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ALGEMENE INLEIDING 
 

Historisch overzicht 

 

In deze verzamelinventaris zijn de archieven van de voorgangers van het voormalige 

waterschap Lits en Lauwers (groot) beschreven.
 1

 

Op 5 juli 1961 werd door Provinciale Staten van Friesland het waterschap Achtkarspelen-

Zuid opgericht en het reglement vastgesteld. Het waterschap werd opgericht met het doel de 

waterstaatkundige toestand van gronden in de gemeente Achtkarspelen te verbeteren. In 1963 

volgde een naamswijziging tot waterschap Lits en Lauwers (klein), waarbij tevens een 

reglementswijziging werd doorgevoerd als gevolg van toevoeging van landerijen ten noorden 

van Drachten. In 1965 werd door Provinciale Staten van Friesland besloten tot opheffing van 

enkele waterschappen in het gebied van Lits en Lauwers in de gemeenten Achtkarspelen, 

Smallingerland en Tietjerksteradeel. Redenen tot opheffing waren o.a. dat een aantal 

ingelanden voor hun perceel soms aan twee of drie waterschappen lasten moesten betalen, dat 

de schouw door zowel de kleine waterschappen als Lits en Lauwers uitgevoerd moest worden 

en dat kleine waterschappen in afwachting van de uitvoering van werken door het waterschap 

Lits en Lauwers veel van hun eigen onderhoudswerken niet meer uitvoerden. Tevens waren 

enkele bestuursleden van waterschappen van mening dat in het belang van ingelanden het tijd 

was dat de kleine waterschappen opgeheven werden. 

Datum van opheffing en intrekking van de bijzondere reglementen van de waterschappen 

Augustinusga, Drogeham, Oostermeer, de Oude Vaart, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, 

het Witveen en het Zwartveen werd door Gedeputeerde Staten bepaald op 1 augustus 1965. 

Daarmee gingen alle rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen van die waterschappen 

over naar het waterschap Lits en Lauwers (klein). 

In 1968 werd door Provinciale Staten besloten tot oprichting van het waterschap Lits en 

Lauwers (groot) in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland en 

Nieuwkruisland, Smallingerland en Tietjerksteradeel en opheffing van diverse kleine 

waterschappen 

De kleinere waterschappen die opgingen in het waterschap Lits en Lauwers (groot) waren: 

Buitenpost (Oosteinde), Eestrum, De Hammen, Kollumerland-Oostdeel, Kollumer Oudzijl, 

Lutjewoude, De Oude Ried, Oudwoude-Westergeest, Rohel, Tochmaland, De Triemen, De 

Twee Provinciën, De IJzermieden, De Zandsloot, Zwaagwesteinde c.a., De Zwadde (oostelijk 

deel), De Zwadde (westelijk deel), Zwagermieden en de Triemen en De Zwartkruispolder. 

Het waterschap De Twee Provinciën was een interprovinciaal waterschap, het lag zowel in de 

provincie Friesland als in de provincie Groningen. Bij de opheffing van dit waterschap ging 

het Friese gedeelte naar het waterschap Lits en Lauwers en het Groningse gedeelte naar het 

(Groningse) waterschap De Hilmahuistermolenpolder. 

 

De opheffing van voornoemde taakvoorgangers van het waterschap Lits en Lauwers is niet op 

dezelfde datum ingegaan. Het was namelijk de bedoeling dat de bestaande waterschappen hun 

taken nog bleven uitoefenen tot ze door het nieuwe waterschap konden worden overgenomen. 

De ingangsdatum van opheffing van de waterschappen De Oude Ried, De Triemen, 

Zwaagwesteinde c.a., De Zwadde (westelijk deel), Zwagermieden en de Triemen, De 

Zwartkruispolder en De Twee Provinciën was door Gedeputeerde Staten van Friesland 

bepaald op 15 september 1970 respectievelijk 1 november 1970. Van de andere 

waterschappen, te weten: Buitenpost (Oosteinde), Eestrum, De Hammen, Kollumerland 

                                                
1
 Met uitzondering van het archief van het waterschap Lits en Lauwers (klein). Zie daarvoor: M. Boers, 

Inventaris van het archief van het waterschap Achtkarspelen-Zuid, later waterschap Lits en Lauwers, 
1957-1970(1971) (Buitenpost 2000) 
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Oostdeel, Kollumer Oudzijl, Lits en Lauwers (klein), Lutjewoude, Oudwoude-Westergeest, 

Rohel, Tochmaland, De IJzermieden, De Zandsloot en De Zwadde (oostelijk deel), werd de 

ingangsdatum van de opheffing door Gedeputeerde Staten bepaald op 1 januari 1971. Dit alles 

betekende dat het waterschap Lits en Lauwers (groot) pas per 1 januari 1971 volledig de aan 

het waterschap toebedeelde taken kon gaan uitvoeren. 

 

Provinciale Staten van Friesland besloten op 16 juni 1976 het waterschap Noorderfennen op 

te heffen en op te nemen in het waterschap Lits en Lauwers. Dit besluit werd goedgekeurd bij 

Koninklijk Besluit van 14 februari 1977. Het waterschap Lits en Lauwers telde in het begin 

ook nog een aantal particuliere polders, zoals de Noorderpolder en de polder Ooster en Wester 

Nieuw-Kruisland. 

 

De voorlopers van Lits en Lauwers hebben allemaal hun eigen specifieke geschiedenis, zodat 

het niet mogelijk is een beknopte algemeen geschiedenis te geven van de geïnventariseerde 

waterschappen en polders. Volstaan wordt daarom met een aantal opmerkingen. 

Voor de boezemwaterschappen geldt dat ze, net als elders in Friesland, voornamelijk ontstaan 

zijn in de periode 1875-1925. Belangrijke redenen daarvoor waren de intensivering en de 

technische vooruitgang in de landbouw, waardoor er steeds hogere eisen gesteld werden aan 

de waterbeheersing. Het provinciaal bestuur zag in de oprichting van waterschappen het juiste 

instrument om de gewenste verbetering van de waterbeheersing tot stand te brengen. De taken 

van de boezemwaterschappen verschilden weinig van elkaar. Allemaal waren ze 

verantwoordelijk voor het regelen van de waterstand. Daarnaast kreeg een aantal ook als taak 

mee het regelen van de scheepvaart of het bevorderen van de verkeersgelegenheid te land. 

In 1908 stelde de provinciale overheid een algemeen reglement voor boezemwaterschappen 

vast. De in deze verzamelinventaris beschreven waterschappen vielen alle onder dit reglement 

of kwamen daar na verloop van tijd onder te vallen. Daarnaast hadden ze allemaal een 

bijzonder reglement, waarin regelingen die specifiek waren voor het betreffende waterschap 

(zoals onderhoudswerken en grenzen) waren opgenomen. 

Het beheer van het waterschap was in handen van een bestuur, verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken, en een ingelandenvergadering, die de belangrijke beslissingen 

nam. Het waterschapsbestuur bestond uit drie of vijf leden en werd gekozen door de 

stemgerechtigde ingelanden. Daarbij werd uitgegaan van het profijtbeginsel: alleen degenen 

die profiteerden van een waterschapswerk betaalden eraan mee. De belastingplichtigheid werd 

vastgelegd in leggers. Om de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen, werd er meestal een 

classificatie toegepast. 

Naast boezemwaterschappen zijn in deze verzamelinventaris ook beschrijvingen van 

archiefstukken van particuliere polders opgenomen, te weten de Polder ten noordoosten van 

en onder Buitenpost (Noorderpolder), de Zevenhuisterpolder, de Polder Noorderfennen 

(ondergebracht bij het archief van het waterschap De Noorderfennen), Zomerpolder Het 

Zwartveen en de Polder de Oostelijke Binnen Leijen (ondergebracht bij het archief van het 

waterschap Het Zwartveen). Particuliere polders waren vrijwillige samenwerkingsverbanden 

van grondeigenaren, waarbij het meestal ging om het gezamenlijk onderhouden van een 

gemaaltje. 

 
Archieven en inventarisatie 
 

De inventarissen van de archieven in deze verzamelinventaris zijn geplaatst naar alfabetische 

volgorde van de namen van de polders en waterschappen. 

De inventaris van elke polder of waterschap begint met een inleiding met informatie over 

grondgebied en werken, taken, oprichting en opheffing. Daarna volgen de beschrijvingen van 
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de aanwezige archiefstukken, geordend naar hoofdstuk en binnen die hoofdstukken vrijwel 

altijd in chronologische volgorde. 

Bij de beschrijving van archiefstukken is gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse 

archieftermen (Den Haag 1991). De groepering van de beschrijvingen in hoofdstukken is 

gebaseerd op een standaardschema. Dit standaardschema is weer gebaseerd op de 

waterschapscode welke gebruikt wordt voor het ordenen van stukken uit het dynamisch 

archief en de standaardschema’s voor inventarisatie van waterschapsarchieven van de 

provinciale archiefinspectie van Zuid-Holland. Van hieruit is voor de hier beschreven 

archieven het volgende schema gemaakt en gebruikt: 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

 1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 2. Bestuursinrichting 

 3. Eigendommen 

 4. Financiën 

 5 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 

 6 Personeel 

7 Belastingen, classificatie 

 8 Toezicht 

 9 Werken 

  9a algemeen 

  9b bemaling 

  9c vaarten, watergangen 

  9d sluizen 

  9e bruggen 

  9f wegen 

  9g kaden 

 

DOCUMENTATIE 

 

GEDEPONEERD ARCHIEF 

 

De aangetroffen archieven van de voorgangers van het waterschap Lits en Lauwers zijn niet 

alle even volledig bewaard gebleven. Wel moesten de bewaard gebleven archieven geschoond 

worden, waarbij de in 1993 vastgestelde Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking 

komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935 als uitgangspunt heeft gediend. 

Na vernietiging en herverpakking bleef van de oorspronkelijk bewaard gebleven 12,5 m. 

archiefstukken uiteindelijk nog 8,5 m. over. 

De inventarisatie van de hierbeschreven archieven vond plaats in de periode augustus 2002 – 

oktober 2004. 
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INVENTARISSEN 
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WATERSCHAP AUGUSTINUSGA, 1940-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap was gelegen in de gemeente Achtkarspelen en had bij oprichting in 1940 een oppervlakte van 

ruim 171 hectare. Waterkeringen en het bemalingswerktuig waren de voornaamste werken in onderhoud en 

beheer van het waterschap. 

Het initiatief tot oprichting van dit waterschap kwam in 1940 van een commissie bestaande uit G.K. Luimstra, 

M. Hoekstra en Joh. Vaatstra te Augustinusga. 

 Doel van het waterschap was het regelen van de waterstanden middels een gemaal en het aanleggen van 

waterkeringen. Het bestuur van het waterschap bestond uit drie leden. Bij de oprichting werden de bestaande 

bemalingswerktuigen van de toenmalige eigenaren overgenomen. In de jaren 1941-1943 werd een electrisch 

gemaal gebouwd. 

