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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Cultuurtechnische Dienst en de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie

Periodisering:
archiefvorming: 1924-1954
oudste stuk - jongste stuk: 1872-1963

Archiefbloknummer:
L25609

Omvang:
1914 inventarisnummer(s); 46,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het 
archief bevat kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Cultuurtechnische Dienst en de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Cultuurtechnische Dienst en de Centrale Cultuurtechnische commissie bevat 
stukken betreffende organisatie, personeel en taakuitvoering, stukken betreffende ruil- en 
herverkaveling, van subsidiëring van cultuurtechnische werken, stukken betreffende de 
voorbereiding van verbeteringsplannen, van voorlichting, van wegenbouw, van wetgeving en 
waterbeheersing. Tevens bevat het archief de stukken van de verschillend sub-, advies- en 
onderzoekscommissies.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: 
Cultuurtechnische Dienst en de Centrale Cultuurtechnische Commissie, nummer toegang 2.11.42, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC, 2.11.42, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Al aan het einde van de 19de eeuw werd het belang van ruilverkaveling ingezien; het bezit van 
landbouwgrond was dermate versnipperd dat dit een goede bedrijfsvoering in de weg stond. Het 
Koninklijk Landbouw Comité vestigde in verschillende rapporten aan de regering de aandacht op 
het belang van een herverdeling van het landbouwgrondbezit. Naast de versnippering van het 
grondbezit had de landbouw ook te maken met problemen die veroorzaakt werden door de 
slechte landbouwkundige waterhuishouding en de slechte toestand van de landbouwwegen.

Reeds voor het totstandkomen van een Ruilverkavelingswet werden op vrijwillige basis enkele 
ruilverkavelingen uitgevoerd, zoals op Ameland (1913-1915), de Dalfser Hooislagen (1918-1919) en 
eveneens in 1918 de Westerlanden onder Gieten met een totale oppervlakte van ca. 540 ha. Deze 
ruilverkavelingen werden uitgevoerd door de Nederlandse Heide Maatschappij. Vooral na de 
Eerste Wereldoorlog werd het belang van ruilverkavelingen zeer duidelijk aangetoond in verband 
met de noodzaak van een zo hoog mogelijke landbouwproduktie in Nederland. Om de 
ruilverkavelingsgedachte ingang te doen vinden werd in 1920 door de Nederlandse Heide 
Maatschappij een hoofdafdeling Ruilverkaveling opgericht, die met subsidie van de overheid 
propaganda maakt voor ruilverkavelingen. De regering diende in 1923 een wetsontwerp inzake 
ruilverkaveling in bij de Staten-Generaal. Dit wetsontwerp werd reeds in 1924 aangenomen (Stbl. 
481), en trad op 1 december van dat jaar in werking.

Het doel van deze wet, zoals die in de toelichting was omschreven, luidde als volgt:

"waar landelijke eigendommen zeer verspreid liggen, een voor het landbouwbedrijf ongunstige 
vorm hebben of gebrekkige uitwegen of waterafvoer bezitten, een betere economische indeling te
verkrijgen, waardoor de produktiviteit van de bodem wordt verhoogd".

Over het al of niet uitvoeren van een ruilverkaveling moest door stemming worden beslist. Voor 
uitvoering was een zogenaamde dubbele meerderheid vereist, d.w.z. een meerderheid van 
eigenaren én een meerderheid van hectares. In de Ruilverkavelingswet was de bepaling 
opgenomen, dat de algemene leiding in ruilverkavelingszaken was opgedragen aan een Centrale 
Commissie voor Ruilverkaveling. Het secretariaat van deze Commissie werd ondergebracht bij de 
Nederlandse Heide Maatschappij. De jaarlijkse aan deze Maatschappij door de overheid te 
verlenen subsidie om propaganda te voeren werd vanaf 1924 aan de Centrale Commissie 
uitgekeerd. Hoewel aanvankelijk succesvol, nam de animo voor ruilverkaveling in de jaren dertig af
in verband met de landbouwcrisis.

Op een voorstel van de directeur-generaal van de landbouw Roebroek werden in 1935 de Rijks-
commissie voor de Ontwatering, de Commissie van Advies inzake de Ontginning van Woeste 
Gronden en de Centrale Commissie voor Ruilverkaveling samengevoegd in de Centrale 
Cultuurtechnische Adviescommissie (CCC), die werd ingesteld bij KB van 26 juli nr. 6. Deze 
commissie bestond uit zeven leden, één secretaris en één adjunct-secretaris. Het instellen van de 
CCC was in feite een bezuinigingsmaatregel; het totale aantal commissieleden nam door deze 
samenvoeging sterk af.

Tegelijkertijd werd bij KB het Rijksbureau voor de Ontwatering 1 opgeheven en bij Besluit van de 
minister van Economische Zaken (waaronder landbouw op dat moment ressorteerde) een bureau 
ingesteld dat de nieuwe commissie zou bijstaan en het secretariaat zou voeren: de 

1 Ketting Olivier, B.F., Inventaris van de archieven van de Rijkscommissie voor de Ontwate¬ring (1918-1934) en het 
Rijksbureau voor de Ontwatering (1920-1935)Utrecht: ministerie van Landbouw en Visserij, Centrale Afdeling 
Algemene Secretarie, 1982.
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Cultuurtechnische Dienst (CD), die per 1 augustus 1935 operationeel werd. Tot directeur van de 
nieuwe dienst en secretaris van de CCC werd benoemd de heer Mesu; Roebroek werd voorzitter 
van de CCC.

De taak van de CD omvatte in eerste instantie de verbetering van de waterhuishouding van het 
landelijke gebied, de ontginning en verbetering van de grond en het bevorderen van 
ruilverkaveling.

Op grond van de Ruilverkavelingswet 1924 was aan de Centrale Cultuurtechnische 
Adviescommissie (CCC; reeds in 1938 werd de naam van de commissie gewijzigd in Centrale 
Cultuurtechnische Commissie) een toezichthoudende taak opgedragen over zowel de 
Cultuurtechnische Dienst als over de uitvoering der ruilverkavelingen. De Cultuurtechnische Dienst
voerde zelf geen cultuurtechnische werken uit. De uitvoering geschiedde door de Nederlandse 
Heidemaatschappij, Grontmij, aannemers of door de aanvragers zelf. De uitvoering van een 
ruilverkaveling werd begeleid door een plaatselijke commissie. Door de instelling van de Dienst en 
de Commissie werd beoogd de cultuurtechnische belangen, ressorterende onder de directie van de
Landbouw van het ministerie van Economische Zaken, onder één leiding te brengen.

Tot cultuurtechnische werken werden gerekend:

– bevordering van ruilverkaveling
– verbetering van de waterbeheersing (waterafvoer en -toevoer)
– aanleg of verbetering van eenvoudige ontsluitingswegen
– ontginning van woeste gronden
– bevordering van landaanwinning langs de kusten
– inpoldering en droogmaking van plassen
– verbetering (herontginning) van reeds in cultuur zijnde gronden door egalisering, 

verwijdering van giftige of ondoorlatende gronden, drainage enz.
– reiniging van afvalwater door landbehandeling

Na de instelling van de Cultuurtechnische Dienst en de Cultuurtechnische Adviescommissie nam 
het aantal aanvragen om ruilverkaveling snel toe. Hierbij bleek dat aan de Ruilverkavelingswet 
1924 een aantal bezwaren kleefde, waarop in 1938 een nieuwe wet werd aangenomen.

De voornaamste verschillen met de wet van 1924 waren:

 Het indienen van een aanvraag door belanghebbenden om tot ruilverkaveling te komen 
werd vergemakkelijkt. Behalve door ten minste een vijfde deel der eigenaren konden vanaf 
1938 ook publiekrechtelijke lichamen zoals Rijk, provincie, gemeente of waterschap en 
rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen op landbouwgebied een aanvraag indienen.

 Er werd in plaats van een dubbele meerderheid vanaf 1938 slechts een enkele meerderheid 
vereist voor het nemen van een besluit tot ruilverkaveling. Vanaf 1938 kon dus tot 
ruilverkaveling worden overgegaan wanneer òf een meerderheid der eigenaren òf een 
aantal eigenaren, die tezamen meer dan de helft van de grond in eigendom hadden zich 
voor ruilverkaveling uitspraken. In gevallen, dat het algemeen belang de totstandkoming 
der ruilverkaveling vorderde, was zelfs niet eens meer een meerderheid vereist.

 De regeling ten aanzien van de kosten van een ruilverkaveling werd veel gunstiger, doordat 
een groter deel der ruilverkavelingskosten dan voorheen, te weten de volledige 
administratieve kosten, ten laste van het Rijk kwamen.

Bovendien werd het voor de eigenaren aantrekkelijker gemaakt ruilverkaveling op hun gronden 
toe te passen, omdat vanwege het departement van Sociale Zaken in de kosten van de uitvoering 
der grondwerken grote subsidies werden verleend, aangezien de overheid ruilverkavelingen zeer 
geschikt achtte om in werkverschaffing te doen uitvoeren ter bestrijding van de werkloosheid.
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In het Ruilverkavelingsbesluit ter uitvoering van de Ruilverkavelingswet 1938 werd tevens bepaald 
dat de CCC de minister desgevraagd of uit eigen beweging van advies diende omtrent 
ruilverkavelingszaken en andere landbouwaangelegenheden van cultuurtechnische aard.

Reeds voor de wet van 1938 tot stand kwam, was begonnen met de opbouw van een ambtelijk 
apparaat dat bij de voorbereiding en de uitvoering der ruilverkaveling ingeschakeld moest worden.
Het gevolg van één en ander was, dat na het tot stand komen van de wet van 1938 het tempo van 
ruilverkaveling snel werd opgevoerd.

Omdat in de oorlog de ruilverkaveling erg belangrijk werd om een hogere voedselproduktie 
mogelijk te maken, werd in 1941 de Ruilverkavelingswet zodanig veranderd dat het werk vlotter 
van start kon gaan. Als tot ruilverkaveling werd besloten, kon direct worden begonnen met de 
verbetering en aanleg van wegen en watergangen en hoefde niet meer te worden gewacht totdat 
Gedeputeerde Staten deze vooraf hadden aangewezen.

Alhoewel deze wetswijziging de voortgang der werkzaamheden vergemakkelijkte, is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in de uitvoering van de ruilverkaveling door gebrek aan arbeidskrachten en 
materialen ernstige stagnatie ontstaan.

Toen in de oorlog de Cultuurtechnische Dienst de subsidiëring van ruilverkavelingen overnam, 
werd ook voor onder andere particuliere grondverbeteringen, kleine ontginningen, erfverharding 
en drainage een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze 'boerenwerken' werden in 1942 
ingevoerd om de voedselvoorziening te verbeteren, maar een belangrijk neveneffect was dat 
hiermee de uitzending van arbeidskrachten naar Duitsland werd voorkomen.

In 1947 bestond de Cultuurtechnische Dienst uit de Directie, met verschillende Consulenten en 
Ingenieurs in Algemene Dienst, een Centrale Tekenkamer; een afdeling Uitwerking, resp. 
Beoordeling van Plannen; een Comptabele afdeling; een afdeling Subsidies, de Centrale 
Administratie en een Wetenschappelijke- of Onderzoeksafdeling. Deze laatste afdeling is belast 
met het onderzoek van verschillende cultuurtechnische vraagstukken, zoals kwel, optimale 
grondwaterstand, waterbezwaar en waterbehoefte, verzilting en vooral met bodemkarteringen 
ten behoeve van ruilverkavelingen.

In vrijwel elke provincie was een dependance van de Cultuurtechnische Dienst gevestigd met aan 
het hoofd een Rijkscultuurconsulent. Deze had vooral tot taak het voeren van propaganda voor de 
verbetering van de cultuurtoestand van de bodem en het geven van onderwijs in 
cultuurtechnische vakken.

De Cultuurtechnische Dienst werkte bij de totstandkoming van ruilverkavelingen intensief samen 
met de Ruilverkavelingsdienst van het Kadaster, het Staatsbosbeheer en de Rijksland- en 
Tuinbouwvoorlichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en Visserij; ten aanzien van een 
aantal aanverwante en met het cultuurtechnische werk verweven belangen met een zevental 
andere ministeries en tenslotte met de provinciale besturen, lagere publiekrechtelijke lichamen, 
het agrarisch bedrijfsleven en de landbouwers.

De doeleinden van de cultuurtechniek veranderden in de loop der tijd geleidelijk van ontginning 
van woeste gronden naar verbetering van structuur en grond van het oude land. In het bijzonder 
de ruilverkaveling ontwikkelde zich hierdoor na de Tweede Wereldoorlog stormachtig; dit deed na 
1950 de behoefte aan een nieuwe wettelijke regeling inzake ruilverkavelingen ontstaan. In 1954 
zag de Ruilverkavelingswet 1954 het licht, waardoor de verdere ontwikkeling van de 
ruilverkaveling in de richting van een algehele plattelandsreconstructie zijn wettelijke basis 
verkreeg.



16 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

Ruilverkavelingen na 15 februari 1955 uitgevoerd volgens de Ruilverkavelingswet 1938

RUILVERKAVELINGEN NA 15 FEBRUARI 1955 UITGEVOERD VOLGENS DE 
RUILVERKAVELINGSWET 1938

Naam Provincie

Alberger Esch Overijssel

Arcen Limburg

Beekbergen Gelderland

Beeker Loopje Noord-Brabant

Beltrum I Gelderland

Beltrum II Gelderland

Blitterswijk Limburg

Eendennest Noord-Brabant

Gelselaar Gelderland

Hooghaghorst Noord-Brabant

Kesteren-Opheusden Gelderland

Mieden Friesland

Nes-West Friesland

Nieuwleusen II Overijssel

Odoorn Drenthe

Ommel Noord-Brabant

Ottersum Limburg

Rossumerveld Overijssel

Uffelter Esch Drenthe

De Voorst Limburg

Waarlands- en Slootgaardpolder Noord-Holland

Wollegaast Friesland

Zoekerveld Overijssel
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De ter bewerking aangeboden archieven werden beheerd door de Landinrichtingsdienst, de 
taakopvolger van de Cultuurtechnische Dienst (CD) en door de Centrale Landinrichtingscommissie,
de taakopvolger van de Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC). Op grond van de bepalingen 
van artikel 91 van de Ruilverkavelingswet 1924 en later van artikel 103 van de Ruilverkavelingswet 
1938 moesten de archieven van de Plaatselijke Commissies en van de landmeters zoveel mogelijk 
geschoond en voorzien van een magazijnlijst worden opgezonden naar de CCC. De CCC heeft de 
archieven van de Plaatselijke Commissies en van de landmeters per ruilverkaveling bij haar eigen 
archief gevoegd.

Het ordeningsstelsel van alle archieven werd afgeleid van de taken van de CD en van de CCC. De 
taken werden vertaald in een rubriekscode, onderverdeeld in aspecten. De rubrieken werden 
aangeduid met letter/cijfercombinaties. Stukken welke betrekking hebben op de voorbereiding en 
uitvoering van ruilverkavelingen werden binnen de rubrieken alfabetisch op naam van een 
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ruilverkaveling en verder volgens een indeling afgeleid van de systematiek van de 
ruilverkavelingswetten opgeborgen. Dit ordeningsstelsel werd toegepast in de periode 1935 tot ca. 
1954. In 1955 werd het dossierstelsel ingevoerd.

Kort voor het begin van de bewerking werden de in Soesterberg opgeslagen archiefblokken 
verhuisd naar de Landinrichtingsdienst te Utrecht omdat deze departementale 
archiefbewaarplaats werd opgeheven.

Het bestand vreemd archief werd naar de beheerder teruggestuurd

Het te bewaren archiefgedeelte werd door de beheerder, het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling te Den 
Haag conform de daarvoor in het Archiefbesluit 1968 neergelegde voorschriften.

Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De ter bewerking aangeboden archieven waren in verschillende archiefblokken onderverdeeld en 
ondergebracht in verschillende archiefdepots van het ministerie en de Landinrichtingsdienst:

Soesterberg, groep 0. 1924 - ca. 1980.

In groep 0 zijn afgesloten dossiers van de Centrale Cultuurtechnische Commissie en taak- 
voorgangers geplaatst. De dossiers konden worden geraadpleegd met behulp van een 
plaatsingslijst.

Soesterberg groep 1, kistenarchief, 1924 - 1950.

Het kistenarchief heeft een indrukwekkende geschiedenis achter de rug. Via de archiefdepots 
Oude Haagweg, Den Haag, Voorschoten, Schiedam en Zeist is het uiteindelijk terechtgekomen in 
Soesterberg. Per kist zijn de bestanddelen genummerd en beschreven in plaatsingslijsten. Een 
aantal archieven zijn inmiddels overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief (het archief van het 
Rijksbureau voor de Ontwatering) en aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(archief van de Rijksdienst voor de Werkverruiming). In de kisten waren archiefbescheiden van 
zowel de Cultuurtechnische Dienst als die van de Centrale Cultuurtechnische Commissie en haar 
taakvoorgangers opgeslagen. De bestanddelen konden worden geraadpleegd met behulp van een 
magazijnlijst. Per kist was elk bestanddeel genummerd en beschreven.

