aan de hoofdingenieur-directeur inzake de 
mogelijke sluiting van het kanaal door Voorne,
1963 1 omslag

21

21

1795 Stukken betreffende plannen voor de afsluiting van de Oude Maas,
1956-1965 1 omslag

211

211

1796 Stukken betreffende de planning van projecten in de afdeling Nieuwe Werken in het
arrondissement en de planning bij het arrondisssement,
1968-1975 1 pak

228

228

1797 Maandrapporten betreffende de vorderingen van de werkzaamheden in het 
arrondissement,
1952-1963 1 omslag

228.3

228.3

1798 Stukken betreffende de ontvangst en verzending van foto's van de Dordtse Kil, de 
verlegging van de Bergse Maas, een werkende baggermolen en zuiger en van 
duwbakken,
1953-1959, 1972 1 omslag
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234

234

1799 Stukken betreffende de vestiging van een betonningsmagazijn van het Loodswezen
te Willemstad en de overdracht van de betonningsdienst op de Zuidhollandse en 
Zeeuwse wateren van het Loodswezen aan de Rijkswaterstaat,
1965-1973 1 omslag

261.22

261.22

1800 Kaart betreffende het beheersgebied van het arrondissement in het kader van de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, met geleidebrief,
1974 1 omslag

261.32

261.32

1801 Stukken betreffende de koop van een perceel grond te Dinteloord voor de bouw 
van een havenmeesterswoning,
1949-1951 1 omslag

261.41

261.41

1802 Stukken betreffende adviezen aan de hoofdingenieurdirecteur inzake het in gebruik
geven van gronden aan de Stichting 'Natuurmonument de Beer',
1949, 1959-1965 1 omslag

262.34

262.34

1803 Stukken betreffende vergoedingen en gratificaties van personeel voor bijzondere 
werkzaamheden in verband met het dijksherstel in arrondissement na de 
stormvloed van 1 februari 1953,
1953-1954 1 omslag

1804 Stukken betreffende de regie-overeenkomsten voor het sluiten van de dijken rond 
het eiland van Dordrecht, 1953-1955.

1 omslag

1805 Stukken betreffende de regie-overeenkomst voor het herstellen van de Bandijk en 
andere dijken langs de linkeroever van de Nieuwe Merwede tussen Werkendam en 
de Deeneplaat, met wijzigingsovereenkomst,
1953-1955 1 omslag

262.524

262.524

1806 Verslagen van de ijsopruiming op de grote rivieren in de winter 1946-1947, 1953-
1954 en 1962-1963, met bijlagen,
1955, 1965 1 omslag

262.531.1

262.531.1

1807 Kaarten van peilingen bij de verkeersbrug over het Hollands Diep nabij Moerdijk, 
met geleidebrieven,
1943-1957 1 omslag
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1808 Kaarten van peilingen in de Nieuwe Merwede, met geleidebrieven,
1947-1959 1 pak

1809-1810 Kaarten van peilingen bij bruggen in de Beneden Merwede, 1947-1975.
1 pak en 1 omslag

1809 Spoorbrug te Baanhoek, 1947-1975
1810 Verkeersbrug te Papendrecht, 1968-1975, 1 omslag

1811-1815 Kaarten van peilingen bij bruggen over en een tunnel in de Oude Maas, met 
geleidebrieven,
1947-1975 4 omslagen en 1 pak
1811 Verkeersbrug te Barendrecht, 1948-1968
1812 Spoorbrug te Dordrecht, 1947-1975
1813 Verkeersbrug te Dordrecht, 1950-1975
1814 Heinenoordtunnel, 1969-1972, 1 pak
1815 Verkeersbrug te Spijkenisse, 1947-1973

1816 Kaarten van peilingen in de Oude Maas, met geleidebrieven,
1948-1970 1 pak

1817 Kaarten van peilingen in de Noord bij de verkeersbrug te Alblasserdam, met 
geleidebrieven,
1950-1974 1 omslag

1818-1819 Kaarten van peilingen bij bruggen in de Bergse Maas,
1950-1975 2 omslagen
1818 Verkeersbrug te Heusden.
1819 Verkeersbrug te Keizersveer.

1820 Kaarten van peilingen in de Afgedamde Maas en in het Heusdens Kanaal bij de 
verkeersbrug te Nederhemert, met geleidebrieven,
1951-1954 1 omslag

1821 Kaarten van peilingen in het Haringvliet en het Hellegat, met geleidebrieven,
1951-1958 1 omslag

1822 Kaarten van peilingen en lodingen in de Krammer, de Noorderslaak, het Nieuwe 
Vaarwater en de Volkerak, met geleidebrieven,
1951-1959 1 pak

1823 Kaarten van peilingen in de Witte Tonnen Vlije en het Brabants Vaarwater van de 
Oosterschelde,
1953-1955 1 omslag

1824 Kaarten van peilingen in de Boven- en Beneden-Merwede, de Noord en de Oude 
Maas, met geleidebrieven en kaarten betreffende aanslibbingen en uitschuringen in
het Mallegat, de Krabbegeul, de Dordtse Kil, de Noord en het Spui,
1959-1960, 1971 1 pak

1825 Kaarten van lodingen in het Haringvliet in het brugtracé nabij Numansdorp, met 
geleidebrieven,
1961-1963 1 pak
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1826 Kaarten van peilingen in de Boven Merwede bij de brug te Gorinchem, met 
geleidebrieven,
1963-1974 1 omslag

262.813

262.813

1827 Stukken betreffende het zandwinningsbeleid in het Deltagebied,
1961-1973 1 omslag

1828 Stukken betreffende de schadeclaim van de firma Oosterwijk als gevolg van de 
weigering van de vergunning voor het winnen van zand in de Grevelingen,
1964-1971 1 omslag

1829 Stukken betreffende het zandwinningsbeleid in de Oosterschelde,
1966-1973 1 omslag

28

28

1830 Nota betreffende vaarwegverbeteringen in de omgeving van Dordrecht, met 
geleidebrief en bijlagen,
1974 1 omslag

55/62 AARDKUNDE, WATERHUISHOUDING

55/62 AARDKUNDE, WATERHUISHOUDING
551

551

1831 Stukken betreffende het onderzoek van de Rijks Geologische Dienst naar de 
opbouw van de ondergrond onder de rivierarmen rond Dordrecht en de 
bodemveranderingen in de waterwegen in het arrondissement,
1970-1975 1 pak

627.223.5

627.223.5

1832 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst met de gemeente Dordrecht 
voor het vervangen van het getijmetergebouwtje bij de Boombrug in deze 
gemeente,
1959-1960 1 omslag

AMER

AMER
AM 261.31

AM 261.31

1833 Proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan de inspecteur der Domeinen
te 's-Hertogenbosch van percelen grond ten oosten van de jachthaven van 
Drimmelen, met geleidebrieven,
1964 1 omslag

AM 261.32

AM 261.32

1834 Processen-verbaal van overdracht in materieel beheer aan de inspecteur der 
Domeinen te 's-Hertogenbosch van de uitwateringssluis met toebehoren in het Gat 
van den Ham en van percelen grond en water langs de Amer ter verkoop aan de 
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Provinciale Noordbrabantse Electriciteits-Maatschappij en het 
Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, met geleidebrieven en akten van 
verkoop,
1966-1969 1 omslag

AM 262.36

AM 262.36

1835 Stukken betreffende de olieverontreiniging als gevolg van het barsten van een 
olietank van de Amercentrale te Geertruidenberg en de rapporten terzake,
1971-1974 1 pak

BERGSE MAAS

BERGSE MAAS
BM 261.32

BM 261.32

1836 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan de inspecteur der 
Domeinen te Helmond en de verkoop van een perceel grond langs de Bergse Maas 
te Waalwijk,
1971-1972 1 omslag

DORDSTE KIL, MALLEGAT

DORDSTE KIL, MALLEGAT
DK 214

DK 214

1837 Stukken betreffende de vergunningen van het waterschap 'De Hoeksche Waard' en 
de polder 'De Dordtse Waard' voor het maken van een terp in en het verrichten van 
andere werkzaamheden aan de hoofdwaterkering van de Dordtse Kil,
1969-1975 1 omslag

1838 Stukken betreffende de vergunningen van de polder 'De Dordtse Waard' voor de 
aansluiting van twee dammen in het Mallegat aan de oever van de 's-
Gravendeelsedijk en de Wieldrechtse Zeedijk,
1972 1 omslag

DK 22

DK 22

1839 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst tot regeling van het door Shell 
Nederland Chemie B.V. aan het rijk te betalen aandeel in de kosten van de 
voorlopige vaargeul in de Dordtse Kil met bijkomende werken,
1973-1974 1 omslag

1840 Stukken betreffende het bestek voor het uitvoeren van baggerwerk ter verbetering 
van de Dordtse Kil met bijkomende werken,
1975 1 omslag

1841 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een gedeelte van de 
oeververdediging op het grondlichaam van de toekomstige waterkering langs de 
Dordtse Kil nabij de Tweede Tol te Dordrecht,
1975 1 omslag

1842 Stukken betreffende het sluiten van de onderhandse overeenkomsten voor het 
verleggen en aanpassen van zinkers door de Dordtse Kil als gevolg van de 
verbetering van dit vaarwater,
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1975 1 omslag
DELTAWERKEN

DELTAWERKEN
DW 2

DW 2

1843 Stukken betreffende de wijziging van de rivierstanden en de verkeersintensiteit en 
de aanpassing van objecten in het arrondissement als gevolg van de Deltawerken,
1958-1970 1 omslag

1844 Stukken betreffende de voorbereiding van de omlegging van de Bergse Maas bij 
Heusden,
1968-1969 1 pak

HARINGVLIET

HARINGVLIET
HV 2.021

HV 2.021

1845 Stukken betreffende de verbetering van de technische uitrusting van de 
Volkeraksluizen,
1967-1973 1 omslag

1846 Stukken betreffende de nota inzake de aparte sluis voor de recreatievaart in de 
Volkerakdam,
1970-1971 1 omslag

HV 22

HV 22

1847 Stukken betreffende het advies inzake de onderhandse overeenkomst voor het 
maken van een werkhaven aan de noordelijke oever van het Haringvliet te 
Hellevoetsluis,
1955 1 omslag

1848 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor de uitbreiding van het 
waterleidingnet van de Volkeraksluizen te Willemstad,
1971-1972 1 omslag

1849 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het plaatsen en 
uitbreiden van het houten voorlichtingsgebouw met bijkomende werken nabij het 
bedieningsgebouw van de spuisluis in het Haringvliet te Stellendam,
1971-1974 1 omslag

1850 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een aanleginrichting met 
bijkomende werken in de buitenhaven te Stellendam,
1974-1975 1 omslag

1851 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren en plaatsen 
van vijf dukdalven in het toeleidingswerk naar de Goereese sluis in de buitenhaven 
te Stellendam,
1975 1 omslag
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KEETEN, ZIJPE

KEETEN, ZIJPE
KZ 22

KZ 22

1852 Bestek voor het vergroten van de vluchthaven aan het Zijpe te Bruinisse, met 
begroting en kaart,
1964 1 omslag

KZ 261.2

KZ 261.2

1853 Stukken betreffende de vergroting van de vluchthaven aan het Zijpe te Bruinisse en 
de grenzen van de Rijkseigendommen,
1958 1 omslag

MERWEDE (BOVEN EN BENEDEN)

MERWEDE (BOVEN EN BENEDEN)
ME 22

ME 22

1854 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen van een 
magazijn op het terrein buiten de Waterpoort te Gorinchem,
1955-1956 1 omslag

1855 Stukken betreffende het sluiten van de regieovereenkomst voor het verbeteren van 
het kantonniersverblijf/magazijn op het terrein 'Krinkelwinkel' te Gorinchem,
1975 1 omslag

ME 261.1

ME 261.1

1856 Leggers van de rivierwerken op de Boven- en Beneden Merwede, met geleidebrief,
1966 1 omslag

NOORDBRABANTSE BIESBOS

NOORDBRABANTSE BIESBOS
NB 22

NB 22

1857 Stukken betreffende het bestek voor het verruimen en onder profiel brengen van 
het Steurgat in de Brabantse Biesbos te Werkendam en Dussen,
1970-1971 1 omslag

NIEUWE MERWEDE

NIEUWE MERWEDE
NM 22

NM 22

1858 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het reconstrueren en 
herprofileren van de verharding op de Sasdijk en de leidijk langs de linkeroever van 
de Nieuwe Merwede te Werkendam,
1965-1966 1 omslag

1859 Stukken betreffende de voorbereiding van het bestek voor het baggeren van een 
vaargeul in de Nieuwe Merwede onder de gemeenten Dordrecht, Gorinchem, 
Hooge en Lage Zwaluwe, Werkendam en Woudrichem,
1974-1975 1 omslag
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NM 261.31

NM 261.31

1860 Processen-verbaal van overdracht aan en overname van de inspecteur der 
Domeinen te Dordrecht van percelen grond te Werkendam,
1961-1968 1 omslag

NM 261.32

NM 261.32

1861 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het amoveren van een 
pand aan de Sleeuwijksedijk te Werkendam,
1972-1974 1 omslag

NOORD

NOORD
NV 22

NV 22

1862 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het realiseren van een 
gedeelte van de nieuwe linkernormaallijn langs de Noord ten zuiden van de 
verkeersbrug te Hendrik Ido Ambacht en voor de Rijksbijdrage in de kosten hiervan,
1971-1972 1 omslag

NV 261.33

NV 261.33

1863 Proces-verbaal van overdracht aan de inspecteur der Domeinen te 's-Gravenhage 
van een perceel grond aan de Beneden Merwede onder Papendrecht ter verkoop 
aan de gemeente Dordrecht, met geleidebrief, kaart en transportakte,
1972 1 omslag

OUDE MAAS

OUDE MAAS
OM 2

OM 2

1864 Stukken betreffende het plan voor het verruimen van het rivierprofiel van de Oude 
Maas nabij de Spijkenisserbrug ter bestrijding van de daar optredende hoge 
stroomsnelheden,
1973-1975 1 pak

OM 2.07

OM 2.07

1865 Rapporten betreffende het oponthoud van de scheepvaart voor de spoorbrug over 
de Oude Maas te Dordrecht en de plannen tot verhoging van deze brug, met enkele 
brieven en geleidebrieven,
1950, 1969-1974 1 omslag

OM 22

OM 22

1866 Stukken betreffende het bestek en de onderhandse overeenkomst voor het 
baggeren van zwaaikommen in de Oude Maas beneden de Barendrechtse brug,
1955-1956 1 omslag

1867 Stukken betreffende het bestek voor het uitvoeren van baggerwerk, het 
aanbrengen van oeverbekledingen en bijkomende werken ten behoeve van de 
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aanpassing van het rivierprofiel van de Oude Maas aan de rechteroever nabij de 
Spijkenisserbrug,
1974-1975 1 omslag

OM 261.1

OM 261.1

1868 Legger van de rivierwerken op de Oude Maas, het Mallegat, de Krabbegeul, de 
Dordtse Kil, het Spui en het Beerengat, met kaarten,
[1951] 1 omslag

OM 28

OM 28

1869 Nota van ir. C.A. de Vlieger van de Studiedienst betreffende de vaardiepte van de 
waterweg van Dordrecht naar zee via de Oude Maas, met geleidebrief en bijlagen,
1952 1 omslag

OOSTERSCHELDE

OOSTERSCHELDE
OS 2.021

OS 2.021

1870 Stukken betreffende het ontwerp, de civiele verdedigingsvoorzieningen en het 
onderzoek naar het schutbedrijf van de Kreekraksluizen,
1967-1972 1 omslag

SPUI

SPUI
SP 21

SP 21

1871 Stukken betreffende de mogelijk verlegging van de mond van het Spui nabij 
Spijkenisse,
1971-1974 1 omslag

VOLKERAK

VOLKERAK
VB 234

VB 234

1872 Stukken betreffende de machtiging van de directeurgeneraal voor de walverlichting
van de vluchthaven aan het Volkerak te Dinteloord en de vergunning van het 
Heemraadschap van de Mark en Dintel voor het leggen en behouden van een kabel 
terzake door het buitenwaterkering van de Dintelsas,
1957-1958 1 omslag
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III ARCHIEF VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT MAAS. 1875-1915

III ARCHIEF VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT MAAS. 1875-1915
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN

1873-1913 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1875-1915.
28 omslagen en 13 pakken

De volgende rubrieken komen voor:
A = algemene zaken
B = bestekken, etc.
C = Comptabiliteit
E = Waterhoogten
G = Vergunningen
1873 1875
1874 1876
1875 1877
1876 1878
1877 1879
1878 1880
1879 1881
1880 1882
1881 1883
1882 1884
1883 1885
1884 1886
1885 1887
1886 1888
1887 1889, 1 pak
1888 1890
1889 1891, 1 pak
1890 1892, 1 pak
1891 1893, 1 pak
1892 1894, 1 pak
1893 1895, 1 pak
1894 1896, 1 pak
1895 1897, 1 pak
1896 1898, 1 pak
1897 1899, 1 pak
1898 1900, 1 pak
1899 1901, 1 pak
1900 1902, 1 pak
1901 1903
1902 1904
1903 1905
1904 1906
1905 1907
1906 1908
1907 1909
1908 1910
1909 1911
1910 1912
1911 1913
1912 1914
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1913 1915
Agenda's

AGENDA'S

1914-1928 Agenda's,
1875-1915 15 delen
1914 1875-1876
1915 1877-1878
1916 1879-1880
1917 1881-1885
1918 1886-1887
1919 1888-1889
1920 1890-febr. 1892.
1921 febr. 1892 - okt. 1893
1922 nov. 1893-1897.
1923 1898-1902
1924 1903-1906
1925 1907-1908
1926 1909-1911
1927 1912-juni 1915.
1928 juli-okt. 1915

Indices

INDICES

1929-1947 Rubrieksgewijze index op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1896-1915 19 katernen
1929 1896
1930 1897
1931 1899
1932 1900
1933 1901
1934 1902
1935 1903
1936 1904
1937 1905
1938 1906
1939 1907
1940 1908
1941 1909
1942 1910
1943 1911
1944 1912
1945 1913
1946 1914
1947 1915

STUKKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie

ORGANISATIE

1948 Proces-verbaal van overgave en overname van het archief van het arrondissement,
1915 1 stuk
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Taakuitvoering

TAAKUITVOERING
Waterwegen

WATERWEGEN
Algemeen

Algemeen

1949 Staten van verleende vergunningen,
1885-1913 1 omslag

1950 Staat van uitgaven voor uitgevoerde bestekken en overeenkomsten,
1892-1915 1 deel

Amer, Bergse Maas, c.a.