Het waterschap werd in 1965 opgeheven en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 1 Register van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1940-1964. 1 deel. 

 

 2 Register van aantekeningen van de secretaris inzake bestuursvergaderingen, 1941-

1964. 1 deel. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
 

 3 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

oprichting van het waterschap, 1940. 1 omslag (2 exemplaren). 

 

 4 Provinciaal Blad van Friesland no. 40 houdende afkondiging van de 
besluiten van Provinciale Staten van 29-10-1940 tot oprichting van het 
waterschap Augustinusga en de vaststelling van een bijzonder reglement, 
1941. 1 omslag. 

 

 5 Exemplaar van het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten tot 

wijziging van het reglement voor het waterschap Lits en Lauwers en de opheffing 

van de waterschappen Augustinusga, Drogeham, Oostermeer, de Oudvaart, 

Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, het Witveen en het Zwartveen, 1964. 1 

omslag. 

 

  2 Financiën 
 

 6 Ingekomen stukken bij de secretaris-ontvanger inzake financiële aangelegenheden, 

1941-1960. 1 omslag. 

 

 7 Akte van geldlening ten laste van het waterschap en ten behoeve van de Vereniging 

van Notarissen in het arrondissement Leeuwarden voor een bedrag van ƒ19.000,00, 

1941, met besluit tot goedkeuring door de Staatsraad i.b.d., Commissaris der 

provincie Friesland, 1941. 1 omslag. 

 

 8 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1957-1965. 1 deel. 

 

 9 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1959-1964. 1 omslag. 

 



Inventaris archieven voorgangers waterschap Lits en Lauwers 

Sanof, toegang 368   8 

POLDER TEN NOORDOOSTEN VAN EN ONDER BUITENPOST (Noorderpolder), 

1842-1984 
 

Inleiding 

 
In 1842 werd door de eigenaren van percelen ten noordoosten van ‘het gebuurte te’ Buitenpost een plan van 

inpoldering, ontworpen door R.A. Nicolai te Buitenpost, vastgesteld. In 1846 sloten de eigenaren van percelen 

ten oosten en noordoosten van de polder zich aan om ook hun percelen te laten bemalen door de poldermolen. 

Het polderreglement werd in 1848 vastgesteld.  

Voor de bemaling werd een ‘watermolen’ (Buitenpost, sectie A, nr. 305) met de naam ‘De Drooger’ geplaatst en 

er werden waterkeringen aangelegd. In 1924 werd besloten tot het maken van een nieuwe electrische 

bemalingsinstallatie en gebouw. De oude molen werd in 1925 op afbraak verkocht. 

In 1984 werden de waterstaatswerken en het gemaal overgenomen door het waterschap Lits en Lauwers en 

daarmee kwam een einde aan het bestaan van deze particuliere polder. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 10 Register houdende afschriften van besluiten van de landeigenaren 1842-1857, 

notulen van het verhandelde op de algemene jaarlijkse rekendag, 1858-1964, en 

legger van eigenaren en hun (kadastrale) percelen met wijzigingen, 1842-ca. 1964. 1 

deel. 

 

 11 Register van notulen van vergaderingen van ingelanden, 1965-1979. 1 deel. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Financiën 
 

 12-13 Registers van inkomsten en uitgaven, 1842-1983/84. 2 delen. 

  12 1843-1917/18 (inkomsten), 1842-1917/18 (uitgaven) 

   NB zonder band. 

  13 1918/19-1983/84. 

 

  2 Belastingen, classificatie 
    NB. Zie ook inv.nr. 10 

 

 14 Lijst van eigenaren met hun ingepolderde kadastrale percelen, 1842. 1 stuk 

 

 15 Kohier van omslag voor de ingelanden en kohier van omslag voor de aflossing van 

de geldlening voor het electrisch gemaal, 1938. 1 stuk 

 

 16 Register van betaalde omslagen per ingeland over de jaren 1947-1983. 1 deel 

 

  3 Werken 

 

 17 Verzekeringspolis voor het bemalingsgebouw met bemalingsinstallatie te 

Buitenpost, wijk B, nr. 8 en 12, 1943. 1 stuk. 
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WATERSCHAP BUITENPOST-OOSTEINDE, 1878-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen had bij oprichting in 1878 op verzoek van W.D. Kuipers en 13 

anderen (Provinciaal Blad van Friesland 1878, no. 38-40) een oppervlakte van omstreeks 370 hectare. Het 

bestuur bestond uit drie leden. Doel van het waterschap was het beschermen van de gronden tegen overtollig 

boezemwater. Naderhand kwam daarbij het verharden van de Dijkhuisterkleiweg, waarbij ook het waterschap de 

IJzermieden bij betrokken was. (Prov. Blad van Friesland 1903, nr. 8) 

Uit te voeren werken bij de oprichting waren het bouwen van een poldermolen met molenaarswoning, het 

aanleggen van een nieuw eind polderdijk vanaf de Dijkhuistertille, het graven van stroom- en uitwateringssloten 

naar en van de molen en het aanleggen van de nodige pompen, duikers (waaronder een stenen duiker met 

vleugels en wachtdeur in de trekweg tussen de Steenhardster- en Dijkhuisterbrug), schuiven en dammen. De 

windwatermolen en molenaarswoning werd gebouwd op de kadastrale percelen Buitenpost A 1676-1678. De 

windmolen werd in november 1938 door brand verwoest. In plaats daarvan werd een nieuwe electrische 

bemalingsinstallatie aangelegd. 

In 1881 werd besloten de Miedreed in onderhoud en beheer te nemen. In 1903 wordt de verharding van de 

Dykhuisterweg ter hand genomen. Deze werd daarna overgedragen aan de gemeente Achtkarspelen. Naar 

aanleiding van de verharding van de Miedreed in 1914 en de daarvoor noodzakelijke aangegane geldlening werd 

uit de onderhoudplichtigen een apart bestuur of Commissie van Beheer ingesteld. Deze moest zorgen voor het 

beheer van zowel de geldlening als de weg. 

Het waterschap werd met ingang van 1 januari 1971 opgeheven en rechten en plichten, bezittingen en schulden 

zijn overgegaan op het waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 18-21 Notulen van vergaderingen van de ingelanden, 1878-1947 (vanaf 1915 ook 

onderhoudplichtigen van de kunstweg c.a. De Miedreed). 3 delen en 1 pak 

  18 1878-1914; en notulen van bestuursvergaderingen, 1908-1914 

  19 1915-1925 

  20 1926-1935 

  21 1936-1947. 1 pak 

 

 22-26 Notulen van bestuursvergaderingen, 1878-1947. 4 delen en 1 pak 

   NB. Zie inv.nr. 18 voor de notulen over de periode 1908-1914 

  22 1878-1907 

  23 1914-1921 

  24 1921-1930 

  25 1930-1935 

  26 1936-1947. 1 pak 

 

 27 Notulen van vergaderingen van het bestuur, ingelanden en onderhoudplichtigen van 

de kunstweg c.a. De Miedreed, 1948-1959. 1 deel 

    NB. Zie inv.nrs. 19-21 voor de periode 1915-1947. 

 

 28 Registers met afschriften van ingekomen stukken, 1917-1930. 5 deeltjes in 1 

omslag. 

 

 29 Registers met afschriften van uitgaande stukken, 1921-1930. 4 deeltjes in 1 omslag 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering  
 

 30 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1913. Gedrukt. 1 blad 
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 31 Stukken betreffende wijzigingen van het bijzonder reglement, 1934-1935, 1941. 1 

omslag 

 

  2 Eigendommen 

 
 32 Stukken betreffende verpachting van het visrecht, 1942. 1 omslag. 

 

  3 Financiën 
 

 33 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1892-1896, 1907-1908, 1914 en 1923. 1 

omslag 

 

 34 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1901, 1960-1966. 1 omslag 

 

 35 Journaal van inkomsten en uitgaven, 1879-1880. 1 omslag 

 

 36 Grootboeken, 1918-1920, 1922-1930. 9 deeltjes in 1 omslag. 

 

 37 Journalen van inkomsten, 1939-1942, 1944-1948. 9 deeltjes in 1 omslag 

   NB. Zie voor 1943 inv.nr. 52 

 

 38 Journalen van uitgaven, 1939-1943, 1945-1948. 9 deeltjes in 1 omslag 

   NB. 1943 tevens inkomsten 

 

 39-40 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1948-1971. 2 delen. 

  39 1948-1965 

  40 1966-1971 

 

 41 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen, 1936-1949. 1 omslag 

 

 42 Processen-verbaal inzake kas-contrôles door de Commisie van Beheer bij de 

ontvanger van de Kunstweg c.a. ‘De Miedreed’ in het waterschap Buitenpost-

Oosteinde, 1928-1964. 1 omslag 

 

 43 Grootboeken betreffende de Miedreed, 1917-1919, 1922-1930. 3 deeltjes in 1 

omslag 

 

 44 Kasboek van inkomsten en uitgaven van ‘De Miedreed c.a.’, 1952-1970. 1 deeltje 

 

  4 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 
    NB. Zie ook inv.nr. 60 

 

 45 Akte van aanbesteding voor de bouw van een bergplaats aan de Dokkumertrekweg 

bij de woning van het waterschap, 1948. 1 omslag 

 

  5 Personeel 
 

 46 Stukken betreffende benoeming, ontslag, kascontrole en zakelijke zekerheidstelling 

van de secretaris-ontvanger, 1919-1948. 1 omslag 

 

 47 Stukken betreffende benoeming, ontslag en functievervulling van molenaars, 1931-

1940. 1 omslag 

 

  6 Belastingen, classificatie 

 

 48 Stukken betreffende de herziening van het classificatiebesluit en ligger, 1889. 1 

omslag. 

 

 49 Stukken betreffende de herziening van het classificatiebesluit en ligger, 1900. 1 

omslag 
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 50 Stukken betreffende herziening van het classificatiebesluit en ligger, 1933-1936. 1 

omslag. 

 

 51 Stukken betreffende de waterschapsligger, 1923, 1933, 1961. 1 omslag 

 

 52 Percelenregister van het waterschap, ingedeeld naar klasse (ca. 1960). 1 deeltje 

 

 53 Stukken betreffende wijziging van de afwatering van een perceel grond van A. de 

Goede en een daarbij gepaard gaande aangevraagde wijziging van de ligger, 1959-

1967. 1 omslag. 

 

 54 Register van ontvangen omslagen ten behoeve van Buitenpost-Oosteinde, Zwadde 

Oostelijk deel en Miedreed, 1961-1970. 1 deel 

 

 55 Ligger van de percelen en de eigenaren daarvan langs of over de Miedreed voor de 

heffing van aanslagen op het kohier van omslag, 1914-ca. 1970. 1 deeltje 

 

  7 Toezicht 
 

 56 Vergunningen voor het dempen van delen van sloten en het plaatsen van duikers of 

het houden van een dam met duiker, 1920-1939. 1 omslag 

 

  8 Werken 
 

   8a bemaling 

 

 57 Stukken betreffende het onderhoud van de watermolen, 1931-1939. 1 omslag 

 

 58 Stukken betreffende het verzoek van een aantal ingelanden tot het plaatsen van een 

inlaatbuis bij de watermolen ten behoeve van het beter regelen van het waterpeil van 

de ‘lage landen’, 1935. 1 omslag. 