Soesterberg, groep 2 t/m 7, 1939 - 1975

In deze groepen waren archiefbescheiden van de Cultuurtechnische Dienst opgenomen. De 
bestanddelen konden worden geraadpleegd met behulp van plaatsingslijsten.

Soesterberg, groep DOC (documentatie), ca 1940 - 1970

In deze groep waren onderzoeksrapporten van de Cultuurtechnische Dienst opgenomen.

Soesterberg, verzameling vergaderstukken van de Centrale Cultuurtechnische Commissie, ca. 1951 
- 1969.

Deze vergaderstukken konden worden geraadpleegd met behulp van een plaatsingslijst.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De archieven werden geselecteerd aan de hand van de Algemene Vernietigingslijst van voor 
vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het ministerie van 
Landbouw en Visserij ressorterende Centrale Cultuurtechnische Commissie en de plaatselijke 
commissies voor de ruilverkavelingen, de Cultuurtechnische Dienst en de daaronder ressorterende
provinciale kantoren en van andere onder deze organen ressorterende commissies en ambtenaren
als bedoeld in de Beschikking van de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en de minister van Landbouw en Visserij van 17 januari 1978, nrs. MMA/Ar 192.339 en PAZ 33. 
De selectiebeslissingen werden zoveel mogelijk per map genomen.

Het bestand direct te vernietigen archiefbescheiden werd na goedkeuring door de beheerder 
afgevoerd naar Lignac & Levison B.V. te Apeldoorn.
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Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archiefschema werd afgeleid van de door de CD en de CCC verrichte taken. Bij de beoordeling 
van de plaatsing van archiefbescheiden in de verschillende archieven is strikt gelet op het 
bestemmingsbeginsel. De archiefbescheiden betreffende een ruilverkaveling zijn binnen een 
verzamelbeschrijving systematisch ingedeeld in de volgorde, die is afgeleid van de 
ruilverkavelingsprocedure, zoals neergelegd in de van toepassing zijnde ruilverkavelingswetten. 
De ruil- verkavelingen Staphorst-Noord en Staphorst-West, Beltrum I en Beltrum II, Ommel en 
Beeker-loopje en De Mieden en Nes-West zijn samengevoegd tot Staphorst-Noord en -West, 
Beltrum I en II, Ommel en Beekerloopje en De Mieden - Nes-West. Tijdens de bewerking bleek dat 
de archiefbescheiden van de met elkaar in verband staande ruilverkavelingen niet van elkaar 
waren gescheiden. De uitvoering van de ruilverkavelingen Staphorst-Noord en Staphorst-West 
werd zelfs begeleid door één plaatselijke commissie. Deze oorspronkelijke ordening van de 
archiefbescheiden is gehandhaafd.

Archiefbescheiden van ruilverkavelingen, die door belanghebbenden werden weggestemd en 
daardoor geen doorgang vonden, zijn ook in deze inventaris opgenomen. Archiefbescheiden van 
ruilverkavelingen, die in eerste instantie geen doorgang vonden, maar die later opgenomen 
werden in een nieuwe ruilverkaveling in hetzelfde gebied, werden bij deze nieuwe ruilverkaveling 
gevoegd.

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een ruilverkaveling werd zowel door de CCC als door
de plaatselijke commissie en de landmeter archief gevormd. Volgens artikel 91 van de 
Ruilverkavelingswet 1924 en artikel 103 van de Ruilverkavelingswet 1938 waren de archieven van 
de plaatselijke commissies en van de landmeters bestemd om te berusten in het archief van de 
CCC. Alle drie bestanden waren in het CCC-archief per ruilverkaveling samengevoegd. Deze 
ordening is in de inventaris gehandhaafd.

De datum waarop de ruilverkavelingsakte is gepasseerd, is bepalend voor de plaatsing van 
archiefbescheiden betreffende een ruilverkaveling in de inventaris. Valt de datum na 15 februari 
1955 (afkondiging van de Ruilverkavelingswet 1954) dan blijven deze buiten de inventaris. Hierop 
bestaat een uitzondering: in de Ruilverkavelingswet 1954 worden ruilverkavelingen genoemd 
waarvan de uitvoering op dat moment al gaande was volgens de richtlijnen van de 
Ruilverkavelingswet 1938 (Bijlage 1).

De rubriek ruilverkavelingen bij wet van de CCC is ingedeeld naar provincie en binnen een 
provincie alfabetisch op ruilverkavelingsnaam. De hoeveelheid ruilverkavelingen maakte het 
problematisch om alle ruilverkavelingen in de inhoudsopgave te vermelden. Dit probleem is 
opgelost door de ruilverkavelingen in een index nader toegankelijk te maken (Bijlage 3). De 
onderverdeling van de rubrieken in de inventaris van de CD is afgeleid en/of van de onderwerpen 
van bemoeienis en/of van de regionale bestuurlijke indeling per provincie. Binnen de provincie is 
zo nodig nader onderverdeeld naar gemeente, hoogheemraadschap, polder of waterschap en 
daarbinnen alfabetisch op naam van de gemeente, hoogheemraadschap etc.. Enkele 
archiefstukken kunnen in meerdere rubrieken (Grondverbetering, Voorbereiding van 
Verbeteringsplannen en Waterbeheersing) worden opgenomen. In de rubriek Waterbeheersing is 
daarom een verwijzing opgenomen.

De oorspronkelijke groep DOC (documentatie) bevatte onderzoeksrapporten en voordrachten.

Deze behoren tot het CD-archief. Uitgangspunt voor de plaatsing in de inventaris was het doel 
waarvoor de rapporten en voordrachten werden vervaardigd. Zo is een groot deel van deze 
rapporten en voordrachten, terwille van een betere toegankelijkheid, opgenomen bij de 
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ruilverkavelingen in het CCC-archief. De aangetroffen serie kaarten van ruilverkavelingen zijn om 
dezelfde reden teruggeplaatst bij de stukken van de betreffende ruilverkaveling. De jaarverslagen 
over de periode 1938-1954 zijn in de bibliotheek van de Landinrichtingsdienst te Utrecht te vinden.

(Gedeponeerde) archieven van commissies en werkgroepen welke onder de CD of CCC 
ressorteerden of door hun taakstelling nauw verbonden waren met de archiefvormende organen 
zijn in deze inventaris opgenomen onder het archief van het orgaan waaronder zij vielen. Het 
archief van ing. F.P. Mesu in zijn hoedanigheid als landbouwkundig adviseur voor werkverschaffing 
en steunverlening is in zijn totaliteit bewaard, aangezien het archief van de Rijksdienst voor de 
Werkverruiming in 1945 verloren is gegaan 2 . Deze archiefbescheiden zijn als vreemd 
archiefbestand teruggestuurd naar de beheerder.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Begin- en einddatum van de inventaris worden in eerste instantie bepaald respectievelijk door het 
in werking treden van de Ruilverkavelingswet 1924 (Stbl. 535) op 1 december 1924 en door het in 
werking treden van de Ruilverkavelingswet 1954 (Stbl. 45) op 15 februari 1955. 1954 is als 
einddatum gekozen omdat in 1955 werd overgegaan van rubrieksgewijze ordening van de 
archiefbescheiden naar ordening volgens het dossierstelsel.

In deze inventaris zijn stukken opgenomen die buiten de begin- en einddatum van de inventaris 
vallen. Archiefbescheiden van de Centrale Commissie voor Ruilverkavelingen, in 1935 opgegaan in 
de Centrale Cultuurtechnische Adviescommissie, beide taakvoorgangers van de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie zorgen voor overschrijding van de begindatum. De einddatum wordt
overschreden op grond van het feit dat stukken betreffende de financiële afhandeling van 
ruilverkavelingen meestal in een periode vallen na de datum van het passeren van de 
ruilverkavelingsakte. Verder zorgen de ruilverkavelingen die na 15 februari 1955 volgens de 
Ruilverkavelingswet 1938 werden afgewerkt voor overschrijding van de einddatum.

De archieven hadden voor het begin van de bewerking een omvang van 219.8 m1. Hiervan werden 
55.5 m1 of 33.8% van het totale bestand voor bewaring aangemerkt. De oorspronkelijke ordening 
van de archiefbescheiden in de mappen is gehandhaafd.

2 Jansen, J.Th, Inventaris van de archieven van de departementale afdeling Werkverschaffing en Steunverleening 
en de daaruit voortgekomen afdelingen Werkverruiming (Rijksdienst voor de Werkverruiming) en 
Steunverleening, Cultureele Zorg en Sociale Jeugdzorg alsmede van enkele commissies, 1931-1945, 's-
Gravenhage: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1987, blz. 10.
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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
BLOM, F. Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van de Cultuurtechnische Dienst 
1953-1976 van het ministerie van Landbouw en Visserij. Winschoten: CAS, 1987.BOUWMAN, L.H. Een kwart
eeuw ruilverkavelingswetgeving. Z.pl.: z.uitg., 1949.KETTING OLIVIER, B.F. Inventaris van de archieven van 
de Rijkscommissie voor de Ontwatering (1918-1934) en het Rijksbureau voor de Ontwatering 1920-1935. 
Utrecht: ministerie van Landbouw en Visserij, Centrale Afdeling Algemene Secretarie, 1982.MESU, 
F.P. Iets over de Cultuurtechnische Dienst en over het werk van de cultuurconsulenten. Utrecht: 1947.RIENKS, 
A. Ruilverkaveling in Nederland. Z.pl.: z.uitg., 1947.Vijftig jaar Landinrichtingsdienst Terravisie, april 1985.
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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

1. ARCHIEVEN VAN DE CULTUURTECHNISCHE DIENST EN DE DAARONDER RESSORTERENDE COMMISSIES (1872-) 1924-1954 (-1956)

1. ARCHIEVEN VAN DE CULTUURTECHNISCHE DIENST EN DE DAARONDER 
RESSORTERENDE COMMISSIES (1872-) 1924-1954 (-1956)

1.1 ARCHIEF VAN DE CULTUURTECHNISCHE DIENST (1872-) 1924-1954 (-1956)

1.1 ARCHIEF VAN DE CULTUURTECHNISCHE DIENST (1872-) 1924-1954 (-1956)
1.1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1 Jaarverslagen van de Cultuurtechnische Dienst en de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie,
1936-1937

2 Notulen van vergaderingen, met bijlagen,
1938-1954

3 Kwartaalverslagen,
1951-1952

1.1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

1.1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
1.1.2.1 Organisme

1.1.2.1 ORGANISME
1.1.2.1.1 TAAK, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

1.1.2.1.1 TAAK, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

4 Aantekening betreffende de samenstelling en taak van de Centrale 
Cultuurtechnische Advies Commissie en de taak en werkzaamheden van de 
Cultuurtechnische Dienst,
1935

5 Brief aan de minister van Economische Zaken houdende een voorstel betreffende 
de organisatie van de Cultuurtechnische Dienst,
1938

6 Stukken betreffende de verdeling van de ambtsgebieden en de werkzaamheden 
van de cultuurconsulenten,
1938-1939

7 Stukken betreffende de organisatie van planologische werkzaamheden van de 
buitendienst,
1943-1951

8 Kwartaalverslagen van de afdeling Onderzoek,
1944-1952

9 Nota betreffende de door of met medewerking van de Cultuurtechnische Dienst uit 
te voeren werken in de jaren 1947-1951,
1946

10 Stukken betreffende de organisatie van de werkzaamheden van de afdeling 
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Onderzoek,
1947-1953

11 Kwartaalverslagen van de Waterbouwkundige Afdeling,
1949-1953

12 Verslag van de werkzaamheden van de graslandgroep van de afdeling Onderzoek 
over 1951, met bijlagen,
1952

1.1.2.1.2 SAMENWERKING

1.1.2.1.2 SAMENWERKING

13 Onderhandse aktes van overeenkomsten met vijf adviesbureau's inzake het 
adviseren over en leiden van de uitvoering van werken,
1940

14 Onderhandse akte van een overeenkomst met de Unie van Waterschapsbonden 
inzake het adviseren over en leiden van de uitvoering van werken,
1940

15 Onderhandse akte van een overeenkomst met de Orde van Nederlandse 
Raadgevende Ingenieurs inzake het adviseren over en leiden van de uitvoering van 
werken,
1941

16 Stukken betreffende de fusering met de Rijksdienst voor de Werkverruiming - 
Dienst Uitvoering Werken,
1943-1954

17 Circulaire inzake de regeling van de samenwerking met Staatsbosbeheer bij de 
uitvoering van ruilverkavelingen,
1947

1.1.2.1.3 FINANCIëLE AANGELEGENHEDEN

1.1.2.1.3 FINANCIëLE AANGELEGENHEDEN

18 Stukken betreffende de totstandkoming van de begrotingen voor de dienstjaren 
1949, 1952-1954,
1948-1956

1.1.2.1.4 DIENSTVOORSCHRIFTEN

1.1.2.1.4 DIENSTVOORSCHRIFTEN

19 Instructie voor de distributie van brandstoffen voor particuliere bemalingen,
(1942)

20 Circulaire inzake de invulling van weekstaten en de indiening van 
declaratieformulieren bij de inspecties van de Rijksdienst voor de Werkverruiming 
ter verkrijging van de subsidie in de loonkosten,
1943

21 Circulaire betreffende de vorming van dossiers van in vrij werk uitgevoerde 
objecten,
1943

22 Circulaires gericht aan de rijksconsulenten houdende instructies inzake de 
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subsidiëring en de uitvoering van werken,
1943-1951

23 Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen voor de post- en 
archiefverzorging,
1945-1951

24 Circulaire houdende instructies voor de uitvoering van ontginningen in 
ruilverkavelingen,
1947

25 Circulaires houdende instructies voor het opmaken van de lijst van 
rechthebbenden,
1947-1949

26 Richtlijnen inzake de uitvoering van werkzaamheden,
1951-1954

27 Circulaire inzake de aanstelling van assistenten belast met de voor- en nazorg bij 
ruilverkavelingen,
1954

28 Richtlijnen voor het verrichten van veldwerk ten behoeve van het drainage- en/of 
infiltratie-onderzoek, met bijlagen,
1954

1.1.2.2 Personeel

1.1.2.2 PERSONEEL

29 Staat houdende een opgave van het personeel,
1943

30 Stukken betreffende de regeling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden van 
personeel, werkzaam bij de door de Cultuurtechnische Dienst gesubsidieerde 
cultuurtechnische werken,
1947

31 Teksten van voordrachten ter gelegenheid van het afscheid van ir. F.P. Mesu,
1954

1.1.2.3 Taakuitvoering

1.1.2.3 TAAKUITVOERING
1.1.2.3.1 AFVALWATERREINIGING

1.1.2.3.1 AFVALWATERREINIGING

32 Rapport inzake het vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van een vloeiweide 
bij de zuivelfabriek te Nieuwleusen, met bijlagen,
1953

1.1.2.3.2 BESTEMMINGSWIJZIGING VAN LANDBOUWGRONDEN

1.1.2.3.2 BESTEMMINGSWIJZIGING VAN LANDBOUWGRONDEN

33 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake vervreemding 
van landbouwgronden,
1938-1943

34 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake vordering van 
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landbouwgronden voor de aanleg van wegen,
1941

1.1.2.3.3 GRONDVERBETERING

1.1.2.3.3 GRONDVERBETERING
1.1.2.3.3.1 Algemeen

1.1.2.3.3.1 Algemeen

35 Brief van de secretaris van de Centrale Cultuurtechnische Adviescommissie inzake 
de stichting van boerderijen op woeste gronden,
1938

36 Stukken betreffende het in cultuur brengen van geïnundeerde gronden,
1940

37-38 Teksten van voordrachten over herontginning,
1951-1953
37 gehouden door G. Bloemen, 1951
38 gehouden door ir. W.M. Otto, 1953

39 Tekst van een voordracht over bodemprofiel en vruchtwisseling gehouden door 
A.W. van der Poel,
1952

40 Rapport inzake de betekenis en de uitvoering van herontginning,
1953

1.1.2.3.3.2 Provincie Drenthe

1.1.2.3.3.2 Provincie Drenthe

41 Verslag inzake het veenonderzoek op het ontginningsproefveld onder Buinen,
1950

42 Rapport inzake het onderzoek naar de ontginningsmogelijkheden van enkele 
percelen gelegen in het gebied van de Boerenveense Plassen, met bijlagen,
1953

1.1.2.3.3.3 Provincie Friesland

1.1.2.3.3.3 Provincie Friesland

43 Stukken betreffende de onteigening van gronden in de Hauler Poel onder 
Ooststellingwerf ten behoeve van de aanleg van bos en de ontginning tot bouw- of 
grasland,
1936