Amer, Bergse Maas, c.a.

1951 Proces-verbaal van overgave van de waterkerende werken van de voormalige 
vesting Heusden aan de Ontvanger der Registratie en Domeinen te Werkendam, 
met bijlage en geleidebrief,
1879 3 stukken

1952 Memorie van toelichting bij het bestek voor het aanleggen van het gedeelte van de 
Bergse Maas tussen de Dussense Gantel en het Holleke bij Keizersveer, met 
geleidebrief en begroting,
1887 3 stukken

1953 Memorie van toelichting bij het bestek voor het aanleggen van het gedeelte van de 
Bergse Maas van het Oude Maasje bij Hagoort tot voorbij de Dussense Gantel, met 
kaarten, tekeningen en begroting,
1889 1 omslag

1954-1970 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de aanleg van de 
nieuwe mond van de Maas via de Bergse Maas en de Amer en de scheiding van de 
Maas en de Waal,
1892-1908 11 pakken en 6 omslagen
1954 1892
1955 1893
1956 1894, 1 omslag
1957 1895
1958 1896
1959 1897
1960 1898
1961 1899, 1 omslag
1962 1900, 1 omslag
1963 1901, 1 omslag
1964 1902, 1 omslag
1965 1903
1966 1904
1967 1905
1968 1906
1969 1907
1970 1908, 1 omslag

1971-1986 Rubrieksgewijze index op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken 
betreffende de aanleg van de nieuwe mond van de Maas en de scheiding van de 
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Maas en de Waal,
1892-1910 16 katernen
1971 1892
1972 1893
1973 1894
1974 jan.-mei 1895
1975 juni-dec. 1895
1976 1896
1977 1897
1978 1898
1979 1899
1980 1900
1981 1901
1982 1902
1983 1903
1984 1904
1985 1909
1986 1910

1987-1992 Agenda's op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de 
aanleg van de nieuwe mond van de Maas en de scheiding van de Maas en de Waal,
1892-1915 6 delen
1987 1892-mei 1895
1988 juni 1895-1897
1989 1898-1902
1990 1903-1905
1991 1906-1908
1992 1909-1915

1993 Stukken betreffende overeenkomsten met de gemeente Heusden inzake de aanleg, 
het onderhoud en het gebruik van een los- en laadplaats op de strekdam in de 
haven met de daarbij behorende grondaanvullingen,
1894-1905 1 omslag

1994 Verslag van de uitvoering van het bestek voor het aanleggen van het gedeelte van 
de Bergsche Maas van Heusden tot Hagoort, met bijlagen,
1895 1 deel

1995 Gewichtstaten van onderdelen van de scheepvaartsluis in de Afgedamde Maas te 
Andel,
1895-1896 1 omslag

1996 Stukken betreffende de bekading en normalisering van de Amer, het Spijkerboor en 
het Oude Maasje,
1902-1910 1 pak

1997 Werkplan voor het bestek betreffende het maken van werken aan het Heleind bij 
Heusden en Andel, met toelichting, bijlagen en bestek,
1903-1904 1 omslag

1998 Stukken betreffende de planning van werken in de Biesbos tot handhaving van de 
van de Amer onafhankelijke laagwaterstanden,
1912-1914 1 omslag
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Maas

Maas

1999 Register van verleende vergunningen,
1875-1913 1 deel

2000 Stukken betreffende een opgave van de binnen de verboden kringen van de forten 
Nieuw Sint Andries, Blauwe Sluis en Crevecoeur gelegen rivierwerken,
1877 1 omslag

2001 Stukken betreffende de verbetering van de Maas bij Maastricht,
1879-1894 1 omslag

2002 Stukken betreffende het besluit van de minister tot opruiming van een steenfabriek
langs de Maas te Ammerzoden,
1898-1903 1 omslag
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IV ARCHIEF VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT ROTTERDAMSE WATERWEG. (1854-) 1883-1975

IV ARCHIEF VAN HET RIVIERARRONDISSEMENT ROTTERDAMSE WATERWEG. 
(1854-) 1883-1975

1e AFDELING (1854-) 1883-1946 (-1952)

1E AFDELING (1854-) 1883-1946 (-1952)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

INGEKOMEN EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN

2003-2005 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de ingenieur-directeur, vanaf 
oktober 1867 hoofdingenieur in algemene dienst en vanaf april 1873 de inspecteur 
in algemene dienst, voor het verbeteren van de waterweg langs Rotterdam naar 
zee,
1863-1877 3 pakken
Tot oktober 1867 was de ingenieur-directeur tevens ingenieur in het 3e arrondissement in het 10e 
district (Zuid-Holland).
2003 1863-1868
2004 1869-1875
2005 1876-1877

2006-2073 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de ingenieur, belast met de 
werken van de Rotterdamse Waterweg, vanaf 20 juni 1883 in het 6e (naderhand 5e 
en 4e) arrondissement,
1867-1933 64 pakken en 4 omslagen
Van 1902 tot en met 1928 komen de volgende rubrieken voor:
(1)A = personeel
(1)B = Rotterdamse Waterweg
C = Brielse Maas en kanaal door Rozenburg
E = gezonken vaartuigen, schadevaringen, etc.
F = riviercorrespondentie, ijsgang
G = algemene zaken
H = geldelijk beheer
I = algemene verslagen
II = maandelijkse verslagen
K = voorschriften en reglementen
L = kaarten
M = peilmerken en waterhoogten
N = baggeren en storten van baggergrond Daarna komen tot en met 1933 de volgende rubrieken 
voor:
A = personeel
B = geldelijk beheer
C/D = vergunningen
E = werken F = rivieraangelegenheden, schadevaringen, ijs
G = wetten en reglementen
2006 1867-juli 1878, t/m nr. 332.
2007 juli-dec. 1878, nrs. 11 t/m 417.
2008 1879
2009 jan.-aug. 1880, nrs. 1 t/m 918.
2010 sept.-dec. 1880, nrs. 927 t/m 1394.
2011 1881
2012 jan.-febr. 1882, nrs. 4 t/m 252.
2013 maart-dec. 1882, nrs. 298 t/m 1719.
2014 jan.-maart 1883, nrs. 17 t/m 443.
2015 april-dec. 1883, nrs. 458 t/m 1813.
2016 1884
2017 1885
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2018 1886
2019 1887
2020 1888
2021 jan.-april 1889, nrs. 15 t/m 433.
2022 mei-dec. 1889, nrs. 446 t/m 1424.
2023 jan.-juni 1890, nrs. 2 t/m 732.
2024 juli-dec. 1890, nrs. 765 t/m 1520.
2025 1891
2026 1892
2027 1893
2028 1894
2029 jan.-juli 1895, nrs. 62 t/m 926.
2030 aug.-dec. 1895, nrs. 942 t/m 1714.
2031 jan.-sept. 1896, nrs. 29 t/m 1471.
2032 okt.-dec. 1896, nrs. 1507 t/m 1914.
2033 1897
2034 1898
2035 jan.-febr. 1899, nrs. 2 t/m 278.
2036 maart-okt. 1899, nrs. 307 t/m 1449.
2037 nov.-dec. 1899, nrs. 1467 t/m 1763.
2038 1900
2039 jan.-juni 1901, nrs. 17 t/m 978.
2040 juli-dec. 1901, nrs. 990 t/m/ 1825.
2041 1902
2042 1903
2043 1904
2044 1905
2045 1906
2046 1907
2047 1908
2048 1909, A-I.
2049 1909, 1I-L.
2050 1910
2051 1911
2052 1912
2053 1913
2054 1914
2055 1915
2056 1916
2057 1917
2058 1918
2059 1919
2060 1920
2061 1921
2062 1922
2063 1923, 1 omslag
2064 1924, 1 omslag
2065 1925
2066 1926
2067 1927
2068 1928, 1 omslag
2069 1929
2070 1930
2071 1931
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2072 1932
2073 1933, 1 omslag

Agenda's

AGENDA'S

2074-2076 Agenda's op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de ingenieur-
directeur, later hoofdingenieur en inspecteur in algemene dienst, voor de 
verbetering van de waterweg langs Rotterdam naar zee,
1863-1875 3 delen
2074 1863-1868
2075 1869-1871
2076 1872-1875

2077-2092 Agenda's op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de ingenieur, 
belast met de werken van de Rotterdamse Waterweg, vanaf 20 juni 1883 in het 6e 
(naderhand 5e en 4e) arrondissement,
1877-1933 16 delen
2077 1877-1878
2078 1882-1884
2079 1884-1887
2080 1887-1890
2081 1891-1893
2082 1894-1896
2083 1897-1899
2084 1900-1902
2085 1903-1906
2086 1907-1910
2087 1911-1914
2088 1915-1918
2089 1919-1922
2090 1923-1926
2091 1927-1930
2092 1931-1933

2093-2095 Agenda's op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de afdeling, 
vanaf 1 januari 1946 het arrondissement Rotterdamse Waterweg,
1942-1946 1 omslag en 2 delen
2093 1942-1945, 1 omslag
2094 1945
2095 1946

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie

ORGANISATIE

2096 Journaal van uitgaven,
1878-1893 1 deel

2097 Stukken betreffende de ordening en plaatsing van het archief van het 
arrondissement en een aantal daaronder ressorterende dienstkringen,
1950 1 band
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Taakuitvoering

TAAKUITVOERING
Waterwegen

Waterwegen
Algemeen

Algemeen

2098 Register van verleende vergunningen,
1874-1930 1 deel
Vanaf 1900 privaatrechtelijk.

2099 Nota van de adjunct-ingenieur te Hoek van Holland betreffende 
stroomsnelheidsmetingen op de Lek, de Nieuwe Maas, de Noord en de Bakkerskil, 
met bijlagen,
1898 1 omslag

2100 Stukken betreffende de waterstanden op de benedenrivieren tijdens stormvloeden 
in de periode 1894-1917,
(1918) 1 pak

2101 Stukken betreffende het onderzoek van met zandzuigers gezogen zand in het 
Pannerdens kanaal, de Rotterdamse Waterweg en de Noordzee nabij IJmuiden,
1923-1932 1 omslag

2102 Stukken betreffende de afrekening van het bestek voor het onderhouden van 
rivierwerken op de Hollandse IJssel en de Rotterdamse Waterweg boven de 
Westgeul,
1945-1952 1 omslag

2103 Stukken betreffende het bestek voor het vernieuwen en verbouwen van de 
verlichting op de Rotterdamse Waterweg en de Hollandse IJssel,
1950-1951 1 omslag

Rotterdamse Waterweg

Rotterdamse Waterweg

2104 Register van vergunningen voor werken in en langs de Nieuwe Maas en de 
"riviermonden", met inliggend katern,
1854-1875 1 deel

2105-2111 Stukken betreffende stroomafvoer-, stroomrichtings- en 
stroomsnelheidsmetingen, stroomdrijvingen en waterpassingen voornamelijk in of 
op de Rotterdamse Waterweg of delen daarvan en nota's terzake,
1865-1934 7 pakken
2105 1865-1878
2106 1879-1880 en 1884
2107 1885
2108 1886-1887, 1891-1892, 1894 en 1897
2109 1898, 1910-1911 en 1914-1915
2110 1916-1918
2111 1919, 1922-1924, 1926 en 1934

2112 Stukken betreffende de afdamming van de Kous en het doorgraven van de Ruige 
Plaat te Delfshaven en de bestekken voor de bouw van een schutsluis te 
Delfshaven,
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1868-1882 1 omslag

2113 Register van vergunningen voor werken in en langs de Nieuwe Maas,
1875-1881 1 deel

2114 Stukken betreffende loswallen en oeverconstateringen rond de Nieuwe Maas,
1879-1900 1 pak

2115 Stukken betreffende de verbetering van de Nieuwe Maas en de Rotterdamse 
Waterweg,
1880-1916 1 pak

2116 Nota's betreffende de normaalbreedten van, rivierpeilingen in, de waterbeweging 
op, de grondverplaatsingen en het baggerwerk in en de monding van de waterweg 
langs Rotterdam naar zee, met bijlagen en kaarten,
1884-1892 1 pak

2117 Onderhandse overeenkomst voor het verlengen van de strekdam voor de 
benedenmond van het Hartelse gat aan de linkeroever van de Botlek, met enkele 
begrotingen en berekeningen, concept,
1892 1 omslag

2118 Nota betreffende waarnemingen van het zoutgehalte in de Rotterdamse Waterweg,
met bijlagen,
1900 1 omslag

2119 Onderhandse overeenkomst voor het verbreden en verdiepen van het vaarwater 
voor grote schepen in het Scheur en in de doorgraving tussen Poortershaven en 
Hoek van Holland, met beschrijving van de werkzaamheden en kaarten, afdruk,
1912-1913 1 omslag

2120 Stukken betreffende het plan voor het maken van een nieuwe verbinding tussen 
het Scheur en de Botlek door de oostpunt van Rozenburg (Westgeul) en het bestek 
hiervoor,
1917-1922 1 pak

2121 Stukken betreffende de waterstand op de Rotterdamse Waterweg en plannen en 
berekeningen voor een beweegbare waterkering, voor een afsluitdam door de 
Botlek en voor de omlegging van 'den Hoorn' nabij Maassluis,
1918 1 omslag

2122 Stukken betreffende het bestek voor de uitvoering van 
normaliseringswerkzaamheden in de Rotterdamse Waterweg tussen Poortershaven
en Hoek van Holland,
1919-1920 1 omslag

2123 Stukken betreffende de aanbesteding van het bestek voor het verrichten van 
baggerwerk in de Nieuwe Maas beneden Rotterdam ter verbetering van de 
Rotterdamse Waterweg, met staat van meer werk,
1921 1 omslag

2124 Stukken betreffende de besteding van de onderhandse overeenkomst tot 
uitvoering van het bestek voor het maken van een gedeelte dijk en een 
uitwateringssluis in de Kapelpolder en de Noord-Nieuwlandse polder nabij 



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 169

Maassluis,
1921 1 omslag

2125 Stukken betreffende het bestek voor de verbetering van het Scheur bij Maassluis en
de bijkomende werken,
1921-1924 1 pak

2126 Stukken betreffende de aanbesteding van het bestek voor het maken van tien 
lichtopstanden langs de Rotterdamse Waterweg,
1923 1 omslag

2127 Stukken betreffende verricht zuigwerk over de periode 1920-1925, de kosten van dit
zuigwerk en slecht zuigbare gebieden in de Rotterdamse Waterweg,
(1926)-1932 1 omslag

2128 Rapporten betreffende het opruimen van projectielen uit de Rotterdamse 
Waterweg, merendeels bij Hoek van Holland, met kaarten,
1940 1 omslag

2129 Stukken betreffende de berging van de in de Rotterdamse Waterweg gezonken 
torpedobootjager 'Tjerk Hiddes de Vries',
1940-1942 1 pak

2130 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het verrichten van 
bagger- en zuigwerk en het onderhouden van rivierwerken in 1945 op de Botlek, de 
Brielse Maas en de Rotterdamse Waterweg,
1945-1946 1 omslag

2131-2136 Stukken betreffende de opruiming en overdracht van wrakken in de Rotterdamse 
Waterweg,
1945-1950 4 omslagen en 2 pakken
2131 Alsatia, 1946
2132 Dinteldijk, 1946-1948
2133 Kous, 1949-1950
2134 Prins Willem V, 1945-1949, 1 pak
2135 Salome, 1946
2136 Zuiderdam, 1945-1947, 1 pak

2137 Stukken betreffende de beschikbaarstelling en het gebruik van bergingsvaartuigen 
en -materieel en personeel voor de opruiming van de wrakken in en voor de 
Rotterdamse Waterweg en in aangrenzende havens,
1946-1947 1 omslag

2138 Lijsten en kaarten van wrakken in en voor de Rotterdamse Waterweg en in 
aangrenzende havens,
1946-1948 1 omslag

2139 Minuten van uitgaande brieven aan de Bijbank Rotterdam van de Nederlandse 
Bank en de hoofdingenieur-directeur betreffende baggerwerk in de Noordgeul en 
het opsporen van de goudstaven van de op 11 mei 1940 gezonken loodsboot no. 19,
1947 1 omslag