 

 59 Stukken betreffende de bouw van een bemalingsgebouwtje en de leverantie van een 

electrische bemalingsinstallatie, 1938-1939. 1 omslag. 

 

 60 Stukken inzake de verhoging van de waterstand op bevel van de territoriale 

bevelhebber in Friesland en inventarisatie van regelingen tot het in veiligheid 

brengen van overheidsgelden en archieven door de Commissaris der Koningin, 

1939-1940. 1 omslag 

 

 61 Akte van aanbesteding tot het automatiseren van het electrisch gemaal, 1970, met 

bijlagen. 1 omslag. 

 
   8b vaarten, watergangen 

 
 62 Overeenkomsten ten behoeve van het schonen van sloten, 1930-1948. 1 omslag 

 
   8c wegen 

 

 63 Notarieel afschrift van een onderhandse akte waarbij belanghebbenden een 

overeenkomst sluiten tot verharding van de Miedreed en tot dat doel een geldlening 

aangaan onder beheer van het bestuur van het waterschap, 1914. 1 stuk. 

 

 64 Stukken betreffende de aanbesteding van het verharden van de Miedreed, 1914. 1 

omslag 

 

DOCUMENTATIE 
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 65 Teksten van toespraken door de voorzitter van het bestuur gehouden ter gelegenheid 

van de inwerkingstelling van de nieuwe bemalingsinstallatie, 1939. 1 omslag 

 

 66 Tekst van de toespraak door de secretaris-ontvanger op de algemene vergadering 

van 1940 waarin een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen sinds de 

oprichting van het waterschap in 1878, 1940. 1 omslag. 
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WATERSCHAP DROGEHAM, 1917-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap, gelegen in de gemeenten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel omvatte bij oprichting in 1917 

(Provinciaal Blad van Friesland 1917, nr. 57) ongeveer 1217 hectare. Het waterschap, opgericht op verzoek van 

R.J. Atsma te Surhuizum en 22 anderen had als doel het bevorderen van een geregelde waterloop, het bevorderen 

van de aanleg tot kunstweg van de Kleineweg onder Drogeham door het verlenen van een bijdrage aan de 

gemeente Achtkarspelen voor de aanleg en onderhoud. Het bestuur van het waterschap bestond uit vijf leden. 

Tevens behoorde tot de waterschapswerken het onderhoud van de zandwegen de Schapenlaan en de Boschweg 

en de opvaart de Schuitsloot met daarbij behorende opslagplaats. Het beheer en onderhoud van de Schapenlaan 

en Boschweg werd in 1961 overgenomen door de betrokken gemeenten. Tot de werken van het waterschap 

kwamen toen het beheer en onderhoud van de Jan Gerkeswei en twee zandwegen, waaronder de ‘Oude Dijk’. 

Het waterschap, toen ruim 1138 hectare groot, werd in 1965 opgeheven en rechten en plichten, bezittingen en 

schulden zijn overgegaan op het waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 67-68 Notulen van vergaderingen van bestuur en ingelanden, 1917-1965. 2 delen. 

  67 1917-1957 

  68 1957-1965 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
 

 69 Kaart van het waterschap, behorend bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

oprichting en reglementering van het waterschap, 1916. 3 exemplaren in 1 omslag. 

 

 70 Bijzondere reglementen van het waterschap, 1930, 1962, en stukken betreffende 

wijziging van het bijzondere reglement, 1948-1949, 1960. 1 omslag. 

 

 71 Stukken betreffende het verzet van het waterschap tegen het ontwateringsplan 

Achtkarspelen-Zuid en de oprichting van het waterschap Achtkarspelen-Zuid, 1957-

1961. 1 omslag. 

 

 72 Kadastrale overzichtskaart van wegen in het gebied van het waterschap, 1964. 1 

blad. 

 

 73 Kadastrale kaarten van het waterschap, z.j. 2 bladen. 

 

  2 Financiën 
 

 74-75 Registers van begrotingen en jaarrekeningen, 1916-1965. 2 delen. 

  74. 1916-1950 

  75. 1951-1965 

 

 76-78 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1954-1965. 3 delen. 

  76. 1954-1961 

  77. 1961-1965 

  78. 1965 

 

 

 

 

  3 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 
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 79 Onderhandse akte van verkoop door J.S. Anema te Goutum aan het waterschap een 

perceel grond te Kooten met de daarop staande opslagloods en bijbehorende reed en 

halve waterlossing, 1921. 1 stuk. 

 

  4 Belastingen, classificatie 
 

 80 Advies van de deskundigen voor de classificatie van percelen, welke een belang 

hebben bij een drietal wegen, z.j. 1 omslag. 

   NB. Onvolledig 

 

  5 Toezicht 
 

 81 Politieverordening, 1961. Gedrukt. 1 katern. 

 

 82 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning voor het aanleggen van een 

gastransportleiding van Drachten naar Dokkum voor het gebied onder beheer van 

het waterschap, 1954. 1 omslag. 

 

  6 Werken 

 
 83 Stukken betreffende het droogleggen en verbeteren van gronden door de 

Ontginningsmaatschappij ‘ De Drie Provinciën’ in het ontginningscomplex 

‘Drogeham’, uitbreiding van het gebied voor de te stichten bemaling, overname door 

het waterschap van het gemaal en een nieuw aangelegde verharde weg, zandweg en 

waterleidingen, 1953-1960. 1 omslag. 
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WATERSCHAP EESTRUM, 1915-1971 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel werd opgericht in 1915 (Provinciaal Blad 

van Friesland 1915, nr. 42) op verzoek van S.D. Kooi en 9 anderen en kende een omvang van ruim 690 hectare. 

Het bestuur van het waterschap bestond uit vijf leden. Het doel van het waterschap was het regelen van de 

waterstand gedurende de zomermaanden in een deel van het waterschapsgebied, het bevorderen van een 

geregelde waterloop in het overige gedeelte van het gebied en het in goede staat brengen en houden van een 

aantal wijken of vaarten en zandwegen. 

Werken in onderhoud van het waterschap waren:  

- dijken voor het keren van het provinciaal boezemwater ten behoeve van de in de zomermaanden vanwege het 

waterschap te bemalen percelen. 

- een molen of windmotor aan de 7
e
 wijk (Oostermeer, sectie G nr 419) en verdere voor de bemaling 

noodzakelijke sloten, pompen, duikers en dammen. De molen werd in 1919 aangekocht. 

- wijken uit de Kuikhornstervaart of Bergumermeer 

- overige watergangen, pompen, duikers en dammen 

- opslagplaats aan de 3
e
 wijk bij de Achterweg 

- de zandwegen genaamd Achterweg, Broeksterweg, Iesweg, Dwarsweg, Heideweg, Miedweg, Tilleweg en 

Buurtlaan 

In 1926 werd een scheiding tot stand gebracht tussen bemalingsgebied en afwateringsgebied 

In 1931 volgde een uitbreiding van het gebied met ruim 30 hectare tot 720 hectare. De Tilleweg en Miedweg 

gaan over in onderhoud door de gemeenten Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. 

In 1936 kreeg het waterschap ook de reed langs het Kolonelsdiep vanaf de weg Eestrum – Schuilenburg in 

onderhoud en beheer. 

In 1947 werd besloten, nadat de bestaande windwatermolen door brand verloren was gegaan, tot de aanleg van 

een electrische bemalingsinstallatie. Voor het gebied nabij de Zwemmer werd een afzonderlijke 

bemalingsinstallatie aangelegd. Dit paste in de algehele herziening van het afwateringsplan. Het beheer van de 

Tille- of Hooglandsweg werd in dat jaar overgedragen aan de gemeente. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 84-85 Notulen van vergaderingen van bestuur en ingelanden, 1915-1934. 2 delen. 

  84 1915-1925 

  85 1926-1934 

 

 86-87 Notulen van vergaderingen van ingelanden met presentielijsten en agenda’s, 1933-

1968. 2 pakken. 

  86 1933-1949 

  87 1950-1969 

 

 88-89 Notulen van bestuursvergaderingen, 1934-1967. 2 pakken 

  88 1934-1949 

  89 1950-1967 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
 

 90 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

oprichting en reglementering van het waterschap, 1914. Gedrukt. 2 bladen in 1 

omslag. 

 

 91 Provinciale Bladen van Friesland houdende afkondiging van de besluiten inzake de 

oprichting van het waterschap en vaststelling en wijziging van bijzondere 
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reglementen voor het waterschap, 1915, 1922, 1929, 1931, 1936, 1946, 1949, 1964, 

met bijlagen. 1 omslag. 

 

 92 Kaart van het waterschap, 1930. 1 blad. 

 

 93 Kadastrale kaarten van het waterschap, o.a. met vermelding van de eigenaren van de 

percelen, 1955. 2 bladen 

 

 94 Kadastrale kaart van Eestrum, sectie G, z.j. 1 blad. 

 

 95 Stukken betreffende de opheffing van het waterschap, 1969-1970. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 
 

 96 Proces-verbaal van overdracht van het beheer over het waterschap door het 

voorlopige bestuur aan het definitief verkozen bestuur, 1917. 1 omslag. 

 
 97 Reglement van orde voor de vergaderingen van ingelanden, 1917. 1 stuk. 

 
 98 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, bijgewerkt tot 1965. 1 omslag. 

 

  3 Eigendommen 
 

 99 Stukken betreffende de aankoop door het waterschap van de Staat der Nederlanden 

van twee stroken riet en water, deel uitmakende van het Bergumermeer, en de 

verkoop door het waterschap aan de diverse oevereigenaren van diverse percelen 

aanwas en water aan het Bergumermeer, 1916-1927. 1 omslag. 

 

 100 Uittreksels uit de perceelsgewijze legger van de kadastrale gemeente Oostermeer 

betreffende eigendommen van het waterschap, 1919, 1921. 2 stukken. 

 

 101 Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht, 1925, 1934-1937. 1 omslag. 

 

 102 Overeenkomst van erfdienstbaarheid tussen de eigenaren van de zogenaamde 

‘eilandspercelen’ betreffende een hooireed naar en van de Broeksterweg en 

vervolgens naar en van de straatweg in Eestrum, waarbij tegelijkertijd het 

waterschap een strook grond verwerft, 1926. 1 omslag. 

 

 103 Stukken betreffende de verpachting van het viswater, 1928-1949. 1 omslag. 

 

 104 Stukken betreffende de verkoop door D.J. Cuipers te Almelo aan het waterschap van 

een strookje grond (Boschje) in de Iesweg of Harsteweg te Eestrum, 1940. 1 omslag. 