44 Rapport inzake het onderzoek naar de grondverbeteringsmogelijkheden en de 
verbetering van de waterhuishoudkundige toestand van gronden van zes bedrijven 
in de omgeving van Rottevalle, met bijlagen,
1953

1.1.2.3.3.4 Provincie Gelderland

1.1.2.3.3.4 Provincie Gelderland

45 Rapport inzake het onderzoek van boerenwerken in de waterschappen Barneveldse
en Lunterense Beek,
1951

46 Rapporten inzake het onderzoek voor de berging van grond langs de 
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Vlastuinerwetering en de Nattegatterwetering, met bijlagen,
1952

47 Rapport inzake het onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van de bodem 
op het perceel van G. van de Belt te Huissen, met bijlage,
1953

48 Rapport inzake het vooronderzoek naar de mogelijkheden van egalisatie en 
zandwinning op een tweetal percelen van het bedrijf van P.J. van der Woerd te 
Heerewaarden, met bijlagen,
1954

49 Rapport inzake het onderzoek naar de grondverbeteringsmogelijkheden op een 
complex gronden in de omgeving van Neerbosch, met bijlagen,
1954

50 Rapport inzake de statistische bewerking van administratieve gegevens van 
uitgevoerde herontginningen in de Gelderse Vallei, met bijlagen,
1954

51 Rapport inzake het onderzoek naar de afwatering en de bodemkundige toestand in 
het Ewijker Broek, met bijlagen,
z.d

1.1.2.3.3.5 Provincie Limburg

1.1.2.3.3.5 Provincie Limburg

52 Stukken betreffende de behandeling van bezwaren inzake de schatting, de 
schadevergoeding en de hoogte van de grondwaterstand in het waterschap van de 
Kwist-Spring en Everlosche Beek,
1935-1937

53 Rapport inzake de ontginning van het complex Wijffelterbroek,
1949

54 Rapporten inzake de ontginningsmogelijkheden in een gedeelte van het 
natuurreservaat de Ospelse Peel, met bijlagen,
1950

55 Rapport van een oriënterend onderzoek naar de grondverbeteringsmogelijkheden 
in het Geylerbroek onder Haelen,
1952

56 Tekst van een voordracht over veenontginning in de Peel gehouden door C.J. 
Schothorst,
1953

57 Rapport houdende de resultaten van draineren en woelen van gronden op de 
proefboerderij Heiligerhoef te Kessel,
1953

1.1.2.3.3.6 Provincie Noord-Brabant

1.1.2.3.3.6 Provincie Noord-Brabant

58 Stukken betreffende de stichting van boerderijen op door de stichting 
Peelontginning met rijksvoorschot ontgonnen gronden,
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1937-1940

59 Rapporten inzake de ontginning van het westelijke en zuidelijke deel van de 
Knegselse Heide, met bijlagen,
1948-1950

60 Rapport inzake het onderzoek naar de herontginningsmogelijkheden van een 
complex gronden in de gemeente Reusel, met bijlagen,
1952

61 Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden van bezanding van 
bloemenvelden nabij Helmond, met bijlagen,
1952

62 Rapport inzake het onderzoek naar de ontginningsmogelijkheden van een complex 
gronden in de gemeente Uden, met bijlage,
1952

63 Rapporten inzake een oriënterend onderzoek naar de ontginningsmogelijkheden 
van het moerasgebied het Goor te Soerendonk, met bijlagen,
1952-1953

64 Rapport inzake het onderzoek in het ontginningsobject de Rietbeemden nabij sluis 
8 onder de gemeente Helmond, met bijlage,
1953

65 Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden tot egalisatie van een 
uiterwaard in de gemeente Wijk, met bijlagen,
1954

1.1.2.3.3.7 Provincie Noord-Holland

1.1.2.3.3.7 Provincie Noord-Holland

66 Verslag van een onderzoek naar de verbeteringsmogelijkheden van een sportveld te
Uithoorn, met bijlagen,
1951

1.1.2.3.3.8 Provincie Overijssel

1.1.2.3.3.8 Provincie Overijssel

67 Nota inzake de classificatie van gronden in het waterschap Radewijck-Baalder,
1938

1.1.2.3.3.9 Provincie Utrecht

1.1.2.3.3.9 Provincie Utrecht

68 Rapport inzake de landbouwkundige toestand van de Bethunepolder,
1943

69 Rapport inzake het grondonderzoek in de polder Wilnis Veldzijde, met bijlagen,
z.d.

1.1.2.3.3.10 Provincie Zuid-Holland

1.1.2.3.3.10 Provincie Zuid-Holland

70 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake de cultivering 
van gronden te Rozenburg,
1940
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71 Rapport inzake het onderzoek naar de zandopspoeling en de bouwvoorafspoeling 
in de Kleine Zuider Polder, met bijlage,
1954

72 Rapport inzake het onderzoek naar de bouwvoorafspoeling in de Hoogezandse 
Polder, met bijlage,
1954

73 Rapport inzake het onderzoek naar de zandopspoeling en de bouwvoorafspoeling 
nabij de stroomgaten van de Hoeksche Waard en Tiengemeten, met bijlagen,
1954

74 Rapport inzake het onderzoek naar de herontginningsmogelijkheden op het bedrijf 
van J.J. van den Broek te Alblasserdam, met bijlage,
1954

75 Rapport inzake de verbetering van gronden langs het Oegstgeesterkanaal bij 
Rijnsburg, met bijlage,
1954

76 Rapporten inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid nabij het stroomgat 
Oudenhoorn, met bijlagen,
1955

1.1.2.3.4 RUIL- EN HERVERKAVELINGEN

1.1.2.3.4 RUIL- EN HERVERKAVELINGEN
1.1.2.3.4.1 Algemeen

1.1.2.3.4.1 Algemeen

77 Nota's inzake de uitvoering van de gewone en de verkorte 
ruilverkavelingsprocedure,
1937

78 Rapport inzake het onderzoekswerk bij ruilverkavelingen,
1946

79 Rapport inzake het bodemkundig onderzoek bij ruilverkavelingen,
1947

80 Rapport houdende gedachten en getallen over de financiële gevolgen van 
ruilverkavelingen,
1950

81 Circulaire houdende een uiteenzetting over de rechtspositie van de plaatselijke 
commissie,
1950

82 Stukken betreffende de invoering en uitvoering van ruilverkavelingen in Nederland,
1950-1953

83 Rapport inzake het onderzoek naar de betekenis van de leeftijd van landbouwers 
voor de landbouwbedrijfsproductie in een ruilverkaveling, met bijlage,
1952
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84 Nota gericht aan de directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij inzake de 
voorbereiding van een ruilverkaveling,
1952

85 Tekst van een voordracht over herverkaveling,
1953

86 Nota houdende een voorstel voor het verbeteren van de techniek van het schatten 
bij ruilverkavelingen,
1954

87 Nota inzake de krotopruiming op het platteland,
1954

88 Nota's inzake de voor- en nazorg bij ruil- en herverkavelingen,
1954

89 Tekst van een voordracht over boerenvolk en ruilverkavelingen gehouden door J. de
Jager,
1954

1.1.2.3.4.2 Provincie Drenthe

1.1.2.3.4.2 Provincie Drenthe

90 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van ruilverkavelingen op de 
extensivering van de landbouw op Drentse essen,
1950

91 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid in het 
ruilverkavelingsgebied Nieuw-Schoonebeek, met bijlagen,
1954

92 Tekst van een voordracht over het onderzoek in het hoogveen- en 
madelandengebied van de ruilverkaveling Nieuw-Schoonebeek gehouden door 
W.H. Naarding,
1954

1.1.2.3.4.3 Provincie Gelderland

1.1.2.3.4.3 Provincie Gelderland

93 Rapport inzake het onderzoek naar de waterhuishoudkundige toestand en 
verbetering van het wegennet in het ruilverkavelingsgebied Arkemheen, met 
bijlagen,
1951

94 Rapport inzake een bodemkundig onderzoek op een complex uiterwaardgronden 
ten zuidwesten van het ruilverkavelingsgebied Alem, met bijlage,
1954

1.1.2.3.4.4 Provincie Groningen

1.1.2.3.4.4 Provincie Groningen

95 Rapport inzake de kartering van het ruilverkavelingsgebied de Vlagtwedder Essen, 
met bijlagen,
1951
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96 Rapporten inzake het verrichten van onderzoek in het ruilverkavelingsgebied 
Heveskes-Oterdum, met bijlagen,
1951-1952

1.1.2.3.4.5 Provincie Noord-Brabant

1.1.2.3.4.5 Provincie Noord-Brabant

97 Rapport inzake het onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Haagsche Beemden, 
met bijlagen,
1948

98 Stukken betreffende het verrichten van onderzoek naar de verwaarlozing van 
uitgevoerde ruilverkavelingen in de Langstraat (Buitendijkse Hooiploder, polder 
Bovenkerk, polder de Kleine Oude Straat en de Overdiepse Polder,
1951-1953

99 Tekst van een voordracht over ruilverkavelingen in het Land van Heusden en Altena 
gehouden door L. Jansen Verplanke,
1954

1.1.2.3.4.6 Provincie Noord-Holland

1.1.2.3.4.6 Provincie Noord-Holland

100 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de ruilverkaveling van 
de proefpolders in Geestmerambacht,
1935-1951

1.1.2.3.4.7 Provincie Overijssel

1.1.2.3.4.7 Provincie Overijssel

101 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid in het 
ruilverkavelingsgebied Agelerbroek, met bijlagen,
1953

1.1.2.3.5 SUBSIDIëRING VAN CULTUURTECHNISCHE WERKEN

1.1.2.3.5 SUBSIDIëRING VAN CULTUURTECHNISCHE WERKEN

102 Brief aan de directeur-generaal houdende adviezen inzake plaatsing van werklozen 
met 50% loontoeslag van overheidswege in het landbouwbedrijf,
1935

103 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake het verlenen 
van subsidie aan de Prinsenmolencommissie,
1939

104 Stukken betreffende de subsidiëring van cultuurtechnische werken,
1941-1951

1.1.2.3.6 VOORBEREIDING VAN VERBETERINGSPLANNEN

1.1.2.3.6 VOORBEREIDING VAN VERBETERINGSPLANNEN
1.1.2.3.6.1 Algemeen

1.1.2.3.6.1 Algemeen

105-115 Stukken betreffende het verrichten van onderzoek naar de waterschapslasten in 
Nederland,
1935-1942
105 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
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106-115 Rapporten van het onderzoek in de provincies
106 Drenthe
107 Friesland
108 Gelderland
109 Limburg
110 Noord-Brabant
111 Noord-Holland
112 Overijssel
113 Utrecht
114 Zeeland
115 Zuid-Holland

116 Advies aan de directeur-generaal inzake de uitvoering van cultuurtechnische 
werken,
1946

117 Rapport inzake de betekenis van cultuurtechnische werken bezien vanuit nationaal 
en sociaal-economisch standpunt, met bijlagen,
1951

1.1.2.3.6.2 Bodemkartering

1.1.2.3.6.2 Bodemkartering
Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

118 Rapport inzake de cultuurtechnische bodemopname van het gebied het Hollandse 
Veld, met bijlagen,
1945

119 Tekst van een voordracht over de bodemtypen in een Drents esgebied gehouden 
door G. Bloemen,
1946

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

120 Rapport inzake de bodemkartering en het waterhuishoudkundig onderzoek in het 
ontginningsgebied de Knegselse Heide,
1949

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

121 Rapport inzake de bodemkartering in de Uitgeester Broek polder, met bijlagen,
1947

122 Rapport inzake de bodemkartering in de Smuigelpolder, met bijlage,
1953

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

123 Tekst van een voordracht over de bodemvorming en de bodemtypen van 
Vriezenveen gehouden door A.W. van der Poel,
1949
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Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

124 Rapport inzake een oriënterend onderzoek naar de bodemgesteldheid en de 
wateroverlast in het waterschap Heiligenbergerbeek, met bijlagen,
1951

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

125 Tekst van een voordracht over de kartering van de Vijfherenlanden gehouden door 
G.H. Reinds, met bijlagen,
1951

1.1.2.3.6.3 Bodemkundig Onderzoek

1.1.2.3.6.3 Bodemkundig Onderzoek
Algemeen

Algemeen

126 Stukken betreffende het verrichten van onderzoek naar de bekleiïngsdikte van 
wadzanden,
1943

127 Tekst van een voordracht over structuurvormen, structuurverval met daarmede 
gepaard gaande reacties en de methodiek van het structuuronderzoek te velde 
gehouden door R. 't Hart,
1946

128 Tekst van een voordracht over oxydatie- en reductieverschijnselen in het 
bodemprofiel gehouden door H. Zuurveen,
1949

129 Rapport houdende een uiteenzetting van de cultuurtechnische toepassing van het 
bodemkundig onderzoek in het rivierkleigebied,
1950

130 Rapport inzake de functie en de aard van het bodemkundig onderzoek ten behoeve 
van de cultuurtechniek,
1950

131 Rapport houdende een uiteenzetting over de methodiek en de gegevensverwerking
van vochtbemonstering,
1951

132 Rapport inzake het onderzoek naar de betekenis van 
grondwaterstandswaarnemingen voor de kennis van de hydrologische 
eigenschappen van de grond, met bijlagen,
1953

133 Rapport inzake de bepaling van de pf-waarde als indicator voor de toestand van het
bodemvocht,
1953

134 Rapport houdende een overzicht van de methodiek van het grondonderzoek,
1953



34 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

135 Rapport houdende een overzicht van de profielopbouw in het waterschap de Kleine
Vecht,
1950

136 Tekst van een voordracht over het onderzoek naar de bodemgesteldheid en de 
waterhuishoudkundige toestand in het stroomgebied van de Wapserveense Aa 
gehouden door Th. van Dijk,
1951

137 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid en de 
waterhuishoudkundige toestand in het gebied van de waterschappen Valthe en 
Exloo, met bijlagen,
1954

Provincie Friesland

Provincie Friesland

138 Rapport inzake inpolderingen op het eiland Ameland,
1923

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

139 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgestelheid van gronden in de 
omgeving van het Groene Kanaal onder de gemeenten Steenderen, Warnsveld en 
Zutphen, met bijlagen,
1949

140 Rapport inzake het onderzoek van boerenwerken in de waterschappen Barneveldse
en Lunterense Beek, met bijlagen,
1951

141 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid van een grondbergplaats 
in de gemeente Maurik, met bijlage,
1952

142 Rapport inzake het onderzoek naar de vaste pachtwaarden van twee 
uiterwaardcomplexen langs de Maas tegenover de dorpen Alphen en 
Maasbommel, met bijlagen,
1952

Provincie Groningen

Provincie Groningen

143 Nota inzake de inpoldering van gronden benoorden de gemeenten Uithuizen en 
Uithuizermeeden,
1944

144 Rapport inzake het onderzoek naar kalkrijkdom en -diepte ten behoeve van een 
diepploegproject op een landbouwbedrijf te Stedum, met bijlagen,
1952
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Provincie Limburg

Provincie Limburg

145 Rapport inzake het onderzoek naar mogelijke landbouwkundige bezwaren tegen 
het plan van zandexploitatie te Well, gemeente Bergen,
1950

146 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid en 
waterhuishoudkundige toestand van het natuurreservaat de Zoom, met bijlage,
1950

147 Rapport inzake een voorlopig onderzoek in het tuinbouwgebied nabij Venlo,
1952

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

148 Rapport inzake het onderzoek naar de te verwachten klink van een complex 
gronden in de binnenpolders van Terheijden,
1949

149 Rapport inzake een onderzoek naar de geschiktheid voor inpoldering van het 
verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom en enkele aangrenzende 
slikken,
1950

150 Rapport inzake het bodemkundig onderzoek in het gebied van de Kleine en Grote 
Beerze genaamd Molenbroek, met bijlagen,
1951

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

151 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid van een complex 
gronden in de Horstermeerpolder, met bijlage,
1952

152 Rapport inzake het onderzoek naar het resultaat van de verbetering van een perceel
in de proefverkaveling eerste blok te Banne-Andijk, met bijlage,
1954

Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

153 Rapporten inzake het onderzoek naar de bodemkundige toestand en de 
waterhuishouding in het stroomgebied van de Dinkel ten noorden van het kanaal 
Almelo - Nordhorn, met bijlagen,
1952-1953

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

154 Verslag van de kartering van de grondbergplaats Wijkerbroek in de gemeente Wijk 
bij Duurstede, met bijlagen,
1949

155 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid van een grondbergplaats 
in de polder Gieltjesdorp, met bijlage,
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1952
Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

156 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid, de 
waterhuishoudkundige toestand en de landbouwkundige waarde van de gronden 
in de Ser Lippens polder, met bijlagen,
1953

157 Rapport inzake het onderzoek ten behoeve van de aanleg van een begraafplaats in 
de gemeente Terneuzen, met bijlagen,
1954