2140 Staat van scheepstypen, die op de Nieuwe Maas te Rotterdam van de geopende 
bruggen in de Koningshaven gebruik moeten maken, met foto's,
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1947 1 omslag

2141 Kaarten van lodingen in de Rotterdamse Waterweg bij de wrakken nabij Maassluis,
1947-1951 1 omslag

2142 Stukken betreffende de staat van meer werk voor het herstellen van stormschade 
aan de hoofden te Hoek van Holland,
1949-1950 1 omslag

Overige taken

Overige taken

2143 Stukken betreffende adviezen over plannen voor de aanleg van een aanloophaven 
te Hoek van Holland,
1899-1911 1 omslag

2144 Stukken betreffende belemmeringen voor de scheepvaart in de Koningshaven te 
Rotterdam als gevolg van de twee daar aanwezige bruggen en betreffende de 
vervanging van de spoordraaibrug in deze haven door een hefbrug,
1902-1917, 1926 1 omslag

2145 Stukken betreffende de plannen voor de aanleg van een nieuwe haven te Maassluis 
en de aanvraag van subsidie hiervoor,
1908-1923 1 pak

2146 Stukken betreffende plannen tot modernisering van de zelfregistrerende peilschaal 
te Hoek van Holland,
1928-1932 1 omslag

2147 Stukken betreffende plannen voor de uitbreiding van de industriehavens te 
Rotterdam in het gebied van de Hartel en de Botlek,
1946-1947 1 pak

2e AFDELING 1946-1975

2E AFDELING 1946-1975
ORGANISME

ORGANISME
002.3

002.3

2148 Stukken betreffende de grens met het arrondissement Dordrecht en de indeling van
het arrondissement in dienstkringen en kantons,
1946-1973 1 omslag

003.4

003.4

2149 Minuut van een uitgaande brief aan de hoofdingenieurdirecteur betreffende de 
organisatie en formatie van de administratie van het arrondissement, met bijlagen,
1952 1 omslag

005.4

005.4

2150 Agenda's en verslagen van periodieke besprekingen van de directie met het 
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater, met bijlagen,
1974 1 omslag
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2151 Agenda voor een bespreking van de Werkgroep Samenwerkingsregeling 
Loodswezen/Rijkswaterstaat, met bijlagen,
1975 1 omslag

018.7

018.7

2152 Stukken betreffende de taakanalyse en -waardering en de werkclassificatie van 
(groepen) personeelsleden,
1949-1972 1 omslag

018.7-002. 4

018.7-002. 4

2153 Stukken betreffende de functiebeschrijving van de hoofden van een dienstkring in 
het arrondissement,
1954-1961 1 omslag

024.5

024.5

2154 Stukken betreffende de vernietiging van archiefbescheiden uit het archief van het 
arrondissement en de daaronder ressorterende dienstonderdelen,
1971 1 omslag

031

031

2155-2157 Stukken betreffende de huisvesting van het bureau van het arrondissement te 
Rotterdam,
1946-1962 3 omslagen
2155 Calandstraat 25, 1946-1948
2156 Westerkade 7, 1946-1947, 1953 en 1955.,
2157 Parklaan 15, 1953-1962

2158 Stukken betreffende de huisvesting van de dienstkring Rozenburg in een 
directiekantoor op het terrein van de Kleine Hartelsluis (Plaatweg 23) te Rotterdam,
1970-1973 1 omslag

031.7

031.7

2159 Stukken betreffende de overdracht in materieel beheer aan de inspecteur der 
Domeinen te Rotterdam van een woning met erf te IJsselmonde en de overname in 
materieel beheer van deze inspecteur van een perceel grond aan de linkeroever van 
de Nieuwe Maas te IJsselmonde,
1951 1 omslag

034.3

034.3

2160 Processen-verbaal van overname van het vaartuig 'Gloria' en van overname van 
materialen van het vaartuig 'Rijn', met geleidebrieven,
1947 1 omslag

2161 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen motorvaartuig 'R.H.D. V' met toebehoren voor de Rijkshavendienst te 
Rotterdam,
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1953-1955 1 omslag

2162 Proces-verbaal van overdracht aan het arrondissement Rijn en IJssel van de directie 
Bovenrivieren van het lichtwachtersvaartuig 'Maassluis' met toebehoren, met 
geleidebrief,
1960 2 stukken

2163 Proces-verbaal van overdracht aan het arrondissement Zwolle van de directie 
Overijssel van de kantonniersboot 'Hollandsche IJssel' met toebehoren, met 
geleidebrief,
1967 2 stukken

041.2

041.2

2164 Stukken betreffende de reorganisatie en controle van de financiele administratie en
de instructie voor comptabele ambtenaren,
1946-1950, 1974 1 omslag

042.2

042.2

2165 Nota's betreffende de problemen in het dienstgebied van het arrondissement, de 
overbelasting van de Nieuwe Maas en de aanpassings- en verbeteringswerken op 
de Nieuwe Maas en de Rotterdamse Waterweg, met bijlagen en geleidebrieven,
1961-1965 1 omslag

052.237

052.237

2166 Stukken betreffende proefnemingen met onderwatertelevisie in de Waalhaven te 
Rotterdam en te Hamburg,
1956-1957 1 omslag

061

061

2167 Rapport van de Werkgroep Duinkust Voorne-Goeree betreffende de versterking 
van de hoogwaterkerende duinregel van Voorne, met bijlagen en aanvulling
1969, 1973 1 omslag

2168-2169 Stukken betreffende de vergaderingen inzake het operationeel model havenmond 
Hoek van Holland, later getijmodel Rijnmond (M 900), op het Waterloopkundig 
Laboratorium en de voortzetting van het gebruik van dit model,
1969-1974 2 pakken
2168 1969-1971
2169 1972-1974

2170 Stukken betreffende de vergaderingen van de Werkgroep Rijnpoort(haven),
1970-1973 1 omslag

2171 Stukken betreffende de vergaderingen van de Stuurgroep Noordelijk Deltabekken,
1971-1972 1 omslag

2172 Notulen van vergaderingen van de Projectgroep Hartelsluizen en de Werkgroep 
open Hartelkanaal, met enkele bijlagen,
1971-1972 1 omslag
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2173 Stukken betreffende enkele vergaderingen inzake de renovatie van de toegang van 
de eerste werkhaven VDSM,
1974 1 omslag

061-012.3

061-012.3

2174-2175 Stukken betreffende de vergaderingen en rapporten van de Commissie 
Stormvloedkering Rotterdamse Waterweg,
1954-1970 2 pakken
2174 1954-1956
2175 1957-1970

061-2.05

061-2.05

2176 Rapporten van de Werkgroep Averijhaven inzake de opvangmogelijkheden van 
grote schepen met averij in de Rotterdamse havenagglomeratie, met enkele 
brieven en geleidebrieven,
1971-1974 1 pak

2177 Stukken betreffende diverse vergaderingen en het rapport van de Werkgroep 
Brielse Gat van de Rijksplanologische Commissie inzake de mogelijke heropening 
van dit water,
1972-1974 1 omslag

061-21

061-21

2178-2179 Stukken betreffende de vergaderingen van de Werkgroep Openingstijden Van 
Brienenoordbrug, 1964-1975.

2 pakken
2178 1964-1971
2179 1972-1975

061-262.351

061-262.351

2180 Stukken betreffende diverse vergaderingen inzake de te nemen maatregelen en de 
te treffen regelingen bij brand en andere ongevallen bij tankschepen op de 
Rotterdamse Waterweg,
1958-1975 1 omslag

2181-2182 Stukken betreffende de vergaderingen van de Commissie 3 x 2 inzake de 
samenwerking tussen de instanties, betrokken bij de scheepvaart in de 
Rotterdamse havenagglomeratie, en een havencoordinatiecentrum te Rotterdam 
met verkeerspost te Hoek van Holland,
1971-1975 2 pakken
2181 1971-1973
2182 1974-1975

061-262.36

061-262.36

2183 Stukken betreffende diverse vergaderingen van de Nationale Commissie van 
Onderzoek naar het Vraagstuk der Verontreiniging van de Zee door Olie, onderzoek 
naar de verontreiniging van de Rotterdamse Waterweg door olie en een ontwerp 
van wet terzake,
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1955-1964 1 omslag
061-627.16

061-627.16

2184 Nota betreffende de gevolgen van stormvloeden in het gebied van Rotterdam en 
omgeving en de notulen van de vergadering van de Werkgroep Rivieren noordelijk 
Deltagebied terzake,
1959-1960 1 omslag

061-627.5

061-627.5

2185 Stukken betreffende de vergaderingen en het rapport van de Werkgroep Oude 
Maas inzake de mogelijke afsluiting van de Oude Maas,
1964-1967 1 omslag

062

062

2186 Verslagen van werkbesprekingen van het arrondissement, met agenda's,
1968-1973 1 omslag

2187 Verslagen van werkbesprekingen met de Waterloopkundige Afdeling van de 
Deltadienst, met enkele agenda's,
1969-1975 1 omslag

1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT

1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT
11

11

2188 Stukken betreffende adviezen en besprekingen over de taak van ambtenaren van 
de Rijkswaterstaat bij de uitvoering van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren,
1968-1973 1 omslag

132

132

2189 Stukken betreffende het ambtelijk overleg inzake de berging van slib uit de 
Rotterdamse havens,
1951-1956 1 omslag

2 WATERSTAATSWERKEN

2 WATERSTAATSWERKEN
2.02

2.02

2190-2191 Koopakten van percelen grond voor de aanleg van het Hartelkanaal en het 
voedingskanaal Brielse Maasboezem, met enkele vonnissen van onteigening, 1962-
1965.

2 pakken
2190 Nrs. 1-51.
2191 Nrs. 52-102.

2.021

2.021

2192 Stukken betreffende het model van de toegang tot de Hartelse sluis (M 666) van 
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het Waterloopkundig Laboratorium,
1959 1 omslag

2193 Stukken betreffende de planning en aanleg van (delen van) de Hartelsluis,
1960-1967 1 pak

2194 Verslagen van besprekingen betreffende de Rozenburgsesluis in het Hartelkanaal, 
met enkele brieven en bijlagen,
1964-1971 1 omslag

2195-2202 Stukken betreffende de vergroting van de capaciteit van de mond van het 
Hartelkanaal,
1970-1975 1 pak en 7 omslagen
2195 Nota aan de Raad van de Waterstaat met voorafgaand overleg met 

de hoofddirectie, 1970-1975, 1 pak
2196 Modelonderzoek in het getijmodel Rijnmond van het 

Waterloopkundig Laboratorium, 1971-1972
2197 Modelonderzoek in het laboratorium De Voorst van het 

Waterloopkundig Laboratorium, 1972-1975
2198 Grondonderzoek, taludverdediging en stroomsnelheden bij een 

sluis, 1973-1974
2199 Overleg met de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, het 

waterschap De Brielse Dijkring en de gemeenten Rotterdam en 
Spijkenisse, 1973-1974

2200 Organisatie en coordinatie van het project/de werkzaamheden, 
1973-1975

2201 Kostenverdeling met de gemeente Rotterdam, 1973-1975
2202 Vestiging van een tijdelijke verkeerspost nabij de mond van het 

Hartelkanaal, 1974-1975

2203 Stukken betreffende de brandbestrijdingsvoorzieningen op het Hartelsluiscomplex,
1972 1 omslag

2.05

2.05

2204 Stukken betreffende het onderzoek naar de aanslibbing in Europoort,
1957-1962 1 omslag

2205 Stukken betreffende de gevolgen van de afbraak van de vuurleidingstoren op de 
Beer door de gemeente Rotterdam voor het raaienstelsel van de Rotterdamse 
Waterweg,
1958 1 omslag

2206 Nota betreffende de eerste hoofdfase van het ontwikkelingsplan voor het haven- 
en industriegebied op het eiland Rozenburg, met kaarten, afschrift,
1961 1 omslag

2207 Verslagen van besprekingen betreffende de toegang tot en de grens van het 
havencomplex op de Beer, de Maasvlakte en Rozenburg, met enkele brieven en 
bijlagen,
1961-1963 1 omslag

2208 Stukken betreffende de verdeling van de kosten voor de aanleg van de 
achterwaartse scheepvaartverbindingen van de haven en het industriegebied 
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Rijnmond en de aanleg van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland met de 
gemeente Rotterdam,
1961-1965 1 omslag

2209-2218 Stukken betreffende de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1961-1973 10 omslagen
2209 De aanleg van de Noorderhaven te Hoek van Holland voor de 

lijndiensten op Harwich en enkele overheidsdiensten, 1961-1966
2210 De bestemming van de Brielse Maasmond, het plan voor de 

afsluitng van het Brielse Gat en de zandwinning uit het Brielse Gat, 
1962-1973

2211 De raamovereenkomst voor de bouw van de nieuwe havendammen 
te Hoek van Holland, 1965-1967

2212 De verhouding tussen het bouwbureau en het arrondissement, 1966
2213 Het onderzoek naar de mogelijkheid tot het bergen van baggerslib in

het Brielse Gat, 1966-1967
2214 Het waterloopkundig modelonderzoek en de stroomatlas, 1966-

1972
2215 De vergaderingen van de Werkgroep nautische Uitrusting Toegang 

Europoort (NUTE), 1967-1968
2216 Idem, 1969-1972
2217 Contactbijeenkomsten met de Afdeling Havenmonden, 1967-1973
2218 De goedkeuring van het bestek van de gemeente Rotterdam voor 

het afsluiten van het Brielse Gat, 1965

2219 Stukken betreffende de uitgifte van terreinen op de Maasvlakte, de overdracht van 
deze vlakte aan de gemeente Rotterdam en de vestiging van bedrijven op deze 
vlakte,
1969-1975 1 pak

2.05-28

2.05-28

2220 Notulen van vergaderingen van de Subgroep Kustmorfologie van de Werkgroep 
Havengebieden Zuid-Holland inzake de berging van het zandoverschot van de 
Maasvlakte, met agenda's en bijlagen,
1971-1974 1 omslag

2221 Notulen van vergaderingen van de Subgroep Recreatie en Natuurbescherming van 
de Werkgroep Havengebieden Zuid-Holland inzake de recreatie- en 
natuurbeschermingsaspecten van de berging van het zandoverschot van de 
Maasvlakte, met agenda's en bijlagen,
1972-1973 1 omslag

2.071

2.071

2222 Stukken betreffende de bouw en de overeenkomst inzake de bediening van de 
Hartelbrug bij de gelijknamige sluis,
1964-1971 1 omslag

201

201

2223 Stukken betreffende de aardrijkskundige benaming van objecten in het 
Europoortgebied,
1967-1975 1 omslag
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212.1-551

212.1-551

2224 Stukken betreffende rivierbodemonderzoek op het Brielse Gat, de Lek, de Noord, 
de Oude Maas, de Rotterdamse Waterweg en in enkele Rotterdamse havens,
1959-1965 1 omslag

22-034.3

22-034.3

2225 Stukken betreffende de besteding van de onderhandse overeenkomst voor de 
bouw van het stalen lichtwachtersvaartuig 'Maassluis', met staat van meer werk,
1958-1960 1 pak

228.2

228.2

2226 Maandrapporten betreffende de vordering van de werken in het arrondissement,
1948-1962 1 pak
Vanaf 1960 driemaandelijkse rapporten.