 

 105 Voorwaarden voor verhuur van twee percelen land door het waterschap, 1946. 1 

stuk. 

 

 106 Akte van aankoop door het waterschap van twee percelen water en grond te 

Eestrum, 1947. 1 stuk. 

 

 107 Pachtovereenkomst tussen het waterschap en L. Kootstra, wed. Joh. van der Sluis te 

Eestrum van een perceel wei- en hooiland langs de hoofdtocht in de kadastrale 

gemeente Oostermeer, sectie G, 1947. 1 stuk. 

 
 108 Stukken betreffende het niet verlengen van een pachtovereenkomst tussen het 

waterschap en J. Venema te Eestrum van een perceel hooiland, genaamd Piepkepoel 

in de kadastrale gemeente Oostermeer, sectie G, 1947-1953. 1 omslag. 

 
 109 Stukken betreffende de verkoop van percelen grond en een huis met veestalling, 

hooiberg en erf in de kadastrale gemeente Oostermeer, sectie G, 1953. 1 omslag 
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  4 Financiën 
 

 110 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1917/18-1924/25, 1954-1944, 1948, 1950, 

1953-1955, 1969-1970. 1 omslag 

 

 111 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1933-1950, 1969/70. 1 pak. 

 

 112 Journalen van inkomsten en uitgaven, 1926/1927 – 1927/1928. 1 omslag. 

 

 113-114 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1914-1926. 2 deeltjes 

  113 1914-1924 

  114 1924-1926 

 

 115-117 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1940-1971. 3 delen. 

  115 1940-1949 

  116 1950-1961 

  117 1962-1971 

 

 118 Stukken betreffende geldleningen en aflossing van schulden, 1919-1946. 1 omslag. 

 
 119 Stukken inzake een geldlening van f. 5000,00 ter aanzuivering van een kastekort in 

de administratie van de secretaris-ontvanger, 1934-1937. 1 omslag. 

 
 120 Stukken betreffende het versneld aflossen van het restant van een op de bijzondere 

liggers berustende schuld, 1944-1945, 1949, 1953. 1 omslag. 

 

  5 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 
 

 121 Bestekken en voorwaarden met tekeningen voor het bouwen van een 

molenaarswoning, 1919. 1 omslag. 

 

 122 Akte van verhuur door het waterschap van een huis met erf en grond aan de 

molenaar B. Kloosterman te Eestrum, 1920. 1 stuk. 

 

 123 Polissen van verzekering tegen brandschade van gebouwen en werken in eigendom 

van het waterschap, 1948, 1954, 1967. 1 omslag 

 

 124 Stukken betreffende de bouw van een woning bij het gemaal, 1953-1954. 1 omslag. 

 

  6 Personeel 
 

 125 Instructies voor de molenaar-opzichter, 1919, 1921, 1943, voor de vaste arbeider, 

1952, en vaste arbeider-machinist, 1961. 1 omslag. 

 

 126 Stukken betreffende het salaris, ontslag en toekenning van pensioen van en aan A. 

Robijn als molenaar-opzichter, 1923-1954. 1 omslag. 

 

 127 Instructies voor de secretaris, 1928, 1933-1934, 1947, en de ontvanger, 1934. 1 

omslag. 

 

 128 Sollicitatiebrieven van de benoemde ontvanger en secretaris, 1934. 1 omslag. 

 

  7 Belastingen, classificatie 
 

 129 Stukken betreffende het classificatiebesluit en indeling van de percelen, 1915-1916. 

1 pak. 

 

 130 Stukken betreffende de herclassificatie, 1929-1932. 1 omslag. 

 

 131 Stukken betreffende herziening van het classificatiebesluit, 1928-1930. 1 omslag. 
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 132 Stukken betreffende de herziening van liggers als gevolg van het aflossen van 

schulden, 1944-1952. 1 omslag. 

 
 133 Classificatiebesluit voor de bemalingsligger, met bijlagen, 1948-1949. 1 omslag. 

 

  8 Toezicht 
 
 134 Politieverordeningen van het waterschap, 1919, 1932, 1942. 1 omslag. 

 

 135 Vergunning voor S. Storm te Eestrum tot het plaatsen van een berghok voor 

visnetten op het voorland van de polderdijk, 1945. 1 stuk. 

 
 136 Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de NV Intercommunale 

Waterleiding Gebied Leeuwarden voor het leggen van drinkwaterleidingen door 

percelen onder het beheer van het waterschap, 1953, 1967. 1 omslag. 

 

 137 Vergunning voor de gemeente Tietjerksteradeeel tot het dempen van de sloot tussen 

de nieuwe school en het volgende perceel met gelijktijdige plaatsing van een 

buisleiding, 1953. 1 stuk 

 
 138 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de Rijksdienst 

Gasvoorziening voor het leggen van een deel van de gastransportleiding tussen 

Drachten en Dokkum voor het gebied onder beheer van het waterschap, 1954-1955. 

1 omslag. 

 

 139 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan Rijkswaterstaat, directie 

Friesland, arrondissement Friesland-Oost tot het uitvoeren van werken in het kader 

van de aanleg van het fietspad Quatrebras-Kootstermolen, 1960. 1 omslag. 

 

 140 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de NV Intercommunale 

Waterleiding Gebied Leeuwarden voor het leggen en onderhouden van een leiding 

in de aan het waterschap toebehorende weg ten zuiden van de Rijksweg, 1960. 1 

omslag. 

 

 141 Vergunningen voor het Staatsbedrijf der PTT te Leeuwarden voor het leggen en 

onderhouden van telefoonkabels te Eestrum, 1960, 1968. 1 omslag. 

 

 142 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de NV Nederlandse 

Gasunie voor het leggen en onderhouden van een gastransportleiding door enkele 

percelen van het waterschap, 1966. 1 omslag. 

 

 143 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan het Gasbedrijf Noord-Oost 

Friesland voor het leggen van een gasleiding langs de Ieswei te Eestrum, 1969-1970. 

1 omslag. 

 

 

  9 Werken 

 
   9a algemeen 

 

 144 Staat van werken in onderhoud en beheer van het waterschap, z.j. 1 stuk. 

 

 145 Stukken betreffende de uitvoering van de bepoldering en subsidiëring daarvan door 

het Koninklijk Nationaal Steun-comité ter bestrijding van de werkloosheid, 1918-

1919. 1 omslag. 

 

 146 Stukken betreffende de organisatie van een boomplantdag, waarbij door leerlingen 

van lagere scholen bomen werden geplant langs de Marwei (Broeksterweg) te 

Eestrum, 1952, 1956. 1 omslag 
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   9b bemaling 

 

 147 Rapport betreffende een onderzoek door het bestuur van het waterschap van 

verschillende waterbemalingen, 1917. 1 omslag. 

 
 148 Stukken betreffende de oprichting van een windwatermolen, 1919. 1 omslag. 

 

 149 Kaart van het waterschap waarop aangegeven is de hoogte van de percelen ten 

opzichte van het Friesch Zomerpeil, 1929. 1 blad. 

 
 150 Kadastrale kaart van het waterschap met de verdeling in bemalingsgebieden, 1930. 1 

blad. 

 

 151 Stukken betreffende het maken van een nieuwe vijzelbak van de windmolen, 1938. 1 

omslag. 

 

 152 Polis van verzekering tegen brandschade van de windwatermolen te Eestrum, 1940. 

1 stuk. 

 

 153 Stukken betreffende reorganisatie van de bemaling en oprichting van een nieuwe 

bemalingsinstallatie ter vervanging van de door brand verloren gegane 

windwatermolen, 1947-1948. 1 omslag. 

 

 154 Stukken betreffende overeenkomsten van stroomleverantie voor het gemaal aan de 

Eestrumer Opvaart, 1947-1959. 1 omslag 

 

   9c vaarten, watergangen 

 

 155 Bestekken en voorwaarden voor het leveren en plaatsen van buisleidingen, 1916-

1917. 1 omslag. 

 

 156 Bestekken en voorwaarden met tekeningen voor het graven van tochtsloten, 1916-

1919. 1 omslag. 

 

 157 Bestekken en voorwaarden met tekeningen voor het graven van opvaarten en 

dubbele bedijkingen, 1916-1917. 1 omslag. 

 

 158 Vergunning van de gemeente Tietjerksteradeel tot het plaatsen van een houten 

grondduiker in de Eestrumeropvaart, 1919. 1 stuk. 

 

 159 Stukken betreffende de leverantie van cementbuizen en het maken van stuwen, 

1928. 1 omslag. 

 

 160 Overeenkomsten tussen een aantal eigenaren van percelen in de kadastrale gemeente 

Oostermeer, sectie G betreffende het graven van een wijk met zijtak vanaf de 

Kuikhornstervaart, het onderhoud daarvan en het leggen van een ijzeren praam in de 

wijk, 1921, 1925. 1 omslag. 

 

 161 Stukken betreffende het onderhoud van de wijk of schipsloot, uitmondende in het 

Kolonelsdiep langs de oostgrens van het waterschap, 1956. 1 omslag. 

 
   9d wegen 

 

 162 Bestek en voorwaarden voor het egaliseren en rondmaken van verschillende 

zandwegen, 1917. 1 omslag. 

 

 163 Stukken betreffende de verharding van de Iesweg te Eestrum, 1923-1928, en de 

eigendomsoverdracht van de weg aan het waterschap, 1938. 1 omslag. 
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 164 Stukken betreffende de verharding van de Hooglands- of Tilleweg, 1929-1931. 1 

omslag. 

 

 165 Stukken inzake de financiering van de verharding van de Hooglandsweg tussen 

Eestrum en Kooten, 1929, 1931-1932. 1 omslag. 

 

 166 Stukken betreffende eigendomsoverdracht aan de gemeente Achtkarspelen van een 

deel van de verharde weg over ’t Hoogeland te Eestrum, de zgn. Tilleweg, 1932, 

1954-1956. 1 omslag 

 

 167 Stukken betreffende verbetering door de gemeente Tietjerksteradeel van de 

zandwegen de Miedweg, de Heideweg en de Hooiweg in het kader van 

werkverschaffing, 1935. 1 omslag. 

 

 168 Overeenkomst met wed. W.H. Posthumus te Eestrum tot het mogen opslaan van 

straatstenen op haar perceel grond aan de Iesweg te Eestrum, 1944. 1 stuk. 

 

 169 Stukken betreffende het gebruik van een deel van de polderdijk als reed door één der 

eigenaren van de zogenaamde eilandspercelen, 1944. 1 omslag. 

 

 170 Stukken betreffende de mogelijke aanleg van een reed ten behoeve van eigenaren en 

gebruikers van percelen ten noordwesten van de Tilleweg, 1952-1953. 1 omslag 

 

 171 Stukken betreffende een mogelijke overname door de gemeente Tietjerksteradeel 

van het beheer en onderhoud van de Ieswei, 1953-1954. 1 omslag 

 

   9e kaden 

 

 172 Bestek en voorwaarden met tekening voor het maken van een buitendijk en het 

uitbaggeren van wijkuitmondingen, 1917. 1 omslag. 

