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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:
Marine: Plattegronden en Tekeningen van Gebouwen en Havens

Archiefbloknummer:
MTSH

Omvang:
367 inventarisnummer(s)

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

Soort archiefmateriaal:
Het archief bevat tekeningen en plattegronden.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Koninklijke Marine

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat plattegronden en tekeningen van (voormalige) Nederlandse marinehavens en 
marinewerven uit de periode 1747-1873. Achtereenvolgens komen aan bod: Amsterdam; 
Antwerpen; Hellevoetsluis met quarantaineplaats Tiengemeten; Den Helder (Willemsoord en 
Wieringen); Rotterdam en Delfshaven; de Zeeuwse havens Bath, Middelburg en Veere; en de 
noordelijke havens te Delfzijl, Harlingen, Medemblik, Hoorn, Enkhuizen en Urk.
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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, Marine: Plattegronden en Tekeningen van Gebouwen en Havens, 
nummer toegang 4.MTSH, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Marine / Tekeningen Gebouwen en Havens, 4.MTSH, inv.nr. ... 

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


4.MTSH Marine / Tekeningen Gebouwen en Havens 7

Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De scheepsbouwtekeningen zijn na CAS-bewerking in 1999 ondergebracht in de toegang 4.MST.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
4.MCAL Marine Centraal Archief Leupe<br>4.MST Marine Scheepsbouwtekeningen
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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

11 Marinehaven en werf te Amsterdam.

11 MARINEHAVEN EN WERF TE AMSTERDAM.

847 Plankaart van de scheepswerven van de keizerlijke marinehaven gelegen aan 
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, met de Indische werf aan de Csaar 
Peterstraat.
1810-1813 1 blad
schaal 15,9 cm = 900 verss

849 Ontwerptekening ingetekend op een plattegrond van de marinehaven ofwel s'lands
Dok gelegen tussen de Grote Kattenburgerstraat en de Brauwaal.

1 blad
schaal 46,5 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:400], met maten

850 Plattegrond van de marinehaven gelegen tussen het IJ, Oude en Brede Waal door J. 
Schilling.
1788 1 blad
Kopie
schaal 21,4 cm = 110 Rijnlandse roeden [± 1:2000]. 

851 Ontwerptekening van de verbeteringen van de marinehaven met profiel, door J. 
Creutz.
1782 1 blad
schaal 29,7 cm = 140 Rijnlandse roeden [± 1:1750]

852 Hydrografische kaart van de peilingen in de marinehaven gelegen tussen het 
Oosterdok, de IJ-gracht en Kattenburg.
1782, 1783 1 blad
schaal 31,3 cm = 70 Rijnlandse roeden [± 1:850]

853 Kaart van de meerpalen in de marinehaven.
19e eeuw 1 blad
schaal 47,7 cm = 400m [± 1:800]

854 Kaart van de indeling van de marinewerf met nummers, zonder legenda.
19e eeuw 1 blad
schaal 39,15 cm = 130 Rijnlandse roeden [± 1:1250]

855 Plattegrond van de marinehaven en gebouwen van de directeur en commandant 
[Lemmers), met legenda.
1819 1 blad
schaal 22,2 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:850]
Behoort bij brief A44 van 15-7-1819

856 Ontwerptekeningen van het uitdiepen van de marinehaven.
1829 bladen
schaal 17,7 cm = 150 el [± 1:850]

857 Tekening in langsdoorsnede van de diepten in de marinehaven i.v.m. het uitdiepen.
1829 bladen
schaal 29,8 cm = 150 el [± 1:500]



12 Marine / Tekeningen Gebouwen en Havens 4.MTSH

858 Hydrografische kaart van de peilingen in de marinehaven, met legenda.
1832 1 blad
schaal 11,7 cm = 100 el [± 1:850]

859 Plattegrond van de marinehaven met werkplaatsen en magazijnen, met legenda.
1834 1 blad
schaal 13 cm = 100 el [± 1:750]
De woning van Obreen, hoofd van de marine-modellenkamer, staat aangegeven

860 Ontwerptekening van de marinehaven, met profielen.
1835 1 blad
schaal 16,1 cm = 200 el, profielen: 16,1 cm = 20 el [± 1:1250 en ± 1:125]

861 Tekening in zij- en bovenaanzicht en doorsnede van de kleine stenen beer in de 
marinehaven.
19e eeuw 1 blad
schaal 57,9 cm = 150 Rijnlandse voeten [± 1:80]

862 Tekening van de aansluiting van de dijk om het Admiraliteitsdok. Concept.
18e eeuw 1 blad
schaal 22,35 cm = 8 Rijnlandse roeden [± 1:135]

863 Ontwerptekening in doorsneden van een mastbok.
1858 1 blad
schaal 20 cm = 20 el op de duim [± 1:100]
Behoort bij rapport A355 van 21-9-1858 van de hoofdingenieur te Amsterdam

864-865 Plattegronden van de begane grond en eerste etage van het Groot-Magazijn op de 
marinewerf.
1795 3 bladen
schaal 20,9 cm = 100 [voet] [± 1:150]
Zie inv. nr. 865, 866. Nu Nederlands Scheepvaart Museum of s'lands Zeemagazijn
864 Deel 1.
865 Deel 2.

866 Plattegronden van de begane grond, de 1e en 2e etage van het Groot-Magazijn op 
de marinewerf.
1814 4 bladen
schaal 31,1 cm = 190 [Amsterdamse] voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal van 29-11-1814 nr. 2 en 1-12-1814 nr.13

867 Tekening in aanzicht van de toegangspoorten van het Groot-Magazijn.
z.j. 1 blad
schaal [± 1:20]

868 Plattegrond van alle verdiepingen van het Groot-Magazijn en van het 
aannemingskantoor op de Kloveniersburgwal.
1834 1 blad
schaal 10 cm = 500 Nederlandse ellen en 10 cm = 50 Nederlandse ellen [± 1:5000 en ± 1:500]

869 Tekening van de indeling van de gebouwen aan de Grote Kattenburgerstraat.
z.j. 1 blad
schaal 24,65 cm = 290 voeten [± 1:375]
Behoort bij verbaal nr. 13 van 1 -12-1814

870 Tekening van de indeling van de woonhuizen van het marinepersoneel op de 
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marinewerf.
1834 1 blad
schaal 10 cm = 10 el [± 1:100]

871 Ontwerptekening van een marinestelling en een burgerlijk ziekenhuis.
1813 1 blad
schaal (20 cm = 28,3m) [± 1:150]

872 Ontwerptekening van de vergroting van de hellingen op de marinewerf.
19e eeuw 1 blad
schaal 38,5 cm = 32 Rijnlandse roeden [± 1:300]

873 Ontwerptekening in bovenaanzicht, langs- en dwarsdoorsnede van een helling nr.1 
op de marinewerf.
1851 1 blad
schaal 20 cm = 20 el (op de duim) [± 1:100]

874 Ontwerptekening in aanzichten van een slachthuis op de marinewerf door L. Valk, 
met constructietekening in doorsnede van het dak.
1847 1 blad
schaal 30 cm = 30 el (1 Nederlandse duim op de el) en voor het dak 5 Nederlandse duimen op de el [± 
1:100 en ±1:20]

875-877 Ontwerptekeningen van een houtenloods met malzolder op de marinewerf.
3 bladen

schaal van 2 duimen op de el [± 1:50]
Exhibitum 7-5-1851 nr. 25, zie rapport A123 van 30-4-1851 van de hoofdingenieur Tromp. Niet 
uitgevoerd ontwerp
875 Tekening in vooraanzicht.
876 Tekening in zijaanzicht.
877 Technische tekening in dwarsdoorsnede van de kapspant en 

verbindingen.

878 Ontwerptekeningen van een houtloods in aanzichten, doorsneden en plattegrond.
19e eeuw 6 bladen
schalen 30 cm = 60 Nederlandse ellen [1:200], 20 cm = 10 Nederlandse ellen [1:50], 20 cm = 2 
Nederlandse ellen [1:10]. (linnencalque)
Het ontwerp is uitgevoerd

880-881 Ontwerptekeningen in zij- en vooraanzichten en doorsneden van een gebouw voor 
de stoomzagerij op de marinewerf, met constructietekening van de fundering en 
loopkraan.
z.j. 2 bladen
schaal 20 cm = 20 m [± 1:100]
Behoort bij rapport nr. 631 van 3-10-1859 van ingenieur Tideman te Vlissingen
880 Blad 1.
881 Blad 2.

882 Tekening in dwarsdoorsnede van drijvende droogdokken te Amsterdam en 1e Havre
de Grâce [door S.J. Schuytzer].
1845 1 blad
schaal 23,5 cm = 49,5 el [± 1:200]

883-884 Ontwerptekeningen tot de vergroting van de geschutwerf in de marinehaven aan 
de Kadijk, met rolpaardenmakerij door J. Valk.
1820 2 bladen
schaal 8,05 cm = 9 Nederlandse ellen [± 1:100]
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883 Blad 1.
884 Blad 2.