234

234

2227 Stukken betreffende het rapport van de hoofdingenieur aan de 
Verduisteringscommissie inzake de verlichting van vaarwegen bij verduistering in 
oorlogstijd,
1952 1 omslag

234.2

234.2

2228 Nota betreffende de ontwikkeling en het gebruik van drijvende bokken, met 
geleidebrief en bijlagen,
1963 1 omslag

262.11

262.11

2229 Stukken betreffende de voorgestelde overdracht van het toezicht op de 
scheepvaart op de Nieuwe Maas aan de havendienst van de gemeente Rotterdam,
1966-1969 1 omslag

262.351

262.351

2230 Stukken betreffende onderzoek naar de in en voor de Rotterdamse Waterweg 
gelegen wrakken en andere obstakels en betreffende onderzoek naar en de 
opruiming van oorlogstuig,
1946-1967 1 pak

2231-2256 Stukken betreffende het markeren en/of de berging van in of voor de Rotterdamse 
Waterweg gelegen wrakken of gestrande schepen en de desbetreffende kosten,
1946-1974 24 omslagen en 2 pakken
2231 Advance, 1968
2232 Alkyone en Vikingbank, 1967-1969 en 1972-1973
2233 Bermuda, 1960-1962
2234 Bern, 1968
2235 Busturia, 1965
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2236 Clearwater, 1968-1969
2237 Dinteldijk, 1956
2238 Fiducia, 1963-1965
2239 Fjellsto, 1960-1962 en 1965-1967
2240 Fram II, 1958
2241 Gatt, 1955
2242 Hornland, 1967-1968

Zie ook President Pierre Angot.
2243 Horst, 1953-1954
2244 Ilse H, 1969-1970
2245 Kloeckner 8, 1966-1970
2246 Komtur, 1957-1966
2247 Kuehne en Nager, raderboot van, 1948-1949 en 1957-1960
2248 President Pierre Angot, 1967-1968
2249 Seagull, 1953 en 1958
2250 Shell 21, 1946-1957
2251 Solent, 1964-1969
2252 Spanker, 1954-1960
2253 Stubbenkammer, 1967-1972
2254 Veritas, 1971-1974
2255 Vulcaan, 1964
2256 IJsselmonde, 1964-1965

2257-2263 Stukken betreffende scheepsongevallen in of voor de Rotterdamse Waterweg,
1954-1971 7 omslagen
2257 Artemis, 1958
2258 Coenraad Gideon, 1955-1956
2259 Elisabeth Knudsen, 1971
2260 Julia/Christiaan Brunings, 1954
2261 Pazifik, 1961-1962 en 1966-1970
2262 Perija, 1969
2263 Rembrandt, 1963-1964

262.531.1

262.531.1

2264 Instructie voor de uitvoering van de zeeloding, met bijlagen,
1948 1 omslag

2265 Nota betreffende veranderingen van hydrografische aard in het proefzuigvak van 
de toekomstige vaargeul van Europoort, met bijlagen,
1967 1 omslag

2266 Verslag van de proeftocht met de Kelvin Hughes transit sonar op de Rotterdamse 
Waterweg, met twee geleidebrieven,
1967 1 omslag

262.813

262.813

2267 Stukken betreffende de lozing van afvalstoffen in en voor de Rotterdamse 
Waterweg en in zee,
1958-1971 1 omslag
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28

28

2268 Rapporten betreffende de ijsbezetting van de Rotterdamse Waterweg op 27 
februari 1956 en de invloed van de in 1954 gemaakte dammen R 15 t/m 17 op het 
profiel van de Rotterdamse Waterweg ter plaatse, alsmede een artikel inzake de 
haven van Rotterdam voor een publi catie van de Zwitserse waterschapsbond, met 
geleide brieven en bijlagen,
1956-1957, 1975. 1 omslag

2269 Verslagen van besprekingen van het arrondissement met de gemeente Rotterdam, 
afschriften,
1958-1967 1 omslag

289

289

2270 Stukken betreffende de bijdrage van het arrondissement aan de jaarverslagen 
inzake het door de Rijkswaterstaat verrichte grondonderzoek,
1946-1973 1 omslag

55/62 AARDKUNDE, WATERHUISHOUDING

55/62 AARDKUNDE, WATERHUISHOUDING
551.311.31

551.311.31

2271 Rapporten betreffende de proef met rietmatten ter bevordering van de 
zandaanstuiving in de duinen bij Hoek van Holland, met geleidebrieven en bijlagen,
1958-1960 1 omslag

62

62

2272 Stukken betreffende de verbetering van de Bernisse ten behoeve van de 
zoetwaterhuishouding van de Brielse Maas,
1965-1974 1 omslag

627

627

2273 Stukken betreffende het grond- en slibonderzoek in het stortvak Noord in de 
Noordzee nabij Hoek van Holland,
1968-1972 1 pak

627.222

627.222

2274 Stukken betreffende het opspuiten van het strand ten noorden van het 
Noorderhoofd te Hoek van Holland,
1968-1974 1 pak

627.223.6

627.223.6

2275 Stukken betreffende rapporten inzake de gevolgen, schade en 
herstelwerkzaamheden ten gevolge van de stormvloed van 1 februari 1953,
1953-1954 1 omslag
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627.223.7

627.223.7

2276 Nota betreffende de aanzanding, aanslibbing en verzilting in het gebied van de 
Rotterdamse Waterweg in de periode 1920-1955, met geleidebrief en bijlagen,
1956-1974 1 omslag

2277 Interimrapport betreffende het onderzoekproject 'Minimalisering kosten 
onderhoudsbaggerwerk scheepvaartgeulen en havens in het Rijnmondgebied', met 
enkele brieven,
1975 1 omslag

BRIELSE MAAS

BRIELSE MAAS
BB 22

BB 22

2278 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een 
verharde weg op de binnenberm van de afsluitdam van de Brielse Maas bij 
Oostvoorne ter herstel van de schade ten gevolge van de stormvloed van 1 februari 
1953,
1953 1 omslag

2279 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het tewerkstellen van 
Italiaanse arbeiders bij het herstel van de afsluitdijk van de Brielse Maas bij 
Oostvoorne,
1953-1954 1 omslag

2280 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van 
stormschade aan de Brielse Gatdam te Oostvoorne,
1973-1974 1 omslag

2281 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren en plaatsen 
van een houten magazijn op het kantonopslagterrein nabij de Voornse sluis te 
Spijkenisse,
1973-1975 1 omslag

BB 22-034.3

BB 22-034.3

2282 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen dieselmotorvlet 'Brielsche Maas' met toebehoren,
1963-1964 1 omslag

BB 261.31

BB 261.31

2283-2285 Stukken betreffende het beheer van de Brielse Maasboezem door het 
arrondissement, met name betreffende de waterstand, het chloorgehalte en de 
bestrijding van de verzilting,
1958-1972 2 pakken en 1 omslag
2283 1958-1960
2284 1961-1964
2285 1965-1972, 1 omslag
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HOLLANDSE IJSSEL

HOLLANDSE IJSSEL
HY 2.012.3

HY 2.012.3

2286 Stukken betreffende het opstellen van de instructie voor de sluismeester bij de 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel,
1957-1970 1 omslag

HY 22

HY 22

2287 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het plaatsen van nieuwe 
lichtopstanden en het slopen van de bestaande lichtopstanden langs de Hollandse 
IJssel en de Nieuwe Maas met bijkomende werken,
1955-1957 1 omslag

2288 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het monteren, plaatsen 
en afwerken van acht buispalen ten behoeve van de stormvloedkering in de 
Hollandse IJssel,
1958-1960 1 omslag

2289 Stukken betreffende het bestek voor het met hout bekleden van de wanden en de 
deuren van de schutsluis van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel,
1962-1963 1 omslag

HY 22-2.012.3

HY 22-2.012.3

2290 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren en 
aanbrengen van gietasfaltvloeren op het stormvloedcomplex in de Hollandse IJssel,
met wijzigingsovereenkomst,
1972-1973 1 omslag

HY 234

HY 234

2291 Vergunning van het Hoogheemraadschap van Schieland voor het leggen en 
behouden van enige grondkabels met aansluitkasten voor bakenlichten langs de 
Hollandse IJssel,
1963 1 stuk

ROTTERDAMSE WATERWEG

ROTTERDAMSE WATERWEG
RW 2.042

RW 2.042

2292 Stukken betreffende het herstel van de steenglooiing met achterliggend terrein van 
de Bosschedijk langs de Rotterdamse Waterweg op Oost-Rozenburg en de 
onderhoudsplicht voor deze dijk,
1953-1954 1 omslag

RW 2.072

RW 2.072

2293 Stukken betreffende de verbetering van de veerverbinding Maassluis-Rozenburg,
1958-1967, 1970. 1 pak
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RW 21

RW 21

2294 Stukken betreffende het plan voor de verbetering van de Rotterdamse Waterweg 
nabij Maassluis, de machtiging van de directeur-generaal hiervoor en de 
overeenkomst met de gemeente Rotterdam betreffende de verdeling van de 
kosten,
1953-1960, 1 omslag

RW 21.01

RW 21.01

2295 Maandrapporten en foto's van de bouw van en werkzaamheden aan het model van 
de Rotterdamse Waterweg van het Waterloopkundig Laboratorium 'De Voorst', met
geleidebrieven en enkele brieven,
1955-1962 1 pak

2296 Rapporten van het Waterloopkundig Laboratorium betreffende modelonderzoek 
inzake de Rotterdamse Waterweg, met name de wijziging van de mond van de 
Vulcaanhaven, de bochtafsnijding nabij de polder 'De Esch', de bouw van een haven
op Rozenburg (Europoort), de pijlers voor de Van Brienenoordbrug, de toegang tot 
de Nieuwe Hartelsluis op de Oude Maas, de beperking van de aanslibbing in 
Europoort, de Beneluxtunnel, de havendammen bij Hoek van Holland, het 
splitsingspunt van de Oude Maas en de Rotterdamse Waterweg, de zoutbestrijding 
bij de Voornse Sluis en de verbetering van de mond van de Oude Maas, afdrukken,
1958-1967 1 pak

2297 Rapport van het arrondissement betreffende de aanpassings- en 
verbeteringswerken op de Nieuwe Maas, Rotterdamse Waterweg en Hollandse 
IJssel ten gevolge van de afsluiting van de Volkerak en het Haringvliet en de 
westwaartse groei van het havencomplex van Rotterdam, met bijlagen, afschrift,
1962 1 omslag

RW 21-2.073

RW 21-2.073

2298 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren van Decca 
radar-apparatuur voor de Van Brienenoordbrug te Rotterdam,
1963-1966 1 omslag

RW 21-261.33

RW 21-261.33

2299 Vonnissen van de Hoge Raad en het Gerechtshof te Amsterdam betreffende de 
onteigening van percelen grond te Krimpen aan den IJssel voor een bochtafsnijding 
in de Nieuwe Maas, met een conclusie van de advocaat-generaal, afschriften,
1964-1965 1 omslag

RW 21-551

RW 21-551

2300 Stukken betreffende het vastleggen en verhogen van de bodem van de 
Rotterdamse Waterweg en de Nieuwe Maas,
1967-1975 1 pak
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RW 21-627.422

RW 21-627.422

2301 Stukken betreffende de bochtafsnijding in de Nieuwe Maas nabij de polder 'De 
Esch',
1956-1975 1 pak

RW 22

RW 22

2302 Stukken betreffende de regie-overeenkomst voor het tewerkstellen van Duitse 
steenzetters bij het herstel van de schade ten gevolge van de stormvloed van 1 
februari 1953 aan steenbekledingen langs de Rotterdamse Waterweg,
1953 1 omslag

2303 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het leveren van 
basaltzuilen ten behoeve van het herstellen van de door de stormvloed vernielde 
steenglooiing van de Rotterdamse Waterweg,
1953 1 omslag

2304 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verhogen van het 
gedeelte dijk van de 'God zij dank' polder op Rozenburg, dat westelijk aansluit op 
de herstelde dijk,
1953-1954 1 omslag

2305 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van de 
door de stormvloed beschadigde zeewering van de polder in de zg. Pan of Krim op 
Rozenburg,
1953-1954 1 omslag

2306 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verhogen van het 
gedeelte dijk langs de linkeroever van de Rotterdamse Waterweg van de 
uitwateringssluis tot de dijk van de Scheurpolder op Rozenburg met bijkomende 
werken,
1953-1954 1 omslag

2307 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het verhogen van het 
gedeelte dijk van de 'God zij dank'-polder op Rozenburg, dat oostelijk aansluit op 
de herstelde dijk,
1953-1954 1 omslag

2308 Stukken betreffende de regie-overeenkomst voor het verrichten van noodzakelijke 
werkzaamheden langs de Rotterdamse Waterweg onmiddellijk na de stormvloed,
1953-1954 1 omslag

2309 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het herstellen van het 
door de stormvloed vernielde gedeelte van de dijk van de 'God zij dank'-polder op 
Rozenburg,
1953-1955 1 omslag

2310 Stukken betreffende de staat van meer werk bij het onderhoudsbestek van de 
rivierwerken van de Rotterdamse Waterweg voor het verruimen van de toegang 
van de veerstoep te Maassluis,
1960-1963 1 omslag
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2311 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het wrakvrij maken van 
het water voor de mond van de Rotterdamse Waterweg en in deze waterweg door 
het wegzuigen van de wrakken van de 'Bakio', de 'Fenham' en de 'William Hartman' 
(Operatie Drieling),
1965-1967 1 omslag

2312 Stukken betreffende de afrekening van het bestek voor het inkorten van dammen, 
het aanbrengen van een oeververdediging en het plaatsen van lichtopstanden langs
de Rotterdamse Waterweg nabij Maassluis
1966-1967 1 omslag

2313 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het opruimen van 
wrakken in de Noordzee, voor de mond van de Rotterdamse Waterweg en in deze 
waterweg ten behoeve van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1967-1969 1 omslag

RW 22-034.3

RW 22-034.3

2314 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen zeewaardig patrouillevaartuig 'R.H.D. VII' met toebehoren ten behoeve 
van de Rijkshavendienst,
1967-1969 1 omslag

2315 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het bouwen en leveren 
van een stalen directie- en patrouillevaartuig met toebehoren,
1968-1969 1 omslag

2316 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
een stalen dieselmotorvlet met toebehoren,
1970-1971 1 omslag

2317 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
een stalen patrouillevaartuig met toebehoren ten behoeve van de 
Rijkshavendienst,
1970-1972 1 omslag

2318 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
het stalen peilvaartuig 'Hinder' met toebehoren,
1971-1972 1 omslag

2319 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken en leveren van
een stalen patrouillevaartuig met toebehoren,
1974-1975 1 omslag

RW 22-2.072

RW 22-2.072

2320 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het uitvoeren van 
opruimingswerken en grondwerken op het terrein van het voormalig 
drinkwaterbedrijf van Maassluis ten behoeve van de verbetering van de 
veerverbinding Maassluis-Rozenburg,
1971-1972 1 omslag
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RW 261.31

RW 261.31

2321 Nota van de opzichter te Hoek van Holland betreffende de geschiedenis van het 
beheer van de Scheurpolder, de Beer, c.a. op Rozenburg, met bijlagen,
1953 1 omslag

2322 Koopakte van percelen grond en water te Rozenburg voor het onderhoud van de 
Rotterdamse Waterweg, afschrift,
1956 1 stuk

RW 261.32

RW 261.32

2323 Stukken betreffende de wijziging van een koopakte van percelen grond te 
Rozenburg uit 1921 ten gevolge van de afsluiting van de afwatering van de 
Krabbenpolder,
1954 1 omslag

2324 Proces-verbaal van overdracht in materieel beheer aan de inspecteur der Domeinen
te 's-Gravenhage van percelen grond te Hoek van Holland ter verkoop aan de 
gemeente Rotterdam, met akte van verkoop en kaart,
1971-1972 3 stukken

RW 262

RW 262

2325 Nota betreffende het binnenlopen van de tanker 'Frisia' in Europoort, met bijlagen,
1962 1 omslag

RW 262.531.1

RW 262.531.1

2326 Nota betreffende het onderzoek naar het effect van enige in 1956 op de 
Rotterdamse Waterweg uitgevoerde concessiebaggerwerken, met kaarten,
1957 1 omslag
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V ARCHIEF VAN DE AFDELINGDIJKSVERHOGING (1923-) 1942-1959

V ARCHIEF VAN DE AFDELINGDIJKSVERHOGING (1923-) 1942-1959
AMER

AMER

2327 Stukken betreffende de plannen voor de verhoging van de dijken aan de zuidzijde 
van de Amer bij de haven van Lage Zwaluwe met handhaving van deze haven,
1941-1959 1 pak

2328 Processen-verbaal van overname en overgave in materieel beheer, voornamelijk 
van en aan de inspecteur der Domeinen te 's-Hertogenbosch van percelen grond en
water in de gemeenten Geertruidenberg, Hooge en Lage Zwaluwe en Made en 
Drimmelen en bij het Gat van de Ham, deels met kaarten,
1942, 1948-1956 1 omslag

2329 Stukken betreffende de ontwatering van de Hamse polders aan de zuidzijde van de 
Amer en de ontwatering via het Gat van de Ham,
1942, 1950-1951 1 omslag

2330 Stukken betreffende de besteding van de onderhandse overeenkomst voor het 
graven van een sloot en een greppel langs de Vegetaspolder te Hooge en Lage 
Zwaluwe,
1950 1 omslag
De overeenkomst ontbreekt.