 

 173 Overeenkomst met H. Haitsma te Schuilenburg voor het maken van 250 gewapende 

betonpalen, 1919. 1 stuk. 

 

 174 Overeenkomst met P. de Jong te Zwaagwesteinde voor het maken, leveren en 

plaatsen van 33 dijkschuttingen, 1919. 1 stuk. 

 

 175 Stukken betreffende verbetering van de oevervoorzieningen langs het Kolonelsdiep, 

1941-1950. 1 omslag. 

 

 

DOCUMENTATIE 
 

 176 Overzicht van de geschiedenis van het waterschap, (ca. 1947). 1 omslag. 

 
 177 Tekst van de voordracht door de secretaris gehouden tijdens de 

ingelandenvergaderingen in april 1969 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 

de polder, 1969. 1 stuk. 

 

 178 Tekst van het vervolgartikel in de dorpskrant van Eestrum, getiteld ‘De Jistrumer 

Moune’ (door J. Krol), (1984-1986). 1 omslag. 

 

 179 Foto [van het bestuur bij de opening van de Tilleweg?], z.j. 6 identieke foto’s in 1 

omslag. 
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WATERSCHAP DE HAMMEN, 1906-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap, gelegen in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland bij Triemen onder Westergeest, werd 

opgericht in 1906 (Provinciaal Blad van Friesland 1906, nr. 106) op verzoek van P.G. de Vries te Westergeest 

e.a. Het oppervlakte van het waterschap bedroeg ruim 111 hectare en behoorde eerder onder het waterschap 

Zwagermieden en de Triemen. Het bestuur bestond uit drie leden. 

Doel van het waterschap was het regelen van de waterstand door bedijking en bemaling. Tot de werken van het 

waterschap behoorde dijken, een molen (Westergeest, sectie E. nr. 2897) en watergangen, pompen, duikers, 

dammen, stekken en andere kleine werken. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 180 Register van notulen van ingelandenvergaderingen, 1924-1970. 1 deel. 

 

 181-182 Registers van notulen van bestuursvergaderingen, 1952-1970. 2 deeltjes. 

  181 1952-1959 

  182 1960-1970 

 

 183 Ingekomen stukken, 1969-1970. 1 omslag. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
 

 184 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1912. Gedrukt. 1 blad. 

 

 185 Provinciaal Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1938, 1949. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 
 

 186 Begrotingen van inkomsten en uitgaven,1956/57–1970/71. 1 omslag. 

 

 187 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1922/23, 1954/55-1969/70. 1 omslag. 

 

 188 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1909/1910-1959/1960. 1 deel. 

 

 189 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1959/1960-1970/1971. 1 deel. 

 

  3 Personeel 
 

 190 Instructie voor de secretaris-ontvanger, 1909. 1 katern. 

 

  4 Belastingen, classificatie 
 

 191 Staten van landerijen ten behoeve van de classificatie, 1908, 1919. 2 stukken. 

 

 192 Advies van de commissie inzake de classificatie en klasse-indeling, 1908. 1 stuk. 

  5 Toezicht 
 

 193 Politie-verordening van het waterschap, 1909. 1 stuk. 
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  6 Werken 
 

 194 Staat van werken van het waterschap, 1920. 1 stuk. 

 

 195 Akte van aankoop van een deel van een perceel miedland, kadastrale gemeente 

Westergeest, sectie E, nr. 2587 van F.G. Veenstra te Westergeest, 1907, met 

verklaring van F.G. Veenstra dat hij het betreffende deel van het perceel heeft 

verkocht om te dienen als standplaats voor de molen, 1906. 2 stukken. 

 

 196 Akten van aankoop van delen van percelen grond ter verbreding van een waterlozing 

in de kadastrale gemeente Westergeest, sectie E., 1911. 1 omslag. 

 

 197 Stukken betreffende de voorbereiding van overdracht van grond door diverse 

eigenaren ten behoeve van verbetering van wegen in de Zwagermieden en de 

Hammen, 1962. 1 omslag. 

 

 198 Stukken betreffende de voorgenomen overdracht van de molen aan de gemeente 

Kollumerland c.a., 1965. 1 omslag. 
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WATERSCHAP KOLLUMERLAND-OOSTDEEL, 1879-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland is opgericht in 1880 (Provinciaal Blad van 

Friesland 1880, nr. 126) op verzoek van H. Eskes c.s. en was bij oprichting ongeveer 2640 hectare groot. Het 

bestuur bestond uit vijf leden. Doel van het waterschap was het voorzien in een voldoende afstroming en 

waterlossing van overtollig boezemwater en het regelen van de waterstand in de Eskespolder.  

Tot de voornaamste werken van het waterschap behoorde de stroom- en afwateringskanalen genaamd de 

Dwarsrijd (met een keer- en uitwatereringssluis), de Pompsterrijd, de Torpsterrijd, de Magere sloot, de 

Keegensterrijd, de Oudlands- of Kolksterrijd, de Beirijd, de Oude Beirijd, de Gruits, de waterlossing van de 

Groningerstraatweg onder Burum tot het Nieuwe Kanaal en de tot waterkering dienende betonnen stuwdammen 

in de met de Lauwers in verbinding staande sloten. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 199-201 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1879-1969. 5 

delen. 

  199 1879-1917 

   NB. Voorin rooster van benoeming en aftreden van bestuursleden over 1884-

1918 

   NB. Achterin afschriften van uitgaande brieven, 1880-1913 

  200 1917-1921 

   NB. Voorin rooster van aftreding over 1914-1922 en classificatie-indeling, 

stemschaal en bedragen van omslagen over 1917-1922 

   NB. Achterin afschriften van uitgaande brieven, 1918-1921 

  201 1922-1929 

   NB. Voorin classificatie-indeling, stemschaal en bedragen van omslagen over 

1917-1929 

  202 1929-1949 

  203 1949-1969 

   NB. Voorin rooster van aftreding over 1918-1970 en rooster van leden van de 

financiële commissie over 1949/50-1969/70 

 

 204 Ingekomen stukken, 1897-1907, 1922-1967. 1 pak. 

 

 205-207 Registers met afschriften of doorslagen van uitgaande stukken, 1927-1936. 3 delen. 

   NB. Zie voor de periodes 1880-1913, 1918-1921 respectievelijk inv.nrs 199 

en 200. 

  205 1927-1928 

  206 1928-1932 

  207 1932-1936 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 208 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1912. Gedrukt. 1 blad. 

 

 209 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1939, 1947, 1954. 1 omslag. 

 

 

  2 Bestuursinrichting 
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    NB. Zie ook de inv.nrs. 199-201 en 203 
 

 210 Besluit van het waterschap tot vaststelling van de stemschalen voor de algemene 

ligger en de ligger waterloop, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, 1957. 1 stuk. 

 

  3 Eigendommen 
 

 211 Stukken betreffende de verpachting van het viswater, 1938-1949. 1 omslag. 

 

  4 Financiën 

    NB. Zie ook inv.nrs. 200-201 

 

 212-213 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1882/83-1942/43. 1 band en 1 pak. 

  212 1882/83-1902/03. 1 band 

  213 1903/04-1942/43. 1 pak 

 

 214-217 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1882/83-1969/70. 1 band en 3 pakken. 

  214 1882/83-1901/02. 1 band 

  215 1902/03-1938/39. 1 pak 

  216 1939/40-1954/55. 1 pak 

  217 1955/56-1969/70. 1 pak 

 

 218 Journaal van inkomsten en uitgaven, 1917/18-1937/38. 1 deel. 

 

 219-220 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1938/39-1970/71. 2 delen. 

  219 1938/39-1962/63 

  220 1963/64-1970/71 

 

 221 Register van inkomsten op het kohier van omslagen, 1957/58-1970/71. 1 deel. 

 

 222 Begrotingen van inkomsten en uitgaven van de bijzondere ligger ‘ De Eskespolder’, 

1955/56-1966/67. 1 omslag. 

 

 223 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven van de bijzondere ligger ‘De 

Eskespolder’, 1955/56-1965/66. 1 omslag. 

 

 224 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende ‘De Eskespolder’, 

1955/56-1963/64. 1 deel. 

 

  5 Personeel 

 
 225 Stukken betreffende de instructie en benoeming van een opzichter, 1924, 1946, 

1954. 1 omslag. 

 

 226 Stukken betreffende de instructie en benoeming van een waterschapsdeurwaarder, 

1925. 1 omslag. 

 
 227 Stukken betreffende de functie ‘ bedienaar van de sluis’, 1934, 1938. 1 omslag. 

 

 228 Stukken betreffende de instructie, benoeming en ontslag van secretarissen-

ontvanger, 1938, 1946. 1 omslag. 

 

 

 

  6 Belastingen, classificatie 
    NB. Zie ook inv.nrs. 200 en 201. 

 

 229 Staat van grootte van het waterschap na toepassing van de classificatie bij het 

opmaken van de nieuwe ligger, 1923. 1 omslag. 
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 230 Uittreksel uit de notulen van de ingelandenvergadering van 17 mei 1954 inzake de 

instelling van een aparte ligger voor ‘De Eskespolder’, 1954. 1 omslag. 

 

 231 Ligger van ‘ De Eskespolder’, 1955. 1 omslag. 

 

 232 Proces-verbaal van indeling van de percelen betreffende de regeling van de 

waterloop, 1957. 1 omslag. 

 

 233 Stukken betreffende een poging van het waterschap tot afschaffing van de 

classificatie, 1957. 1 omslag. 

 

 234 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de algemene ligger en de 

bijzondere liggers, 1960.1 stuk. 

 

  7 Toezicht 

 

 235 Verzoekschrift van K. Boer, meelfabrikant te Kollum, om ten behoeve van zijn op te 

richten meelfabriek gebruik te mogen maken van de sloot ten noorden van de 

fabriek, 1911. 1 stuk. 

 

 236 Verzoekschrift, met tekening, van E.A. Kloppenburg e.a. tot het leggen van een 

pomp met schuif bij de Soensterdijk door het waterschap, 1916. 1 omslag. 

 
 237 Stukken betreffende kabellegging door de P.T.T., 1951. 1 omslag. 

 

 238 Stukken betreffende het verlenen van ontheffing aan Rijkswaterstaat voor 
het dempen en graven van sloten, het maken van dammen, het leggen van 
duikers en verdere werken ten behoeve van de aanleg van Rijksweg nr. 39 
op het grondgebied van het waterschap, 1961-1963. 1 omslag. 

 

  8 Werken 
 

   8a algemeen 

 

 239 Kaart van het waterschap met daarop aangegeven de wegen, grenzen, watergangen, 

stroomsloten en dammen, z.j. 1 blad. 

 

   8b bemaling 

 

 240 Kasboekje van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de pompbemaling, 1959-

1960. 1 deeltje. 

 

 241 Tekening van het ontwerp voor een dubbel vijzelgemaal bij Munnikezijl, 1949. 1 

blad. 