885 Ontwerptekening tot de vergroting van de geschutwerf in de marinehaven aan de 
Kadijk door J. Valk.
1832 1 blad
schaal [± 1:300]

886 Definitieve ontwerptekening van de geschutwerf in de marinehaven aan de Kadijk, 
met plattegronden van de woonhuizen en het wachthuis van de bewaarder en de 
oppasser.
1834 1 blad
schaal 10 cm = 50 el woonhuizen 10 cm = 10 el [± 1:500 en ± 1:100]
Deze geschutwerf is in 1836 aan het Entrepot afgestaan; het geschut is naar de oude Oost-Indische 
werf overgebracht

887 Ontwerptekening in aanzichten van de geschutbedding met situatiekaarten van de 
geschutwerf van de marinehaven door J. Valk.
1837 1 blad
schaal 16 cm = 4 el van 10 palmen op de el, situatiekaart 15 cm = 150 el [± 1:25 en ± 1:1000]

888 Plattegrond van het voormalig salpeterhuis op de geschutwerf.
19e eeuw 1 blad
schaal 9 cm = 60 [el] [± 1:650]

889 Ontwerptekening voor het vestigen van kantoren van het Ministerie van Colonien 
en Oorlog op de eerste etage van het Oost-Indisch Huis aan de Hoogstraat, door J. 
van Westenhout.
z.j. 1 blad
schaal 20,4 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$]

890 Hydrografische kaart van de peilingen in de haven bij de VOC-werf door W. 
Ronzelen.
eind 18e eeuw 1 blad
schaal 25 cm = 1400 Rijnlandse voeten [± 1:1750]

891 Plattegrond van de voormalige werf van de VOC bij de Oostenburgergracht.
z.j. 1 blad
schaal 23,5 cm = 72 Rijnlandse roeten [± 1:1150]

892-893 Ontwerptekeningen van de voormalige werf van de VOC bij de Oostenburgergracht 
met de Rijkslijnbaan bij de Czaar Peterstraat door J. Valk, met legenda.
1820 2 bladen
schaal 18,5 cm = 100 el (?) [± 1:550]
Behoort bij verbaal nr. 26 van 25-12-1820
892 Definitief ontwerp met papillote waarop de geschutwerf van 1836 - 

1837.
893 Voorlopig ontwerp met rolpaardenmakerij.

894 Ontwerptekening in vooraanzicht en dwarsdoorsnede van het groot magazijn van 
levensmiddelen op Wittenburg door J. Valk.
1820 2 bladen
schaal 7 cm = 10 Nederlandse ellen [± 1:150]

895 Ontwerptekening van het groot magazijn van levensmiddelen, met de lijnbaan en 
zaagmolen en een papillote met de geschutwerf op de voormalige werf van de VOC.
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Concept.
1834 1 blad
schaal 10 cm = 100 el, 10 el op de duim [± 1:1000]

896-897 Ontwerptekeningen van de woningen bij de lijnbaan, zaagmolen en het 
levensmiddelenmagazijn.
1834 2 bladen
896 Definitief ontwerp van de woningen bij de lijnbaan.

schaal 9 cm = 10 el (1 el op de duim) [± 1:100]
897 Ontwerp van de woningen bij de zaagmolen en het 

levensmiddelenmagazijn aan de Grote Oostenburgerstraat.
schaal 10 cm = 10 el [± 1:100]

898-901 Ontwerp- en bestektekeningen van de marinierskazerne in het voormalige gebouw 
van de blokmakerij op de marinewerf.
z.j. 4 bladen
schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]
Behoort bij rapporten van ing. 1e klasse P.F. Jansen
898 Vooraanzicht en plattegrond.

Exh. 2 -3-1853 nr. 43
899 Bestektekening van de muren in doorsnede van de begane grond en 

eerste verdieping.
Exh. 2 -8-1853 nr. 5

900 Plattegronden van de begane grond en eerste verdieping.
Exh. 2 -3-1853 nr. 43 en 5 -3-1853 nr. 72

901 Bestektekening in doorsneden van de toiletten.
Exh. 2 -8-1853 nr. 5

902-904 Kaarten van de vaarwegen van de Haarlemmermeer naar het IJ.
1800 3 bladen
902 Met beschrijving van de plaatsen boven Amsterdam.

schaal [± 1:125.000]
903 Met de Schinkel en Overtoom.

schaal 3,4 cm = 100 [?] [± 1:6000]
904 Met de Westzaaner Overtoom tot Spaarndam de Noorderspaarne 

tot Haarlem en de Zuiderspaarne tot in de Haarlemmermeer.
schaal 14 cm = 400 Rijnlandse roeden [± 1:10.700]

905 Hydrografische kaart van de peilingen in het IJ voor Amsterdam door F.J. Stamkart.
1824 1 blad
schaal 14,2 cm = 1000 Nederlandse ellen [± 1:7050]

906 Kaart van de batterij en vuurtoren op de buitenpolder IJdoorn bij Pampus.
1825 1 blad
schaal 14,5 cm = 300 Nederlandse ellen [± 1:2000]

12 Marinehaven en werf te Antwerpen.

12 MARINEHAVEN EN WERF TE ANTWERPEN.
Afkomstig van de ontmantelingscommissie 1814, waarin Jan Blanken plaats had. Zie overigens ook 
1125-1126

907 Ontwerptekening van de marinewerf ingetekend op een plattegrond van 
Antwerpen door Boistard, met legenda en papillote.
1808 1 blad
schaal 15,8 cm = 300 toises [± 1:$]
Zie inv. nr. 908

908 Ontwerptekening van de marinewerf door hoofdingenieur Boistard, met legenda 
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en papillotes. Minuut.
1812 1 blad
schaal 13,2 cm = 500 m [± 1:4000]
Zie inv. nr. 907, 916

909 Ontwerptekening, ingetekend op een plattegrond van de marinehaven, van een 
lijnbaan op het exercitieterrein en uitbreiding van de haven, met legenda en 
papillotes.
1812 1 blad
schaal 19,2 cm = 200 m [± 1:1000]

910 Hydrografische kaart van de peilingen in de havenmonding van de handelshaven.
1811 1 blad

Calque
schaal 19,2 cm = 60 Franse voeten [± 1:$]. 

911-913 Ontwerptekeningen van de handelshaven.
± 1800 3 bladen
911 Ontwerptekening, met maten en legenda.

schaal 20 cm = 200 m [± 1:1000]
912 Gewijzigde ontwerptekening.

schaal 20 cm = 200 m [± 1:1000]
913 Ontwerptekening, met legenda schaal.

schaal 25,7 cm = 200 m [± 1:750]

914 Detailtekening van de voorste handelshaven.
± 1800 1 blad
schaal 20 cm = 10 m [± 1:500]

915 Ontwerptekeningen van de voorste handelshaven.
1813 1 blad

916 Ontwerptekening van de marinewerf met 3 verschillende lijnbanen, met papillote. 
Kopie.
1812 1 blad
schaal 19,3 cm = 200 m [± 1:1000]
Deze tekening is een vergroting van de papillote van inv. nr. 908

917-918 Ontwerptekeningen van de twee droogdokken of spuidokken bij de handelshaven.
1813, 1814 2 bladen
917 Ontwerp goedgekeurd in 1813, definitieve ontwerptekening door 

Francois Steffen, 1814
918 Detailtekening van de twee droogdokken. Minuut.

schaal 19,7 cm = 100 m [± 1:500]

919-920 Plattegronden van de marinehaven met het kasteel.
1814 2 bladen
schaal 13,3 cm = 500 m [±1:4000]
919 Kopie van inv. nr. 920.
920 Met legenda, door Francois Steffen.

921 Ontwerptekening in doorsneden, plattegrond en aanzichten van de kantoren en 
werkplaatsen op de marinewerf.
1811 1 blad
schaal 48 cm = 100 m [± 1:200]
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922 Ontwerptekening in doorsneden, plattegrond en aanzichten van de smederij op de 
marinewerf.
1811 1 blad
schaal 15 cm = 30 m [± 1:200]

923 Ontwerptekening in doorsneden, plattegrond en aanzichten van de bakkerij bij het 
havenbassin, met legenda.
1811 1 blad
schaal 30 cm = 30 m [± 1:100]

924 Ontwerptekening in doorsneden en plattegrond van de latrine bij de lijnbaan, met 
maten.
1811 1 blad
schaal 15 cm = 3 m [± 1:20]

925 Detailtekening in dwarsdoorsnede en zijaanzicht van de sluismuren i.v.m. de 
afbraak van de buitenste waterkering.
1811 1 blad
schaal 20 cm = 10 m [± 1:50]

926 Ontwerptekening in doorsneden en aanzichten van de lijnbaan op de marinewerf.
1812 1 blad
schaal 20 cm = 20 m [± 1:100]. Concept

927 Ontwerptekening in doorsneden en plattegrond met afmetingen, goedgekeurd 
deur Boistard.
1813 1 blad
schaal 40 cm = 40 m [± 1:100]

928 Ontwerptekening in aanzichten, plattegrond en dwarsdoorsnede van de hoofdsluis 
wachters woning. Concept.
1823 1 blad
schaal 20 cm = 20 m [± 1:100]

929 Plattegrond van de gebouwen buiten de Citadel, die overgedragen worden door de 
genie aan de marine, met legenda. Kopie.
1808 1 blad
schaal 20 cm = 300 toises/vadem (1949 cm) omrekenfactor? [± 1:$]

930 Constructietekening van de houtverbindingen in de kazerne in de Citadel.
1814 1 blad
schaal 30 cm = 10 m [± 1:350]

931 Ontwerptekening in aanzichten, plattegrond en dwarsdoorsnede van het 
gerechtshof met de gevangenis.
1814 1 blad
schaal 20 cm = 20 m [± 1:100]

932 Plattegrond van de citadel van Philippine aan de Schelde voor de marinestelling van
Antwerpen.
1810 1 blad
schaal 18,5 cm = 300 toises/vadem [± 1:$]

933-935 Ontwerptekeningen in doorsneden, plattegronden en aanzichten van gebouwen in 
Philippine voor de marinestelling van Antwerpen.
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1810 3 bladen
schaal 10 cm = 10 m [1:100]
933 Het arsenaal.
934 De gevangenis.
935 De kazerne en het wachthuis.

936 Ontwerptekening van de verbeteringen aan het fort Liefkenshoek aan de Schelde 
voor de Marinestelling van Antwerpen, met legenda.
1796/1797 1 blad
schaal 16,2 cm = 100 toises [± 1:$]
Gedateerd: "5e jaar van de republiek"

937 Ontwerptekening van een onbekend fort aan de Schelde.
Begin 19e eeuw 1 blad
Calque
schaal 15 cm = 200 toises [± 1:$]. 