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

158 Rapport inzake de kartering van gronden in de Driemanspolder, met bijlagen,
1949

1.1.2.3.6.4 Landbouwkundig Onderzoek

1.1.2.3.6.4 Landbouwkundig Onderzoek
Algemeen

Algemeen

159 Verslagen van besprekingen inzake de totstandkoming van het herstel van de 
schade aangericht door inundatie en ontruiming tijdens de Tweede Wereldoorlog,
1944

160 Tekst van een voordracht over de ontwikkeling van het graslandtaxeren van de 
afdeling Onderzoek gehouden door J.L. Kloosterhuis,
1947

161 Rapport houdende een uiteenzetting over de water- en luchthuishuishouding als 
landbouwecologische factor,
1951

Provincie Limburg

Provincie Limburg

162 Rapport inzake het landbouwkundig onderzoek in de Brunsummerheide en 
omstreken,
1948

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

163 Rapport houdende een overzicht van de landbouwkundige betekenis van de 
cultuurgronden in de gemeente Helmond, met bijlagen,
1951

164 Rapport inzake het onderzoek naar de landbouwkundige waarde van een complex 
gronden bij Made, met bijlagen,
1952

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

165 Nota inzake de gevolgen van zandwinning in de Maarsseveense en Westbroekse 
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polder voor de land- en tuinbouw,
1943

1.1.2.3.6.5 Landbouw-economisch Onderzoek

1.1.2.3.6.5 Landbouw-economisch Onderzoek
Algemeen

Algemeen

166 Stukken betreffende de behandeling van bezwaren tegen de classificatie van 
gronden in verschillende waterschappen,
1917-1938

167 Nota inzake de regeling van de agrarische belangen in uitbreidingsen 
streekplannen,
1943

168 Tekst van een voordracht over agroplanologische verkenningen gehouden door J. 
de Jager,
1948

169 Rapport inzake het onderzoek naar de eisen te stellen aan de vorm van percelen bij 
ver doorgevoerde mechanisatie van een landbouwbedrijf,
1950

170 Rapport inzake het onderzoek naar het bepalen van het financiële gevolg van 
ruilverkavelingen, polderverbeteringen en herontginningen,
1950

171 Rapport inzake het onderzoek naar enkele aspecten van de extensivering van het 
grondgebruik,
1950

172 Rapport inzake het onderzoek naar het afstandsprobleem in een slecht verkaveld 
gebied,
1950

173 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van de perceelsvormen op de 
bedrijfseconomie,
1950

174 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van het slibgehalte op het bouwplan 
bij zeekleigronden, met bijlagen,
1953

175 Tekst van een voordracht over enkele aspecten van het herstel van de door de 
watersnoodramp 1953 aangerichte schade gehouden door ir. S. Herweijer,
1953

176 Nota inzake de sanering van kleine landbouwbedrijven,
1954

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

177 Rapport inzake het bedrijfs- en sociaal-economisch onderzoek in het waterschap 
de Kleine Vecht, met bijlagen,
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1950
Provincie Friesland

Provincie Friesland

178 Rapport inzake het onderzoek naar de verhoging van de nettoinkomen van de 
bevolking op het eiland Schiermonnikoog,
1946

179 Rapport inzake het onderzoek naar de financiële draagkracht van gronden in de 
Terschellinger polder, met bijlagen,
1950

180 Rapport inzake het onderzoek naar de financiële draagkracht van de gronden 
gelegen in het waterschap de Grieën op het eiland Ameland, met bijlagen,
1950

181 Rapport inzake de financiële draagkracht van de gronden gelegen in het waterschap
Nes-Buren op het eiland Ameland, met bijlage,
1951

Provincie Groningen

Provincie Groningen

182 Rapport inzake het onderzoek naar de bedrijfsstructuur en de personeelssterkte in 
de landbouw,met bijlagen,
1954

Provincie Limburg

Provincie Limburg

183 Rapport inzake het onderzoek naar de relatie tussen het vochthoudend vermogen 
van het bodemprofiel, de grondwaterdiepte en de opbrengst van haver in het 
stroomgebied van de Lollebeek, met bijlagen,
1953

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

184 Nota over de aanleg van een defensiekanaal van Grave naar Griendtsveen al of niet 
samen met ruilverkaveling van een strook grond aan weerszijden van het kanaal,
1938

185 Verslag van de schade aangericht door stormvloeden in het voorjaar van 1944 in de 
provincie Noord-Brabant,
1944

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

186 Rapport inzake de bruto-opbrengst van de landbouw op het eiland Texel, met 
bijlagen,
1951

187 Rapport inzake het onderzoek in het gebied van de polders Eierland en de 
Eendracht op het eiland Texel, met bijlagen,
1952
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Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

188 Rapport inzake het onderzoek naar de relatie tussen enkele productiviteitsfactoren 
en opbrengst te IJsselstein, met bijlagen,
1953

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

189 Stukken betreffende de afdamming van de Brielse Maas en de Botlek,
1938

1.1.2.3.7 VOORLICHTING

1.1.2.3.7 VOORLICHTING

190 Stukken betreffende de totstandkoming van publicaties in periodieken,
1940-1951

1.1.2.3.8 WATERBEHEERSING

1.1.2.3.8 WATERBEHEERSING
zie ook rubrieken Grondverbetering en Voorbereiding van Verbeteringsplannen

1.1.2.3.8.1 Algemeen

1.1.2.3.8.1 Algemeen
Drainage

Drainage

191 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake het verplicht 
aanleggen van drainage,
1941

192 Rapport inzake het onderzoek naar het bepalen van de drainageafstand met behulp
van de boorgatenmethode,
1952

193 Rapport inzake grondslagen en onderzoek van drainage,
1953

194 Rapport inzake het onderzoek naar enkele aspecten van het drainagevraagstuk op 
komgronden, met bijlagen,
1953

195 Tekst van een voordracht over de grondslag van de buiswijdte bij enkelvoudige en 
samengestelde drainage gehouden door ir. W.C. Visser,
1953

Grondwaterstand

Grondwaterstand

196 Rapport inzake de methodiek van het plaatsen van drainbuizen voor 
grondwaterstandsopnamen,
1952

197 Tekst van een voordracht over een onderzoek naar de invloed van 
kanaalpeilverlaging op de diepte van de grondwaterstanden in aangrenzende 
gronden gehouden door G. Bloemen,
1952
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198 Rapport inzake het onderzoek naar de waterbeheersing door 
grondwaterpeilregeling en/of kunstmatige beregening,
1953

199 Tekst van een voordracht over de bepaling van het polderpeil gehouden door G.F. 
Kortooms,
1954

Infiltratie

Infiltratie

200 Tekst van een voordracht over infiltratie gehouden door J.A. Masclee,
1951

Kwel en verdamping

Kwel en verdamping

201 Rapport inzake de berekening van de kwel en de verdamping,
1944

Ontwatering

Ontwatering

202 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake klachten van 
particulieren over wateroverlast,
1936-1938

203 Rapport inzake de methodiek van het onderzoek naar de gewenste 
ontwateringsdiepte,
1946

204 Rapport inzake het onderzoek naar de wijze van ontwatering van de 
stroomgebieden van kleine beken,
1950

205 Nota inzake de ontwatering van tuingronden,
1950

Regenval

Regenval

206 Rapport houdende een uiteenzetting over de grafische weergave van 
kansberekeningen van regenval,
1950

Vochthuishouding

Vochthuishouding

207 Rapport houdende een uiteenzetting over de vochthuishouding van de 
komkleigebieden,
1950

Waterbalans

Waterbalans

208 Tekst van een voordracht houdende enige opmerkingen naar aanleiding van het 
verschijnen van de waterbalans gehouden door ir. J.W. de Zeeuw,
1951
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Waterhuishoudkundige kartering

Waterhuishoudkundige kartering

209 Rapport inzake de waterhuishoudkundige kartering ten behoeve van de landbouw,
1948

IJzerafzetting

IJzerafzetting

210 Rapport inzake het onderzoek naar ijzerafzettingen in de grond,
1950

1.1.2.3.8.2 Provincie Drenthe

1.1.2.3.8.2 Provincie Drenthe
Gemeenten

Gemeenten

211 Rapport inzake het onderzoek naar de ontwateringstoestand van gronden van de 
proefboerderij Kooyenburg te Rolde in de gelijknamige gemeente, met bijlagen,
1951

Waterschappen

Waterschappen

212 Rapport inzake het onderzoek naar het ontwateringsprobleem van het waterschap 
de Kleine Vecht,
1950

213 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake de goedkeuring
van de uitvoering in vrij werk van de verbetering van de waterlopen in de 
waterschappen het Loodiep en de Groote Ruimsloot,
1942

1.1.2.3.8.3 Provincie Gelderland

1.1.2.3.8.3 Provincie Gelderland
Algemeen

Algemeen

214 Tekst van een voordracht over de mogelijkheden van een geordende 
waterhuishouding in het Gelderse Vallei gehouden door C. Toebes,
1950

Gemeenten

Gemeenten

215 Rapport inzake de verbetering van de afwatering van het gestichtsterrein van de 
vereniging Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht in Nederland in de gemeente 
Apeldoorn,
1951

216 Rapport inzake de drainage en de infiltratie van een perceel tuinbouwgrond van J. 
de Boef aan de Maarten van Rossumweg te Poederoijen, gemeente Brakel, met 
bijlagen,
1951

217 Rapport inzake het oriënterend onderzoek naar de geschiktheid van enkele 
boomgaardpercelen voor ontwateringsproeven in de omgeving van Kesteren, 
Ochten en Echteld, gemeenten Echteld en Kesteren,
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1952

218 Rapport inzake het vooronderzoek van de ontwateringsmogelijkheden op een 
negentiental percelen in de gemeente Elst (object Hollanderbroek), met bijlagen,
1953

219 Rapport inzake een onderbemalingsproef op het terrein van de Stichting Boom en 
Vrucht te Kesteren, gemeente Kesteren, met bijlagen,
1952

220 Rapport inzake het onderzoek naar de landbouwkundige gevolgen van een 
peilverlaging van de Barchemse Veengoot in de gemeente Lochem, met bijlagen,
1954

221 Rapport inzake het onderzoek naar de gevolgen van een dijkdoorbraak op een 
afgeticheld perceel van de steenfabriek Bijlandt te Tolkamer, gemeente 
Rijnwaarden, met bijlagen,
1954

Polders

Polders

222 Rapport inzake het onderzoek naar de bijdrageverdeling in de kosten verbonden 
aan de herstelwerkzaamheden van de zomerkade in de Gentse Buitenpolder, met 
bijlagen,
1951

223 Rapport inzake het onderzoek naar het polderpeil in de polder Heukelum, met 
bijlagen,
1951

224 Tekst van een voordracht over de mogelijkheid van waterbeheersing in het 
noordelijk deel van het polderdistrict de Veluwe gehouden door E. van Zadelhoff,
1953

Waterschappen

Waterschappen

225 Rapport over de beproeving van het electrisch gemaal van het waterschap de 
Westpolder te Etten, met bijlage,
1939

1.1.2.3.8.4 Provincie Groningen

1.1.2.3.8.4 Provincie Groningen
Algemeen

Algemeen

226 Tekst van een voordracht over waterbeheersingsproblemen in de provincie 
Groningen,
1954

Gemeenten

Gemeenten

227 Rapport inzake het onderzoek naar het meest gewenste ontwateringspeil van de 
gronden in het gebied Kaleweg - Oudevaart in de gemeenten Grootegast en 
Achtkarspelen, met bijlagen,
1953
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228 Tekst van een voordracht over de beoordeling van het slootwaterpeil in de zomer, 
geldend voor de graslanden langs de Jonkersvaart in de gemeenten Leek en Marum
gehouden door F. Don Griot,
1953

229 Rapport inzake het onderzoek naar de toelaatbare verlaging van de peilen in de 
Wilpstervaart en Jonkersvaart in de gemeenten Leek en Marum, met bijlagen,
1953

230 Rapport inzake het onderzoek naar de gewenste peilen in de twee kanaalpanden 
ter weerszijden van de Jonkersvaart in de gemeenten Leek en Marum, met bijlagen,
1953

231 Rapport inzake het onderzoek naar de ontwatering van de nieuwe begraafplaats te 
Zuidhorn in de gelijknamige gemeente, met bijlage,
1952

1.1.2.3.8.5 Provincie Limburg

1.1.2.3.8.5 Provincie Limburg
Gemeenten

Gemeenten

232 Rapport inzake het onderzoek naar een doelmatige ontwatering van het Arcense 
Broek in de gemeente Arcen en Velden, met bijlagen,
1951

233 Rapport inzake het oriënterend onderzoek in het Geylerbroek in de gemeente 
Haelen,
1952

234 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de ontwatering in de 
Heelderpeel, gemeente Heel en Panheel,
1950

235 Rapport houdende een advies over het optreden van verdroging in het zandgebied 
van Mook-Middelaar bij een verlaging van de grondwaterspiegel als gevolg van het 
graven van een nieuw kanaal in de gemeente Mook en Middelaar,
1948

1.1.2.3.8.6 Provincie Noord-Brabant

1.1.2.3.8.6 Provincie Noord-Brabant
Algemeen

Algemeen

236 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake verhoging 
en/of verzwaring van de zeedijken in het westelijke gedeelte van Noord-Brabant,
1935-1936

237 Tekst van een voordracht over de vorming van West-Brabant, de afwatering van de 
rivier de Maas en de ontwatering van de Haagsche Beemden gehouden door H.J. 
Mulder,
1946

238 Tekst van een voordracht over drainage in de watersnoodsrampgebieden van Zuid-
Holland gehouden door J. Schrammeyer,
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1953
Gemeenten

Gemeenten

239 Rapport inzake het onderzoek naar de oorzaken van wateroverlast in het gebied 
tussen Sambeek en Vierlingsbeek in de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek, met 
bijlagen,
1951

240 Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie in het object 
Giersbergen in de gemeente Drunen, met bijlagen,
1952

241 Tekst van een voordracht over een onderzoek naar verdrogingsverschijnselen in het
stroomgebied van de Aa onder de gemeente Erp gehouden door J.A. Masclee,
1949

242 Rapport inzake de verbetering van de afwatering van gronden gelegen in de 
gemeenten Etten, Rucphen, Hoeven en Zundert, met bijlagen,
1948

243 Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie op het 
landgoed de Rovert te Goirle in de gelijknamige gemeente,
1952

244 Rapport inzake het onderzoek ten behoeve van de watervoorziening van de Beekse 
Bergen in de gemeente Hilvarenbeek, met bijlagen,
1949

245 Rapport inzake het infiltratie-onderzoek op gronden van J. van Lierop te Lieshout in
de gelijknamige gemeente,
1951

246 Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie op de Sint 
Jorishoeve in de gemeente Maarheeze,
1952

247 Rapport inzake het onderzoek naar de afwijkende waterhuishouding in de Raktsche
Beemden, gemeente Uden, met bijlagen,
1946

248 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van het ontgraven van leem op de 
waterhuishouding van een boomkwekerij in de gemeente Udenhout, met bijlage,
1953

249 Rapport inzake het onderzoek naar de oorzaken van wateroverlast in het object ten 
zuiden van Maashees in de gemeente Vierlingsbeek, met bijlagen,
1950

250 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van het opstuwen van de Dommel 
op de productiviteit van gronden in de gemeente Waalre, met bijlagen,
1953
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Polders

Polders

251 Rapport inzake de bepaling van de plaats van de te vernieuwen bemalingsinrichting
van de polder het Oudland van Zevenbergen,
1952

252 Rapport inzake het onderzoek naar de te verwachten klink van een complex 
gronden in de binnenpolder van Terheyden,
1949

253 Rapport inzake de verbetering van de afwatering van de Willemspolder, met 
bijlagen,
1949

Waterschappen

Waterschappen

254 Rapport inzake de waterlozing van het waterschap Augusta,
1946

255 Stukken betreffende de verbetering van de afwatering en onderhoud van werken in 
het waterschap de Beneden Donge,
1936-1951

256 Rapport inzake de verbetering van de afwatering in het waterschap de Emiliapolder,
1935

257 Rapport inzake het onderzoek naar het ontwateringspeil in het waterschap 
Oudland van Zevenbergen en in een gedeelte van het waterschap de Grote 
Zonzeelse Polder, met bijlagen,
1954

1.1.2.3.8.7 Provincie Noord-Holland

1.1.2.3.8.7 Provincie Noord-Holland
Gemeenten

Gemeenten

258 Rapport inzake het drainageonderzoek in het gebied van de proefverkaveling 
Banne-Andijk in de gemeente Andijk,
1949

259 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake de bouw van 
een onderbemalingsinrichting door de Onderlinge Bemaling Burgerveen te Nieuw-
Vennep in de gelijknamige gemeente,
1943