 

 242 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door de gemeente 

Kollumerland c.a. aan het waterschap tot het aanbrengen van een pomp onder de 

Brongersmaweg bij Kollumerpomp, 1961. 1 omslag. 

 

 243 Stukken betreffende de op te leggen voorwaarden voor een tijdelijke drooglegging 

van het terrein bestemd voor het satellieten volgstation van de P.T.T. te Burum door 

onderbemaling, 1969. 1 omslag. 

 

   8c vaarten, watergangen 

 

 244 Bestek en voorwaarden met contract van aanbesteding van graaf- en slatwerken van 

de rijten, 1881. 1 omslag. 

 

 245 Bestek en voorwaarden met contract van aanbesteding van het graven en opschonen 

van de ‘ Oude Leije’, 1895. 1 omslag. 
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 246 Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het mogen leggen van 

strijkdammen of barten 1902-1922. 1 omslag. 

 
 247 Staat van de kosten van de geschoonde stroomsloten in het dienstjaar 1937-1938. 1 

stuk. 

 
   8d sluizen 

 

 248 Stuken betreffende het bouwen van een uitwateringssluis met bijbehorende werken 

in de Pompster-Rijd bij Tilhouten onder Kollum, 1928-1929. 1 omslag. 

 
 249 Rekening van de sluisbouw en andere werken, 1929-1930, en rekening-courant met 

diverse banken, 1929-1935. 1 deeltje 

 

   8e bruggen 

 
 250 Stukken betreffende de betonbrug over de Rijd achter de kerkeplaats aan de 

Oosterboereweg te Kollum, 1958-1959. 1 omslag. 

 
 251 Stukken betreffende het verlenen van toestemming door de gemeente Kollumerland 

c.a. aan het waterschap tot het aanbrengen van een rooster onder de brug over de Rijt 

in de weg door Kollumerpomp, 1960. 1 omslag. 

 
   8f kaden 

 

 252 Concept-bestek en voorwaarden voor het gedeeltelijk bedijken en verhogen van 

dijken langs de Kollumervaart en de ‘Ryd’, 1929. 1 omslag. 

 

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS 
 

 253 Kaart van de ‘plaats en landerijen van wijlen mejuffer de wed. M. Nicolai’ in de 

kadastrale gemeente Burum ten behoeve van de ‘verkooping te Munnikezijl op 4 en 

18 juli 1928 ten overstaan van notaris F. Wassenbergh te Kollum, 1928. 1 blad. 

 

 254 Kaart betreffende de publieke verkoping van twee staten en landen te Munnekezijl 

o.d. Burum, 1929. 1 blad. 

 

 255 Kaart van de ‘ plaats van wijlen mevr. Wed. B. Eskes Hesse te Warfstermolen 

(bewoner Bakker), aangekocht door de dames Wiersma en mevr. Hannema’ ten 

behoeve van de verkoping te Kollum, 1929. 1 blad. 

 

 256 Kaarten van de hoofd(water)leiding in de gemeente Kollumerland inzake de 

aansluiting van super-onrendabele percelen, 1966. 4 bladen. 
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WATERSCHAP LUTJEWOUDE, 1878-1971 
 

Inleiding 
 

Het waterschap gelegen in de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland en Nieuwkruisland is opgericht in 

1879 (Provinciaal Blad van Friesland 1879, nr. 112) op verzoek van H.L. baron van Heemstra c.s. en had een 

oppervlakte van omstreeks 345 hectare. Het bestuur van het waterschap bestond uit drie leden. Het doel van het 

waterschap was de bescherming van de gronden tegen overtollig boezemwater. 

Tot de werken van het waterschap behoorden naast dijken of landen bestemd voor waterkering en wegen, 

vaarten en sloten ook een watermolen (Burum, sectie E 247) met bijbehorende werken. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 257-261 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1880-1970. 5 

delen. 

  257 1880-1910 

   NB. Achterin afschriften van uitgaande brieven,1878-1910 

   NB. Voorin lijst van bestuursleden en jaren van benoeming 

  258 1911-1928 

   NB. Voorin rooster van aftreding van bestuursleden, 1911-1939 

  259 1928-1945 

   NB. Achterin staten van rente en aflossing van geldleningen, 1928-1953 

  260 1945-1956 

   NB. Achterin staat van rente en aflossing van een geldlening, 1954-1962, en 

rooster van gekozen en herkozen bestuursleden, 1911-1956 

  261 1956-1970 

   NB. Voorin rooster van gekozen en herkozen bestuursleden, 1911-1969 

 

 262 Register van ingekomen en verzonden stukken, 1943-1962. 1 deel. 

   NB. Zie voor uitgaande stukken over de periode 1878-1910 inv.nr 257 

 

 263 Correspondentie van de secretaris-ontvanger, 1943-1949. 1 pak. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 264 Stukken betreffende de oprichting van het waterschap, 1878-1879. 1 omslag. 

 
 265 Stukken betreffende de vaststelling van het bijzonder reglement, 1910, 1922. 1 

omslag. 

 

 266 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1933, 1937. 1 omslag. 

 

 267 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, z.j. 1 blad. 

 

  2 Bestuursinrichting 

   NB. Zie inv.nrs. 257-258, 260-261, 282 

 

 
  3 Eigendommen 
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 268 Afschriften van brieven aan D.H. Andreae te Kollum en D.D. Kiestra te Grootegast 

met het verzoek taxateurs aan te wijzen ter waardering van hun gronden die het 

waterschap in bezit heeft genomen, 1880. 2 stukken. 

 

 269 Verzekeringspolis tegen schade als gevolg van diefstal of verlies van geld of andere 

waardepapieren en kastekorten van de penningmeester, 1939, met bijlagen inzake 

verlenging, 1947, 1949, 1954, 1959. 1 omslag. 

 

  4 Financiën 

    NB. Zie ook inv.nrs. 259-260. 
 

 270 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1929/30-1961/62. 1 pak. 

 

 271 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1930/31-1969/70. 1 pak. 

 

 272-274 Grootboeken, 1927/28-1940/41. 2 delen en 1 pak. 

  272 1927/28-1931/32 

  273 1932/33-1935/36 

  274 1936/37-1940/41 

 

 275 Journalen van inkomsten, 1930/31-1943/44, 1947/48-1948/49. 1 omslag. 

 

 276 Journalen van uitgaven, 1930/31-1943/44, 1947/48-1949/50. 1 omslag. 

 

 277 Kasboeken van inkomsten, 1943/44-1946/47, 1948/49, 1950/51-1964/65, 1968/69. 1 

pak. 

 

 278 Kasboeken van uitgaven, 1943/44-1964/65, 1968/69. 1 pak. 

 

 279 Staten van inkomsten en uitgaven over de boekjaren 1969/70-1970/71. 1 omslag. 

 

 280 Blanco obligatie aan toonder van f. 500,00 als aandeel in de geldlening van f. 

19.000,00, met 39 coupons, 1881. 1 omslag. 

 

  5 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 

 
 281 Inventarissen van goederen behorende bij het stoomgemaal, 1884, 1903. 2 stukken. 

 

  6 Personeel 

 

 282 Register houdende het reglement van orde voor de algemene vergaderingen, 

instructie voor de secretaris-ontvanger en instructie voor de machinist-stoker, 1881. 

1 deeltje (in 3-voud) 

 

 283 Register houdende de door de secretaris-ontvanger ondertekende instructie, 1928, 

gewijzigd 1935, door de bedienaar van de bemalingswerktuigen ondertekende 

instructie, 1928, en door de secretaris-ontvanger ondertekende instructie, 1962. 1 

deeltje. 

 

  7 Belastingen, classificatie 

 

 284 Stukken betreffende de ligger en het classificatiebesluit, 1880-1913. 1 omslag. 

 

 285 Besluit van Gedeputeerde Staten tot afwijzing van het verzoek van het waterschap 

tot toekenning van een termijn voor de belastbare opbrengst van gebouwde 

eigendommen ten behoeve van het gebouw op perceelsnummer 56 in sectie E van de 

kadastrale gemeente Burum, 1881. 1 stuk. 

 

  8 Toezicht 
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 286 Stukken betreffende de vaststelling van de politie-verordening, 1881, 1896, 1900, 

1910. 1 omslag. 

 

 287 Verzoekschrift van O. Boersma te Kollum tot zodanige wijziging van de hem 

verleende vergunning tot het plaatsen van een strijkdam met schuif tussen de 

percelen Burum E329 en 330 dat de plaatsing geschiedt op kosten van het 

waterschap, 1920. 1 stuk. 

 
 288 Vergunning voor L.S. Bakker te Augsbuurt voor het leggen van een dam, 1923. 1 

stuk. 

 

 289 Vergunning voor L.S. Bakker en R. Prins tot plaatsing van een waterkering met 

schuif tussen de percelen, kadastraal bekend onder gemeente Burum, sectie E, nrs. 

89 en 102, 1923. 1 stuk. 

 

 290 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan Rijkswaterstaat 
voor het dempen en graven van sloten, het maken van dammen, het leggen 
van een duiker en het maken van verdere werken ten behoeve van de 
aanleg van een deel van rijksweg 39 (nieuw wegvak Hardegarijp-Visvliet), 
met tekening,1962. 1 omslag. 

 

  9 Werken 

 

   9a algemeen 
 

 291 Staten van werken, 1910 (met aantekeningen van wijzigingen over 1939-1953), 

1920, z.j. 1 omslag. 

 

 292 Vergunning van Gedeputeerde Staten tot gebruik van delen van de rijksstraatweg 

Groningen-Leeuwarden als waterkering, 1879. 1 stuk. 

 

 293 Stukken inzake het verkrijgen van toestemming van eigenaren tot het uitvoeren van 

werken aan stroomsloten langs hun percelen, aanbesteding en gunning van het 

maken en leggen van pompen, het stellen van stekken, graaf- en slatwerken, het 

maken en verhogen van polderdijken en het aanleggen van dammen, 1880. 1 

omslag. 

 

 294 Vergunning van de gemeente Kollumerland c.a. tot het leggen van een pomp door de 

weg bij Lutjehuisjes, 1880. 1 stuk. 

 

 295 Vergunning van de gemeente Kollumerland c.a. inzake aanwijzing van waterkerende 

dijken, de ophoging daarvan, het leggen van pompen en de wijziging van de Beirijd 

tot stroomsloot, met overeenkomst inzake beheer en onderhoud van deze wegen, 

1880. 2 stukken. 

 

 296 Besluit van kerkvoogden en floreenplichtigen van Augsbuurt tot overdracht van een 

deel van het kadastrale perceel Burum E 57 aan H.L. baron van Heemstra, en de 

overdracht aan het waterschap van enige meters grond tot slootverbreding en 

vestiging van reed en drift op het kadastrale perceel Burum E 64 vanaf de brug naar 

de stoomwatermolen, 1880. 1 stuk. 

 

 297 Vergunning van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid tot het laten 

uitmonden van een uitwateringsduiker in het kanaal van Dokkum naar Stroobos 

nabij brug no. 18, met bijbehorende werken, 1880, met bijlagen. 1 omslag. 