2331 Stukken betreffende het sluiten van de overeenkomst met de gemeente Made en 
Drimmelen inzake de aanleg van de haven van Drimmelen en betreffende de 
overdracht van terreinen bij deze haven aan de gemeente,
1950-1958 1 omslag

2332 Stukken betreffende het plan en de aanbesteding van het bestek voor het verhogen
van een gedeelte dijk langs de Klaverpolder en het maken van een dijk op de 
haventerreinen te Moerdijk met bijkomende werken,
1951-1954 1 omslag

2333 Stukken betreffende het plan en de aanbesteding van het bestek voor het maken 
van een dijk en een pers- en inlaatleiding te Drimmelen met bijkomende werken, 
met kaarten en tekeningen, wijzigingsovereenkomst en overeenkomst met het 
waterschap 'De Emiliapolder'
1953-1955 1 pak

2334 Stukken betreffende het plan en de besteding van de onderhandse overeenkomst 
voor het leggen van een dijk op het havenplateau ten zuiden van de haven van 
Moerdijk met bijkomende werken,
1954-1957 1 omslag

2335 Stukken betreffende het plan en de aanbesteding van het bestek voor het 
verzwaren en verhogen van een gedeelte bandijk langs de Schuddebeurspolder te 
Hooge en Lage Zwaluwe
1954-1958 1 omslag

2336 Stukken betreffende het plan en het bestek voor het maken van een 
teenvoorziening langs de dijk tussen de Amercentrale en Drimmelen,
1956-1957 1 omslag
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BRABANTSE BIESBOS

BRABANTSE BIESBOS

2337 Stukken betreffende het plan en het bestek voor het verhogen van de dijk langs de 
Catharinapolder, het aanleggen van een weg tussen de Spieringsluis en het zuidelijk
einde van de Catharinapolder en het maken van een loswal bij de Spieringsluis met 
bijkomende werken,
1955-1958 1 omslag

2338 Stukken betreffende het plan en de aanbesteding van het bestek voor het verhogen
van de dijk op de noordoever van de Bergse Maas tussen de Perenboom en 
Keizersveer in de gemeente Dussen met bijkomende werken, met 
wijzigingsovereenkomst,overeenkomst met het waterschap 'De Zuidhollandse 
Polder' en enkele koopovereenkomsten van percelen grond,
1955-1959 1 omslag

DONGE, OUDE MAASJE

DONGE, OUDE MAASJE

2339-2340 Stukken betreffende de plannen voor de afsluiting van de Donge en het Oude 
Maasje,
1923-1957 1 omslag en 1 pak
2339 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1941-1944 en 1948-

1951, 1 pak
2340 Nota's, 1923, 1927, 1941-1943 en 1957

2341 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een schutsluis en een 
ontwateringssluis in de mond van de Donge,
1943-1951 1 omslag

2342 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een verbindingskanaal tussen de 
Donge en het Oude Maasje,
1951-1955 1 omslag

2343 Stukken betreffende de gevolgen van de voltooiing van het Deltaplan voor de 
ontwatering van de Donge en het Oude Maasje,
1955-1956 1 omslag

ZWAKKE DIJKEN

ZWAKKE DIJKEN

2344 Stukken betreffende het verbeteren van zwakke gedeelten van de bedijking van het 
Land van Altenaen Heusden door de daar gelegen waterschappen, met nota 
betreffende de afwatering van de Biesbos en het Land van Altena,
1944, 1955-1958 1 omslag

2345 Stukken betreffende het grondonderzoek voor de verbetering van zwakke 
gedeelten in de bedijking van westelijk Noord-Brabant en het hiervoor sluiten van 
een overeenkomst,
1955-1956 1 omslag

2346 Stukken betreffende het bestek voor het verzwaren van een gedeelte van de zeedijk
van de Eendrachtspolder in de gemeente Nieuw Vossemeer, met 
wijzigingsovereenkomst en stukken betreffende grond- en wegdekonderzoek,
1955-1957 1 omslag
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2347 Stukken betreffende het plan en het bestek voor het verhogen van de buitenberm 
van de zeedijk tussen de verkeersbrug bij Tholen en Bergen op Zoom en het 
verzwaren van een gedeelte van deze zeedijk in de gemeente Halsteren, met 
wijzigingsovereenkomsten,
1956-1959 1 omslag

2348 Stukken betreffende het plan en de aanbesteding van het bestek van het 
Hoogheemraadschap 'De Brabantse Bandijk' voor het verhogen en verzwaren van 
de hoofdwaterkering tussen de voormalige forten 'De Hel' en 'Sabina' in de 
gemeente Fijnaart,
1956-1959 1 omslag

2349 Stukken betreffende het bestek van het Hoogheemraadschap 'De Brabantse 
Bandijk' voor het verbeteren van de zeedijk langs de oostelijke oever van de 
Eendracht tussen de Slaakdam en de Eendrachtspolder in de gemeenten 
Steenbergen en Nieuw Vossemeer,
1958-1959 1 omslag

OVERIGE DIJKEN

OVERIGE DIJKEN

2350-2351 Stukken betreffende de havenverbetering te Bergen op Zoom en de indijking van 
de Halsterense slikken, 1941-1949.

2 pakken
2350 1941-1942
2351 1942-1949

2352 Stukken betreffende het herstel van door de stormvloed van 1 februari 1953 
beschadigde dijken in westelijk Noord-Brabant, de vergoeding van schade ten 
gevolge van dit herstel en het onderhoud van deze dijken,
1953-1959 1 omslag

2353 Stukken betreffende de Stichting Brabants Watersnoodfonds 1954 en de 
rapportage aan deze stichting inzake de stand van zaken bij het herstel van de door 
de stormvloed van 1954 beschadigde dijken,
1955 1 omslag

2354 Rapporten betreffende de gevolgen van de stormvloed van 1 februari 1953 voor de 
buitenwaterkerende dijk van de mond van de Donge tot de Steenbergse Vliet in 
Noord-Brabant, met bijlagen en geleidebrief,
1955 1 pak
Bevat foto's
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VI ARCHIEF VAN DE AFDELING HAVENMONDEN 1966-1981

VI ARCHIEF VAN DE AFDELING HAVENMONDEN 1966-1981
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

2355-2406 Agenda's,
1966-1977 52 delen
2355 febr.-sept. 1966
2356 sept.-dec. 1966
2357 jan.-mei 1967
2358 mei-okt. 1967
2359 okt.-dec. 1967
2360 jan.-mei 1968
2361 mei-juli 1968
2362 juli-okt. 1968
2363 okt.-dec. 1968
2364 jan.-mrt. 1969
2365 mrt.-mei 1969
2366 mei-aug. 1969
2367 aug.-okt. 1969
2368 okt.-dec. 1969
2369 dec. 1969.
2370 jan.-mrt. 1970
2371 mrt.-mei 1970
2372 mei-juli 1970
2373 juli-sept. 1970
2374 sept.-okt. 1970
2375 okt.-dec. 1970
2376 jan.-febr. 1971
2377 febr.-april 1971
2378 april-juni 1971
2379 juni-juli 1971
2380 juli-sept. 1971
2381 sept.-nov. 1971
2382 nov.-dec. 1971
2383 jan.-febr. 1972
2384 febr.-april 1972
2385 april-juni 1972
2386 juni-sept. 1972
2387 sept.-okt. 1972
2388 okt.-dec. 1972
2389 jan.-mrt. 1973
2390 mrt.-mei 1973
2391 mei-juli 1973
2392 juli-okt.1973
2393 okt.-dec. 1973
2394 jan.-mrt. 1974
2395 mrt.-mei 1974
2396 mei-aug. 1974
2397 aug.-nov. 1974
2398 nov.-dec. 1974
2399 jan.-mrt. 1975
2400 mrt.-juli 1975
2401 juli-okt. 1975
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2402 okt.-dec. 1975
2403 jan.-mei 1976
2404 mei-okt. 1976
2405 okt.-dec.1976
2406 jan.-juni 1977

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie

ORGANISATIE

2407 Nota betreffende de verhouding met het arrondissement Rotterdamse Waterweg, 
met geleidebrief,
1966 1 omslag

2408 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het ombouwen van de 
onderlosser 'Smal Agt' tot oliebestrijdingsvaartuig,
1967-1969 1 omslag

2409 Stukken betreffende de huisvesting van de afdeling, de aankoop van een perceel 
grond, het plan voor een centraal kantoor van de Rijkswaterstaat en het plan voor 
het vestigen van het voorlichtingscentrum Eurorama te Hoek van Holland,
1968-1976 1 omslag

2410 Akten van verkoop van de onderlosser 'De Steenbank' en de oplossers 'Het Harde' 
en 'Den Droge', afschriften,
1973 2 stukken

2411 Stukken betreffende de gevolgen van de reorganisatie van de directie voor de 
afdeling, met nota's inzake de toekomst van de afdeling en de opzet van de afdeling
in de afwikkelingsfase,
1973-1976 1 omslag

2412 Notulen van vergaderingen met de hoofdingenieurdirecteur en met de 
hoofdafdeling Rivierkunde en Nieuwe Werken (LT) van de directie betreffende de 
afbouw van de afdeling, met enkele agenda's en bijlagen,
1976-1979 1 omslag

Taakuitvoering

TAAKUITVOERING

2413-2419 Stukken betreffende overleg inzake de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek 
van Holland,
1966-1981 4 omslagen en 3 pakken
2413 Vergaderingen met leidinggevenden bij de directie en de aannemers 

(Informatie Directeuren), 1966-1967 en 1970
2414 Vergaderingen met Gemeentewerken Rotterdam, 1966-1976
2415 Vergaderingen van de Nautische Werkgroep, 1970-1971
2416 Beleids- en werkbesprekingen met het Waterloopkundig 

Laboratorium, 1970-1972, 1 pak
2417 Idem, 1973-1974
2418 Vergaderingen met diensten van de gemeente Rotterdam en 

functionarissen van de hoofddirectie en het ministerie (Overleg 
Bouw Havenmond), met eindrapport met bijlagen, 1975-1978 en 
1981, 1 pak

2419 Vergaderingen van de Begeleidingsgroep Rapportage en Evaluatie 
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bij de afbouw van de afdeling, 1976-1980, 1 pak

2420-2421 Stukken betreffende de deelovereenkomsten van de raamovereenkomst inzake het
gereedmaken van werkterreinen en havens bij de Dintelhaven en het Beerkanaal en
op West-Rozenburg voor de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1967-1970 2 pakken
2420 Deelovereenkomsten 3, 4, 7, 8 en 10, 1967-1968
2421 Deelovereenkomsten 11-17, 1968-1970

2422 Staten van jaarlijkse uitgaven voor de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek van
Holland, met totaaloverzichten,
1967-1982 1 omslag

2423 Stukken betreffende vergaderingen met leidinggevenden bij de directie en de 
aannemers (Informatie Directeuren) inzake de verbetering van de buitenhaven te 
Scheveningen,
1969-1971 1 omslag

2424-2437 Nota's betreffende de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland,
1971-1978 9 delen, 4 omslagen en 1 pak
2424 Projectbeleidsplan voor de bocht Eurorama en de bocht Beerkanaal 

van de definitieve toegang, met bijlage, 1971, 1 omslag
2425 Planning, constructie, bouw en verdediging van de Zuidwal, met 

bijlagen, 1971-1975 en 1978, 1 pak
2426 Meetresultaten en conclusies inzake de reconstructie van het 

Noorderhoofd en de verondieping van de mond van de Rotterdamse
Waterweg, 1972

2427 Planning voor het verbeteren van de lichtenlijn van de Rotterdamse 
Waterweg en de bouw van kustlicht op de Maasvlakte, met bijlagen, 
1972, 1 omslag

2428 Planning voor het hydro-meteo informatiesysteem voor de 
veiligheid van de scheep vaart van en naar Rotterdam/Europoort, 
met bijlagen, 1972

2429 Integratie van het zuigwerk in het gebied van de Rotterdamse 
Waterweg, 1974

2430 Stabiliteit van achter de Noorderdam te storten afval, met bijlagen, 
1975

2431 Afsluiting van het Gat van Hawk en de aanleg van een dam over de 
Hinderplaat, met bijlagen, 1975

2432 Flankbescherming van de Zuiderdam, met bijlagen, 1976-1977, 1 
omslag

2433 Werkzaamheden in 1976, namelijk berekeningen inzake de 
afsluitdam door het Gat van Hawk en over de Hinderplaat, de 
omlegging van het Noorderhoofd, de oeververdediging van de 
Zuidwal en het onderhoudsbaggerwerk in het Europoort gebied, 
1976

2434 Diepteverloop in het zeegebied van de Maasvlakte, m.n. bij de 
Zuiderdam, en in het kustgebied van Hoek van Holland tot 's-
Gravenzande, met bijlagen 1976-1978, 1 omslag

2435 Ervaringen met de Canadese meetboei voor het verkrijgen van golf- 
en getijinformatie, met bijlagen, 1977

2436 Nazorg- en completeringswerken van de Maasgeul, met bijlagen, 
1977.

2437 Invloed van slib op het manoeuvreergedrag van diepstekende 
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schepen in Europoort, 1978

2438 Stukken betreffende het plan voor de rapportage over en evaluatie van de werken 
inzake de nieuwe havenmond te IJmuiden,
1974 1 omslag

2439 Stukken betreffende de rapportage over en de evaluatie van de werken inzake de 
nieuwe havenmond te Hoek van Holland, met rapport betreffende het nautisch 
onderzoek,
1974-1979 1 pak

2440-2444 Nota betreffende adviezen voor het onderhoud van de nieuwe havenmond te Hoek
van Holland, met bijlagen, 1976.

5 pakken
2440 Hoofdstuk 1, Inleiding, en hoofdstuk 2, Noorder- en Zuiderdam.
2441 Hoofdstuk 3, Omkading zandberging (omgelegde Zanddam), en 

hoofdstuk 4, Zuidwal.
2442 Hoofdstuk 5, Noorderhoofd, en hoofdstuk 6, Strandplan Hoek van 

Holland.
2443 Hoofdstuk 7, Splitsingsdam, en hoofdstuk 8, Oevers Beerkanaal.
2444 Hoofdstuk 9, Nautische uitrusting.
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VII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING DORDRECHT 1934-1980

VII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING DORDRECHT 1934-1980

2445-2447 Leggers van de rivierwerken in de Dordtsche Kil, Oude Maas, Mallegat, Krabbengeul
en Spui en Hollands Diep,
1934-1979 3 omslagen
2445 1934-1951
2446 1974
2447 1979

2448-2510 Agenda's,
1956-1980 63 delen
2448 jan.-juli 1956
2449 juli-dec. 1956
2450 jan.-juli 1957
2451 juli-dec. 1957
2452 jan.-juli 1958
2453 juni-dec. 1958
2454 jan.-juni 1959
2455 juni-dec. 1959
2456 jan.-juli 1960
2457 juli-dec. 1960
2458 jan.-juli 1961
2459 juli-dec. 1961
2460 jan.-juni 1962
2461 juni-dec. 1962
2462 jan.-aug. 1963
2463 aug.-dec. 1963
2464 jan.-juni 1964
2465 juni-dec. 1964
2466 jan.-mei 1965
2467 mei-okt. 1965
2468 okt.-dec. 1965
2469 jan.-mei 1966
2470 mei-sept. 1966
2471 sept.-dec. 1966
2472 jan.-mei 1967
2473 mei-okt. 1967
2474 okt.-dec. 1967
2475 jan.-mei 1968
2476 mei-sept. 1968
2477 sept.-dec. 1968
2478 jan.-mei 1969
2479 mei-okt. 1969
2480 okt.-dec. 1969
2481 jan.-mei 1970
2482 mei-okt. 1970
2483 okt.-dec. 1970
2484 jan.-mei 1971
2485 mei-sept. 1971
2486 sept.-dec. 1971
2487 jan.-apr. 1972
2488 apr.-aug. 1972
2489 aug.-dec. 1972
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2490 jan.-apr. 1973
2491 apr.-aug. 1973
2492 aug.-dec. 1973
2493 jan.-apr. 1974
2494 apr.-aug. 1974
2495 aug.-dec. 1974
2496 jan.-apr. 1975
2497 apr.-sept. 1975
2498 sept.-dec. 1975
2499 jan.-juni 1976
2500 juni-dec. 1976
2501 jan.-mei 1977
2502 mei-okt. 1977
2503 okt.-dec. 1977
2504 jan.-juni 1978
2505 juni-nov. 1978
2506 nov.-dec. 1978
2507 jan.-juni 1979
2508 juni-dec. 1979
2509 jan.-juni 1980
2510 juni-dec. 1980

2511 Stukken betreffende de taakafbakening van de dienstkring,
1959-1972 1 omslag

2512 Stukken betreffende het archief van de dienstkring,
1965-1980 1 omslag

2513 Verslagen van werkbesprekingen, sluismeestervergaderingen en 
kadervergaderingen betreffende de Volkeraksluizen,
1971-1980 1 omslag

2514 Stukken betreffende de personeelsformatie van de dienstkring,
1972-1980 1 omslag

2515 Stukken betreffende de huisvesting van de dienstkring,
1973-1977 1 omslag

2516 Stukken betreffende de herindeling van de dienstkring en de kantons,
1978-1980 1 omslag
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VIII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING GEERTRUIDENBERG 1850-1980

VIII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING GEERTRUIDENBERG 1850-1980

2517-2521 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1850-1948 1 pak
2517 1850-1897
2518 1900-1913
2519 1914-1918
2520 1919-1934
2521 1935-1948

2522-2573 Agenda's,
1888-1980 52 delen
2522 okt. 1888-sept. 1895
2523 sept. 1895-okt. 1899
2524 okt. 1899-dec. 1901
2525 1902-1908
2526 1909-1929
2527 jan. 1930-sept. 1941
2528 sept. 1941-juni 1945
2529 juni 1945-mei 1949
2530 mei 1949-apr. 1951
2531 apr. 1951-dec. 1953
2532 1954
2533 1955
2534 1956
2535 1957
2536 1958
2537 1959
2538 jan.-juli 1960
2539 juli-dec. 1960
2540 jan.-juni 1961
2541 juli-dec. 1961
2542 jan.-sept. 1962
2543 sept.-dec. 1962
2544 jan.-sept. 1963
2545 sept.-dec. 1963
2546 1964
2547 1965
2548 1966
2549 1967
2550 1968
2551 1969
2552 jan.-sept. 1970
2553 sept.-dec. 1970
2554 jan.-juli 1971
2555 juli-dec. 1971
2556 jan.-juni 1972
2557 juni-dec. 1972
2558 jan.-juni 1973
2559 juni-dec. 1973
2560 jan.-juli 1974
2561 juli-dec. 1974
2562 jan.-juli 1975
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2563 juli-dec. 1975
2564 jan.-aug. 1976
2565 aug.-dec. 1976
2566 jan.-juli 1977
2567 juli-dec. 1977
2568 jan.-juni 1978
2569 juni-dec. 1978
2570 jan.-aug. 1979
2571 aug.-dec. 1979
2572 jan.-sept. 1980
2573 sept.-dec. 1980

2574 Stukken betreffende het bestek voor het maken van een uitbouw aan de zuidelijke 
oever van het Hollands Diep te Hooge en Lage Zwaluwe,
1893 1 omslag

2575 Stukken betreffende de oevervoorziening langs de Bergse Maas,
1908-1928 1 omslag

2576 Stukken betreffende de normalisering van de Nieuwe Merwede,
1913-1938 1 pak

2577 Processen-verbaal van overgave van het archief van de dienstkring Heusden aan de
dienstkring Raamsdonksveer,
1932 1 stuk

2578 Stukken betreffende de samenvoeging van de bakenkwartieren Werkendam en 
Geertruidenberg,
1932-1952 1 omslag

2579 Stukken betreffende het bestek voor het verbeteren van de oevervoorziening langs 
de rechteroever van de Nieuwe Merwede onder de gemeente Dubbeldam,
1941 1 omslag

2580 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomst voor het maken van een sluis 
op de plaats van de vernielde Spieringsluis en het aanleggen van een 
wegverharding daarop in aansluiting op de bestaande op de bandijk,
1944-1945 1 omslag

2581-2596 Peilregisters,
1945 16 omslagen
2581 Amer (linker oever).
2582 Kop van 't Land.
2583 Anna-Jacominaplaat.
2584 Molken-Holleken, Elft en Vischplaat.
2585 Drimmelen, Koekoek en Gat van de Ham.
2586 Drimmelen, Amarpoldertje en Gat van de Plomp.
2587 Dongemond en Drimmelen.
2588 Amer en ged. Hollandse Diep.
2589 Bergsche Maas (l.o.) kmr. 245.850-249.175.
2590 Bergsche Maas (l.o.) kmr. 226.500-243.475.
2591 Bergsche Maas (r.o.) kmr. 243.500-246.675.
2592 Bergsche Maas (l.o.) kmr. 226.500-235.975.
2593 Bergsche Maas (l.o.) kmr. 236.000-245.825.
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2594 Lagenhof tot Anna-Jacominaplaat.
2595 Amer (r.o.).
2596 't Vloedspui en Lage-Zwaluwe.