938-949 Ontwerptekeningen in doorsneden, plattegronden en aanzichten van het 
marinehospitaal in de voormalige abdij St. Bernard voor de marinestelling van 
Antwerpen door Boistard.
1810 12 bladen
938 Ontwerptekening van het marinehospitaal met de restauratie van de

abdij, met legenda. Concept.
schaal 20 cm = 200 m [± 1:1000]
Behoort bij het rapport van 29-4-1810

939 Ontwerptekening van de bijgebouwen.
schaal 20 cm = 40 m [± 1:200]

940 Ontwerptekening van een der bijgebouwen.
schaal 20 cm = 40 m [± 1:200]

941 Ontwerptekening in voor- en achteraanzicht van het hoofdgebouw.
schaal 25 cm = 50 m [± 1:200]

942 Ontwerptekening in doorsneden van de zijgevels van het 
hoofdgebouw.
schaal 25 cm = 50 m [± 1:200]

943 Ontwerptekening in doorsneden van andere zijgevels van het 
hoofdgebouw.
schaal 25 cm = 50 m [± 1:200]

944 Plattegrond van de begane grond van het hoofdgebouw met 
legenda.
schaal 20 cm = 40 m [± 1:200]

945 Plattegrond van de 1e etage van de hoofdgebouw met papillote van 
de slaapzaal met legenda.
schaal 20 cm = 40 m [± 1:200]

946 Plattegrond van de 2e etage van het hoofdgebouw met papillote van
de slaapzaal met legenda.
schaal 20 cm = 40 m [± 1:200]

947 Plattegrond van het souterrain van het hoofdgebouw met legenda.
schaal 20 cm = 40 m [± 1:200]

948 Detailtekening van het altaar van de kapel van het St. 
Bernardhospitaal.
schaal 20 cm = 2 m [± 1:10]

949 Ontwerptekening van de keuken, grote trap en latrines.
schaal 28 cm = 14 m [± 1:50]
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13 Marinehaven en werf te Hellevoetsluis en quarantaineplaats op Tiengemeten.

13 MARINEHAVEN EN WERF TE HELLEVOETSLUIS EN QUARANTAINEPLAATS OP 
TIENGEMETEN.

950-951 Hydrografische kaarten van de peilingen in de haven door landmeter Christiaan de 
Groot voor de Admiraliteit op de Maze, met legenda.
1781 2 bladen
schaal 31,5 cm = 50 landmr. roeden [± 1:$]
Voorlopig en definitief ontwerp. Inv. nr., 951 heeft veilingnummer 25, zie legatiearchief Frankrijk nr. 
80, Hellevoetsluis nr. 1
950 Blad 1.
951 Blad 2.

952 Plattegrond van het dok met alle aangebrachte verbeteringen door J. Blanken voor 
de Raad der Marine van de Bataafse Republiek.
1802 1 blad
schaal 13,1 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:2870]
Veilingnummer 26, zie legatiearchief Frankrijk nr. 80, Hellevoetsluis nr. 2

953 Ontwerptekening van de werkplaatsen bij het grote dok ingetekend op een 
plattegrond van 1810, met legenda.
1832 1 blad
schaal 29,3 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:640]

954 Tekening van de haven en het droge dok door P. Glavimans, ingetekend op een 
plattegrond [door J. Blanken].
1832 1 blad
schaal 13 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:2900]

955 Ontwerptekening van de werkplaatsen bij het grote dok [door H.G. Asmus], 
ingetekend op een plattegrond van 1802.
1832 1 blad
schaal 20 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1880]

956 Plattegrond van het maritiem dok met de werven en het in 1830 voltooide kanaal 
van Voorne, met legenda.
1834 1 blad
schaal 12,8 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:1470]

957 Hydrografische kaart van de peilingen in de haven [door Bakker], met legenda.
1839 1 blad
schaal 20 cm = 300 el (15 ellen op de duim) [± 1:1500]

958 Kaart van de verdeling van de terreinen van het ministerie van Oorlog en het 
ministerie van Marine door de eerstaanwezend ir. M. Snoeck. Kopie.
1949 1 blad
schaal 10 cm = 200 el (20 el op de duim) [± 1:2000]

959 Plattegrond van de marinegebouwen, ingetekend op een kaart van de haven van 
Hellevoetsluis.
1857 1 blad
linnencalque
schaal 12 cm = 300 el (25 ellen op de duim) [± 1:2500]. 

960 Ontwerptekening van een gebouw voor werktuigmakers, met legenda.
1 blad
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linnencalque
schaal 20 cm = 200 m [± 1:1000]. 
Bij brief nr. A83 van 28-4-1873 van de eerstaanwezend ingenieur te Hellevloetsluis

961 Tekening van een bokgestel of mastkraan door J.P. Asmus.
1793 1 blad
schaal 37,9 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$].
Kopie door G. de Boeft, 1803

962 Tekening van een stoommachine met 9 pompen door J. Blanken Jansz. Gedrukt.
1802 1 blad
schaal 12,4 cm = 70 Rijnlandse voeten [± 1:2100]

963-965 Ontwerptekeningen van een opslagplaats voor masten en rondhouten, 
ondertekend door J. Valk, inspecteur der maritieme gebouwen.
1830 3 bladen
Exh. 11-6-1830 nr. 29
963 Plattegrond.

schaal 5 cm = 5 ellen [± 1:100]
964 Vooraanzicht en lengtedoorsnede.

schaal 5 cm = 5 ellen [± 1:100]
965 Constructietekening van de muren en het gebint.

schaal 14,2 cm = 5 [toises?] [± 1:50]

966-967 Ontwerptekeningen van de werkplaats aan de westzijde van het droge dok. 
Concepten.
1839 2 bladen
Exh. 11-9-1839 nr. 11
966 Definitief ontwerp.

schaal 20 cm = 40 ellen (2 el op de duim) [± 1:200].
967 Definitief ontwerp in voor- en zijaanzicht met plattegrond.

schaal 20 cm = 20 el [± 1:100] in lengte en dwarsdoorsnede, schaal 10 cm = 50 
palmen (5 palmen op de duim) [± 1:$]; van de stenen voeten, schaal 10 cm = 10 
palmen (1 palmen op de duim) [± 1:$]

968 Ontwerptekening in zij- en vooraanzicht, langsdoorsnede en plattegrond van het 
kuipersmagazijn bij de sloepenloods. Concept.
1846 1 blad
schaal 10 cm = 10 el (1 el op de duim) [± 1:100] met afmetingen en legenda.

969-975 Ontwerptekeningen in vooraanzicht en plattegrond van magazijnen, werkplaatsen 
en woningen.
1832 7 bladen
969 Het groot- en klein magazijn, het logement en woningen van de 

onderdirecteur en equipagemeester.
schaal 21 cm = 95 Rijnlandse voeten [± 1:140] met afmetingen

970 De bootmanswerkplaats en magazijnen.
schaal 37,5 cm = 345 Rijnlandse voeten [± 1:290] met afmetingen

971 Tweede ontwerp van de mastloodsen.
schaal 20 cm = 90 Rijnlandse voeten [± 1:140]

972 Eerste ontwerp van de mastloodsen.
schaal 13,5 cm = 65 Rijnlandse voeten [± 1:150]

973 De sloepenloods, houtzolder, ijzermagazijn en smederij.
schaal 19 cm = 85 Rijnlandse voeten [± 1:140]

974 De constructeurswoning of het voormalig kielmagazijn.
schaal ± 13,5 cm = 60 Rijnlandse voeten [± 1:140]

975 De woning van de commies bij de direktie of het voormalig 
kuipersmagazijn.
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schaal ± 13,5 cm = 60 Rijnlandse voeten [± 1:140]

976 Tekening van de verbouwing van de smederij in een bootmansloods.
1847 1 blad
schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]

977 Ontwerptekening van een werkplaats voor de stoomvaartdienst.
1854 1 blad
schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]
Exh. 6-2-1854 nr. 21

978 Ontwerptekening van de werkplaatsen voor werktuigmakers met voorstel voor 
aanschaf van werktuigen en legenda.
1873 1 blad
schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]
Bij brief nr. A82 van de eerstaanwezend ingenieur te Hellevoetsluis van 28-4-1873

979 Plattegrond van de woonhuizen van het personeel.
1834 1 blad
schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]

980 Tekening van de ingang van het marinedok. Schets.
1830 1 blad
schaal 12 cm = 300 el (25 el op de duim) [± 1:2500]

981 Hydrografische kaart van de ligging van het wrak de Lynx gezonken in 1813 voor de 
rede van Hellevoetsluis, door luitenant O.A. Uhlenbeck.
1839 1 blad
schaal 15 cm = 300 el [± 1:2000]
Exh. 17-7-1839 nr. 26 en 9-10-1839 nr. 22

982 Revisietekening van het Oosthoornwerk met tuinen en woningen van de 
admiraliteit door J. Blanken Jansz.
1784 1 blad
schaal 10 cm = 200 el (20 el op de duim) [± 1:2000]

983-986 Hydrografische kaarten van de peilingen in het Haringvliet bij Hellevoetsluis.
± 1800 4 bladen
983 Het Noorder- en Zuiderdiep tussen Hellevoetsluis, de Dirklandsche 

Hoofden en het Hoofd van Middelharnis.
schaal 12,5 cm = 500 Rijnlandse voeten [± 1:1250]

984 Het Zuiderdiep en het Aardappelengat door Van Ommen.
985 De ingang van het Haringvliet met de platen Den Hinder en de 

Middelplaat door luit. G.J. van Rysoort.
schaal 27 cm = 2000 Rijnlandse roeden [± 1:127.850]
Op achterzijde staat: "quarantaineplaats"

986 Het Goereese Zeegat, de Maas, het Quaksche Diep en de nieuwe 
geul door de plaat Den Hinder, opgenomen in 1792 - 1794 en 
getekend door J. Blanken Jansz, 1803, 2 bladen
schaal 13,4 cm = 2000 Rijnlandse voeten [± 1:56.000]
Veilingnr. 27

987-988, 990-993
Ontwerptekeningen van de quarantaineplaats op Tiengemeten door J. Blanken 
Jansz.
1803, 1804 6 bladen
987 Constructietekening van goederenloodsen [door J. Jansz. Blanken], 
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1803
schaal 26 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]

988 Situatiekaart, 1804
schaal 20 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1880]
Behoort bij het rapport A62 van 28-11-1804 van J. Penning en J. Blanken Jansz