 
 298 Vergunning van de Commissaris des Konings te Friesland voor het leggen van twee 

aarden dammen bij de kadastrale percelen Buitenpost A 186 en Burum D 456 in 

aansluiting met de rijksweg van Leeuwarden naar Groningen, 1880. 1 stuk. 
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 299 Kaart van het waterschap, waarop is aangegeven de hoogtecijfers in ieder perceel, 

z.j. 1 blad. 

 

   9b bemaling 

 
 300 Overeenkomst tussen D.H. Andreae, H. Gorter, H.L. baron van Heemstra en K.S. 

Veenstra-van der Land, waarbij deze het waterschap toestemming verlenen tot 

afvoer van water langs hun landerijen, en waarbij het waterschap zich verplicht tot 

het aanleggen van een pomp, 1880. 1 stuk. 

 

 301 Stukken betreffende de levering, installatie en inspectie van een stoomwerktuig in 

het machinegebouwtje onder Augsbuurt, 1880. 1 omslag. 

 
 302 Contract van aanbesteding met tekening en gedrukt bestek en voorwaarden van de 

sloop van het stoomwatergemaal en de bouw van een motorgebouwtje, 1916. 1 

omslag. 

 

 303 Tekening van het ontwerp van een bemalingsinstallatie ter vervanging van het 

stoomwatergemaal, 1916. 1 blad. 

 

 304 Vergunning van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland voor het bouwen 

van een gebouw met windmotor op perceel Kollum, sectie E. nr. 247, 1916. 1 stuk. 

 
   9c vaarten, watergangen 

 

 305 Contract van aanneming van het slootgraven van circa 1002 meter, 1901. 1 stuk. 

 

   9d sluizen 

 

 306 Tekening van het plan van een nieuw te maken wateropkering in de kadastrale 

gemeente Burum, 1957. 1 blad. 
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WATERSCHAP DE MIEDEN,(1918) 1924-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen werd opgericht in 1918 (Provinciaal Blad van Friesland 1918, nr. 

48) op verzoek van A. Zijlstra te Surhuizum met 34 anderen. Het omvatte ongeveer 633 hectare. In de 1920er 

jaren volgde een gebiedsuitbreiding tot 791 hectare. Het waterschap, met een bestuur van vijf leden had als doel 

‘dat van Stroobos af, den Oudedijk over ongeveer 800 m. volgende, verder door de landerijen tot de molen van 

het waterschap Stroobos, langs de oostzijde van de Oudevaart en langs den Zuiderhooiweg, met een zijtak langs 

de Rijslaan, een kunstweg worde aangelegd’. Dit doel moest bereikt worden door aan de gemeente 

Achtkarspelen voor aanleg en onderhoud een bijdrage te verlenen van 30% van de aanlegkosten en tevens de 

voor de aanleg benodigde grond beschikbaar te stellen. Daarnaast volgde in latere jaren nog bijdragen aan de 

Vereniging Plaatselijk Belang Surhuizum voor onderhoudskosten aan de nieuw aangelegde zandweg naar de 

Kooi en aan de gemeente Achtkarspelen voor de aanleg van een draaibrugje in de Mieden.  

In 1929 werd het waterschap uitgebreid met ongeveer 17 ha. grond gelegen in de kadastrale gemeente 

Grootegast in de provincie Groningen, aangezien deze percelen ook belang hadden bij de weg, waarvoor het 

waterschap financiële steun bood. In 1942 volgde nogmaals een kleine uitbreding van een tweetal percelen in de 

kadastrale gemeente Surhuizum. 

Het waterschap is per 1 januari 1971, nadat de weg was overgedragen aan de gemeente Achtkarspelen, 

opgeheven. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 307-308 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1924-1970. 2 

delen. 

  307 1924-1946 

  308 1946-1970 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied en reglementering 
 

 309 Kadastrale kaart van het waterschap, 1931. 1 blad. 

 

 732 Provinciale Bladen van Groningen betreffende vaststelling en wijziging van het 

bijzonder reglement, 1930, 1937, 1942. 1 omslag. 
   NB. Stukken afkomstig uit de archieven van het waterschap Westerkwartier en hier in 2005 aan 

toegevoegd. 

 

 733 Stukken betreffende de advisering door de Provinciale Waterstaat van Groningen 

aan Gedeputeerde Staten van Groningen inzake het voorstel van Gedeputeerde 

Staten van Friesland tot opheffing van het waterschap, 1969-1970. 1 omslag. 
   NB. Stukken afkomstig uit de archieven van het waterschap Westerkwartier en hier in 2005 aan 

toegevoegd. 

 

  2 Financiën 
 

 310 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1928-1942, 1944. 1 omslag. 



Inventaris archieven voorgangers waterschap Lits en Lauwers 

Sanof, toegang 368   32 

WATERSCHAP DE NOORDERFENNEN, (1928) 1937-1973 (1977) 
 

Inleiding 
 

Dit waterschap werd opgericht in 1937 (Provinciaal Blad van Friesland 1937, nr. 35), onder gelijktijdige 

opheffing van het waterschap Drachten c.s.
2
, waarbij tegelijkertijd het tot de onderhoudswerken van dit 

opgeheven waterschap behorende de Geeuw bij het nieuw opgerichte waterschap werd ondergebracht. 

Waterschap De Noorderfennen was in feite een voortzetting van het voormalige waterschap de Geeuw
3
, dat in 

1916 bij de oprichting van het waterschap Drachten c.a. werd opgeheven. Na opheffing in 1916 was in het 

gebied van het voormalige waterschap de Geeuw in 1928 een particuliere zomerpolder van bijna 27 hectare 

ingericht, genaamd de Noorderfennen. De bemaling van dit gebied geschiedde door een provinciaal 

opmalingswerktuig dat zorgde voor de kunstmatige voeding van het kanaalpand Buitenstverlaat-Drachten 

(Drachstervaart), dat bij gewenste bemaling van de polder daaraan water onttrok i.p.v. aan de provinciale 

boezem. Deze situatie werd, nadat de ingelanden hun polder hadden ondergebracht in het nieuwe waterschap 

voortgezet. Het nieuwe waterschap De Noorderfennen bevatte ruim 159 hectare en werd bestuurd door een 

bestuur van drie leden. Doel van het waterschap was het regelen van de waterstand in de zomer van een deel van 

het gebied (de polder) en het bevorderen van een geregelde waterloop in het overige deel van het 

waterschapsgebied. Tot de werken van het waterschap behoorde een waterkering langs de Drachstervaart, de 

Geeuw met de daarin aanwezige stalten en waterkeringen om het waterschapsgebied. 

Provinciale Staten van Friesland besloten op 16 juni 1976 het waterschap Noorderfennen op te heffen en op te 

nemen in het waterschap Lits en Lauwers. Dit besluit werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 februari 

1977. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 311 Register van notulen van ingelandenvergaderingen, 1928-1966. 1 deel. 

 

 312 Register van presentielijsten van de ingelandenvergaderingen, 1938-1968. 1 deeltje. 

 

 313 Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgaande stukken, 1928-1973. 1 pak. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 314 Notariële akte van depot van de onderhandse akte tot oprichting van de ‘Polder de 

Noorderfennen’ te Drachten uit 1928, 1929. 1 stuk. 

 
 315 Voorstel van Gedeputeerde Staten tot opheffing van het waterschap Drachten c.a. en 

oprichting en reglementering van het waterschap de Noorderfennen, 1936, met 

bijlagen. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 

 
 316 Register van begrotingen en jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1928-1969. 

1 deel. 

 

  3 Belastingen, classificatie 

 

 317 Ligger van het waterschap, z.j. 1 band en 1 omslag 

 

                                                
2
 Zie voor het archief hiervan: S.P. de Jong, Inventaris van het archief van boezemwaterschap Drachten (1911-

1937) (gemeente Smallingerland) (Leeuwarden 2002). Niet gepubliceerd, wel als inventaris aanwezig op Tresoar. 
3
  Zie voor het archief hiervan: S.P. de Jong, Inventaris van het archief van het boezemwaterschap De Geeuw 

(1903-1916) (gemeente Smallingerland) (Leeuwarden 2002). Niet gepubliceerd, wel als inventaris aanwezig op 
Tresoar. 
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WATERSCHAP OOSTERMEER, (1914) 1916-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Tietjerksteradeel is opgericht in 1916 (Provinciaal Blad van Friesland 
1916, nr. 38) op verzoek van S.K. van der Wal te Oostermeer en 4 anderen en bevatte een 
oppervlakte van ruim 806 hectare. Doel was het bevorderen van een geregelde waterloop, het maken 
en in goede staat houden van daarvoor benodigde werken en het verharden en in goede staat houden 
van wegen. Het bestuur van het waterschap bestond uit vijf leden. 
Werken in onderhoud van het waterschap waren, naast watergangen, pompen, duikers, dammen en andere kleine 

werken, de weg vanaf de straatweg Oostermeer-Witveen tot de straatweg Oostermeer-Surhuisterveen, de weg 

vanaf de straatweg Oostermeer-Surhuisterveen tot de straatweg Oostermeer-Schuilenburg en de Torenlaan. 

Daarbij de zandwegen de Malleweg, de Heidbuursterweg, de Horstweg, de Halveweg, de Zodenweg, de Kleine 

Sneestweg, de Lagelaan, de Langgeestlaan (vande straatweg tot de Boschweg), de Boschweg (m.u.v. het 

gedeelte in onderhoud bij het waterschap het Witveen), de Joerlaan, de Vuilnisweg, de Achterweg, de 

Middelweg, de Lijkweg en de Borstweg. En vervolgens de opvaart de Hijlesloot met de daarbij aanwezige 

opslagplaats. 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 318 Register van notulen van vergaderingen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 

1917-1964, tevens register van afschriften van inkomende en uitgaande stukken, 

1917-1921. 1 deel. 

 

 319 Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1928-1965. 1 pak. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 320 Stukken betreffende een wijziging van het bijzonder reglement, 1928-1929. 1 

omslag. 

 

 321 Provinciale Bladen van Friesland betreffende  wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1933, 1938. 1 omslag. 

 

 322 Kaart van het waterschap, z.j. 1 blad. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 323 Besluit van het bestuur tot vaststelling van de stemschaal, 1934. 1 stuk. 

 

  3 Financiën 

 
 324 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1921, 1926, 1927/28, 1929/30-1930/31, 

1933/34-1947/48, 1949/50-1953/54, 1956/57-1957/58. 1 omslag. 

 

 325-326 Registers van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1914-1963/64. 2 delen. 

   325 1914-1917, 1917/18-1924/25, 1926/27-1941/42 

   326 1942/43-1963/64 

 

 327 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1926/27-1929/30, 1932/33-1941/42, 

1943/44-1944/45, 1946/47, 1952/53-1960/61, 1963/64-1964/65. 1 omslag. 