2597 Stukken betreffende de staat van meer werk voor het maken van een opstelling 
voor een registrerende peilschaal aan de Deeneplaat,
1949 1 omslag

2598 Stukken betreffende de onderhandse overeenkomsten voor het herstellen van 
schade aan aan de Bandijk en andere dijken langs de linkeroever van de Nieuwe 
Merwede tussen Werkendam en de Deeneplaat,
1953-1956 1 omslag

2599 Stukken betreffende het archief van de dienstkring,
1959-1980 1 omslag

2600-2601 Stukken betreffende de personeelsformatie van de dienstkring,
1960-1980 2 omslagen
2600 1960-1975
2601 1976-1980

2602 Fotoreportage over het verleggen van de Bergse Maas te Heusden,
1971 1 omslag

2603 Stukken betreffende de huisvesting van de dienstkring,
1974-1979 1 omslag
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IX ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING GORINCHEM 1851-1980

IX ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING GORINCHEM 1851-1980

2604-2609 Registers van verleende vergunningen, 1851-1956.
6 delen

2604 Merweden, 1851-1897
2605 Idem, 1898-1937
2606 Idem, 1938-1956
2607 Maas, 1851-1908
2608 Afgedamde Maas, 1877-1933
2609 Per gemeente, 1851-1908

2610-2611 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Merwede,
1875-1943 2 pakken
2610 1875-1913
2611 1915-1943

2612-2677 Agenda's,
1875-1980 66 delen
2612 jan. 1875-okt. 1879
2613 okt. 1879-apr. 1888
2614 apr. 1888-dec. 1895
2615 jan. 1896-juli 1905
2616 juli 1905-mrt. 1909
2617 apr. 1909-okt. 1917
2618 okt. 1917-dec. 1925
2619 1926-1933
2620 1934-1938
2621 1939-1942
2622 jan. 1943-okt. 1947
2623 okt. 1947-nov. 1952
2624 nov. 1952-dec. 1954
2625 1955
2626 1956
2627 1957
2628 jan.-juli 1958
2629 juli-dec. 1958
2630 jan.-juli 1959
2631 juli-dec. 1959
2632 jan.-juli 1960
2633 juli-dec. 1960
2634 jan.-mei 1960
2635 mei-dec. 1961
2636 jan.-juni 1962
2637 juni-dec. 1962
2638 jan.-juli 1963
2639 juli-dec. 1963
2640 jan.-juli 1964
2641 juli-dec. 1964
2642 jan.-juli 1965
2643 juli-dec. 1965
2644 jan.-juli 1966
2645 juni-dec. 1966
2646 jan.-juni 1967
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2647 juni-dec. 1967
2648 jan.-juli 1968
2649 juli-dec. 1968
2650 jan.-juli 1969
2651 juli-dec. 1969
2652 jan.-juni 1970
2653 juni-dec. 1970
2654 jan.-mei 1971
2655 mei-nov. 1971
2656 nov.-dec. 1971
2657 jan.-mei 1972
2658 mei-nov. 1972
2659 nov.-dec. 1972
2660 jan.-juli 1973
2661 juli-dec. 1973
2662 jan.-mei 1974
2663 mei-okt. 1974
2664 nov.-dec. 1974
2665 jan.-mei 1975
2666 mei-dec. 1975
2667 jan.-sept. 1976
2668 sept.-dec. 1976
2669 jan.-juli 1977
2670 juli-dec. 1977
2671 jan.-juli 1978
2672 juli-dec. 1978
2673 jan.-aug. 1979
2674 aug.-dec. 1979
2675 jan.-mei 1980
2676 mei-okt. 1980
2677 okt.-dec. 1980

2678 Peilregister van de Boven Merwede,
1899-1908 1 deel

2679 Stukken betreffende de herindeling van dienstkring,
1968-1980 1 omslag

2680 Stukken betreffende de huisvesting van de dienstkring,
1973-1979 1 omslag

2681 Stukken betreffende de opgave aan het arrondissement Dordrecht van de voor 
overdracht aan Staatsbosbeheer in aanmerking komende waterstaatsobjecten,
1974 1 omslag

2682 Stukken betreffende de personeelsformatie van de dienstkring,
1974-1978 1 omslag

2683 Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden door de hoofdingenieur-
directeur,
1977-1979 1 omslag

2684 Brief aan de medewerkers van de dienstkring betreffende maatregelen in geval van 
corruptie, fooien en steekpenningen,
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1978 1 omslag

2685 Stukken betreffende het archief van de dienstkring,
1979-1980 1 omslag
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X ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING HEUSDEN 1870-1948

X ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING HEUSDEN 1870-1948

2686-2687 Ingekomen minuten van de uitgaande stukken betreffende de Maas,
1870-1939 2 pakken
2686 1870-1906
2687 1909-1938

2688-2691 Agenda's,
1892-1948 4 delen
2688 1892-1905
2689 jan. 1906-jan. 1909
2690 febr. 1909-1924
2691 1925-1948
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XI ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING HOEK VAN HOLLAND 1875-1880

XI ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING HOEK VAN HOLLAND 1875-1880

2692 Stukken betreffende het archief van de dienstkring,
1875-1980 1 omslag

2693-2695 Ingekomen minuten van uitgaande stukken,
1883-1944 3 pakken
2693 1883-1910
2694 1911-1929
2695 1930-1944

2696 Stukken betreffende de verbetering van de waterweg van Rotterdam naar Zee,
1899-1916 1 pak

2697 Fotoboek van beschadigingen aan de hoofden te Hoek van Holland ten gevolge van
de stormvloed van 1 maart 1949,
1949 1 omslag

2698 Stukken betreffende de herindeling van de dienstkring,
1949-1978 1 omslag

2699-2717 Chronologische lijsten van ingekomen en minuten van uitgaande stukken over de 
periode
1875-1953, 1953 19 katernen
De lijsten zijn per rubriek opgemaakt. De rubrieken zijn ontleend aan de archiefcode van het 
arrondissement Rotterdamse Waterweg over de periode 1946-1950.
2699 Algemeen, 1879-aug. 1938
2700 Idem, sept. 1938-1949
2701 Rotterdamse Waterweg, 1880-1951
2702 Schadevaringen, 1952-1955
2703 Vergunningen, 1898, 1899, 1948, 1953-1959
2704 Bestekken, 1956-1957
2705 Brielsche Maas en Botlek, 1946-1951
2706 Materieel en waarnemingen, 1946-1949
2707 Reddingsinrichtingen en ankerplaatsen onder IJsselmonde, 1931-

1933 en 1944
2708 Kanaal door Rozenburg, 1927 en 1942
2709 Rapporten, 1947 en 1948
2710 Wrakken, 1946-1950
2711 Comptabiliteit, 1947-1950
2712 Delegatiebevoegdheid, 1951
2713 Materiaal, 1949-1950
2714 Rotterdamse Waterweg, Hollandse IJssel, Brielsche Maas en Botlek, 

1946-1949
2715 Verbetering Rotterdamse Waterweg, 1907-1916
2716 Aanschrijvingen, 1952-1953
2717 Overeenkomsten, 1923-1951

2718 Stukken betreffende de personeelsformatie van de dienstkring,
1955-1968 1 omslag

2719-2764 Agenda's febr. 1961-juni 1961.,
1961-1980 46 delen
2719 febr.-juni 1961



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 203

2720 juni-sept. 1961
2721 sept.-jan. 1962
2722 jan.-sept. 1962
2723 sept. 1962-febr. 1963
2724 febr.-juli 1963
2725 juli-nov. 1963
2726 nov. 1963-apr. 1964
2727 mei-okt. 1964
2728 okt.-dec. 1964
2729 dec. 1964-apr. 1965
2730 apr.-aug. 1965
2731 aug.-nov. 1965
2732 nov. 1965-mrt. 1966
2733 mrt.-juni 1966
2734 juni-sept. 1966
2735 1967
2736 1968
2737 1969
2738 1970
2739 jan.-mei 1971
2740 mei-okt. 1971
2741 okt.-dec. 1971
2742 jan.-juni 1972
2743 juni-dec. 1972
2744 jan.-mei 1973
2745 mei-okt. 1973
2746 okt.-dec. 1973
2747 jan.-mei 1974
2748 mei-dec. 1974
2749 jan.-juni 1975
2750 juni-dec. 1975
2751 jan.-juli 1976
2752 juli-dec. 1976
2753 jan.-juni 1977
2754 juni-dec. 1977
2755 dec. 1977
2756 jan.-mei 1978
2757 mei-okt. 1978
2758 okt.-dec. 1978
2759 jan.-mei 1979
2760 mei-sept. 1979
2761 sept.-dec. 1979
2762 jan.-mei 1980
2763 mei-okt. 1980
2764 okt.-dec. 1980

2765 Stukken betreffende de instructie voor de peilschrijver van de dienstkring,
1968 1 omslag

2766 Verslagen van werkbesprekingen in de dienstkring,
1968-1975 1 omslag

2767 Verslagen van wekelijkse besprekingen met de Peil- en Meetdienst,
1972-1975 1 omslag
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XII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING MAASSLUIS 1879-1946

XII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING MAASSLUIS 1879-1946

2768-2769 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1879-1945 2 pakken
2768 1890-1938
2769 1938-1945

2770-2787 Agenda's,
1888-1946 15 delen
2770 Chronologisch, 1888-1894.
2771 Idem, 1895-1908.
2772 Idem, 1909-1915.
2773 Idem, 1916-april 1923.
2774 Idem, april 1923-okt. 1933.
2775 Idem, okt. 1933-aug. 1936.
2776 Idem, aug. 1936-juli 1940.
2777 Idem, juli 1940-sept. 1942.
2778 Idem, sept. 1942-mrt. 1944.
2779 Idem, mrt. 1944-okt. 1945.
2780 Idem, okt. 1945-mei 1946.
2781 Alfabetisch op rubriek, 1933-1938.
2782 Idem, 1939-1940.
2783 Idem, 1941.
2784 Idem, 1942.
2785 Idem, 1943.
2786 Idem, 1944.
2787 Idem, 1945-1946.
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XIII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING MAASTRICHT 1875-1891

XIII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING MAASTRICHT 1875-1891

2788-2790 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1875-1891.
3 pakken

2788 1875-1879
2789 1880-1885
2790 1886-1891
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XIV ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING ROTTERDAM 1833-1980

XIV ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING ROTTERDAM 1833-1980

2791-2792 Registers van vergunningen voor werken in en langs de Brielse Maas,
1833-1948 2 delen
2791 1833-1900, met een chronologische staat van de ingekomen en 

minuten van uitgaande stukken betreffende vergunningen over 
1862-1910.

2792 1900-1948

2793-2796 Registers van vergunningen voor werken in en langs de Nieuwe Maas,
1874-1948 4 delen
2793 1874-1883
2794 1884-1899
2795 1900-1941
2796 1942-1948

2797-2798 Registers van vergunningen voor werken in en langs de Hollandse IJssel,
1876-1948 2 delen
Over 1899-1930 doublures.
2797 1876-1930, met alfabetische lijst van vergunninghouders.
2798 1899-1948

2799-2800 Registers van vergunningen voor werken in en langs het Scheur,
1900-1948 2 delen
2799 1900-1930
2800 1930-1948

2801 Alfabetisch register op de vergunninghouders van werken in en langs de Brielse 
Maas, de Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en het Scheur,
1900-1948 1 deel

2802 Stukken betreffende de taakwaardering van kantonniers in het kanton Hollandse 
IJssel,
1952-1956 1 omslag

2803-2843 Agenda's,
1959-1980 41 delen
2803 febr. -nov. 1959
2804 nov. 1959-juni 1980
2805 juni 1960-mei 1961
2806 mei 1961-jan. 1962
2807 jan. -okt. 1962
2808 okt. 1962-juli 1963
2809 juli-dec. 1963
2810 jan.-juni 1964
2811 juni-dec. 1964
2812 jan.-juni 1965
2813 juni-dec. 1965
2814 jan-juni 1966
2815 juni-dec. 1966
2816 jan.-juni 1967
2817 juni-dec. 1967
2818 jan.-juli 1968
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2819 juli-dec. 1968
2820 jan.-juni 1969
2821 juni-dec. 1969
2822 jan.-juli 1970
2823 juli-dec. 1970
2824 jan.-juni 1971
2825 juni-dec. 1971
2826 jan.-juni 1972
2827 juni-dec. 1972
2828 jan.-juli 1973
2829 juli-dec. 1973
2830 jan.-juni 1974
2831 juni-dec. 1974
2832 jan.-juli 1975
2833 juli-dec. 1975
2834 jan.-juni 1976
2835 juli-dec. 1976
2836 jan.-mei 1977
2837 mei-dec. 1977
2838 jan.-juni 1978
2839 juni-dec. 1978
2840 jan.-juni 1979
2841 juni-dec. 1979
2842 jan.-mei 1980
2843 mei-dec. 1980

2844 Stukken betreffende de indeling van de dienstkring en de daaronder vallende 
kantons,
1962-1978 1 omslag

2845 Stukken betreffende de personeelsformatie van de dienstkring,
1970-1980 1 omslag

2846 Brief aan het arrondissement Rotterdamsche Waterweg over de vernietiging van 
archiefstukken van de dienstkring,
1971 1 stuk
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XV ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING ROZENBURG, 1960-1983

XV ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING ROZENBURG, 1960-1983

2847 Stukken betreffende de instelling, opheffing en de beheersgrenzen van de 
dienstkring,
1960-1980 1 omslag

2848-2875 Agenda's,
1960-1983 28 delen
2848 1960
2849 1961
2850 jan.-aug. 1962
2851 sept.-dec. 1962
2852 jan.-sept. 1963
2853 okt.-dec. 1963
2854 jan.-sept. 1964
2855 okt.-dec. 1964
2856 jan.-aug. 1965
2857 sept.-dec. 1965
2858 1966
2859 1967
2860 1968
2861 1969
2862 1970
2863 1971
2864 1972
2865 1973
2866 1974
2867 1975
2868 1976
2869 1977
2870 jan.-sept. 1978
2871 okt.-dec. 1978
2872 1979
2873 1980
2874 1981
2875 1982-1983

2876-2879 Stukken betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud van het Brielse 
Meer en het Kanaal door Voorne aan lagere overheden,
1967-1980 4 omslagen
2876 1967-1975
2877 1976-juni 1978.
2878 juli 1978-aug. 1979
2879 sept. 1979-1980.

2880 Stukken betreffende de taakafbakening tussen de dienstkringen en de verschillende
hoofdafdelingen van de directie,
1972-1976 1 omslag

2881 Stukken betreffende de personeelsformatie van de dienstkring,
1974-1982 1 omslag

2882 Stukken betreffende de samenwerkingsverbanden tussen de dienstkringen in de 
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directie,
1977-1980 1 omslag

2883 Brief aan het Waterschap "De Brielse Dijkring" inzake de overdracht van 
archiefbescheiden,
1982 1 omslag
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XVI ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING SCHIEDAM 1864-1933

XVI ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING SCHIEDAM 1864-1933

2884-2892 Agenda's,
1864-1933 9 delen
2884 okt. 1864-juli 1870
2885 juli 1870-aug. 1874
2886 aug. 1874-dec. 1878
2887 jan.1879-sept. 1895
2888 sept. 1895-apr. 1901
2889 april 1901-dec. 1908
2890 1909-1924
2891 sept. 1924-dec. 1931
2892 jan. 1932-april 1933

2893 Ingekomen minuten en uitgaande stukken,
1878-1882 1 omslag
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XVII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING STELLENDAM 1969-1980

XVII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING STELLENDAM 1969-1980

2894-2906 Agenda's,
1969-1980 13 delen
2894 apr.-dec. 1969
2895 1970
2896 1971
2897 1972
2898 1973
2899 1974
2900 jan. 1975-juli 1975
2901 juli 1975-dec. 1975
2902 1976
2903 1977
2904 1978
2905 1979
2906 1980

2907 Verslagen van de vergaderingen van de Commissie van toezicht op de "Delta Expo",
1972-1980 1 omslag

2908 Stukken betreffende de inspectie van het archief,
1979-1980 1 omslag

2909 Stukken betreffende het bestek voor de uitbreiding van het houten 
voorlichtingsgebouw Delta Expo, 1979-1980.

1 omslag
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XVIII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING WERKENDAM 1854-1933

XVIII ARCHIEF VAN DE DIENSTKRING WERKENDAM 1854-1933

2910 Stukken betreffende werken aan de schutsluis te Werkendam,
1854-1918 1 pak

2911-2913 Registers van vergunningen voor werken bij en langs de Nieuwe Merwede,
1857-1932 3 omslagen
2911 Bovendeel, 1857-1897.
2912 Idem, 1898-1932.
2913 Benedendeel, 1898-1915.