990 Tekening van goederenloodsen, 1804
schaal 35,5 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1060]

991 Tekening van de barakken voor het personeel, 1804
schaal 35,5 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1060]

992 Tekening van een ziekenhuis voor burgers, 1804
schaal 35,5 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1060]

993 Tekening van een ziekenhuis voor schepelingen, 1804
schaal 35,5 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1060]

989 Ontwerptekening van de quarantaineplaats op het eiland Tiengemeten, met 
legenda en kadastrale nummers.
1834 1 blad
schaal 10 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:3760]
Exh. 24-4-1834 nr. 12 en exh. 27-5-1834 nr. 41

994 Plattegronden van de gebouwen op Tiengemeten.
1833 1 blad
schaal 8 cm = 20 el [± 1:250]

995 Profiel en bovenaanzicht van de batterij de Quak ten westen van het fort 
Hellevoetsluis. Schets.
1747 1 blad

996 Ontwerptekening van de afdamming van de haven i.v.m. herstelwerkzaamheden.
1800 1 blad
schaal 22 cm = 60 Rijnlandse roeden [± 1:1025]

997 Profielen van de vestingwallen van het fort Hellevoetsluis.
1779 1 blad
schaal 40 cm = 20 Rijnlandse roeden [± 1:180]

998 Ontwerptekening van de rijsbedden voor de verlengde dam ten oosten van het fort 
Hellevoetsluis.
1766 1 blad
schaal 38 cm = 10 Rijnlandse roeden (12 voeten per roede) [± 1:90]

999 Ontwerptekening van de quarantaineplaats en nieuwe haven bij Goedereede.
1 blad

schaal 12 cm = 600 el [± 1:5000]
Behoort bij brief nr. 329 van hoofdingenieur T.W. Conrad van 30-4-1831

14 Marinehaven en werf te Den Helder: Willemsoord en Wieringen.

14 MARINEHAVEN EN WERF TE DEN HELDER: WILLEMSOORD EN WIERINGEN.
14.1 Situatiekaarten.

14.1 SITUATIEKAARTEN.

1000 Situatiekaart van de kust voor Den Helder en het nieuwe Diep met fort Du Gomier.
Eind 18e eeuw 1 blad
schaal 8 cm = 900 m [± 1:12.000]

1001 Ontwerptekening van het "Nieuwe Werk" bij het Nieuwe Diep met peilingen en de 
ligging van oorlogs- en transportschepen voor schout-bij-nacht Kikkert.
1805 1 blad
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schaal 23,5 cm = 20 Rijnlandse roeden [± 1:320]

1002-1003 Ontwerptekeningen van de magazijnen, werkplaats en personeelsverblijven bij het 
Nieuwe Diep, schaal [± 1:$].
1806 5 bladen
Exh. nr? 1-5-1806
1002 Niet gespecificeerd

schaal 24 cm = 500 Amsterdamse voeten [± 1:$]
schaal 29 cm = 90 Rijnlandse roeden [± 1:1165]
24 cm = 500 Amsterdamse voeten [± 1:$]
27 cm = 1000 Rijnlandse voeten [± 1:1165]
schaal 24 cm = 500 Amsterdamse voeten [± 1:$]

Voorlopig ontwerp.
schaal 19,5 cm = 400 Amsterdamse voeten [± 1:$], 25,5 cm = 40 
Rijnlandse roeden [± 1:600]
Zie inv. nr. 1003

1003 Definitief ontwerp, 1806
schaal 14,5 cm = 400 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1004 Landmeterskaart ingetekend op een situatiekaart uit 1784 van de eigenaren en 
gebouwen bij de haven van het Nieuwe Diep door landmeter C. Boling. Met 
legenda.
1809 1 blad
schaal 8 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:2350]

1005-1006 Plankaart betreffende de aanleg van de bedijking en een scheepsdok bij de haven 
door landmeter C. Boling. Met legenda. Minuut en net, gedrukt (graveur D. 
Veelwaard).
1811 2 bladen
schaal 17,5 cm = 150 Rijnlandse roeden [± 1:3200]
De bedijking vond plaats in 1812, volgens aantekening op de kaart
1005 Minuut.
1006 Net.

1007 Ontwerptekening van de uitbreiding van het marine-etablissement met 2 droge 
dokken, gebouwen en een waterfort door J. Blanken Jansz.
1818 1 blad
schaal 19 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1980]
Zie WCAP 3285 met de geplande verbreding van het dok in 1816

1008-1009 Ontwerptekeningen van de woningen en andere gebouwen rond het grote dok.
1824 2 bladen
1008 Kopie, 1824

schaal 30 cm = 600 Nederlandse ellen [± 1:2000]
Behoort bij rapport nr. 33 van 31-7-1824

1009 1824
schaal 10 cm = 100 Nederlandse ellen [± 1:1000]

1010 Ontwerptekening van de indeling van de werven, smederij, loodsen en 
verblijfplaatsen door J. Blanken Jzn.
1819 1 blad
schaal 19 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:1980]
Exh. 23-3-1819 nr. 12. Zie WCAP inv. nrs. 834, 864, 1485 (dezelfde schaal)

1011 Ontwerptekeningen van de afsluiting van het marine-etablissement met het 
dokkanaal met bruggen en sluis door J. Valk.
1822 1 blad
schaal 4 cm = 75 el [± 1:1875]
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Exh. 31-12-1822 nr. 39. Zie WCAP 1529, 3391 (dezelfde nrs. op de tekeningen)

1012 Hydrografische kaart van de peilingen in het grote dok, het dokkanaal en het 
afsluitingskanaal van het marine-etablissement.
1822 1 blad
schaal [± 1:1500]

1013-1014 Ontwerptekening van de uitbreiding van het marine-etablissement met twee droge
dokken, met nummers op de betreffende gebouwen. Met legenda.
1823 1 blad, 1 katern
schaal 21,5 cm = 300 el [± 1:1500]
Exh. 26-2-1823 nr. 144. Betreft een niet uitgevoerd ontwerp, zie inv. nr. 1015
1013 Niet gespecificeerd.
1014 Niet gespecificeerd.

1015 Ontwerptekening van sleephellingen, een overkapping voor gaffelkanonneerboten,
een wipbrug en een uitgang van het droge dok over het afsluitskanaal.
1833 1 blad
schaal 7,2 cm = 100 el [± 1:2000]

1016 Ontwerptekening van de noordelijke zeewering en de stenen dam aan de oostzijde 
van het Nieuwe Diep. Kopie.
1836 1 blad
schaal 10 cm = 500 el [± 1:5000]
Behoort bij briefnr. 639 van de hoofdingenieur P.T. Grinwis van 11-11-1836

1017 Plattegrond van het marine-etablissement met fort Westoever, het Noord-Hollands
kanaal, met peilingen in het Nieuwe Diep. Met legenda.
1838 1 blad
schaal 20 cm = 500 el (25 el op de duim) [± 1:2500]
Zie inv. nr. 1035 met dezelfde legendanummers

1018 Hydrografische kaart van de peilingen in het Nieuwe Diep bij de ingang van het dok.
1873 1 blad
linnencalque
schaal 20 cm = 200 [?] 
Behoort bij rapport nr. 298 en 481 van de hoofdingenieur te Willemsoord van 10-9-1873

1019 Kaart van de indeling van het marine-etablissement, de woonhuizen, werkplaatsen,
loodsen en magazijnen; en de quarantaineplaats op het eiland Wieringen. Met 
legenda.
1870 1 blad
linnencalque
schaal 1:2500
schaal 1:50.000

14.2 Tekeningen van afzonderlijke objecten.

14.2 TEKENINGEN VAN AFZONDERLIJKE OBJECTEN.

1020 Ontwerptekening van een put en waterleiding voor duinwater in Den Helder.
voor 1813 1 blad
schaal 14 cm = 20 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Aantekening op blad: "De Hollande"

1021-1023 Ontwerptekening van een houten huis, smederij en magazijnen op de werkplaats 
door A.F. Goudriaan.
1795 3 bladen
1021 Niet gespecificeerd
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schaal 11,5 cm = 30 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Veilingnr. 4

1022 Niet gespecificeerd
schaal 15 cm = 30 Amsterdamse voeten [± 1:$]. Kopie
Veilingnr. 5

1023 Niet gespecificeerd
schaal 15 cm = 30 Amsterdamse voeten [± 1:$]. Kopie
Veilingnr. 6

1024-1025 Ontwerptekeningen van het commandementsgebouw met woningen en kantoren.
z.j. 2 bladen
schaal 2 cm = 3 el [± 1:150]
Exh. 2-7-1823 nr. 1. Bij brief van inspecteur J. Valk
1024 Plattegronden, vooraanzicht, dwarsdoorsnede.
1025 Technische tekening van de kap en de fundering.

1026 Tekening van het dokmachinegebouw.
z.j. 1 blad

1027 Ontwerptekening van een wachthuis, door J. Valk.
1823 1 blad
schaal 6,6 cm = 3 el [± 1:45]

1028-1029 Ontwerptekening van het huis van de sasmeester en sluiswachters door J. Valk.
19e eeuw 2 bladen
schaal 4,25 cm = 3 el [± 1:70]
1028 Blad 1.
1029 Blad 2.

1030 Ontwerptekening in doorsneden, aanzichten en plattegrond van een 
kantoorgebouw en werkplaatsen.
19e eeuw 1 blad
schaal 5,3 cm = 10 el [± 1:200]

1031-1033 Plattegronden van het grootmagazijn.
19e eeuw 3 bladen
schaal 10,7 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:3500]
1031 Ontwerptekening van de muren en leidingen op de begane grond.
1032 Ontwerptekening van de muren en leidingen op de 1e verdieping.
1033 Ontwerptekening van de muren en leidingen op de 2e verdieping.