260 Rapport inzake het drainagevooronderzoek op het bedrijf van de gebroeders Gort 
in de gemeente Nieuw Vennep,
1951

261 Rapport inzake de uit te voeren bijkomende werken bij de stichting van een 
bemalingsinrichting in de haven Schelphoek, gemeente Serooskerke,
1947
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Polders

Polders

262 Rapport inzake het drainage- en infiltratievooronderzoek op een zestiental 
objecten in de polder Heerhugowaard, met bijlagen,
1953

263 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake een geschil 
tussen de Staat en de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Scheurpolder 
omtrent de kostenvergoeding van een aangebrachte omkading,
1937

264 Rapport inzake het infiltratieonderzoek in de Vogelenzangse polder, met bijlagen,
1951

1.1.2.3.8.8 Provincie Overijssel

1.1.2.3.8.8 Provincie Overijssel
Gemeenten

Gemeenten

265 Rapport inzake het onderzoek naar een mogelijk optreden van verdroging van 
gronden door de omlegging van een gedeelte van de Hollander Graven in de 
gemeente Almelo, met bijlagen,
1951

266 Tekst van een voordracht over enkele aspecten van de verbetering van de Dinkel en 
zijn zijbeken benoorden het kanaal Almelo-Nordhorn in de gemeente Denekamp 
gehouden door P. Jansen-Verplanke,
1953

267 Rapport inzake het onderzoek naar het nut van een stuw voor een deel van het 
randgebied van de Linderbeek in de gemeenten Den Ham en Hellendoorn, met 
bijlagen,
1954

268 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van de bemaling van een kleiput op 
het optreden van droogteschade in een complex aangrenzende gronden te Hasselo 
in de gemeente Hengelo, met bijlagen,
1954

269 Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden van infiltratie van 
zandgronden langs de Regge onder Archem in de gemeente Ommen, met bijlage,
1950

270 Rapport inzake het onderzoek naar de invloed van kanaalpeilverlaging op de 
productiviteit van de aangrenzende gronden in pand 6 van het kanaal Almelo-
Nordhorn in de gemeenten Ootmarsum en Weerselo, met bijlagen,
1952

Waterschappen

Waterschappen

271 Tekst van een voordracht over waterstandsproblemen rond de benedenloop van de
Overijsselse Vecht in de waterschappen Noordervechtdijken, Dieze en Herfte 
gehouden door A.B. Huis in't Veld,
1953



2.11.42 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 47

272 Rapport inzake het onderzoek naar de noodzaak en de mogelijkheden van 
infiltratie van een complex gronden in het Brektum van het waterschap de Regge, 
met bijlagen,
1952

1.1.2.3.8.9 Provincie Utrecht

1.1.2.3.8.9 Provincie Utrecht
Gemeenten

Gemeenten

273 Rapport inzake het drainagevooronderzoek op het bedrijf van C. Verhoef te 
Jutphaas in gemeente Nieuwegein,
1954

274 Rapport inzake het onderzoek naar de waterhuishouding van de gronden langs de 
Leidse Rijn bekend onder de naam Hoge Weide in de gemeente Utrecht, met 
bijlagen,
1951

Polders

Polders

275 Rapport inzake het onderzoek naar het gewenste polderpeil en de 
bodemgesteldheid in de polders Kockengen en Spengen, met bijlagen,
1954

276 Rapport inzake het onderzoek naar de ontwatering van de polder Laag-Nieuwkoop,
met bijlagen,
1947

Waterschappen

Waterschappen

277 Rapport inzake de bemaling van het waterschap Beoosten de Eem,
1936

278 Rapport inzake de verbetering van de ontwatering in het Oostzijdse Waterschap,
1943

279 Rapport inzake het onderzoek naar de problematiek van het inkalven van 
slootwanden nabij de Vlowijker Wetering in het waterschap Rijn en Dijk,
1946

1.1.2.3.8.10 Provincie Zeeland

1.1.2.3.8.10 Provincie Zeeland
Algemeen

Algemeen

280 Tekst van een voordracht over enkele aspecten van het drainagevooronderzoek in 
Zeeland gehouden door G.N. Lokhorst,
1954

Polders

Polders

281 Rapport inzake de verbetering van de afwatering van de calamiteuze Burgh- en 
Westlandpolder, met bijlagen,
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1948

282 Rapport inzake de verbetering van de afwatering van de Klein Beddewaerde of 
Saspolder, met bijlagen,
1949

283 Plan voor de verbetering van de watergangen in de polders Klinkerland en 
Battenoord,
1934

284 Rapport inzake de verbetering van de afwatering van de polder Kraaijenisse, met 
bijlagen,
1952

285 Tekst van een voordracht over het onderzoek naar de waterbeheersing in de 
Kraayertpolders gehouden door G.C. Maas,
1951

286 Rapport inzake het onderzoek naar de bodemgesteldheid en het meest gewenste 
polderpeil in de Nieuw-Neuzen polder, met bijlagen,
1954

287 Rapport inzake de verbetering van de afwatering in de polder Oude Land van Oude 
Tonge,
1938

288 Rapport inzake de ontwatering van het Windgat bij Othene in de Zaamslagpolder,
1943

Waterschappen

Waterschappen

289 Rapporten inzake de verbetering van de afwatering van het waterschap de Oude 
Polders lozende op de haven van Middelharnis, met bijlagen,
1935

290 Stukken betreffende de verbetering van de afwatering en onderhoud van werken in 
het waterschap Schouwen,
1947-1952

291 Stukken betreffende de verbetering van de afwatering in het waterschap het Vrije 
van Sluis,
1948

1.1.2.3.8.11 Provincie Zuid-Holland

1.1.2.3.8.11 Provincie Zuid-Holland
Gemeenten

Gemeenten

292 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de landbouw in de 
Krimpenerwaard, gemeente Krimpenerwaard door cultuurtechnische maatregelen,
1942

293 Rapport inzake het onderzoek naar de grondwaterstand in het uitmijngebied in de 
gemeente Ouddorp,
1949
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294-295 Rapporten inzake het drainagevooronderzoek op bedrijven te Hazerswoude, 
gemeente Rijneveld, met bijlagen,
1953-1954
294 Bedrijf van IJ. Bol
295 Bedrijf van J. Voets

296 Rapport inzake het onderzoek naar de waterhuishoudkundige toestand op Bonda's 
proefboerderij in de gemeente Wassenaar,
1950

Hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap

297 Rapport inzake het uitdiepen van boezemwateren in het hoogheemraadschap 
Rijnland, met bijlage,
1951

Polders

Polders

298 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
Benthuizer Noord- en Zuidpolder en de Benthornerpolder, met bijlagen,
1948

299 Rapport inzake het onderzoek naar de polderpeilen van de polders Binnenland, 
Buitenland, Binnenland van Rhoon, Buitenland van Rhoon, Nieuw Pendrecht, 
Ziedewij en Zuidpolder lozende op de boezem de Koedood en bij het Barendrechtse
Veer, met bijlagen,
1949

300 Rapport inzake de modernisering van het gemaal van de polder Broekvelden en 
Vettenbroek, met bijlagen,
1947

301 Rapporten inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
Driemanspolder, met bijlagen,
1948-1953

302 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
polders op het eiland Goeree en Overflakkee, met bijlage,
1946

303 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
Graspolder op Rozenburg, met bijlagen,
1949

304 Rapport betreffende het onderzoek naar het gewenste peil in de polder Heenvliet 
ten westen van het Voornse kanaal,
1951

305 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
Krabbenpolder op Rozenburg, met bijlage,
1948

306 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
de Kijvelanden, met bijlagen,
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1950

307 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
Molengorzen op de polder Velgersdijk, met bijlagen,
1941

308 Stukken betreffende het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
Mijlpolder,
1938-1940

309 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afvoer van afvalwater van
de warmwatervlasroterijen te 's-Gravendeel ter voorkoming van watervervuiling in 
de polder Nieuw Bonaventura en de Mijlpolder,
1940

310 Rapporten inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering en van 
waterinlaat van de polders Nieuwekade, Oudekade en Zuidland, met bijlagen,
1950-1951

311 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
Nieuw Pendrecht, met bijlage,
1940

312 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
de Oost- en West-Zomerlanden, met bijlagen,
1951

313 Rapport inzake het onderzoek naar het meest gewenste polderpeil in de polder 
Oost-IJsselmonde, met bijlagen,
1952

314 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
Oud Beijerland, met bijlagen,
1938

315 Rapporten inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
polder het Oude Land, met bijlagen,
1940-1948

316 Concept-overeenkomst tussen het waterleidingsbedrijf de Drinkwaterleiding 
Goeree en Overvlakkee en de polder het Oude-Nieuwland inzake de verruiming van
de polderwatergangen, met bijlagen,
1952

317 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
Oude en Nieuwe Struijten, met bijlage,
1944

318 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
de Oude Stad, met bijlagen,
1943

319 Stukken betreffende het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
polder Oud Hongerland, met bijlagen,
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1943-1947

320 Rapport inzake het onderzoek naar de ontwatering van de polder Oud Piershil te 
Piershil, met bijlagen,
1939

321 Rapport inzake de bemaling en de afwatering van de Poelpolder, met bijlagen,
1949

322 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering voor het 
onderdeel Nieuw Rozenburg van de polder Rozenburg en Blankenburg, met 
bijlagen,
1949

323 Rapport inzake het onderzoek naar het gewenste peil in de gecombineerde 
Ruygelaanse en Zonneveldse polder, met bijlagen,
1953

324 Brief aan het bestuur van de polder Schieveen inzake de afwatering van de Oude 
Droogmaking, met bijlagen,
1950

325 Stukken betreffende het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de 
polders Vier Polders, Heenvliet en Zwartewaal,
1872, 1947

326 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
Waard Nieuwland, met bijlagen,
1943

327 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
het West-Nieuwland te Ouddorp, met bijlagen,
1951

328 Rapport inzake de wijziging in de waterhuishouding van de Woudse Droogmakerij, 
onderdeel van de Woudse Polder,
1948

329 Rapporten inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van 
gronden van het landbouwbedrijf Landverbetering te West-Rozenburg in de polder 
de Zeehond, met bijlagen,
1949-1951

330 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake het dichten van
kavelsloten in de polder Zevenhoven,
1942

Waterschappen

Waterschappen

331 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de boezem van het 
waterschap de Holle Mare,
1949

332 Rapporten over de voorgenomen verplaatsing van het Koedoodgemaal in het 
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waterschap Koedood en de daaraan voor de polders onder Rhoon en Barendrecht 
verbonden gevolgen, met bijlagen,
1945-1954

333 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van in het 
waterschap de Noordsluis gelegen gronden, met bijlagen,
1929

334 Rapport inzake het onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de polder 
Albrandswaard in het waterschap de Oude en Nieuwe Maasdijken voor het Land 
van Rhoon, met bijlagen,
1951

1.1.2.3.9 WEGENAANLEG

1.1.2.3.9 WEGENAANLEG

335 Stukken betreffende de advisering van de directeur-generaal inzake het besteden 
van gemeentegelden aan wegenaanleg in de provincie Friesland,
1939

336 Rapport betreffende het onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw in de 
gemeente Veendam van de aanleg van een scheepsvaartkanaal en de rijksweg 33 in 
het kader van de ontsluitingsplannen voor de Groninger veenkoloniën,
1951

337 Tekst van een voordracht over wegverharding gehouden door J. de Jager,
1951

1.1.2.3.10 WETGEVING

1.1.2.3.10 WETGEVING

338 Advies aan de directeur-generaal inzake de wijziging van het reglement van het 
waterschap Vinkenveense en Proostdijerpolders, met bijlagen,
1938

339 Stukken betreffende de totstandkoming van de Ruilverkavelingswet 1954,
1951-1954

1.2 ARCHIEF VAN DE ADVIESCOMMISSIE INZAKE HET ONDERZOEK NAAR DE WATERSCHAPSLASTEN IN NEDERLAND 1935-1942

1.2 ARCHIEF VAN DE ADVIESCOMMISSIE INZAKE HET ONDERZOEK NAAR DE 
WATERSCHAPSLASTEN IN NEDERLAND 1935-1942

340 Notulen van vergaderingen, met bijlagen,
1935-1942

341 Rapport inzake het onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland,
1942

1.3 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE AD HOC TER BESTUDERING VAN DE GRONDSLAGEN VAN DE WATERHUISHOUDING VAN DE LANDBOUW IN NEDERLAND 1950-1951

1.3 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE AD HOC TER BESTUDERING VAN DE GRONDSLAGEN 
VAN DE WATERHUISHOUDING VAN DE LANDBOUW IN NEDERLAND 1950-1951

342 Rapporten,
1950-1951

343 Notulen van de derde vergadering,
1951
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1.4 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE SUBSIDIËRING BOERDERIJENBOUW 1953-1954

1.4 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE SUBSIDIËRING BOERDERIJENBOUW 1953-1954

344 Notulen van vergaderingen, met bijlagen,
1953-1954

1.5 ARCHIEF VAN DE DRAINAGE-ADVIESCOMMISSIE 1952-1954

1.5 ARCHIEF VAN DE DRAINAGE-ADVIESCOMMISSIE 1952-1954

345 Notulen van vergaderingen,
1952-1954

1.6 ARCHIEF VAN DE STUDIECOMMISSIE VIJFHERENLANDEN 1951

1.6 ARCHIEF VAN DE STUDIECOMMISSIE VIJFHERENLANDEN 1951

346 Notulen van een vergadering,
1951

1.7 WERKGROEP DRAINAGE-ONDERHOUD EN PROPAGANDA 1952

1.7 WERKGROEP DRAINAGE-ONDERHOUD EN PROPAGANDA 1952

347 Stukken betreffende de doelstelling en werkwijze,
1952

1.8 DOCUMENTATIE

1.8 DOCUMENTATIE

348 Gedenkboek Hoe Nederland Groeide uitgegeven ter gelegenheid van het tweede 
lustrum van de Cultuurtechnische Dienst,
1946
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2. ARCHIEVEN VAN DE CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE EN DE DAARONDER RESSORTERENDE COMMISSIES (1911-) 1924-1954 (-1963)

2. ARCHIEVEN VAN DE CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE EN DE 
DAARONDER RESSORTERENDE COMMISSIES (1911-) 1924-1954 (-1963)

2.1 ARCHIEF VAN DE CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE (1911-) 1924-1954 (-1963)

2.1 ARCHIEF VAN DE CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE (1911-) 1924-1954 (-
1963)

2.1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

2.1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

349 Kwartaalverslagen,
1935, 1951-1952

350-352 Notulen van vergaderingen,
1935-1955
350 1935-1949
351 1950 - 23 april 1953
352 1 juni 1953 - 1955

2.1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

2.1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1.2.1 Organisme

2.1.2.1 ORGANISME

353 Begroting van de uitgaven voor 1937,
1936

354 Stukken betreffende de samenstelling van de Cultuurtechnische Commissie,
1937-1952

355 Stukken betreffende het verstrekken van dienstvoorschriften en richtlijnen met 
betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden,
1939-1953

2.1.2.2 Taakuitvoering

2.1.2.2 TAAKUITVOERING
2.1.2.2.1 WETGEVING

2.1.2.2.1 WETGEVING

356 Stukken betreffende de totstandkoming van de Ruilverkavelingswet 1938,
1936-1937

2.1.2.2.2 RUILVERKAVELINGEN BIJ WET

2.1.2.2.2 RUILVERKAVELINGEN BIJ WET
2.1.2.2.2.1 Provincie Drenthe

2.1.2.2.2.1 Provincie Drenthe
Anreep-Schieven

Anreep-Schieven

357-360 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1955
357 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
358 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
359 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
360 opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
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Buinen

Buinen

361-365 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1958
361 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
362 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en, uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
363 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
364 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
365 Kosten van de ruilverkaveling

Dwingelder en Lheeder Esschen

Dwingelder en Lheeder Esschen

366-382 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1960
366 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

367-375 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
367 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
368 Percelenregiser
369 Eigenaren, gebruikers en schattingsregister
370 Kadastrale extracten
371 Register van hypotheken
372 Overzichtsregisters oude kadastrale toestand nrs. 1-

199
373 Overzichtsregisters oude kadastrale toestand nrs. 