2914 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het benedendeel van de
Nieuwe Merwede,
1875-1901 1 omslag

2915-2920 Agenda's,
1875-1933 6 delen
2915 1875-1892
2916 1893-1896
2917 1897-1898
2918 jan. 1899-sept. 1901
2919 sept. 1901-aug. 1933
2920 aug. 1913-dec. 1933

2921-2923 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1878-1930 3 pakken
2921 1878-1908
2922 1909-1918
2923 1919-1930
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XIX ARCHIEF VAN HET BUREAU AANPASSINGSZAKEN 1968-1978

XIX ARCHIEF VAN HET BUREAU AANPASSINGSZAKEN 1968-1978

2924-2927 Stukken betreffende de uitvoering van de Deltaschadewet,
1968-1977 3 omslagen en 1 stuk
2924 Formulieren van de per object verrichte betalingen, 1968-1977.
2925 Kaarten en tekeningen van de objecten en de bijbehorende 

aanpassingen, met overzichtskaart, 1968-1972.
2926 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1969-1976.
2927 Staat betreffende de behandeling van de objecten en de daarbij 

gevolgde procedure, met kaart, (1973)., 1 stuk

2928-2930 Stukken betreffende de Commissie Schadebepaling Scheepswerven en 
Scheepssloperijen, 1968-1978.

3 omslagen
2928 Overzicht van de besluiten van de commissie, met enkele lijsten van 

de betreffende objecten, 1968-1970.
2929 Agenda's voor en notulen van de vergaderingen van de commissie, 

1968-1976.
2930 Ministeriele beschikking tot opheffing van de commissie, met 

geleidebrief, 1978.

2931 Stukken betreffende de instelling, taak en organisatie van het Bureau 
Aanpassingszaken en de overgang van het bureau van de Deltadienst naar het 
arrondissement Dordrecht,
1969-1971 1 omslag

2932-2938 Agenda's,
1969-1975 6 delen en 1 pak
2932 juni 1969-okt. 1970
2933 okt.-dec. 1970
2934 1971
2935 1972
2936 1973
2937 1974
2938 1975

2939 Stukken betreffende de jaarlijkse verslaglegging aan de arrondissementsingenieur,
1971-1974 1 omslag
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XX ARCHIEF VAN DE RIJKSHAVENMEESTER, VANAF 1931 RIJKSHAVENDIENST TE ROTTERDAM. 1879-1984

XX ARCHIEF VAN DE RIJKSHAVENMEESTER, VANAF 1931 RIJKSHAVENDIENST TE 
ROTTERDAM. 1879-1984

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

2940-2964 Agenda's,
1921-1979 25 delen
2940 juni 1921-juli 1929
2941 juli 1929-aug. 1936
2942 aug. 1936-mei 1942
2943 juni 1942-sept. 1948
2944 sept. 1948-sept. 1949
2945 1958-1960
2946 1961-1962
2947 1963
2948 1964
2949 1965
2950 jan.-nov. 1966
2951 nov. 1966-juli 1967
2952 juli-dec. 1967
2953 1968
2954 1969
2955 1970
2956 1971
2957 1972
2958 1973
2959 1974
2960 1975
2961 1976
2962 1977
2963 1978
2964 1979

2965A Manuscripten met ingeplakte illustraties van “Van Patrouillevaart tot Nautisch 
Beheer. 100 jaar Rijkshavenmeester” (1978) van P.J. Bozuma , “Foto overzicht van de
patrouillevaartuigen van de Rijkshaven- en Scheepvaartdienst van de 
Rijkswaterstaat in de voormalige Arrondissementen van de Rotterdamsche 
Waterweg en Dordrecht en de huidige directie Benedenrivieren 1879-1984 (1985) 
van J. Deurwaarder, met teksten over 25 jaar Rijkshavendienst en 77 jaar 
Rijkshavenmeesterschap, documentatie en enkele losse foto’s.,
1956-1958 1 pak
Oorspronkelijk inv.nr. 2965.

2965B Foto’s en negatieven van gebouwen, rijkshavenmeesters en schepen, behorend bij 
de manuscripten in 2965A
z.d. 1 pak (41 envelopjes
De enveloppen zijn genummerd 1-41.
1 Haven- en Loodskantoor, ingang Merwedehaven,, 2 negatieven, 2 foto’s
2 Kantoren RHD in Rotterdam en Hoek van Holland,, 7 foto’s, 8 negatieven 

Kantoren RHD in Rotterdam en Hoek van Holland, 7 foto’s, 8 negatieven
3 RHD-post op de Van Brienenoordbrug,, 4 foto’’s, 5 negatieven
4 RHD-post Europoort,, 2 foto’s, 5 negatieven
5 Portretten achtereenvolgende rijkshavenmeesters met documentatie,, 7 foto’s, 13 

negatieven
6 Schip Charlois, wordt RHDIV (1), 1 foto, 1 negatief
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7 Schip Goude, bouwjaar 1969,, 1 negatief
8 Schip Hollands Diep, bouwjaar 1940,, 2 foto’s, 1 negatief
9 Schip Jan Blanken (1), bouwjaar 1891,, 1 kopie van een foto
10 Schip C.A. Jolles (1) (ex Coal),, 2 foto’s, 1 negatief
11 Schip C.A. Jolles, bouwjaar 1929,, 4 foto’s, 2 negatieven
12 Schip KIL, later RHD10, later RHDX, bouwjaar 1931,, 3 foto’s, 2 negatieven
13 Schip Kralingenveer, later RHDIII, bouwjaar ca. 1921,, 1 foto, 1 negatief
14 Schip Krimpen a/d IJssel, later RHDV, bouwjaar ca. 1928,, 2 foto’s, 2 negatieven
15 Schip Merwede, later RWS13, bouwjaar 1964, 3 foto’s,, 1 negatief
16 Schip Nieuwe Waterweg (1), bouwjaar 1940,, 3 foto’s, 4 negatieven
17 Schip Nieuwe Waterweg (2), bouwjaar 1968, met negatief van de Nautilushaven, 3 

foto’s en 1 negatief
18 Schip Noord, bouwjaar 1938,, 4 foto’s, 2 negatieven
19 Schip Pelsert, bouwjaar 1979,, 1 foto, 1 negatief
20 Schip Pia,, 2 foto’s, 2 negatieven
21 Schip RHDI (1), bouwjaar 1932,, 4 foto’s, 2 negatieven
22 Schip RHDI (2), bouwjaar 1956,, 4 foto’s, 3 negatieven
23 Schip RHDII(2), bouwjaar 1932,, 1 foto, 1 negatief
24 Schip RHDII(3), bouwjaar 1956,, 1 foto, 1 negatief
25 Schip RHDIII (2), bouwjaar 1938,, 1 foto, 1 negatief
26 Schip RHDIV (4), bouwjaar 1951,, 1 negatief
27 Schip RHDIV (5), bouwjaar 1954,, 1 negatief, 2 foto’s
28 Schip Krimpen a/d IJssel, later RHDV (1), bouwjaar ca. 1928,, 1 foto, 1 negatief
29 Schip RHDV (3), bouwjaar 1954,, 1 negatief
30 Schip RHDVI, bouwjaar 1961,, 1 negatief
31 Schip RHDVII (1), bouwjaar 1938,, 2 foto’s, 2 negatieven
32 Schip RHDVII (2), bouwjaar 1968,, 3 foto’s, 3 negatieven
33 Schip RHDVII,, 37 foto’s
34 Schip RHD2(1), bouwjaar ca 1931,, 1 foto, 2 negatieven
35 Schip RHD3 (3), bouwjaar 1972,, 5 foto’s
36 Schip RHD8 (2), bouwjaar 1973,, 4 foto’s, 3 negatieven
37 Schip RHD9, bouwjaar 1976,, 1 foto. 2 negatieven
38 Schip RHD16, bouwjaar 1982,, 1 foto
39 Schepen RHD/RWS, betreft Amer, Anna Jacoba, Boven Merwede, Dordrecht, 

Helsluis, Libel, Maas, Nieuwe Merwede, Octant, Oude Maas, Oude MaasII, Pelsert, 
Penta, Prisma, Sabina Hendrica, Sextant, Tille, verzamelenvelop,, 32 foto’s

40 Schip Volkerak, later RWS12, bouwjaar 1954,, 2 foto’s en 1 negatief
41 Diverse foto’s van schepen,, 13 foto’s

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Organisatie

ORGANISATIE

2966 Register van ministeriele besluiten betreffende de personeelsleden van de 
Rijkshavendienst, met aantekeningen,
1879-1937 1 deel

2967 Stukken betreffende de regeling van de technische en nautische dienst op de 
Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas,
1931-1932 1 omslag

2968 Stukken betreffende het personeelsbestand en de personeelsformatie,
1946-1980 1 pak

2969 Stukken betreffende de toestand en vervanging van dienstvaartuigen,
1947-1949 1 omslag

2970 Proces-verbaal van overdracht van het dienstvaartuig 'R.H.D. VI' met toebehoren 
aan de ingenieur in het arrondissement Waal,
1949 1 stuk
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2971 Stukken betreffende de organisatie van het politietoezicht in de haven van 
Rotterdam, de samenwerking met de Rijkspolitie te water, de controle op 
navigatielichten en de samenwerkingsregeling tussen loods en sleepbootkapitein,
1949-1980 1 omslag

2972 Stukken betreffende een enquete naar de vernietiging van archiefbescheiden en 
inspectiebezoeken van de archieven,
1971, 1979 1 omslag

2973 Stukken betreffende de huisvesting van de Rijkshavendienst te Hoek van Holland,
1972 1 omslag

2974 Stukken betreffende de taakafbakening en samenwerking met de dienstkringen in 
de directie,
1972,1977-1978 1 omslag

2975 Agenda's voor en verslagen van stafvergaderingen van de Rijkshavendienst,
1980 1 omslag

2976 Stukken betreffende de huisvesting van de Rijkshavendienst bij de afdeling 
Rijnmond van het directoraatgeneraal Scheepvaart en Maritieme Zaken te 
Rotterdam,
1980 1 omslag

Taakuitvoering

TAAKUITVOERING

2977 Stukken betreffende de openingstijden van de spoorbrug over de Koningshaven te 
Rotterdam,
1920-1924, 1946 1 omslag

2978 Stukken betreffende overzichten van schadevaringen en gezonken vaartuigen over 
de periode 1932-1942, met rapporten over de schadevaring aan de spoorbrug over 
de Gouwe te Gouda en de ramp met de Griekse tanker 'Petrakis Nomikos' en 
stukken betreffende enkele aanvaringen,
1931-1946 1 omslag

2979 Stukken betreffende het bijzonder reglement voor het Hartelkanaal en de Brielse 
Maasboezem en betreffende de aanpassing van het Algemeen Reglement van 
Politie voor Rivieren en Rijkskanalen als gevolg van de afdamming van de Brielse 
Maas en de Botlek,
1950-1951 1 omslag

2980 Stukken betreffende de aanvaring tussen de 'R.H.D. IV' en het tankschip 
'Veenwouden' op de Nieuwe Maas te Rotterdam en de vaststelling en het herstel 
van de schade aan de 'R.H.D. IV',
1963-1964 1 omslag

2981 Rapporten van de toezichthouders op het scheepvaartverkeer van de 'Benelux I' en 
de 'Benelux II' nabij de in aanbouw zijnde Beneluxtunnel,
1966 1 omslag

2982 Stukken betreffende het bevaren van de Rotterdamse Waterweg door grote 
zeeschepen (Very Large Crude Carriers),
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1972-1978 1 omslag

2983-2996 Scheepsdagboek van het dienstvaartuig 'Nieuwe Waterweg',
1973-1979 14 delen
2983 jan.-mei 1973
2984 mei-sept. 1973
2985 okt. 1973-febr. 1974
2986 febr.-juli 1974
2987 juli-dec. 1974
2988 jan.-mei 1975
2989 mei-okt. 1975
2990 okt. 1975-mrt. 1976
2991 febr.-okt. 1977
2992 okt. 1977-jan. 1978
2993 jan.-apr. 1978
2994 apr.-nov. 1978
2995 nov. 1978-apr. 1979
2996 apr.-nov. 1979

2997-3015 Scheepsdagboek van het dienstvaartuig 'R.H.D. VIII',
1975-1977 19 delen
2997 jan.-mrt. 1975
2998 mrt.-apr. 1975
2999 apr.-juni 1975
3000 juni-juli 1975
3001 juli-sept. 1975
3002 sept.-okt. 1975
3003 okt.-dec. 1975
3004 dec. 1975-jan. 1976
3005 jan.-mrt. 1976
3006 mrt.-mei 1976
3007 mei-juni 1976
3008 juli-aug. 1976
3009 aug.-okt. 1976
3010 okt.-dec. 1976
3011 dec. 1976-febr. 1977
3012 febr.-apr. 1977
3013 apr.-juni 1977
3014 juni-aug. 1977
3015 aug.-okt. 1977

3016-3025 Scheepsdagboek van het dienstvaartuig 'R.H.D. II',
1975-1978 10 delen
3016 mrt.-juli 1975
3017 juli-okt. 1975
3018 okt. 1975-jan. 1976
3019 jan.-apr. 1976
3020 apr.-juli 1976
3021 juli-nov. 1976
3022 nov. 1976-febr. 1977
3023 febr.-juni 1977
3024 juni-okt. 1977
3025 okt. 1977-jan. 1978
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3026-3039 Scheepsdagboek van het dienstvaartuig 'R.H.D. I',
1975-1979 14 delen
3026 apr.-juli 1975
3027 juli-okt. 1975
3028 okt. 1975-jan. 1976
3029 jan.-mei 1976
3030 mei-aug. 1976
3031 aug.-nov. 1976
3032 nov. 1976-jan. 1977
3033 jan.-mrt. 1977
3034 mrt.-juli 1977
3035 juli-okt. 1977
3036 okt. 1977-jan. 1978
3037 jan.-juni 1978
3038 juni-dec. 1978
3039 dec. 1978-okt. 1979

3040-3061 Scheepsdagboek van het dienstvaartuig 'R.H.D. III',
1975-1979 22 delen
3040 jan.-mrt. 1975
3041 mrt.-mei 1975
3042 mei-aug. 1975
3043 aug.-okt. 1975
3044 okt. 1975-febr. 1976
3045 febr.-apr. 1976
3046 apr.-juni 1976
3047 juni-sept. 1976
3048 sept.-nov. 1976
3049 nov. 1976-febr. 1977
3050 febr.-mei 1977
3051 mei-juli 1977
3052 juli-nov. 1977
3053 nov. 1977-febr. 1978
3054 febr.-mei 1978
3055 mei-aug. 1978
3056 aug.-nov. 1978
3057 nov. 1978-febr. 1979
3058 febr.-mei 1979
3059 mei-juni 1979
3060 juni-sept. 1979
3061 sept.-dec. 1979

3062 Stukken betreffende de aanvaring tussen de binnenvaarttankers 'Laurentius' en 
'Detmar' op de Nieuwe Maas te Rotterdam en de daarbij vrij gekomen 190.000 liter 
superbenzine,
1977 1 omslag

3063 Stukken betreffende het advies inzake de overdracht van politionele bevoegdheden
aan het Industrie- en Havenschap Moerdijk,
1977-1978 1 omslag

3064 Stukken betreffende de herziening van het bijzonder reglement voor de 
Rotterdamse Waterweg,
1980 1 omslag



3.07.07 Rijkswaterstaat Benedenrivieren 219

XXI GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKEN VAN DE DIRECTIE ZEELAND. 1854-1933

XXI GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKEN VAN DE DIRECTIE ZEELAND. 1854-1933

3065 Stukken betreffende plannen en een bestek voor de verbetering van de haven van 
Brouwershaven alsmede betreffende een bestek voor de aanleg van een spuisluis in
deze haven,
1854-1863 1 omslag

3066 Lijsten van verleende vergunningen, met kaarten van visserijpercelen in de 
Oosterschelde,
1874-1933 1 omslag

3067-3068 Stukken betreffende de aanleg van een vluchthaven aan het Zijpe te Bruinisse,
1922-1933 2 omslagen
3067 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de 

voorbereiding en aanbesteding van bestekken, met enkele staten 
van afrekening.