1034 Ontwerptekening in aanzicht en plattegrond van particuliere gebouwen aan de 
noord- en westzijde van de werf. Concept.
1824 1 blad
schaal 4 cm = 20 el [± 1:500]
Goedgekeurd bij K.B. nr. 73 van 1-10-1824

1035 Ontwerptekening in plattegrond van woonhuizen van de sasmeester en 
havenmeester.
1835 1 blad
schaal 10 cm = 10 el [± 1:100]
Verwijst met legendanummers naar inv. nr. 1017

1036 Ontwerptekening van een ziekenhuis en een kazerne.
1837 9 bladen
Verschillende schalen
Exh. 10-8-1837 nr. 34
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1 Plankaart van de haven waarop de kazerne en het ziekenhuis zijn getekend.
2 Ontwerptekening in aanzicht van het ziekenhuis en de kazerne.
3 Ontwerptekening in lengte- en dwarsdoorsnede van de kazerne.
4 Plattegronden van de begane grond en de 1e etage van de kazerne.
5 Ontwerptekening van de paalfundering van het ziekenhuis.
6 Ontwerptekening in aanzichten van het ziekenhuis.
7 Ontwerptekening in lengte- en dwarsdoorsnede van het ziekenhuis.
8 Plattegronden van de begane grond en de 1e etage van het ziekenhuis.
9 Ontwerptekening van de ramen van het ziekenhuis.

schaal 10 cm = 20 el [± 1:200]

1037 Ontwerptekeningen van een ziekenhuis.
5 bladen

schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]
Ontbreekt
Exh. 1-9-1838 nr. 40
1 Ontwerptekening van de paalfundering.
2 Ontwerptekening van de kelders. Schets.

Behoort bij brief nr. 217 van 28-8-1838 van de constructeur te Willemsoord
3 Ontwerptekening van de uiteindelijke bouw van de kelders. Schets.
4 Ontwerptekening in plattegrond en doorsneden van de kelder onder de badkamer 

en entrékamer.
5 Plattegrond van de begane grond met indeling.

1038 Ontwerptekening van het buskruitmagazijn bij het fort Oostoever.
1 blad

schaal 20 cm = 20 el [± 1:100]
Exh. 4-2-1842 nr. 1

1039-1040 Revisietekeningen van het buskruitmagazijn met situatiekaart van het fort 
Oostoever.
1855 2 bladen
schaal resp. 10 cm = 10 el [1:100] en 10 cm = 100 el [1:1000]
Exh. 10-4-1855 nr. 58
1039 Blad 1.
1040 Blad 2.

1041 Ontwerptekening van het directiegebouw in plattegrond en aanzichten.
2 bladen

linnencalques
schaal 10 cm = 10 el [± 1:100] 
Exh. 23-10-1857 nr. 21

1042 Ontwerptekening van een bakkerij met constructie van buitenmuren en ijzerwerk.
1 blad

linnencalque
schaal 20 cm = 20 el [± 1:100] 
Behoort bij brief nr. 422 van 22-9-1858

1043 Ontwerptekening van een ijzeren scheepsdeur voor het oude en nieuwe droogdok.
1859 2 bladen
schaal 20 cm = 100 palmen (5 palmen op de duim) [± 1:$]
Behoort bij brief nr. 91 van 2-7-1859 van de commissie der dokwerken te Willemsoord

1044 Ontwerptekening van een houten ontspanningsgebouw voor officieren in 
opleiding.
1859 1 blad
Linnencalque. Kopie
schaal 20 cm = 20 el (aanzichten, plattegronden, doorsneden) en 20cm = 50 palmen (muren, ramen) 
[± 1:100 en ± 1:$]. 
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Behoort bij het rapport van 20-7-1859 van ir. Calten

1045 Ontwerptekening van een brug bij de grote sluis te Willemsoord.
z.j. 1 blad
schaal 4,7 cm = 3 el [± 1:60]
Behoort bij verbaal H31 van 28-12-1822

1046 Ontwerptekening van een dubbele ophaalbrug voor het afsluitingskanaal bij de 
westelijke ingang.
z.j. 1 blad
schaal 20 cm = 100 palmen (5 palmen op de duim) [± 1:$] met details van priemen [± 1:10]
Behoort bij rapport nr. 113 d.d. 14-4-1860 van hoofdingenieur P.A. Bruyn

1047 Ontwerptekening van een woonhuis.
z.j. 1 blad
schaal 10 cm = 10 el [± 1:100]
Behoort bij rapport nr. 377 van 15-7-1861 van hoofdingenieur P.A. Bruyn

14.3 Wieringen.

14.3 WIERINGEN.

1048 Plankaart van het eiland Wieringen met de quarantaineplaats aangelegd in 1804.
1801 1 blad
schaal 15,3 cm = 2 Duitse mijlen (15 in een graad) [± 1:$]

1049 Ontwerptekening van een dokterswoning, woning van de directeur en loodsen op 
de quarantaine plaats.
1801/1804 1 blad
schaal 10 cm = 150 Rijnlandse roeden [± 1:5640]

1050, 1055-1062
Ontwerptekening van de quarantaineplaats op Wieringen, op last van de Raad der 
Marine van het Bataafse Gemenebest aanlegd.
1804 9 bladen
Inv. nr. 1051-1054 hierna volgend
1050 Plattegrond van de quarantaineplaats.

schaal ± 28 cm = 110 Rijnlandse roeden [± 1:1480]
1055 Plattegrond en vooraanzicht van de magazijnen.

schaal 36 cm = 90 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage A bij inv. nr. 1050

1056 Plattegrond en vooraanzicht van de directeurs- en dokterswoning.
schaal 19 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage B bij inv. nr. 1050

1057 Plattegrond en vooraanzicht van de arbeiderswoningen.
schaal 19 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage C bij inv. nr. 1050

1058 Plattegrond en vooraanzicht van het wachthuis.
schaal 19 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage D bij inv. nr. 1050

1059 Plattegrond en vooraanzicht van het ziekenhuis voor arbeiders en 
militairen.
schaal 19 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage E bij inv. nr. 1050

1060 Plattegrond en vooraanzicht van een loods geschikt als kazerne of 
bergplaats.
schaal 19 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage F bij inv. nr. 1050

1061 Plattegrond, vooraanzicht en dwarsdoorsneden van de overdekte 
losplaats met magazijnen.



28 Marine / Tekeningen Gebouwen en Havens 4.MTSH

schaal 30 cm = 70 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage G bij inv. nr. 1050

1062 Doorsneden en zijaanzicht van het laadhoofd in de haven bij de 
quarantaineplaats, met een stelling voor het laden van wagens.
schaal 35,5 cm = 160 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Bijlage H bij inv. nr. 1050

1051 Tekening in aanzicht van de gebouwen op Wieringen door L. Valk. Met legenda.
1835 1 blad
schaal 8 cm = 100 el [± 1:1250]

1052 Ontwerptekening in vooraanzicht en plattegrond van de gebouwen op Wieringen 
door L. Valk.
1835 8 bladen
schaal 5 cm = 5 el [± 1:100]
Ontbreekt

1053-1054 Hydrografische kaarten van de peilingen bij Tiengemeten en de Westerlander 
Zeedijk op Wieringen door W. Verdoorn Bz, opzichter van de waterstaat.
1838 2 bladen
schaal 20 cm = 500 el [± 1:2500]
Exh. 19-7-1838 nr. 4. Zie inv. nr. 1051, 1052
1053 Blad 1.
1054 Blad 2.

1063 Ontwerptekening van het pesthuis op Wieringen.
1838 1 blad
schaal 5 cm = 5 el [± 1:100]

1064 Ontwerptekening van een kazerne.
1835 1 blad
schaal 5 cm = 5 palmen [± 1:$]

15 Rotterdam, Delfshaven.

15 ROTTERDAM, DELFSHAVEN.

1065-1067 Ontwerptekening van het pesthuis op Feyenoord, door D. Van Gessel Jr.
1805, 1806 3 bladen
schaal 41 cm = 150 Rijnlandse roeden [± 1:1375]
Veilingnr. 29 bis. Zie legatie archieven Frankrijk nr. 80 Delfshaven nr. 3 "De Hollande"
1065 Plattegrond van de begane grond en de zuidzijde van de 1e etage.
1066 Aanzichten van de buitenzijde.
1067 Aanzichten en dwarsdoorsneden van de binnenzijde.

1068 Ontwerptekening in aanzichten en plattegrond van de "Blankensluis" in de haven 
van Feyenoord.
1808 1 blad
schaal 29 cm = 60 Rijnlandse roeden [± 1:780]

1069 Ontwerptekening van een deel van de marinewerf te Rotterdam. Met legenda.
1815 1 blad
schaal 20,5 cm = 20 Rijnlandse roeden [± 1:370]
Behoort bij rapport nr. 1566 van 23-8-1815 van A. Blanken Jzn. Zie verbaal nr. 5337 van 26-8-1815

1070 Ontwerptekening van een deel van de marinewerf te Rotterdam.
1816 1 blad
schaal 8,5 cm = 200 Rijnlandse roeden [± 1:8850]
Zie verbaal nr. 4957 van 10-7-1816
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1071 Plankaart van de marinewerf te Rotterdam ingetekend op een plattegrond bij het 
Boerengat door P.A. Bruyn.
1832 1 blad
schaal 15 cm = 150 el [± 1:1000]

1072-1073 Ontwerptekeningen van woningen en werkplaatsen op de marinewerf.
1834 6 bladen
schaal 8 cm = 10 el, van de kozijnen 15 cm = 6 el [± 1:125 en ± 1:40]
Exh. 11-12-1834 nr. 13
1072 Eerste ontwerp., 4 bladen
1073 Tweede ontwerp., 2 bladen

1074 Ontwerptekening in langsdoorsnede van de kap over de grote helling te Rotterdam 
door P. Glavimans, z.s.
1835 1 blad

1075-1079 Ontwerptekeningen van een invalidenhuis en ziekenhuis voor zeelieden in een 
voormalig VOC-gebouw bij de Buizenwaal te Delfshaven.
1806 7 bladen
Zie legatiearchief Frankrijk nr. 80
1075 Plankaart van invalidenhuis en ziekenhuis ingetekend op het terrein 

van de voormalige VOC timmerwerf.
schaal 9,5 cm = 200 Rijnlandse voeten [± 1:660]

1076 Aanzichten en plattegronden van het voormalige VOC-gebouw en de
timmerwerf voor de verbouwing door J. Vos.
schaal 18,5 cm = 80 Rijnlandse voeten [± 1:135]
Zie legatiearchief Frankrijk nr. 80. Delfshaven nr. 2. Veilingnr. 28

1077 Ontwerptekeningen van het invalidenhuis en Ziekenhuis.
schaal 9,5 cm = 200 Rijnlandse voeten [± 1:660]
Zie legatiearchief Frankrijk nr. 80. Delfshaven nr. 1.