200-419
374 Wensenregister
375 Lijsten van rechthebbenden

376-380 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
376 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
377 Werkplan I
378 Plan van wegen en waterlopen
379 Toedelingsregister
380 Landschapsplan

381 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

382 Kosten van de ruilverkaveling
Elper Esschen

Elper Esschen

383-395 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1945-1959
383 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

384-392 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
384 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
385 Percelenregister
386 Schattingsregister
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387 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 
van de percelen

388 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed
na de schatting

389 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
390 Wensenregister
391 Naamkaarten
392 Naamlijst, lijst van rechthebbenden, bezitskaarten

393 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
394 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
395 Kosten van de ruilverkaveling

Ermer Esch

Ermer Esch

396-410 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1943-1959
396 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

397-403 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
397 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
398 Percelenregister
399 Eigendomsregister
400 Register van hypotheken
401 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
402 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
403 Lijsten van rechthebbenden

404-408 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
404 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
405 Plan van wegen en waterlopen
406 Toedelingsregisters
407 Kadastrale toedelingskaarten
408 Landschapsplan

409 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

410 Kosten van de ruilverkaveling
Exloër Esch

Exloër Esch

411-430 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1954
411 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

412-423 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
412 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
413 Percelenregister
414 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
415 Eigendomsregister
416 Schattingsregister
417 Kadastrale extracten
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418 Register van hypotheken
419 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
420 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
421 Wensenregister
422 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
423 Lijsten van rechthebbenden

424-428 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
424 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
425 Werkplan I
426 Werkplan II
427 Toedelingsregisters
428 Kadastrale toedelingskaarten

429 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

430 Kosten van de ruilverkaveling
Exloërveen

Exloërveen

431-444 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1930-1933
431 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

432-442 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
432 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
433 Percelenregister
434 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
435 Eigendomsregister
436 Schattingsregister
437 Kadastrale extracten
438 Register van hypotheken
439 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
440 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
441 Wensenregister
442 Lijsten van rechthebbenden

443 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
444 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
Gasselter Esch

Gasselter Esch

445-460 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1943-1956
445 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

446-454 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
446 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken



58 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

447 Percelenregister
448 Eigendomsregister
449 Register van hypotheken
450 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
451 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
452 Wensenregister
453 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
454 Lijsten van rechthebbenden

455-458 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
455 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
456 Werkplan I
457 Werkplan II
458 Toedelingsregisters

459 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

460 Kosten van de ruilverkaveling
Geeser Esch

Geeser Esch

461-481 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1958
461 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

462-472 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
462 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
463 Percelenregister
464 Kaartsysteem van eigenaren
465 Kadastrale kaarten van eigenaren
466 Register van hypotheken
467 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
468 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
469 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
470 Wensenregister
471 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
472 Lijsten van rechthebbenden

473-479 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
473 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
474 Werkplan I
475 Werkplan II
476 Plan van wegen en waterlopen
477 Toedelingsregisters
478 Kadastrale toedelingskaarten
479 Landschapsplan

480 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

481 Kosten van de ruilverkaveling
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Havelter Made

Havelter Made

482-495 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1927-1942
482 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

483-493 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
483 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
484 Percelenregister
485 Lijst van belanghebbenden
486 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
487 Kadastrale extracten
488 Register van hypotheken
489 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
490 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
491 Wensenregister
492 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
493 Lijsten van rechthebbenden

494 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
495 Kosten van de ruilverkaveling

Heeserveld

Heeserveld

496 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1942

Laaghaler - Hooghaler Esschen

Laaghaler - Hooghaler Esschen

497-513 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1945-1959
497 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

498-507 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
498 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
499 Percelenregister
500 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
501 Register van hypotheken
502 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
503 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
504 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
505 Wensenregister
506 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
507 Lijsten van rechthebbenden

508-511 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
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508 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
509 Werkplan I
510 Werkplan II
511 Plan van wegen en waterlopen

512 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

513 Kosten van de ruilverkaveling
Lheeder Made

Lheeder Made

514-525 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1929-1934
514 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

515-524 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
515 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
516 Percelenregister
517 Schattingsregister
518 Kadastrale extracten
519 Register van hypotheken
520 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
521 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
522 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
523 Wensenregister
524 Lijsten van rechthebbenden

525 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
Looner Esch

Looner Esch

526 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1947

Munstersche Veld

Munstersche Veld

527 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1944-1946

Odoorn

Odoorn

528-540 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1944-1958
528 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

529-537 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
529 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
530 Percelenregister
531 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
532 Kadastrale extracten
533 Register van hypotheken
534 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed
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na de schatting
535 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
536 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
537 Lijsten van rechthebbenden

538 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
539 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
540 Kosten van de ruilverkaveling

Odoorner Esch

Odoorner Esch

541-553 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1951
541 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

542-550 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
542 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
543 Percelenregister
544 Eigendomsregister
545 Kadastrale extracten
546 Register van hypotheken
547 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
548 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
549 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
550 Lijsten van rechthebbenden

551 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
552 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
553 Kosten van de ruilverkaveling

Rolder Esch

Rolder Esch

554 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1940-1941

Sleener Esch

Sleener Esch

555-574 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1959
555 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

556-567 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
556 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
557 Percelenregister
558 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

269
559 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

270-414
560 Kadastrale extracten
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561 Register van hypotheken
562 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
563 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
564 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
565 Wensenregister
566 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
567 Lijsten van rechthebbenden

568-572 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
568 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
569 Plan van wegen en waterlopen
570 Toedelingsregisters
571 Kadastrale toedelingskaarten
572 Landschapsplan

573 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

574 Kosten van de ruilverkaveling
Spierder Esch

Spierder Esch

575 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1949

Steenwijksmoer

Steenwijksmoer

576 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling
1940-1941

Uffelter Esch

Uffelter Esch

577-587 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1955
577 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

578-585 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
578 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
579 Percelenregister
580 Schattingsregister
581 Register van hypotheken
582 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
583 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
584 Wensenregister
585 Lijsten van rechthebbenden

586 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
587 Kosten van de ruilverkaveling

Uffelter Made

Uffelter Made

588-599 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
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1928-1937
588 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

589-597 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
589 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
590 Percelenregister
591 Eigendomsregister
592 Gebruikersregister
593 Register van hypotheken
594 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
595 Wensenregister
596 Lijsten van wegenaftrek
597 Lijsten van rechthebbenden

598 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
599 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
Valther Esch

Valther Esch

600-615 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1956
600 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

601-609 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
601 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
602 Percelenregister
603 Register van hypotheken
604 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
605 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
606 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
607 Wensenregister
608 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
609 Lijsten van rechthebbenden

610-613 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
610 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
611 Werkplan I
612 Werkplan II
613 Plan van wegen en waterlopen

614 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

615 Kosten van de ruilverkaveling
Veenakkers

Veenakkers

616 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1947-1948
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De Vorrelvenen

De Vorrelvenen

617-625 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1930-1933
617 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

618-624 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
618 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
619 Percelenregister
620 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
621 Eigendomsregister
622 Kadastrale extracten
623 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
624 Lijsten van rechthebbenden

625 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
Wallinger en Eursinger Esch

Wallinger en Eursinger Esch

626-636 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1951
626 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

627-634 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
627 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
628 Percelenregister
629 Schattingsregister
630 Register van hypotheken
631 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
632 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
633 Wensenregister
634 Lijsten van rechthebbenden

635 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
636 Kosten van de ruilverkaveling

Wapse

Wapse

637 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941

Westerborker Esschen

Westerborker Esschen

638-656 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1948-1959
638 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

639-648 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
639 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
640 Percelenregister
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641 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
642 Kadastrale extracten
643 Register van hypotheken
644 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
645 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
646 Wensenregister
647 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
648 Lijsten van rechthebbenden

649-654 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
649 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
650 Werkplan I
651 Werkplan II
652 Plan van wegen en waterlopen
653 Toedelingsregisters
654 Landschapsplan

655 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

656 Kosten van de ruilverkaveling
Wittelter Made

Wittelter Made

657-659 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1927-1930
657 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
658 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
659 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Zuidwolde

Zuidwolde

660 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1947

Zweeloër Esschen

Zweeloër Esschen

661-680 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1958
661 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

662-672 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
662 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
663 Percelenregister
664 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

50
665 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 51-

250
666 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

251-361
667 Register van hypotheken
668 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed
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na de schatting
669 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

199
670 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 200-

435
671 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
672 Lijsten van rechthebbenden

673-678 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
673 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
674 Werkplan I
675 Werkplan II
676 Plan van wegen en waterlopen
677 Toedelingsregisters
678 Landschapsplan

679 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

680 Kosten van de ruilverkaveling

681 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1943

Zwiggelter Esch

Zwiggelter Esch

682-686 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1959
682 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
683 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
684 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
685 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
686 Kosten van de ruilverkaveling

Het Zwinderscheveld

Het Zwinderscheveld

687-691 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1956
687 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
688 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
689 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
690 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
691 Kosten van de ruilverkaveling

2.1.2.2.2.2 Provincie Friesland

2.1.2.2.2.2 Provincie Friesland
Bovenveld

Bovenveld

692-702 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1952
692 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
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693-699 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
693 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
694 Percelenregister
695 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
696 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
697 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
698 Wensenregister
699 Lijsten van rechthebbenden

700 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
701 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
702 Kosten van de ruilverkaveling

De Grachtkavel

De Grachtkavel

703-705 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1941
703 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
704 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
705 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

706 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1940

Hollumer Mieden

Hollumer Mieden

707-717 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1925-1929
707 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

708-716 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
708 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
709 Lijst van belanghebbenden
710 Schattingsregister
711 Kadastrale extracten
712 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
713 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
714 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

182
715 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 183-

272
716 Lijsten van rechthebbenden

717 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag

718 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1940
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Jubbega - Schurega

Jubbega - Schurega

719-720 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1942
719 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
720 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
De Kampen

De Kampen

721-724 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1942-1957
721 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
722 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
723 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
724 Kosten van de ruilverkaveling

De Kolken

De Kolken

725-738 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1949-1954
725 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

726-735 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
726 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
727 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
728 Kadastrale extracten
729 Register van hypotheken
730 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
731 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

199
732 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 200-

487
733 Wensenregister
734 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
735 Lijsten van rechthebbenden

736 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
737 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
738 Kosten van de ruilverkaveling

De Merrie Made

De Merrie Made

739-741 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1928-1930
739 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
740 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
741 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
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De Mieden - Nes-West

De Mieden - Nes-West

742-761 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1957
742 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

743-754 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
743 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
744 Percelenregister
745 Eigendomsregister
746 Kadastrale extracten
747 Register van hypotheken
748 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
749 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
750 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-99
751 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 100-

350
752 Wensenregister
753 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
754 Lijsten van rechthebbenden

755-759 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
755 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
756 Werkplan I
757 Werkplan II
758 Plan van wegen en waterlopen
759 Toedelingsregisters

760 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

761 Kosten van de ruilverkaveling
Wollegaast

Wollegaast

762-779 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1949-1962
762 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

763-771 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
763 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
764 Percelenregister
765 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-3
766 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 4-

9
767 Register van hypotheken
768 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
769 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
770 Wensenregister



70 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

771 Lijsten van rechthebbenden

772-777 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
772 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
773 Werkplan I
774 Werkplan II
775 Plan van wegen en waterlopen
776 Toedelingsregisters
777 Landschapsplan

778 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

779 Kosten van de ruilverkaveling

780 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1949-1952

Het Workumer Nieland

Het Workumer Nieland

781 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1947-1951

2.1.2.2.2.3 Provincie Gelderland

2.1.2.2.2.3 Provincie Gelderland
Azewijnsche en Netterdensche Broek

Azewijnsche en Netterdensche Broek

782 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1943-1950

Beekbergen

Beekbergen

783-797 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1949-1960
783 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

784-793 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
784 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
785 Percelenregister
786 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. A -

G
787 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. H -

Z
788 Register van hypotheken
789 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
790 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
791 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
792 Wensenregister
793 Lijsten van rechthebbenden

794-797 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
794 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
795 Werkplan I
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796 Werkplan II
797 Toedelingsregisters

Beltrum I en II

Beltrum I en II

798-811 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1949-1962
798 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

799-804 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
799 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
800 Percelenregister
801 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
802 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

664
803 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 701-

814
804 Lijsten van rechthebbenden

805-810 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
805 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
806 Werkplan I nrs. 1-18
807 Werkplan I nrs. 19-24
808 Werkplan II nrs. 1-10
809 Werkplan II nrs. 11-24
810 Toedelingsregisters

811 Kosten van de ruilverkaveling
Brakel

Brakel

812-827 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1950
812 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

813-824 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
813 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
814 Percelenregister
815 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
816 Schattingsregister
817 Kadastrale extracten
818 Register van hypotheken
819 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
820 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
821 Wensenregister
822 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
823 Lijsten van erfdienstbaarheden
824 Lijsten van rechthebbenden

825 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
826 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
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827 Kosten van de ruilverkaveling
Duivensche Broek

Duivensche Broek

828-841 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1955
828 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

829-839 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
829 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
830 Percelenregister
831 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

199
832 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

200-498
833 Eigendomsregister
834 Kadastrale extracten
835 Register van hypotheken
836 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
837 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
838 Wensenregister
839 Lijsten van rechthebbenden

840 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
841 Kosten van de ruilverkaveling

Gelselaar

Gelselaar

842-846 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1959
842 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
843 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
844 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
845 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
846 Kosten van de ruilverkaveling

Hedel - Ammerzoden

Hedel - Ammerzoden

847-874 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1945-1952

847-848 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
847 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
848 Stemmingslijst

849-864 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
849 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
850 Percelenregister
851 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-
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299
852 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

300-1199
853 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

1200-2012
854 Eigendomsregister
855 Schattingsregister
856 Kadastrale extracten
857 Register van hypotheken
858 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
859 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
860 Wensenregister
861 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
862 Lijsten van erfdienstbaarheden
863 Lijsten van rechthebbenden
864 Staten van kadastrale wijzigingen

865-872 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
865 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
866 Werkplan I nrs. 1-10
867 Werkplan I nrs. 11-20
868 Werkplan II nrs. 1-10
869 Werkplan II nrs. 11-25
870 Toedelingsregisters Ammerzoden
871 Toedelingsregisters Hedel
872 Kadastrale toedelingskaarten

873 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

874 Kosten van de ruilverkaveling
Kesteren Opsheusden

Kesteren Opsheusden

875-886 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1958
875 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

876-885 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
876 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
877 Percelenregister
878 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
879 Kadastrale extracten
880 Register van hypotheken
881 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
882 Wensenregister
883 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
884 Lijsten van erfdienstbaarheden
885 Lijsten van rechthebbenden

886 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
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Lievelde

Lievelde

887-890 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1942-1956
887 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
888 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
889 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
890 Kosten van de ruilverkaveling

891 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1943-1950

Mallemsche Esch

Mallemsche Esch

892-896 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1936-1945
892 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
893 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
894 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
895 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
896 Kosten van de ruilverkaveling

Maurikse Wetering

Maurikse Wetering

897-915 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1963
897 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

898-907 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
898 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
899 Percelenregister
900 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

599
901 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

600-927
902 Schattingsregister
903 Kadastrale extracten
904 Register van hypotheken
905 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
906 Wensenregister
907 Lijsten van rechthebbenden

908-913 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
908 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
909 Werkplan I
910 Werkplan II nrs. 2-17
911 Werkplan II nrs. 18-30
912 Toedelingsregisters
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913 Kadastrale toedelingskaarten
914 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
915 Kosten van de ruilverkaveling

De Mheen

De Mheen

916-919 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1951
916 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
917 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
918 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
919 Kosten van de ruilverkaveling

Ochten - Dodewaard

Ochten - Dodewaard

920-938 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1959
920 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

921-931 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
921 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
922 Percelenregister
923 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
924 Eigendomsregister
925 Kadastrale extracten
926 Register van hypotheken
927 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
928 Wensenregister
929 Lijsten van erfdienstbaarheden
930 Lijsten van rechthebbenden
931 Staten van kadastrale wijzigingen

932-936 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
932 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
933 Werkplan I
934 Werkplan II
935 Plan van wegen en waterlopen
936 Landschapsplan

937 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

938 Kosten van de ruilverkaveling
Polder Hattem

Polder Hattem

939 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1942-1946

Putten

Putten

940-953 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
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1949-1957
940 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

941-947 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
941 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
942 Percelenregister
943 Eigendomsregister
944 Kadastrale extracten
945 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
946 Wensenregister
947 Lijsten van rechthebbenden

948-952 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
948 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
949 Werkplan I
950 Werkplan II
951 Toedelingsregisters
952 Kadastrale toedelingskaarten

953 Kosten van de ruilverkaveling
Reebroek

Reebroek

954 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1949-1950

Veenendaal

Veenendaal

955-964 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1952
955 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

956-963 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
956 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
957 Percelenregister
958 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

399
959 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

400-776
960 Eigendomsregister
961 Kadastrale extracten
962 Register van hypotheken
963 Lijsten van rechthebbenden

964 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
2.1.2.2.2.4 Provincie Groningen

2.1.2.2.2.4 Provincie Groningen
Balmahuizen

Balmahuizen

965-969 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1948-1959
965 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
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966 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen

967 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
968 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
969 Kosten van de ruilverkaveling

Glimmerpolder

Glimmerpolder

970-974 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1938-1958
970 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
971 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
972 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
973 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
974 Kosten van de ruilverkaveling

975 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1938-1943

Nieuwolda

Nieuwolda

976-980 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1958
976 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
977 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
978 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
979 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
980 Kosten van de ruilverkaveling