3068 Koopakten van percelen grond, met lijst en kaart.

3069 Stukken betreffende klachten van de Belgische regering over de toestand van de 
Wemeldingsche Vlije in de Oosterschelde en de bestekken voor zuigwerk in het 
Brabantse Vaarwater en de Witte Tonnen Vlije,
1922-1933 1 omslag
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XXII GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKEN VAN DE HOOFDINSPECTEUR VAN DE WATERSTAAT F.W. CONRAD. 1867-1869

XXII GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKEN VAN DE HOOFDINSPECTEUR VAN DE 
WATERSTAAT F.W. CONRAD. 1867-1869

3070-3072 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan ir. P. Caland en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de aanleg van de waterweg van 
Rotterdam naar zee, 1867-1869.

1 omslag en 2 pakken
3070 1867, 1 omslag
3071 1868
3072 1869
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XXIII GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKENVAN HET RIVIERARRONDISSEMENT UTRECHT, 1875-1881

XXIII GEDEPONEERDE ARCHIEFSTUKKENVAN HET RIVIERARRONDISSEMENT 
UTRECHT, 1875-1881

3073 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Nieuwe Maas,
1875-1881 1 pak

3074 Agenda op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de 
Nieuwe Maas,
1875-1881 1 katern
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XXIV GEDEPONEERD ARCHIEF VAN DE COMMISSIE AFDAMMING BRIELSE MAAS, 1939-1941

XXIV GEDEPONEERD ARCHIEF VAN DE COMMISSIE AFDAMMING BRIELSE MAAS, 
1939-1941

3075-3077 Stukken betreffende de Commissie Afdamming Brielse Maas, 1939-1941.
3 omslagen

3075 Rapport met bijlagen, (1940).
3076 Brieven met bijlagen, 1939-1941.
3077 Notities met berekeningen, staten en kaarten, (1939)-1941.
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XXV DOCUMENTATIE

XXV DOCUMENTATIE
STATEN VAN WATERSTANDEN

STATEN VAN WATERSTANDEN

3078-3079 Staten van de waterstanden van de IJssel, 1854-1870.
2 delen

Zie verder inv.no. 3117.
3078 1854-1860
3079 1861-1870

3080-3086 Staten van de waterstanden van de Boven-Rijn, Waal en Merwede en vanaf 1881 
mede van de Oude Maas en Brielsche Nieuwe Maas, 1854-1917.

7 delen
3080 1854-1860
3081 1861-1870
3082 1871-1880
3083 1881-1890
3084 1891-1900
3085 1901-1910
3086 1911-1917

3087-3093 Staten van de waterstanden van de Neder-Rijn, Lek en Nieuwe Maas, vanaf 1871 
mede van de Hollandse IJssel en vanaf 1881 ook van de Boven-Rijn, Nieuwe Maas 
en Scheur, 1854-1917.

7 delen
3087 1854-1860
3088 1861-1870
3089 1871-1880
3090 1881-1890
3091 1891-1900
3092 1901-1910
3093 1911-1917

3094-3100 Staten van de waterstanden van de Boven-Maas en vanaf 1891 de Maas, 1854-1917.
7 delen

3094 1854-1860
3095 1861-1870
3096 1871-1880
3097 1881-1890
3098 1891-1900
3099 1901-1910
3100 1911-1917

3101-3102 Staten van de waterstanden van de Amer, Hollandse Diep en de Zeeuwsche 
stromen (vanaf 1874 Volkerak en Grevelingen), 1862-1880.

2 delen
Voor de Zeeuwsche stromen zie verder inv.no. 3127.
3101 1862-1870
3102 1874-1880

3103-3108 Staten van de waterstanden van de Zuiderzee en de Wadden en vanaf 1871 mede 
van de Noordzee, 1865-1917.

6 delen
3103 1865-1870
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3104 1871-1880
3105 1881-1890
3106 1891-1900
3107 1901-1910
3108 1911-1917

3109-3113 Staten van de waterstanden van tot 1891 de Schelde en vanaf 1881 van de 
Westerschelde, 1868-1917.

5 delen
3109 1868-1880
3110 1881-1890
3111 1891-1900
3112 1901-1910
3113 1911-1917

3114-3118 Staten van de waterstanden van de Boven-Rijn, IJssel en Zwarte Water, 1871-1917.
5 delen

3114 1871-1880
3115 1881-1890
3116 1891-1900
3117 1901-1910
3118 1911-1917

3119-3123 Staten van de waterstanden van de Merwede, Amer, Noord, Dordtsche Kil en 
Hollandse Diep en vanaf 1881 mede de Haringvliet, 1871-1917.

5 delen
3119 1871-1880
3120 1881-1890
3121 1891-1900
3122 1901-1910
3123 1911-1917

3124-3128 Staten van de waterstanden van de Zeeuwsche Stromen (vanaf 1881 zonder de 
Westerschelde), 1874-1917.

5 delen
Voor de Westerschelde zie verder inv.no. 3112.
3124 1874-1880
3125 1881-1890
3126 1891-1900
3127 1901-1910
3128 1911-1917

3129-3131 Staten met verbeteringen op de waterstanden, 1881-1917.
3 delen

3129 1881-1890
3130 1891-1900
3131 1901-1917

BESTEKKEN

BESTEKKEN

3132-3187 Bestekken, afdrukken
1875-1957 56 delen
3132 1875-1876
3133 1877-1878
3134 1879
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3135 1880
3136 1881
3137 1882
3138 1883
3139 1884
3140 1885
3141 1886
3142 1887
3143 1888
3144 1889
3145 1890
3146 1891
3147 1892
3148 1893
3149 1894
3150 1895
3151 1896
3152 1897
3153 1898
3154 1899
3155 1900
3156 1901
3157 1902
3158 1903
3159 1904
3160 1905
3161 1906
3162 1907
3163 1908
3164 1909
3165 1910
3166 1911
3167 1912
3168 1913
3169 1914
3170 1915
3171 1916-1917
3172 1918-1920
3173 1921-1923
3174 1924-1927
3175 1928-1930
3176 1931-1938
3177 1938-1940
3178 1941-1946
3179 1947-1948
3180 1949-1950
3181 1951
3182 1952
3183 1953
3184 1954
3185 1955
3186 1956
3187 1957
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3188 Register op de bestekken van de Rijkswaterstaat,
1912-1934 1 deel

3189-3198 Lijsten van bestekken van de Rijkswaterstaat,
1915-1920, 1925-1962 8 katernen en 2 delen
3189 1915-1916
3190 1917-1920
3191 1925-1927
3192 1928-1930
3193 1931-1933

Niet raadpleegbaar
3194 1934-1936
3195 1937-1939
3196 1940-1948
3197 1949-1957
3198 1958-1962

FOTO'S

FOTO'S

3199 Foto's van een bres in de kade van de Amer,
1922 3 stukken

3200 Foto's en luchtfoto's van het Hellegat en de aanleg van de dam in dit water, met 
geleidebrief,
1931, z.d 1 omslag

3201 Foto's van de aanleg van de verkeersbrug over het Hollands Diep te Moerdijk,
1936 1 omslag

3202 Luchtfoto's van het aanbrengen van een nieuw brugdeel in de verkeersbrug over 
het Hollands Diep te Moerdijk, met geleidebrief,
1946 1 omslag

3203 Foto's van het lichten van de gezonken baggermolen 'Zijpe' in de gemeentehaven 
van Sliedrecht,
1946 2 stukken

3204 Foto's van het lichten van de gezonken veerpont 'Wagenveer 3' in de Dordtse Kil,
1946 3 stukken

3205 Foto's van de ombouw van de kraanspoorbaan op het Noorderhoofd te Hoek van 
Holland tot werk- en inspectiebaan,
1948 1 omslag

3206 Foto's van de Brielse Maas, met negatieven,
1949-1950 1 omslag

3207 Foto's van de ijsbestrijding op de Merweden (?) door vaartuigen van de 
Rijkswaterstaat,
(1952)-(1955) 1 omslag

3208 Foto's van dijken en herstelwerkzaamheden aan dijken bij de polders nabij Nieuw 
Vossemeer en het Volkerak, deels met negatieven,
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(1953)-(1955) 1 omslag

3209 Luchtfoto's van de Noordzeekust, met kaarten,
1954 1 deel

3210 Luchtfoto's van het Haringvliet, Oostvoorne en Rozenburg,
1954, 1959-1960 1 omslag

3211 Foto's van een proefneming met rietmatten in de waterkering op Rozenburg,
1959 1 katern

3212 Foto's van duwvaartproeven in de Hartelsluis,
1968 1 stuk

3213 Foto's van de Rozenburgse sluis,
1968-1969 1 omslag

3214 Foto's van het passeren van de Baanhoekbrug door motorschepen 'Prinses 
Christina', 'Coral Meandra' en 'Prinsendam' en de sleephopperzuiger 'Van Hattum 
en Blankevoort 20', met geleidebrieven,
1968-1969, 1973 1 omslag

3215 Foto's van de rondvaart in de haven van Rotterdam van de deelnemers aan de 
negende vergadering van de Noordeuropese havenmeesters,
1979 1 omslag

3216 Foto's van de vaartuigen 'Jan Blanken', 'Noord' en 'Volkerak' van de Rijkswaterstaat,
z.d 4 stukken

3217 Foto's van het aanbrengen van rijsschermen en rietschermen op het strand te Hoek 
van Holland,
z.d 1 katern

3218 Foto's van het Zaaigat te Dordrecht,
z.d 1 omslag

3219 Luchtfoto's van de rechteroever van de Oude Maas van het Groote Lindt tot de 
Noord,
z.d 1 omslag

3220 Foto van het benedeneinde van de Noord met ijsgang,
z.d 1 stuk

3221 Foto's van de bouw van de nieuwe spoorbrug over de Oude Maas te Dordrecht,
z.d 1 omslag

3222 Staten van waterstanden van de Hollandse IJssel,
juni 1860-1872 1 pak.
Op waterstanden 1860 staat "rel. 19 januarij 1861 nr. 184."
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XXVI SUPPLEMENT (2011)

XXVI SUPPLEMENT (2011)

3223 “Algemeene klapper” , vermoedelijk betrekking hebbend op bijdragen aan de 
jaarverslagen van de Centrale Rijnvaartcommissie en correspondentie over 
Rijnvaartzaken.
1853-1908 1 deel

3224-3225 “Verzameling van grondboringen binnen de gemeente Rotterdam”, verzamelde 
kaarten en tekeningen van grondboringen, Uitgave van de Dienst Gemeentewerken
Rotterdam gedrukt.
1909, 1916 2 delen
3224 1909
3225 1916

3226-3230 Correspondentie met bijlagen van hoofdingenieur J.F. Schönfeld over het 
verzamelen van bij verschillende takken van dienst aanwezige gegevens 
betreffende waterbewegingen in zeearmen – met name van de Wester-Schelde - , 
van rivieren en aan kusten en over de instelling en werkzaamheden van een 
afzonderlijke (Studie)dienst Zeearmen en Benedenrivieren, Met kaarten en 
tekeningen
1930-1934 3 pakken, 2 omslagen
3226 1930, 1 pak
3227 1931, 1 pak
3228 1932, 1 pak
3229 1933, 1 omslag
3230 1934, 1 omslag

3231 Stukken uit het archief van het arrondissement Hoorn van de Rijkswaterstaat, 
Directie Noord-Holland, over de ontstaansgeschiedenis van de Studiedienst Hoorn,
fotokopieën.
1930-1931 1 pak
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	061-386
	061-62
	061-626
	061-628.3
	062
	062-2.05
	062-220.113
	063


	1 ALGEMENE BESTUURSTAAK, OPPERTOEZICHT
	1-11
	1-553.62
	1-628.3
	11
	11-234
	11-656.6
	12-656.6
	132
	132-2.04
	132-262.521
	132-262.813
	132-711

	133-262.521
	133-627.47

	2 WATERSTAATSWERKEN
	21
	211-626/627

	22
	224.3
	224.52

	231.3
	234
	234-2.02
	234.2
	261.1
	261.32
	262.1
	262.1-11
	262.359
	262.531.1
	28

	62/71 WATERHUISHOUDING, STEDENBOUW, NATUURBESCHERMING
	626/627
	627.221.11
	627.223.51
	627.223.6
	627.514
	627.533
	628.3
	711
	719
	AMER
	AM 22

	BUREAU AANPASSING
	BA 211-626/627

	BRIELSE MAAS, BRIELSE MEER, BOTLEK, HARTELKANAAL, HARTELSE GAT, KANAAL DOOR ROZENBURG, KANAAL DOOR VOORNE
	BB 2.02
	BB 2.021
	BB 2.034
	BB 2.042
	BB 2.061
	BB 21
	BB 21-11
	BB 211/212
	BB 212.1
	BB 212.11
	BB 212.5
	BB 212.5-626.8
	BB 214
	BB 22
	BB 22-235
	BB 231
	BB 231-031.4
	BB 231.1
	BB 231.3
	BB 234.4
	BB 261
	BB 261.2
	BB 261.31
	BB 261.32
	BB 262.1
	BB 262.21
	BB 262.521
	BB 262.531.1

	BERGSE MAAS
	BM 214
	BM 22

	DORDTSE KIL, KRABBEGEUL, MALLEGAT
	DK 2.073
	DK 21
	DK 214
	DK 22
	DK 231.2
	DK 261.32
	DK 262.531.1

	DIJKVERZWARINGEN NOORD-BRABANT
	DN 21
	DN 212.11
	DN 212.4
	DN 22
	DN 261.31
	DN 261.32

	DIJKVERHOGINGEN ZUID-HOLLAND
	DZ 21

	EENDRACHT, KRABBEKREEK
	EM 21

	HOLLANDS DIEP
	HD 2.076
	HD 21
	HD 22
	HD 261.31
	HD 262.531.1

	HEUSDENS KANAAL, AFGEDAMDE MAAS, WILHELMINASLUIS
	HK 2.071
	HK 22
	HK 231
	HK 262.531.1

	HAVEN SCHEVENINGEN
	HS 029.1
	HS 034.51
	HS 2.05
	HS 2.08
	HS 212.1
	HS 212.111
	HS 22
	HS 551.31

	HARINGVLIET, HELLEGAT, VUILE GAT
	HV 2.021
	HV 2.05
	HV 22
	HV 231.1
	HV 262.531.1
	HV 627.53

	HOLLANDSE IJSSEL
	HY 2.042
	HY 2.072
	HY 21
	HY 212.11
	HY 212.43
	HY 214
	HY 22
	HY 231.3
	HY 261.2
	HY 261.32
	HY 261.33
	HY 262.531.1

	KEETEN, ZIJPE
	KZ 2.05
	KZ 22

	MAAS
	MA 262.521.1
	MA 79

	MERWEDE (BOVEN EN BENEDEN), BAANHOEK, SASSENDIJK
	ME 2.071
	ME 2.076
	ME 22
	ME 234
	ME 261.31
	ME 261.32
	ME 262.1

	NOORDBRABANTSE BIESBOS
	NB 21
	NB 212.11
	NB 22
	NB 22-2.061
	NB 231.3
	NB 261
	NB 261.3
	NB 261.31
	NB 261.32

	NIEUWE MERWEDE
	NM 212.111
	NM 22
	NM 231.3
	NM 234.4
	NM 261.32

	NOORD
	NO 22
	NO 261.31
	NO 261.32

	OUDE MAAS
	OM 2.071
	OM 2.073
	OM 2.076
	OM 21
	OM 212.5
	OM 22
	OM 261.32
	OM 261.33
	OM 262.51

	OOSTERSCHELDE
	OS 21
	OS 212.11
	OS 212.121

	ROTTERDAMSE WATERWEG
	RW 2.05
	RW 2.071
	RW 2.073
	RW 201
	RW 21
	RW 211
	RW 212.1
	RW 212.11
	RW 212.111
	RW 212.4
	RW 212.5
	RW 214
	RW 22
	RW 231
	RW 231.3
	RW 234.2
	RW 234.3
	RW 234.4
	RW 235
	RW 261.31
	RW 261.31-21
	RW 261.32
	RW 261.33
	RW 262.1
	RW 262.3
	RW 262.351
	RW 262.51
	RW 262.521.1

	SPUI
	SP 212.111
	SP 22

	VOLKERAK
	VB 212.1
	VB 22
	VB 235

	WESTERSCHELDE
	WS 2.05
	WS 21
	WS 28

	ZUIDHOLLANDSE BIESBOS
	ZB 21

	WATERSNOOD 1953
	WN 002.2
	WN 043
	WN 062
	WN 2.031
	WN 2.04
	WN 2.042
	WN 212.4
	WN 217
	WN 22
	WN 261.32
	WN 262.34
	WN 28
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	551
	627.223.5
	AMER
	AM 261.31
	AM 261.32
	AM 262.36

	BERGSE MAAS
	BM 261.32

	DORDSTE KIL, MALLEGAT
	DK 214
	DK 22

	DELTAWERKEN
	DW 2

	HARINGVLIET
	HV 2.021
	HV 22

	KEETEN, ZIJPE
	KZ 22
	KZ 261.2

	MERWEDE (BOVEN EN BENEDEN)
	ME 22
	ME 261.1
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	NB 22

	NIEUWE MERWEDE
	NM 22
	NM 261.31
	NM 261.32

	NOORD
	NV 22
	NV 261.33
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	OM 2
	OM 2.07
	OM 22
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	11
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	RW 2.042
	RW 2.072
	RW 21
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	RW 21-2.073
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