1078 Plattegronden van het invalidenhuis voor zeelieden.
schaal 23,8 cm = 100 Rijnlandse voeten [± 1:130]
Zie legatiearchief Frankrijk nr. 80. Delfshaven nr. 1. Veilingnr. 27

1079 Doorsneden en aanzichten van het invalidenhuis., 3 bladen
schaal 26 cm = 110 Rijnlandse voeten [± 1:130]
Zie legatiearchief Frankrijk nr. 80. Delfshaven nr. 1

1080 Plattegrond van het levensmiddelen magazijn met woonhuis en tuin van de 
magazijnnr. te Delfshaven door B.A. Bruyn.
1832 1 blad
schaal 20 cm = 400 palmen (20 palmen op de duim) [± 1:$]

16 Vlissingen.

16 VLISSINGEN.

1081-1083 Ontwerptekeningen van de verbeteringen van de haven en werven te Vlissingen 
door J.C. Asmus.
1798 3 bladen
1081 Plankaart, met inzet van niet uitgevoerde dokwerken.

schaal 20 cm = 1000 Amsterdamse voeten (25 cm = Vlissingse roeden)
Zie legatiearchief Frankrijk nr. 80. Veilingnr. 23. Zie inv. nr. 1104

1082 Tekeningen van de werf. Met legenda.
schaal 23,5 cm = 600 Amsterdamse voeten of 26 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 
1:750]

1083 Concepttekening voorafgaand aan inv. nr. 1082, met berekeningen.
schaal 23,5 cm = 600 Amsterdamse voeten [± 1:$]
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1084-1085 Ontwerptekeningen van de Bataafse marinewerf te Vlissingen.
1800 2 bladen
1084 Concepttekening voorafgaand aan inv. nr. 1085, 1800

schaal 15 cm = 60 Vlissingse roeden [± 1:$]
Veilingnr. 31

1085 Landmeterskaart door landmeter I. van Hern. Met legenda, 1800
schaal 16 cm = 48 Walcherse roeden [± 1:$]
Veilingnr. 29 b

1086-1087 Ontwerptekeningen van de uitdieping van de haven met bouw van dokken.
1809 2 bladen
schaal 7.3 cm = 100 m [± 1:1250]
1086 Plankaart van de haven met ingetekende dokken.
1087 Ontwerptekening van de uitdieping van de haven, met legenda.

1088 Ontwerptekening van de marinewerf met gebouwen. Met legenda.
1814 1 blad
schaal 12 cm = 100 Vlissingse roeden [± 1:$]

1089 Ontwerptekening van de uitbreiding van de haven met ingetekend de oude en 
nieuwe werf en het West-Indisch Huis.
na 1814 1 blad
schaal 25 cm = 100 Vlissingse roeden [± 1:$]
Op deze tekening staat "afgebrand arcenaal" op de plek waar bij inv. nr. 1088 nog een kruitmagazijn 
staat

1090-1091 Plankaarten van de marinewerf en haven met ingetekende droogdokken.
1814 2 bladen
schaal 18,5 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:$]
1090 Ontwerptekening door L. de Borst, met aanduiding van marine- en 

genie-eigendom.
1091 Ontwerptekening met aanduiding van het magazijn en de smederij.

1092-1093 Ontwerptekening van de marinewerf met aanduiding van het te onteigenen terrein.
1815 2 bladen
1092 Terrein begrensd door de Peperstraat, Walstraat, De Korte 

Scharrewinkelstraat en In het Bosschien. Met legenda.
schaal 21,5 cm = 12 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1093 Figuratief Plan.
schaal 19 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:$]
Bijlage bij briefnr. 249 van 10-4-1815 van J.B.W. Golius

1094-1097 Ontwerptekeningen van de scheepstimmerwerf met het dok en de geplande 
hellingen.
1819 4 bladen
schaal 28,5 cm = 400 Amsterdamse voeten [± 1:$]
1094 Met de geplande weg om de werf. Concept.

Zie briefnr. 18 van 2-2-1819
1095 Uitgevoerd ontwerp, met veranderingen op papillote.
1096 1e Gewijzigd ontwerp met loodsen.
1097 2e Gewijzigd ontwerp.

Behoort bij resolutie nr. 32 van 16-7-1817

1098 Ontwerptekening van de marine, haven en het dok. Met legenda.
1818 1 blad
schaal 12 cm = 100 Vlissingse roeden [± 1:$]
Exh. 22-9-1818 nr. 11707. Zie legatiearchief Frankrijk inv. nr. 80, veilingnr, 32
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1099 Ontwerp "Figuratifplan" van de marinewerf met hellingen en gebouwen.
1818 1 blad
schaal 19 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1100 Ontwerptekening van de geschutwerf aan de noordoost zijde van de marinewerf.
1816 1 blad
schaal 8,5 cm = 10 Rijnlandse roeden (ca. 1097) [± 1:$]
Exh 21-10-1816 nr. 2

1101 Ontwerptekening van het vergrote voordok en de nieuwe paalhoofden door 
sasmeester A. Limonard.
1819 1 blad
schaal 12 cm = 600 Amsterdamse voeten [± 1:$]
behoort bij verbaal nr. 3 van 4-10-1819

1102-1103 Plattegrond met ingetekende vernieuwingen tot 1838 van de marinewerf met 
gebouwen met hydrografische peilingen in de voorhaven en het dok door 
Carbentus. Met legenda van alle gebouwen.
1833 1 blad, 1 katern
schaal 20 cm = 200 el (10 el op de duim) [± 1:$]
1102 Niet gespecificeerd.
1103 Niet gespecificeerd.

1104-1106 Ontwerptekeningen van het droogdok met havenbassin [door J.C. Asmus].
1798 3 bladen
1104 ,

Plankaart met inzet.
Plattegrond van de haven.
Aanzichten en doorsneden van de beschoeiing.
schaal 18,5 cm = 140 Rijnlandse roeden [± 1:$]
schaal 15,5 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:$]
schaal 17,8 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Zie inv. nr. 108

1105 Aanzichten, doorsneden, plattegrond van het droogdok door J.C. 
Asmus.
schaal 28 cm = 144 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1106 Concept van inv. nr. 1105.

1107 Constructietekeningen in aanzichten en doorsneden van het droogdok door L. de 
Borst.
1814 1 blad
schaal 34 cm = 100 Rijnlandse voeten [± 1:$]

1108-1109 Ontwerptekeningen in langsdoorsnede en plattegrond van de aanpassing van het 
droogdok voor een fregat en linieschip.
1834 2 bladen
schaal 20 cm = 20 el [± 1:$] 1:100
Behoort bij resolutie nr. 69 van 9-10-1834
1108 Tekening voor een fregat van 44 stukken.
1109 Tekening voor een linieschip van 74 stukken.

1110 Ontwerptekeningen voor de afsluiting van de droogdok. Goedgekeurd concept.
1836 1 blad
schaal 20 cm = 40 el [± 1:$] 1:200
Exh. 17-2-1838 nr. 14
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1111 Ontwerptekeningen van de regenbak bij het grootmagazijn door O.S. du Jourge.
1811 1 blad
schaal 40 cm = 20 m [± 1:$] 1:50

1112 Constructietekeningen van de fundamenten van de sluis en het grootmagazijn.
1811 1 blad
schaal 10 cm = 10 m [± 1:$] 1:100

1113-1118 Ontwerptekeningen van een smederij op de werf.
1818 6 bladen
1113 Plattegrond van de fundering en steenconstructies door J. Valk. 

Goedgekeurd ontwerp.
schaal 4,5 cm = 22 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal nr. 8 van 16-7-1818
Zie inv. nr. 1119

1114 Doorsneden en vooraanzicht door J. Valk. Goedgekeurd ontwerp.
schaal 4,5 cm = 22 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal nr. 8 van 16-7-1818
Zie inv. nr. 1119

1115 Aanzichten en langsdoorsnede. Afgekeurd ontwerp (nr. B).
schaal 9 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal van 3-4-1818

1116 Plattegrond en doorsneden van de fundering en steenconstructies. 
Afgekeurd ontwerp (nr. B).
schaal 5 cm = 22 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal van 3-4-1818

1117 Aanzichten en langsdoorsnede. Afgekeurd ontwerp (nr. B).
schaal 5 cm = 22 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal van 3-4-1818

1118 Plattegrond en doorsneden van de fundering. Concept.
schaal 5 cm = 22 Amsterdamse voeten
Behoort bij verbaal van 3-4-1818
Zie inv. nr. 1116

1119 Ontwerptekening in aanzichten en plattegrond van een houten loods door J. Valk.
1818 1 blad
schaal 21,5 cm = 10 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Behoort bij verbaal nr. 8 van 16-7-1818
Zie inv. nr. 1113, 1114

1120-1121 Ontwerptekening van een houten loods.
1823 2 bladen
schaal 11 cm = 11 el [± 1:$] 1:100
1120 Aanzichten en doorsneden.

Behoort bij verbaal nr. 23 van 14-2-1823
1121 Plattegrond en aanzichten door J. Valk.