Noorder Olingerpolder

Noorder Olingerpolder

981-982 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1945-1952
981 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
982 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Noordlaarder Made

Noordlaarder Made

983-986 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1925-1929
983 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
984 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
985 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
986 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
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2.1.2.2.2.5 Provincie Limburg

2.1.2.2.2.5 Provincie Limburg
Arcen

Arcen

987-989 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1959
987 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
988 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
989 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Bax Hoeve

Bax Hoeve

990-994 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1938-1953
990 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
991 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
992 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
993 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
994 Kosten van de ruilverkaveling

Beesele Broek

Beesele Broek

995-998 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1938-1951
995 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
996 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
997 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
998 Kosten van de ruilverkaveling

Blitterswijk

Blitterswijk

999-1003 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1959
999 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1000 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1001 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1002 Kosten van de ruilverkaveling
1003 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de 

ruilverkaveling 1948
Buchten

Buchten

1004-1019 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1929-1944
1004 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1005-1016 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
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1005 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1006 Percelenregister
1007 Lijst van belanghebbenden
1008 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1009 Eigendomsregister
1010 Kadastrale extracten
1011 Register van hypotheken
1012 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1013 Wensenregister
1014 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1015 Lijsten van rechthebbenden
1016 Staten van kadastrale wijzigingen

1017 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1018 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1019 Kosten van de ruilverkaveling

Eggelsche en Keuperveld

Eggelsche en Keuperveld

1020-1023 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1951
1020 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1021 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1022 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1023 Kosten van de ruilverkaveling

Elst Bemden

Elst Bemden

1024-1034 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1936-1952
1024 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1025-1031 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1025 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1026 Percelenregister
1027 Lijst van belanghebbenden
1028 Kadastrale extracten
1029 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1030 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1031 Lijsten van rechthebbenden

1032 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1033 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1034 Kosten van de ruilverkaveling

Geleen

Geleen

1035-1038 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1955
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1035 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1036 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1037 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1038 Kosten van de ruilverkaveling

Heel en Panheel

Heel en Panheel

1039 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling
1947-1953

De Heesbeemden

De Heesbeemden

1040-1042 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1956
1040 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1041 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1042 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Helden (De Broekbemden)

Helden (De Broekbemden)

1043-1054 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1933-1936
1043 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1044-1052 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1044 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1045 Percelenregister
1046 Lijst van belanghebbenden
1047 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1048 Eigendomsregister
1049 Kadastrale extracten
1050 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1051 Wensenregister
1052 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1053 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1054 Kosten van de ruilverkaveling

Linne

Linne

1055-1059 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1931-1958
1055 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1056 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1057 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1058 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1059 Kosten van de ruilverkaveling
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Maasbree

Maasbree

1060-1063 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1933-1951
1060 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1061 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1062 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1063 Kosten van de ruilverkaveling

Meerlo

Meerlo

1064-1066 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1953
1064 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1065 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1066 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

1067 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1942

Meinweg

Meinweg

1068-1072 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1961
1068 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1069 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1070 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1071 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1072 Kosten van de ruilverkaveling

1073 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1944

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

1074-1077 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1942-1960
1074 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1075 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1076 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1077 Kosten van de ruilverkaveling

1078 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1943-1944

Nuth

Nuth

1079-1090 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
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1939-1951
1079 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1080-1087 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1080 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1081 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1082 Eigendomsregister
1083 Kadastrale extracten
1084 Register van hypotheken
1085 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1086 Wensenregister
1087 Lijsten van rechthebbenden

1088 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1089 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1090 Kosten van de ruilverkaveling

Ottersum

Ottersum

1091-1096 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1961

1091-1092 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1091 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1092 Lijsten van eigenaren

1093 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen

1094 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1095 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1096 Kosten van de ruilverkaveling

1097 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1946-1953

Posterholt

Posterholt

1098-1100 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1931-1955
1098 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1099 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1100 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

De Voorst

De Voorst

1101-1104 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1950-1959
1101 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1102 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1103 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
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1104 Kosten van de ruilverkaveling
Wanssum

Wanssum

1105 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1947-1962

Weerter Bosch

Weerter Bosch

1106-1116 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1938-1947
1106 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1107-1114 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1107 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1108 Percelenregister
1109 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1110 Kadastrale extracten
1111 Register van hypotheken
1112 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1113 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1114 Lijsten van rechthebbenden

1115 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1116 Kosten van de ruilverkaveling

2.1.2.2.2.6 Provincie Noord-Brabant

2.1.2.2.2.6 Provincie Noord-Brabant
De Aa

De Aa

1117-1135 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1954
1117 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1118-1130 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1118 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1119 Percelenregister
1120 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

300
1121 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

301-700
1122 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

701-817
1123 Eigendomsregister
1124 Kadastrale extracten
1125 Register van hypotheken
1126 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1127 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1128 Staten en kaarten houdende resultaten van het 



84 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

veldwerk
1129 Lijsten van erfdienstbaarheden
1130 Lijsten van rechthebbenden

1131-1133 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1131 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1132 Werkplan I
1133 Werkplan II

1134 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1135 Kosten van de ruilverkaveling
Berkumpolder

Berkumpolder

1136 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941

Bladel

Bladel

1137-1150 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1936-1939
1137 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1138-1148 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1138 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1139 Percelenregister
1140 Lijst van belanghebbenden
1141 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1142 Eigendomsregister
1143 Kadastrale extracten
1144 Register van hypotheken
1145 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1146 Wensenregister
1147 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1148 Lijsten van rechthebbenden

1149 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1150 Kosten van de ruilverkaveling

De Bleeken

De Bleeken

1151-1153 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1926-1931
1151 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1152 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1153 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Bovenkerk

Bovenkerk

1154-1167 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1943
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1154 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1155-1164 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1155 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1156 Percelenregister
1157 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1158 Eigendomsregister
1159 Kadastrale extracten
1160 Register van hypotheken
1161 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1162 Wensenregister
1163 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1164 Lijsten van rechthebbenden

1165 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1166 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1167 Kosten van de ruilverkaveling

Broekzijde

Broekzijde

1168 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1957

Buitendijkse Hooipolder

Buitendijkse Hooipolder

1169-1181 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1936-1951
1169 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1170-1179 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1170 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1171 Percelenregister
1172 Lijst van belanghebbenden
1173 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1174 Kadastrale extracten
1175 Register van hypotheken
1176 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1177 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1178 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1179 Lijsten van rechthebbenden

1180 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1181 Kosten van de ruilverkaveling

Deurne

Deurne

1182-1194 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1942-1958
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1182 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1183-1191 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1183 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1184 Percelenregister
1185 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1186 Eigendomsregister
1187 Kadastrale extracten
1188 Register van hypotheken
1189 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1190 Lijsten van erfdienstbaarheden
1191 Lijsten van rechthebbenden

1192 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1193 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1194 Kosten van de ruilverkaveling

Diessensche Broek

Diessensche Broek

1195-1208 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1951
1195 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1196-1205 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1196 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1197 Percelenregister
1198 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1199 Eigendomsregister
1200 Schattingsregister
1201 Kadastrale extracten
1202 Register van hypotheken
1203 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1204 Wensenregister
1205 Lijsten van rechthebbenden

1206 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1207 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1208 Kosten van de ruilverkaveling

Het Eendennest

Het Eendennest

1209-1221 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1944-1957
1209 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1210-1215 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1210 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1211 Percelenregister
1212 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
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1213 Kadastrale extracten
1214 Register van hypotheken
1215 Lijsten van rechthebbenden

1216-1219 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1216 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1217 Werkplan I
1218 Plan van wegen en waterlopen
1219 Toedelingsregisters

1220 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1221 Kosten van de ruilverkaveling

1222 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1946-1951

Geffen

Geffen

1223-1226 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1936-1949
1223 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1224 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1225 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1226 Kosten van de ruilverkaveling

De Gemeene Hoeven

De Gemeene Hoeven

1227 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1925-1926

Heeze

Heeze

1228 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1948

Hoevensche Beemden

Hoevensche Beemden

1229 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling
1939-1941

Hooghaghorst

Hooghaghorst

1230-1233 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1949-1959
1230 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1231 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1232 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1233 Kosten van de ruilverkaveling

Huizenbeemd

Huizenbeemd

1234-1245 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
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1940-1953
1234 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1235-1243 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1235 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1236 Percelenregister
1237 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1238 Register van hypotheken
1239 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1240 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1241 Wensenregister
1242 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1243 Lijsten van rechthebbenden

1244 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1245 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
De Kleine Oude Straat

De Kleine Oude Straat

1246-1259 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1943
1246 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1247-1256 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1247 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1248 Percelenregister
1249 Lijst van belanghebbenden
1250 Eigendomsregister
1251 Kadastrale extracten
1252 Register van hypotheken
1253 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1254 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1255 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1256 Wensenregister

1257 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1258 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1259 Kosten van de ruilverkaveling

Kromgat

Kromgat

1260-1271 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1944-1954
1260 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1261-1269 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
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1261 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1262 Percelenregister
1263 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1264 Eigendomsregister
1265 Schattingsregister
1266 Kadastrale extracten
1267 Register van hypotheken
1268 Wensenregister
1269 Lijsten van rechthebbenden

1270 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1271 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
Laag Hemaal en Lith

Laag Hemaal en Lith

1272-1283 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1942-1948
1272 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1273-1280 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1273 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1274 Percelenregister
1275 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

440
1276 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

441-573
1277 Eigendomsregister
1278 Register van hypotheken
1279 Wensenregister
1280 Lijsten van rechthebbenden

1281 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1282 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1283 Kosten van de ruilverkaveling

De Leek

De Leek

1284-1297 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1927-1935
1284 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1285-1296 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1285 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1286 Percelenregister
1287 Lijst van belanghebbenden
1288 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1289 Eigendomsregister
1290 Kadastrale extracten
1291 Register van hypotheken
1292 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1293 Wensenregister
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1294 Staten en kaarten houdende resultaten van het 
veldwerk

1295 Lijsten van erfdienstbaarheden
1296 Lijsten van rechthebbenden

1297 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker

Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker

1298-1307 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1947
1298 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1299-1304 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1299 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1300 Percelenregister
1301 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1302 Eigendomsregister
1303 Register van hypotheken
1304 Lijsten van rechthebbenden

1305 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1306 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1307 Kosten van de ruilverkaveling

Lithoijen

Lithoijen

1308-1318 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1931-1951
1308 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1309-1316 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1309 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1310 Lijst van belanghebbenden
1311 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1312 Eigendomsregister
1313 Kadastrale extracten
1314 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1315 Wensenregister
1316 Lijsten van rechthebbenden

1317 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1318 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
St. Maartenspolder

St. Maartenspolder

1319 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1929-1930

De Margriet

De Margriet

1320 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
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1941-1943
De Moddervelden

De Moddervelden

1321 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1938-1941

Moergestel

Moergestel

1322-1332 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1929-1934
1322 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1323-1331 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1323 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1324 Percelenregister
1325 Lijst van belanghebbenden
1326 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1327 Eigendomsregister
1328 Kadastrale extracten
1329 Register van hypotheken
1330 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1331 Wensenregister

1332 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

1333 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1929-1930

Het Molenbroek

Het Molenbroek

1334 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1948

De Nulanden

De Nulanden

1335-1337 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1933-1936
1335 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1336 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1337 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Ommel en Beekerloopje

Ommel en Beekerloopje

1338-1342 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1945-1959
1338 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1339 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1340 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1341 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
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1342 Kosten van de ruilverkaveling
Overdiepsche Polder

Overdiepsche Polder

1343-1353 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1943-1949
1343 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1344-1350 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1344 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1345 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1346 Eigendomsregister
1347 Kadastrale extracten
1348 Register van hypotheken
1349 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1350 Lijsten van rechthebbenden

1351 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1352 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1353 Kosten van de ruilverkaveling

De Scheeken

De Scheeken

1354-1366 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1938-1956
1354 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1355-1362 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1355 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1356 Percelenregister
1357 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1358 Eigendomsregister
1359 Kadastrale extracten
1360 Register van hypotheken
1361 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1362 Lijsten van rechthebbenden

1363-1364 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1363 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1364 Toedelingsregisters

1365 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1366 Kosten van de ruilverkaveling

1367 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1940-1949

Schijndel

Schijndel

1368 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
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1928-1929
Sluis 13

Sluis 13

1369-1373 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1959
1369 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1370 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1371 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1372 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1373 Kosten van de ruilverkaveling

Smaldonken

Smaldonken

1374 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1952

Somerensche Akker

Somerensche Akker

1375-1384 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1951
1375 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1376-1382 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1376 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1377 Percelenregister
1378 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1379 Eigendomsregister
1380 Register van hypotheken
1381 Lijsten van erfdienstbaarheden
1382 Lijsten van rechthebbenden

1383 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1384 Kosten van de ruilverkaveling

Son en Breugel

Son en Breugel

1385 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1929

Spoordonk

Spoordonk

1386-1402 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1953
1386 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1387-1397 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1387 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1388 Percelenregister
1389 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1390 Eigendomsregister
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1391 Kadastrale extracten
1392 Register van hypotheken
1393 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1394 Wensenregister
1395 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1396 Lijsten van erfdienstbaarheden
1397 Lijsten van rechthebbenden

1398-1400 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1398 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1399 Berekening van de werkplannen
1400 Toedelingsregisters

1401 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1402 Kosten van de ruilverkaveling

1403 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1940-1950

Strijbeeksche Heide

Strijbeeksche Heide

1404-1407 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1927-1933
1404 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1405 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1406 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1407 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
Udenhout

Udenhout

1408 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1951

Vliegveld Nistelrode

Vliegveld Nistelrode

1409-1420 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1950
1409 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1410-1419 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1410 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1411 Percelenregister
1412 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1413 Eigendomsregister
1414 Kadastrale extracten
1415 Register van hypotheken
1416 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1417 Wensenregister
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1418 Lijsten van erfdienstbaarheden
1419 Lijsten van rechthebbenden

1420 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
Wanroysche Peel

Wanroysche Peel

1421-1435 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1927-1933
1421 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1422-1432 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1422 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1423 Percelenregister
1424 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1425 Eigendomsregister
1426 Kadastrale extracten
1427 Register van hypotheken
1428 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1429 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1430 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1431 Wensenregister
1432 Lijsten van rechthebbenden

1433 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1434 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1435 Kosten van de ruilverkaveling

2.1.2.2.2.7 Provincie Noord-Holland

2.1.2.2.2.7 Provincie Noord-Holland
De Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg

De Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg

1436-1440 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1942
1436 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1437 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1438 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1439 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1440 Kosten van de ruilverkaveling

Castricummer en Groot Limmerpolder

Castricummer en Groot Limmerpolder

1441 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1940-1949

Eilandspolder

Eilandspolder

1442-1443 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1946
1442 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling



96 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

1443 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen

Gooise Zomerkade

Gooise Zomerkade

1444-1448 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1939
1444 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1445 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1446 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1447 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1448 Kosten van de ruilverkaveling

Marken

Marken

1449-1461 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1931-1934
1449 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1450-1459 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1450 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1451 Percelenregister
1452 Lijst van belanghebbenden
1453 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1454 Eigendomsregister
1455 Schattingsregister
1456 Kadastrale extracten
1457 Register van hypotheken
1458 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1459 Wensenregister

1460 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1461 Kosten van de ruilverkaveling

Polder Valkkoog

Polder Valkkoog

1462-1477 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1944-1960
1462 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1463-1472 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1463 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1464 Percelenregister
1465 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1466 Register van hypotheken
1467 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1468 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1469 Overzichtsregister oude kadastrale toestand



2.11.42 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 97

1470 Wensenregister
1471 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1472 Lijsten van rechthebbenden

1473-1476 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1473 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1474 Plan van wegen en waterlopen
1475 Kadastrale toedelingskaarten
1476 Landschapsplan

1477 Kosten van de ruilverkaveling
Polder het Woud

Polder het Woud

1478-1493 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1958
1478 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1479-1488 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1479 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1480 Percelenregister
1481 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1482 Gebruikersregister
1483 Kadastrale extracten
1484 Register van hypotheken
1485 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1486 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1487 Wensenregister
1488 Lijsten van rechthebbenden

1489-1491 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1489 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1490 Plan van wegen en waterlopen
1491 Kadastrale toedelingskaarten

1492 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1493 Kosten van de ruilverkaveling
Terschelling

Terschelling

1494-1511 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1934-1949
1494 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1495-1504 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1495 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1496 Percelenregister
1497 Kadastrale extracten
1498 Register van hypotheken
1499 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
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1500 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-
299

1501 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 300-
599

1502 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 600-
899

1503 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 900-
1108

1504 Lijsten van rechthebbenden

1505-1509 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1505 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1506 Werkplan I
1507 Werkplan II
1508 Toedelingsregisters
1509 Landschapsplan

1510 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1511 Kosten van de ruilverkaveling

1512 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1934-1947

Velserbroek

Velserbroek

1513-1532 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1958
1513 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1514-1524 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1514 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1515 Percelenregister
1516 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1517 Eigendomsregister
1518 Kadastrale extracten
1519 Register van hypotheken
1520 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1521 Wensenregister
1522 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1523 Lijsten van erfdienstbaarheden
1524 Lijsten van rechthebbenden

1525-1530 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1525 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1526 Werkplan I
1527 Werkplan II
1528 Plan van wegen en waterlopen
1529 Toedelingsregisters
1530 Kadastrale toedelingskaarten

1531 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom



2.11.42 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 99

1532 Kosten van de ruilverkaveling
Waarlands- en Slootgaardspolder

Waarlands- en Slootgaardspolder

1533-1545 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1956
1533 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1534-1542 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1534 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1535 Percelenregister
1536 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
1537 Register van hypotheken
1538 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1539 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1540 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1541 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1542 Lijsten van rechthebbenden

1543 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1544 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1545 Kosten van de ruilverkaveling

Wervershoof

Wervershoof

1546 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1951

Wieringen

Wieringen

1547-1565 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1931-1953
1547 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1548-1559 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1548 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1549 Percelenregister
1550 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

299
1551 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

300-599
1552 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

600-855
1553 Eigendomsregister
1554 Kadastrale extracten
1555 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1556 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1557 Wensenregister
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1558 Staten en kaarten houdende resultaten van het 
veldwerk

1559 Lijsten van rechthebbenden

1560-1564 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1560 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1561 Werkplan I
1562 Werkplan II nrs. 1-7
1563 Werkplan II nrs. 8-12
1564 Landschapsplan

1565 Kosten van de ruilverkaveling

1566 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1947-1948

Zuid-Scharwouder Polder

Zuid-Scharwouder Polder

1567-1578 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1951
1567 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1568-1575 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1568 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1569 Percelenregister
1570 Kadastrale extracten
1571 Register van hypotheken
1572 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1573 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1574 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1575 Lijsten van rechthebbenden

1576 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1577 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1578 Kosten van de ruilverkaveling

2.1.2.2.2.8 Provincie Overijssel

2.1.2.2.2.8 Provincie Overijssel
De Alberger Esch

De Alberger Esch

1579-1583 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1933-1957
1579 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1580 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1581 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1582 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1583 Kosten van de ruilverkaveling
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Het Arriërveld

Het Arriërveld

1584-1586 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1951
1584 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1585 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1586 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Beltschutsloot

Beltschutsloot

1587 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1940-1941

Het Bruine Veld

Het Bruine Veld

1588 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1938

Het Collendoorner Veen c.a.

Het Collendoorner Veen c.a.

1589-1597 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1952
1589 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1590-1594 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1590 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1591 Percelenregister
1592 Register van hypotheken
1593 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1594 Lijsten van rechthebbenden

1595 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1596 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1597 Kosten van de ruilverkaveling

Colmschate

Colmschate

1598 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1948-1950

Daarler Esch

Daarler Esch

1599-1603 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1957
1599 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1600 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1601 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1602 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1603 Kosten van de ruilverkaveling
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Daarlerveen

Daarlerveen

1604 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1940

Enter Esch

Enter Esch

1605 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1933-1934
Genemuiden

1606 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1952

Groot Driene

Groot Driene

1607-1611 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1943-1958
1607 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1608 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1609 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1610 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1611 Kosten van de ruilverkaveling

Hasseler en Deurninger Esch

Hasseler en Deurninger Esch

1612-1622 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1953
1612 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1613-1620 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1613 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1614 Percelenregister
1615 Schattingsregister
1616 Register van hypotheken
1617 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1618 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1619 Wensenregister
1620 Lijsten van rechthebbenden

1621 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1622 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
Heemser en Diffeler Esch

Heemser en Diffeler Esch

1623 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1948
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Heemser Esch

Heemser Esch

1624 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941

Heemserveld

Heemserveld

1625 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1940

Hellendoornsche Esch

Hellendoornsche Esch

1626-1630 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1957
1626 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1627 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1628 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1629 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1630 Kosten van de ruilverkaveling

Mageler Esch

Mageler Esch

1631-1634 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1933-1959
1631 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1632 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1633 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1634 Kosten van de ruilverkaveling

De Molengoot

De Molengoot

1635-1647 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1946
1635 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1636-1641 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1636 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1637 Percelenregister
1638 Kadastrale extracten
1639 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

199
1640 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 200-

354
1641 Lijsten van rechthebbenden

1642-1645 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1642 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1643 Plan van wegen en waterlopen
1644 Toedelingsregisters



104 LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC 2.11.42

1645 Kadastrale toedelingskaarten
1646 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1647 Kosten van de ruilverkaveling

Nieuw Leusen

Nieuw Leusen

1648-1661 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1925-1928
1648 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1649-1659 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1649 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1650 Lijst van belanghebbenden
1651 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 1-

259
1652 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters nrs. 

260-457
1653 Eigendomsregister
1654 Schattingsregister
1655 Kadastrale extracten
1656 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1657 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1658 Wensenregister
1659 Lijsten van rechthebbenden

1660 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1661 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
Nieuw Leusen II

Nieuw Leusen II

1662-1681 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1960
1662 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1663-1670 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1663 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1664 Percelenregister
1665 Schattingsregister
1666 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

649
1667 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 700-

1099
1668 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

1100-1499
1669 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

1500-1662
1670 Lijsten van rechthebbenden

1671-1679 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
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1671 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1672 Werkplan I nrs. 1-10
1673 Werkplan I nrs. 11-32
1674 Werkplan II nrs. 1-20
1675 Werkplan II nrs. 21-35
1676 Plan van wegen en waterlopen
1677 Toedelingsregisters nrs. 1-1407
1678 Toedelingsregisters nrs. 1408-1588
1679 Kadastrale toedelingskaarten

1680 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1681 Kosten van de ruilverkaveling
Oldemarkt

Oldemarkt

1682-1695 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1958
1682 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1683-1689 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1683 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1684 Percelenregister
1685 Register van hypotheken
1686 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1687 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1688 Wensenregister
1689 Lijsten van rechthebbenden

1690-1694 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1690 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1691 Werkplan I
1692 Plan van wegen en waterlopen
1693 Toedelingsregisters
1694 Kadastrale toedelingskaarten

1695 Kosten van de ruilverkaveling
Oosterhoeven

Oosterhoeven

1696 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1952

Radewijkerbroek

Radewijkerbroek

1697 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1941-1947

Het Rossumer Veld c.a.

Het Rossumer Veld c.a.

1698-1709 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1939-1961
1698 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
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1699-1703 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1699 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1700 Percelenregister
1701 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1702 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1703 Lijsten van rechthebbenden

1704-1708 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1704 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1705 Werkplan I nrs. 1-10
1706 Werkplan I nrs. 11-22
1707 Werkplan II
1708 Toedelingsregisters

1709 Kosten van de ruilverkaveling

1710 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1939-1955

Staphorst-Oost

Staphorst-Oost

1711-1713 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1928-1940
1711 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1712 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1713 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan

Staphorst-West en -Noord

Staphorst-West en -Noord

1714-1752 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1935-1957
1714 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1715-1742 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1715 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1716 Percelenregister
1717 Lijst van belanghebbenden
1718 Register van hypotheken
1719 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1720 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting nrs. 1-500 west
1721 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting nrs. 501-1684 west
1722 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting nrs. 1-800 west en noord
1723 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting nrs. 801-1400 west en noord
1724 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting nrs. 2000-2600 west en noord
1725 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed
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na de schatting nrs. 2601-3200 west en noord
1726 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

300 west
1727 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 301-

600 west
1728 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 601-

1000 west
1729 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

1001-1400 west
1730 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

1401-1684 west
1731 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 1-

299 west en noord
1732 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 300-

599 west en noord
1733 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 600-

899 west en noord
1734 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 900-

1199 west en noord
1735 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

1200-1421 west en noord
1736 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

2000-2299 noord
1737 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

2300-2599 noord
1738 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

2600-2899 noord
1739 Overzichtsregister oude kadastrale toestand nrs. 

2900-3100 noord
1740 Wensenregister
1741 Lijsten van rechthebbenden west
1742 Lijsten van rechthebbenden west en noord

1743-1750 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1743 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1744 Werkplan II nrs. 1-14 west
1745 Werkplan II nrs. 15-23 west
1746 Werkplan II nrs. 24-35 noord
1747 Toedelingsregisters nrs. 1-1300 west
1748 Toedelingsregisters nrs. 1301-1684 west
1749 Toedelingsregisters nrs. 1-800 west en noord
1750 Toedelingsregisters nrs. 801-3231 west en noord

1751 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1752 Kosten van de ruilverkaveling

1753 Stukken betreffende het behoud van natuurschoon in de ruilverkaveling
1939-1949

Steenwijkerkamp

Steenwijkerkamp

1754-1764 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1941-1954
1754 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
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1755-1761 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1755 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1756 Percelenregister
1757 Register van hypotheken
1758 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1759 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1760 Wensenregister
1761 Lijsten van rechthebbenden

1762 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1763 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1764 Kosten van de ruilverkaveling

Stokkumer Esch

Stokkumer Esch

1765-1772 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1947-1957
1765 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1766-1770 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1766 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1767 Percelenregister
1768 Register van hypotheken
1769 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1770 Lijsten van rechthebbenden

1771 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1772 Kosten van de ruilverkaveling

Urk

Urk

1773 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1911-1937

Usseler Esch

Usseler Esch

1774-1782 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1925-1951
1774 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1775-1781 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1775 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1776 Percelenregister
1777 Kadastrale extracten
1778 Register van hypotheken
1779 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1780 Wensenregister
1781 Lijsten van rechthebbenden

1782 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
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Usselerveen

Usselerveen

1783 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1927-1928

Weerseloo

Weerseloo

1784 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1940

Weteringer Esch

Weteringer Esch

1785-1789 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1949-1956
1785 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1786 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1787 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1788 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1789 Kosten van de ruilverkaveling

IJsselham

IJsselham

1790-1799 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1950-1962
1790 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1791-1796 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1791 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1792 Percelenregister
1793 Register van hypotheken
1794 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1795 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1796 Lijsten van rechthebbenden

1797 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1798 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1799 Kosten van de ruilverkaveling

Zendersche Esch

Zendersche Esch

1800-1804 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1946-1957
1800 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1801 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1802 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1803 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1804 Kosten van de ruilverkaveling
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Zoekerveld

Zoekerveld

1805-1808 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1952-1960
1805 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1806 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 

schatting van de te verkavelen percelen
1807 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1808 Kosten van de ruilverkaveling

2.1.2.2.2.9 Provincie Utrecht

2.1.2.2.2.9 Provincie Utrecht
Beoosten de Eem

Beoosten de Eem

1809-1838 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1956

1809-1810 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling
1809 Ingekomen en minuten van uitgegane tukken
1810 Stemmingslijst

1811-1828 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1811 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1812 Percelenregister
1813 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters Baarn-

Bunschoten nrs. 1-300
1814 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters 

Bunschoten nrs. 301-698
1815 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters 

Hoogland
1816 Eigendomsregister
1817 Kadastrale extracten
1818 Register van hypotheken
1819 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1820 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1821 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1822 Wensenregister
1823 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1824 Lijsten van erfdienstbaarheden
1825 Naamkaarten van rechthebbenden
1826 Lijsten van rechthebbenden
1827 Staten van kadastrale wijzigingen 1943-1946
1828 Staten van kadastrale wijzigingen 1947-1953

1829-1836 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1829 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1830 Werkplan I
1831 Werkplan II nrs. 1-14
1832 Werkplan II nrs. 15-30
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1833 Plan van wegen en waterlopen
1834 Toedelingsregisters
1835 Kadastrale toedelingskaarten
1836 Landschapsplan

1837 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1838 Kosten van de ruilverkaveling
Botshol

Botshol

1839 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1937-1940

Eemnesser Polder

Eemnesser Polder

1840-1851 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1951
1840 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1841-1848 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1841 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1842 Percelenregister
1843 Eigendomsregister
1844 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1845 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1846 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1847 Wensenregister
1848 Lijsten van rechthebbenden

1849 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1850 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
1851 Kosten van de ruilverkaveling

Zegveld

Zegveld

1852 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1940-1943

2.1.2.2.2.10 Provincie Zeeland

2.1.2.2.2.10 Provincie Zeeland
Kruiningen

Kruiningen

1853-1871 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1940-1957
1853 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1854-1864 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1854 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1855 Percelenregister
1856 Eigenaren-, gebruikers- en schattingsregisters
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1857 Eigendomsregister
1858 Register van hypotheken
1859 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1860 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1861 Wensenregister
1862 Staten en kaarten houdende resultaten van het 

veldwerk
1863 Lijsten van erfdienstbaarheden
1864 Lijsten van rechthebbenden

1865-1869 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1865 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1866 Werkplan I
1867 Werkplan II
1868 Plan van wegen en waterlopen
1869 Toedelingsregisters

1870 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 
eigendom

1871 Kosten van de ruilverkaveling
Schelphoek

Schelphoek

1872 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1951-1953

Ser Pauluspolder

Ser Pauluspolder

1873-1884 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
1937-1952
1873 Aanvraag van en besluit tot ruilverkaveling

1874-1882 Vaststelling van de lijst van rechthebbenden en uitkomsten van de 
schatting van de te verkavelen percelen
1874 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken
1875 Percelenregister
1876 Kadastrale extracten
1877 Register van hypotheken
1878 Elementenregister, uitkomsten grootte en waarde 

van de percelen
1879 Register houdende de verdeling van het zuiver tegoed

na de schatting
1880 Overzichtsregister oude kadastrale toestand
1881 Wensenregister
1882 Lijsten van rechthebbenden

1883 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1884 Opmaken van de akte van ruilverkaveling en de overgang van 

eigendom
De Vier Bannen van Duiveland

De Vier Bannen van Duiveland

1885 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1946
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Yersekesche Moer

Yersekesche Moer

1886 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1942

2.1.2.2.2.11 Provincie Zuid-Holland

2.1.2.2.2.11 Provincie Zuid-Holland
Hoogblokland

Hoogblokland

1887 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1939-1940

Polder Sliedrecht

Polder Sliedrecht

1888-1890 Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de ruilverkaveling,
z.d
1888 Lijsten van rechthebbenden

1889-1890 Opstellen en uitvoeren van het ruilverkavelingsplan
1889 Werkplan I
1890 Plan van wegen en waterlopen

Schelluinen

Schelluinen

1891 Stukken betreffende de voorbereiding van de ruilverkaveling,
1949-1954

2.1.2.2.3 RUILVERKAVELINGEN BIJ OVEREENKOMST

2.1.2.2.3 RUILVERKAVELINGEN BIJ OVEREENKOMST

1892-1910 Stukken betreffende totstandkoming en uitvoering van 
ruilverkavelingsovereenkomsten,
1949-1959
1892 Broekhorn, gemeente Heerhugowaard
1893 Buinerveld, gemeente Borger
1894 Het Buitenland, gemeente Elburg
1895 Didam, gemeente Didam
1896 De Eikenpeel, gemeente Kessel
1897 Entius, gemeente Heerhugowaard
1898 Geijsteren, gemeente Wanssum
1899 Het Honderd, gemeente Loenen
1900 Lutjebroekerweel, gemeenten Grootebroek en Andijk
1901 De Maat, gemeenten Amersfoort en Hoogland
1902 Nattegat, gemeente Woudenberg
1903 Odijk, gemeente Odijk
1904 De Pannekeet, gemeente Heerhugowaard
1905 De Piksen - de Kolonie, gemeenten Hellendoorn en Wierden
1906 De Quirijnstok, gemeente Tilburg
1907 Raamdijk, gemeente Grave
1908 Het Rot, gemeente Grave
1909 Tjaddinxrijterpolder, gemeente Oude Niedorp
1910 Vilstersche Veld, gemeente Ommen
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2.2 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RUILVERKAVELINGSOVEREENKOMST 1938

2.2 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RUILVERKAVELINGSOVEREENKOMST 1938

1911 Verslag van een vergadering,
1938

2.3 ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE TER BESTUDERING DER MOGELIJKHEDEN VAN RUILING VAN GEBRUIKSPERCELEN IN NEDERLAND 1944

2.3 ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE TER BESTUDERING DER MOGELIJKHEDEN VAN 
RUILING VAN GEBRUIKSPERCELEN IN NEDERLAND 1944

1912 Verslag van een vergadering,
1944

2.4 ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE ONTWATERING 1935-1936

2.4 ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE ONTWATERING 1935-1936

1913 Notulen van vergaderingen, met bijlagen,
1935-1936

2.5 ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE RUILVERKAVELING - WEGENAANLEG 1935-1937

2.5 ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE RUILVERKAVELING - WEGENAANLEG 1935-1937

1914 Notulen van vergaderingen, met bijlagen,
1935-1937
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