Goedgekeurd bij resolutie van 13-5-1823

1122 Ontwerptekening van een observatiepost op het marinegebouw.
1810 1 blad
schaal ca 38 cm = 19 m [± 1:$] 1:50

1123 Ontwerptekening van de gevel van het grootmagazijn.
1810 1 blad
schaal 20 cm = 20 m [± 1:$] 1:100

1124 Ontwerptekening van een houten kraan voor kanonnen op het platform van het 
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grootmagazijn door A. de Jourge.
1 blad

schaal 20 cm = 4 m [± 1:20] (doorsneden); 20 cm = 100 cm [± 1:5] (details)

1125-1126 Ontwerptekeningen van een werkloods.
begin 19e eeuw 2 bladen
schaal 15 cm = 30 m [± 1:$] 1:200
Niet in Vlissingen maar in Antwerpen gebouwd
1125 Aanzichten, dwarsdoorsnede en plattegrond van de fundering.
1126 Zijaanzicht en plattegrond van de zijvleugel. Gewijzigd ontwerp.

1127 Ontwerptekening in plattegrond van de woningen van het personeel.
1835 1 blad
schaal 10 cm = 10 el [± 1:$] 1:100

1128 Ontwerptekeningen in aanzichten en doorsneden van een zinkoven in de smederij.
1849 1 blad
schaal 15 cm = 30 palmen van 2 op de duim [± 1:$]
Behoort bij rapport nr. 54 van 31-1-1849 van hoofdingenieur Tromp

1129 Hydrografische kaart van de peilingen in het dok en voorhaven.
19e eeuw 1 blad
schaal 20 cm = 20 el [± 1:$] 1:100

1130-1131 Ontwerptekeningen van het herstel aan de beschoeiingen in de militaire haven.
1810 2 bladen
schaal 20 cm = 100 m [± 1:$], details: 10 cm = 10 m [± 1:$], 1:100
1130 Plattegrond en langs- en dwarsdoorsneden van de beschoeiing.
1131 Aanzichten en doorsneden van de helling van het droogdok en de 

Leeuwenbrug.

1132 Ontwerptekeningen voor het droogmaken van het dok i.v.m. werkzaamheden aan 
de beschoeiing aan de militaire haven.
1811 1 blad
schaal 15 cm = 30 m [± 1:$], (plattegrond) en 30 cm = 10 m (details) [± 1:$], 1:200

1133-1134 Ontwerptekeningen van het herstel aan de beschoeiingen in de voorhaven.
1813 2 bladen
1133 Plankaart van de dokken, die moeten verdwijnen dan wel blijven 

i.v.m. beschoeiing.
schaal 20 cm = 50 m [± 1:$], 1:250

1134 Detailtekening van de beschoeiing, met berekeningen. Met 
papillote. Concept.
schaal ca. 24 cm = 6 m [± 1:25]

1135-1137 Ontwerptekeningen van de verbeteringen aan de voorhaven.
1813 3 bladen
1135 Plankaart, Concept, 1813

schaal 33,5 cm = 90 m (ca.1:270)
1136 Doorsneden en aanzichten van het herstel van een sleephelling in de

voorhaven met beweegbare brug, door A. de Jourg, 1813
schaal 30 cm = 30 m [± 1:$], 1:100

1137 Doorsneden van het uitdiepen van de voorhaven door Ch. zu Minart,
1813
schaal 13 cm = 20 siède d'eau [± 1:$]

1138-1139 Tekeningen van de sluis tussen de voorhaven en militaire haven, gemaakt 1795-
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1797, door G. Deurwaarder.
1804 2 bladen
1138 Plattegrond van de sluis.

schaal 35 cm = 150 Vlissingse voeten van 11 duimen in een voet [± 1:$]
1139 Aanzichten en doorsneden van de sluisdeuren.

schaal 22,5 cm = 19 Vlissingse voeten [± 1:$]

1140 Ontwerptekeningen van een sluis tussen de voorhaven en militaire haven met 
stenen hoofden door L. de Borst.
1814 1 blad
schaal 24,5 cm = 180 Rijnlandse voeten [± 1:$]

1141 Begroting van de verbeteringen aan de beschoeiing aan de militaire haven.
1814 1 katern
Zie inv. nr. 1146 (?)

1142 Ontwerptekeningen in doorsneden van de houten kistdammen voor de sluis door 
A. Caland.
1846 1 blad
schaal 10 cm = 20 el [± 1:$], detail: 10 cm = 10 el [± 1:$]
Behoort bij resolutie nr. 4 en 5 D van 17-8-1846

1143 Ontwerptekeningen in plattegrond en doorsneden van de fundering van de sluis.
1847 1 blad
schaal 20 cm = 100 palm (5 palmen op de duim) [± 1:$]
Behoort bij rapport nr. 407 van 27-7-1848 door hoofdingenieur Tromp

1144 Constructietekeningen in aanzichten en doorsneden van het havenhoofd met de 
steiger door A. de Jourge.
1813 1 blad
schaal 40 cm = 20 m [± 1:$] 1:50

1145-1146 Tekeningen van de oostelijke haven, met peilingen en de nieuwe beschoeiing.
1815 2 bladen
Exh. 26-1-1815 nr. 17. Met aantekening "gedeponeerd ter model kamer"
1145 Hydrografische kaart in de haven met afmetingen van de vaargeul in 

plattegrond en doorsneden.
schaal lengte vaargeul: 10,5 cm = 13 Rijnlandse roeden [± 1:$] diepte vaargeul: 7 cm 
= 12 Rijnlandse voeten [± 1:$]

1146 Ontwerptekening in aanzicht van de nieuwe beschoeiing door L. de 
Borst.
schaal 28,5 cm = 100 Rijnlandse voeten [± 1:$]
Zie inv. nr. 1141 (?)

1147-1148 Ontwerptekeningen in plattegrond en dwarsdoorsnede voor de nieuwe 
havenhoofden door L. de Borst.
1814 2 bladen
schaal 30,5 cm = 100 Rijnlandse voeten [± 1:$]
1147 Het westelijk havenhoofd.
1148 Het oostelijk havenhoofd.

17 Bath, Middelburg, Veere.

17 BATH, MIDDELBURG, VEERE.

1149 Plattegrond van het fort Bath of Zuid-Beveland gemaakt in 1785 en uitgebreid in 
1828.
19e eeuw 1 blad
schaal 15 cm = 60 Rijnlandse roeden [± 1:$]
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1150 Plattegrond van het fort Rammekens bij Vlissingen.
19e eeuw 1 blad
schaal 20 cm = 40 el [± 1:$] 1:200

1151 Kaart van de Franse en Bataafse verdedigingsschepen gelegen voor de kust van 
Walcheren met de forten Nolle en Rammekens door kap. -luit. C. Jager. Kopie.
1800 1 blad
schaal 6 cm = 500 roeden (1971 roeden op 1 Duitse mijl) [± 1:$]

1152 Plattegrond van het noordelijk deel van de versterking van Middelburg met het 
molenwater.
eind 18e eeuw 1 blad
schaal 12 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1153 Hydrografisch profiel van de nieuw aan te leggen haven van Middelburg. Met 
legenda.
eind 18e eeuw 1 blad
schaal 16 cm = 94 Rijnlandse voeten [± 1:$]

1154 Plankaart van de straatweg van Middelburg naar Veere.
18e eeuw 1 blad
schaal 13 cm = 400 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1155 Plattegrond van de versterking te Veere verbeterd in 1744. Met legenda.
1744 1 blad
schaal 12,5 cm = 40 Middelburgse roeden [± 1:$]

1156 Ontwerptekeningen van de werf te Veere met de verbeteringen van 1744. Met 
legenda.
voor 1744 1 blad
schaal 16 cm = 60 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1157 Plattegrond van de marinehaven te Veere getekend door J. Vos voor het ministerie 
van marine, opgenomen door 1e luit. J.F.O. Wardenburg.
1807 1 blad
schaal 10,5 cm = 40 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1158 Ontwerptekeningen van de beschoeiing in de haven van Veere.
1807 1 blad
schaal 37 cm = 100 Rijnlandse voeten [± 1:$]

1159-1160 Hydrografische kaarten van de peilingen bij de kust van Veere door J. Vos.
1800, 1807 2 bladen
1159 Peilingen tussen de kust bij Veere en Noord-Beveland, 1807

schaal 15 cm = 300 Rijnlandse roeden [± 1:$]
1160 Peilingen bij de kust van Veere tot fort Den Haak, met posities van 

de schepen na de storm van 22-10-1800, 1800
schaal 12,5 cm = 500 Rijnlandse roeden [± 1:$]
Met legenda.

18 Delfzijl, Harlingen, Medemblik, Hoorn, Enkhuizen, Urk en diverse plaatsen.

18 DELFZIJL, HARLINGEN, MEDEMBLIK, HOORN, ENKHUIZEN, URK EN DIVERSE 
PLAATSEN.

1161 Plattegrond van de haven van Delfzijl met peilingen getekend door luit. -ir. C de 
Groot. Met legenda.
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1795 1 blad
schaal 15 cm = 50 Rijnlandse roeden [± 1:$]
Veilingnr. 1

1162 Plattegrond van de buitenhaven van Harlingen met afmetingen voor het 
admiraliteitscollege te Harlingen.
1786 1 blad
schaal 20 cm = 275 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1163-1164 Hydrografische kaarten van de peilingen in de buitenhaven voor het 
admiraliteitscollege te Harlingen door Pieter Schuyt.
1788 2 bladen
1163 Niet gespecificeerd

schaal 17,5 cm = 200 Amsterdamse voeten [± 1:3330]
1164 Niet gespecificeerd

schaal 19,5 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:600]

1165 Plattegrond van de zuiderhaven en buitenhaven met de werven te Harlingen.
eind 18e eeuw 1 blad
schaal 9,5 cm = 60 Amsterdamse roeden [± 1:$]
Veilingnr. 20

1166 Ontwerptekeningen van de scheepstimmerwerf aan de Westerhaven te Medemblik.
Schets.
1797 1 blad
schaal 19 cm = 30 Rijnlandse roeden (14,3 cm = 300 Amsterdamse voeten) [± 1:$]
Veilingnr. 10

1167-1168 Ontwerptekeningen van de kielkade aan de Westerhaven te Medemblik.
1798 2 bladen
1167 Tekening van het rasterwerk.

schaal 1,7 cm = 7 duim [± 1:$] (34 cm in werkelijkheid) (1:20)
Behoort bij rapport van 11-5-1798 van commandantdirecteur Aeneau. Veilingnr. 16

1168 Constructietekening van de kielkade. Kopie.
schaal 57,5 cm = 160 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1169 Plattegrond in vogelvlucht van de Zuider-, Wester- en Oosterhaven te Medemblik.
± 1800 1 blad
schaal 22,5 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:$]
De verbreding van de Oosterhaven heeft op dat moment nog niet plaatsgevonden

1170 Ontwerptekening van de verbreding tussen de Oosterhaven en de havenmond te 
Medemblik.
1809 1 blad
schaal 21 cm = 400 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1171-1172 Ontwerptekeningen van de sluis in de Oosterhaven te Medemblik.
1812 2 bladen
schaal 6,5 cm = 40 Rijnlandse roeden [± 1:$]
1171 Plattegrond.

Zie VTH 3419
1172 Plankaart ingetekend op een kopie van inv. nr. 1171.

1173-1174 Ontwerptekeningen van de verbeteringen aan de havens te Medemblik.
1832 2 bladen
schaal 1:2000 (situatie) en 1:50 (profielen)
1173 Plattegrond van de havens met de verbrede Ooster buitenhaven en 
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de aangelegde sluis.
1174 Bestektekening van de beschoeiing aan de Ooster en Westerhaven. 

Kopie.
Behoort bij brief nr. 150 van 10-3-1832 van de hoofdingenieur van Waterstaat in 
Noord-Holland

1175-1176 Ontwerptekeningen van de sluis in de Oosterhaven te Medemblik.
z.j. 2 bladen
De sluis is gebouwd in 1807
1175 Plattegronden en doorsneden een eerste en een goedkoper 

ontwerp. Schets.
schaal 22 cm = 130 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1176 Plattegrond, vooraanzicht en dwarsdoorsnede.
schaal 13,5 cm = 40 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1177 Ontwerptekeningen in aanzicht en dwarsdoorsnede van het grootmagazijn met een
magazijn voor houtwaren, een takelloods, een bootsmansloods en werkplaatsen 
door J. Vos. Concept.
1809 1 blad
schaal 22 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1178-1182 Ontwerptekeningen van het grootmagazijn en bijbehorende gebouwen te 
Medemblik.
1809 5 bladen
1178 Plattegrond, aanzichten en doorsneden van het hoofdgebouw.

schaal 14 cm = 60 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Veilingnr. 11 ("De Hollande")

1179 Plattegrond van de fundering en vooraanzicht van het takelmagazijn
in de oostvleugel van het hoofdgebouw.
schaal 22 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1180 Plattegrond van de fundering, vooraanzicht en dwarsdoorsnede van 
de bootmansloods, aan de oostzijde van het hoofdgebouw.
schaal 13 cm = 60 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1181 Plattegrond van de fundering, vooraanzicht en dwarsdoorsnede van 
het magazijn voor houtwaren in de westvleugel van het 
hoofdgebouw.
schaal 22 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Veilingnr. 15 ("De Hollande")

1182 Plattegrond van de fundering, vooraanzicht en dwarsdoorsnede van 
de werkplaatsen aan de westzijde van het hoofdgebouw.
schaal 22 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$]
Veilingnr. 14

1183-1184 Ontwerptekeningen van een mastenloods op de werf te Medemblik. Voorlopig en 
definitief ontwerp.
1809 2 bladen
schaal 40,5 cm = 130 Amsterdamse voeten [± 1:$]
1183 Blad 1.
1184 Blad 2.

1185 Ontwerptekening in plattegrond van het takelmagazijn in de oostvleugel van het 
hoofdgebouw door A.A.J. Payen.
1809 1 blad
schaal 8 cm = 10 Annes des Pays-Bas [± 1:$]

1186-1187 Ontwerptekeningen van woningen in het voormalig magazijn voor houtwaren en 
de takelloods respectievelijk in de west- en oost vleugel van het hoofdgebouw.
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1829 2 bladen
schaal 4 cm = 5 el (of 50 palmen op de duim) [± 1:$] 1:125
Ontwerpen niet goedgekeurd
1186 Blad 1.
1187 Blad 2.

1188-1189 Ontwerptekening in plattegrond voor het Koninklijk Instituut der Marine in het 
voormalig hoofdgebouw van het grootmagazijn te Medemblik. Voorlopig en 
definitief ontwerp.
1829 2 bladen
schaal 14 cm = 60 Amsterdamse voeten [± 1:$]
1188 Blad 1.
1189 Blad 2.

1190-1194 Ontwerptekeningen van het Koninklijk Instituut der Marine in het voormalig 
Grootmagazijn met bijbehorende gebouwen in Medemblik, door J. Valk.
1833 5 bladen
1190 Situatiekaart met peilingen in de Westerhaven.

schaal 4,5 cm = 50 el [± 1:$] [1:275]
1191 Plattegrond en vooraanzicht van het hoofdgebouw.

schaal 5 cm = 10 Nederlandse ellen [± 1:$] [1:200]
1192 Plattegrond en vooraanzicht van de woonhuizen van officieren in de 

voormalige takelloods in de oostvleugel van het hoofdgebouw.
schaal 5 cm = 10 Nederlandse ellen [± 1:$]

1193 Plattegrond en vooraanzicht van het magazijn voor gereedschap en 
wapens in het voormalig magazijn voor houtwaren in de westvleugel
van het hoofdgebouw.
schaal 5 cm = 10 Nederlandse ellen [± 1:$]

1194 Plattegrond en vooraanzicht van o.a. het ontspanningsgebouw voor 
officieren en de bergplaats in respectievelijk de voormalige 
bootmansloods en werkplaats aan de oost- en westzijde van het 
hoofdgebouw.
schaal 5 cm = 10 Nederlandse ellen [± 1:$]

1195 Plattegrond van de binnenhaven met schepen en de scheepswerf te Hoorn.
eind 18e eeuw 1 blad
schaal 19 cm = 40 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1196 Plattegrond van de haven en werf van Enkhuizen met werkplaatsen.
1806-1810 1 blad
schaal 16,5 cm = 100 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1197 Plattegrond van de Nieuwe-, Kuipers- en Rommelmarkt met schepen te Enkhuizen.
1806-1810 1 blad
schaal 6,5 cm = 40 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1198 Tekeningen in aanzichten, doorsneden en plattegrond van het voormalig Oost-
Indische compagnies pakhuis ofwel Kuiperpakhuis te Enkhuizen.
1809 1 blad
schaal 32 cm = 90 Amsterdamse voeten [± 1:$]

1199 Ontwerptekening in plattegrond van de 1e en 2e etage van het 'Maritiem Instituut 
voor éléves' te Enkhuizen.
1806-1810 1 blad
schaal 48 cm = 200 Amsterdamse voeten [± 1:$]
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1200-1202 Bestek- en revisietekeningen in doorsneden en plattegrond van het ziekenhuis in 
Enkhuizen.
1795 3 bladen
schaal 28,5 cm = 140 Amsterdamse voeten (of 13 cm = 61 Amsterdamse voeten) [± 1:$]
"De Hollande" inv. nr. 1202 heeft veilingnr. 24
1200 Bestanddeel 1
1201 Bestanddeel 2
1202 Bestanddeel 3

1203 Kaart van het eiland Urk, met hydrografische peilingen, door W. Robry voor het 
ministerie van Marine.
1809 1 blad
schaal 14 cm = 100 Rijnlandse roeden [± 1:$]

1204 Landmeterskaart (1662) van de aangelegde dijken rond de Nieuwerkerse polder 
door Jacob Mogge en Cornelis van Hille. Authentieke kopie.
1753 1 blad
schaal 9,5 cm = 150 Walcherse roeden [± 1:$]

1205 Kaart van de verplaatsing van de vuurbaak te Govishoek in de Sherpenissepolder 
op last van de landdrost van Zeeland. Met legenda.
1810 1 blad
schaal 9,5 cm = 200 Rijnlandse roeden [± 1:$]
Behoort bij brief van A. Schraver van 24-1-1810

1206 Kaart van de bouwgrond ten noorden van de polder Vierbonnen bij Zierikzee.
1799 1 blad
schaal 9,5 cm = 800 Schouwse roeden (10,5 cm = 800 Putse roeden) [± 1:$]
Behoort bij rapport van A. Schraver van 20-10-1799

1207 Ontwerptekeningen van de uitbreiding van de haven van Willemsdorp.
19e eeuw 1 blad
schaal 13 cm = 100 el [± 1:$] [1:750]

20 Diversen.

20 DIVERSEN.

1214-1215 Ontwerptekeningen in aanzichten, langsdoorsneden en plattegrond van 
werkplaatsen op de marinewerf (te Amsterdam).
eind 18 eeuw 1 blad
schaal 18,5 cm = 30 Amsterdamse voeten [± 1:$]
1214 Niet gespecificeerd.
1215 Niet gespecificeerd.

1216 Ontwerptekeningen in aanzichten, dwarsdoorsnede en plattegrond van de 
verbeteringen van een houten werkplaatsen (te Amsterdam).
z.j. 1 blad
schaal [± 1:100?]

1217-1218 Detailtekeningen in aanzichten van de machines in een touwslagerij (te Vlissingen).
2 bladen

schaal 6 cm = 10 palmen [± 1:$] en 3 cm = 10 palmen [± 1:$]
1217 Niet gespesificeerd.
1218 Niet gespesificeerd.

1219 Detailtekeningen in aanzichten van de machines in een touwslagerij (te 
Hellevoetsluis).
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1 blad
schaal 6 cm = 10 palmen [± 1:$] en 3 cm = 10 palmen [± 1:$]

1220 Ontwerptekeningen van de gevel van een houten loods op palen door J. Valk.
begin 19e eeuw 1 blad
schaal 18,5 cm = 72 Rijnlandse voeten [± 1:$]

1221 Tekeningen in aanzichten van de beschoeiing van een haven.
begin 19e eeuw 1 blad
schaal 6 cm = 11 Amsterdamse voeten [± 1:$]
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