 

 328-331 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1929-1965. 4 delen. 
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  328 1929-1938 

  329 1938-1946 

  330 1946-1955 

  331 1955-1965 

 

  4 Personeel 

 
 332 Stukken betreffende ontslag en benoeming van secretarissen-ontvanger, 1927-1954. 

1 omslag. 

 

  5 Belastingen, classificatie 

 
 333 Stukken betreffende de herclassificatie van eigendommen en de herziening van de 

liggers, 1928-1934. 1 omslag 

 

 334 Stukken betreffende wijzigingen in de liggers, 1935-1955. 1 omslag. 

 

  6 Toezicht 

 
 335 Stukken betreffende vaststelling van de politieverordening, 1934. 1 omslag. 

 

 336 Tekening betreffende kabellegging door de PTT te Hoogzand met aantekening van 

geen bezwaar van het waterschap door de secretaris-ontvanger, 1953. 1 blad. 

 

 337 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de gemeente 

Tietjerksteradeel voor de aanleg van riolering in het Hoogzand onder Oostermeer, 

1963. 1 omslag. 

 

 338 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan P.E.B. in Friesland tot 

kabellegging in het Hoogzand, 1964. 1 omslag. 

 

  7 Werken 
 

 339 Stukken betreffende de verbetering van zandwegen in het kader van 

werkverschaffing en verbetering en verbreding van de Achterweg en Joerelaan als 

werkverschaffingsobjecten, 1933-1936. 1 omslag. 
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WATERSCHAP DE OUDE RIED, 1891-1971 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen werd opgericht in 1891 (Provinciaal Blad van Friesland 1891, nr. 

23) op verzoek van H. Nicolaï en anderen en had een oppervlakte van ruim 400 hectare. Het bestuur bestond uit 

drie leden. Het waterschap had als doel het afvoer van water van de onder het waterschap behorende gronden. 

Tot de werken van het waterschap behoorde de waterlossing de Oude Ried van de Stroobosservaart tot de 

Lauwers, met het aansluitend oostelijk gedeelte van de afgesneden bocht van de Oude Vaart tot het Provinciaal 

Stroomkanaal, en duikers en pompen door en langs de spoorweg. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 340-341 Registers van notulen van vergaderingen van ingelanden en bestuur en afschriften 

van uitgaande stukken, 1891-1970. 2 delen. 

  340 1891-1960 (ingelanden); 1892-1960 (bestuur); 1910-1927 (afschriften van 

uitgaande stukken) 

  341 1960-1970 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 342 Kaart van het waterschap behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1913. Gedrukt. 1 blad  

 

 343 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1933, 1936. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 344 Stemlijst, z.j. 1 stuk. 

 

  3 Financiën 

 
 345 Begroting van inkomsten en uitgaven, 1970/71. 1 omslag. 

 

 346 Register van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1927/28-1970/71. 1 deel. 

 
 347 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1962/63-1969/70. 1 pak. 

 

  4 Toezicht 

 
 348 Politie-verordening voor het waterschap, 1947. Gedrukt. 1 omslag. 

 

 349 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de Nederlandse 

Spoorwegen te Utrecht tot het vervangen van een stalen brug over de Oude Ried bij 

Visvliet door een duiker van gewapend beton, 1961. 1 omslag. 

 

 350 Stukken betreffende de aanvrage van een vergunning door de NV Nederlandse 

Gasunie voor het leggen en instandhouden van een gastransportleiding door percelen 

van het waterschap, 1965. 1 omslag. 
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WATERSCHAP DE OUDE VAART, 1880-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen is opgericht in 1880 (Provinciaal Blad van Friesland 1881, nr. 13) 

op verzoek van J.B. Hulshoff c.s. en had een oppervlakte van omstreeks 640 hectare. Doel van het waterschap 

met een bestuur van drie leden was het voorzien in een voldoende afstroming en waterlossing en de zorg voor de 

bevaarbaarheid van de Oudevaart en de bij het waterschap Stroobos in onderhoud zijnde Broeksterwijk. Voor dit 

laatste moest het waterschap bijdragen in de kosten. Tot de werken van het waterschap behoorde de Oudevaart 

vanaf Kortwoude (eerder vanaf de Nieuwe- of Compagnonsvaart) tot de Broeksterwijk 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 351 Register houdende afschriften van uitgaande stukken, 1880-1907, notulen van 

vergaderingen van ingelanden, 1881-1912, en notulen van vergaderingen van het 

bestuur, 1881-1912. 1 deel. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
    NB. Zie ook inv.nr. 390. 

 

 352 Kadastrale kaart van het waterschap, 1938. Gedrukt. 2 bladen. 

 

 353 Provinciale Bladen van Friesland betreffende vaststelling van een nieuw bijzonder 

reglement en wijzigingen daarvan, 1939, 1949. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 
 

 354 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1961-1965. 1 deel. 
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WATERSCHAP OUDWOUDE-WESTERGEEST, (1877) 1911-1971 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland is opgericht in 1877 (Provinciaal Blad van 

Friesland 1877, nr. 9) op verzoek van H.L. baron van Heemstra c.s. en omvatte ruim 400 hectare. Het waterschap 

met een bestuur van drie, later vijf leden werd opgericht ter bescherming van de gronden tegen overtollig 

boezemwater. Tot de werken van het waterschap behoorde dijken langs de Zwemmer, de Oudwoudstervaart en 

de vaart van Dokkum naar Stroobos, wegen en polderkaden langs beide oevers van de Nieuwe Zwemmer, een 

(water)molen met woning en bijbehorende werken te Westergeest (Westergeest, sectie B, nr. 1272) en een brugje 

over de sloot van de molen tot de Zwarteweg. In 1925 werd het oppervlakte van het waterschap verkleind tot 250 

hectare. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 355 Register van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1947-1970. 1 deel. 

 

 
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 356 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1911. 1 blad. 

 

 357 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1930, 1937. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 

 

 358 Jaarrekening, 1969/70. 1 stuk. 

 

 359-360 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1948/49-1970/71. 2 delen. 

  359. 1948/49-1961/62 

  360. 1962/63-1970/71 

 

  3 Werken 

 

 361 Staat van werken, 1936. 1 omslag. 

 

 362 Kadastrale kaart van het waterschap, aangevende de grenzen, pompen en 

stroomsloten, z.j. 1 blad. 
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WATERSCHAP ROHEL, 1878-1970 
 

Inleiding 
 

Dit waterschap in de gemeente Achtkarspelen onder Augustinusga, Harkema-Opeinde en Lutjepost is in 1878 

opgericht (Provinciaal Blad van Friesland 1878, nr. 102) op verzoek van Jb. Kuipers en anderen en omvatte 

omstreeks 371 hectare ter bevordering van gemeenschappelijke waterlossing en bescherming van gronden tegen 

overtollig boezemwater. 

Tot de werken van het waterschap, met een bestuur van drie leden, behoorde een molen met molenaarswoning 

(in 1914 een stoomgemaal en machinistenwoning), een polderdijk langs het Kolonelsdiep (vanaf de 

Blaauwverlaat tot aan de Buitenpostervaart), een polderdijk langs de Buitenpostervaart, stroomsloten, een 

tweetal reden, de grindweg van Lutjepost naar Rohel en een schutsluis aan het Kolonelsdiep. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 363-367 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1879-1970, en 

afschriften van uitgaande stukken, 1878-1912. 5 delen. 

  363 1879-1896 

   NB. Met afschriften van uitgaande stukken, 1878-1895 

  364 1897-1913 

   NB. Met afschriften van uitgaande stukken, 1901-1912 

  365 1913-1927 

  366 1927-1948 

  367 1948-1970 

 

 368 Ingekomen stukken, genummerd 1-222, 1906-1929. 1 pak. 

   NB. Zie inv.nr. 369 voor de index 

 

 369 Inventaris van het archief, en index van ingekomen stukken, aangelegd 1913 en 

bijgehouden tot 1929. 1 katern. 

   NB. Zie voor de ingekomen stukken inv.nr. 368. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 370 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1913. Gedrukt. 1 blad. 

 

 371 Provinciale Bladen van Friesland betreffende vaststelling en wijzigingen van het 

bijzonder reglement, 1914, 1922, 1937. 1 omslag. 

 
 372 Stukken betreffende de opheffing van het waterschap, 1966-1970. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 

 

 373 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1964 en 1970. 1 omslag. 

 

 374 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1957, 1959-1962, 1967-1968. 1 omslag. 

 

 375-377 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1932-1970. 3 delen. 

  375 1932-1957 

  376 1958-1963 

  377 1963-1970 

  3 Archief, dienstgebouwen en -terreinen 
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    NB. Zie inv.nr. 369. 

 

  4 Werken 

 
 378 Staat van werken, 1923. 1 omslag. 

 

 379 Rapport en plan met bijlagen betreffende de verbetering van de waterbeheersing in 

de waterschappen Rohel en Zandsloot en aangrenzende gebieden, 1960. 1 pak. 
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WATERSCHAP STROOBOS, (1876) 1877-1965 

 

Inleiding 
 
Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen onder Gerkesklooster, Surhuizum en Augustinusga is 
opgericht in 1877 (Provinciaal Blad van Friesland 1878, nr. 29) op verzoek van H.J. Pel en anderen 
omvatte omstreeks 262 hectare en had als doel het beschermen van de gronden tegen overtollig 
boezemwater en het bevaarbaar houden van de Broeksterwijk. 
Tot de werken van het waterschap, met een bestuur van drie leden, behoorde een molen en molenaarswoning 

(Drogeham, sectie B, nr. 1456), polderdijken, de Broeksterwijk vanaf het Kolonelsdiep tot in de Oudevaart bij de 

molen, brugjes en stroomsloten en een reed langs de dijk aan de oostzijde van de Broeksterwijk tot de molen. 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 380-384 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1878-1965. 5 

delen 

  380 1878-1899 

   NB. Voorin: afschriften van uitgaande stukken, 1876-1880 

  381 1900-1914 

  382 1915-1926 

   NB. Achterin: instructie voor de secetaris-ontvanger, 1926 

  383 1926-1948 

  384 1948-1965 

 

 385 Register met afschriften van uitgaande stukken, 1918-1926. 1 deel. 

   NB. Zie inv.nr. 380 voor de periode 1876-1880. 

 

 386 Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1930-1965. 1 pak. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 387 Kaarten van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement voor het waterschap. 1912. Gedrukt. 2 

bladen. 

   NB. Een blad is voorzien van aantekeningen inzake de eigendom van de 

kadastrale percelen. 

 

 388 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1933, 1938, 1941. 1 omslag. 

 

 389 Kaart van het  waterschap Stroobos, gemeente Surhuizum, sectie A, 1937. 1 blad. 

 

 390 Kaart van het grondgebied van de waterschappen De Oude Vaart, Stroobos en 

Surhuizum in de gemeente Achtkarspelen, z.j. 1 blad. Gedrukt. 

 

  2 Eigendommen 
 
 391 Akte van rectificatie betreffende de eigendom en tenaamstelling van de 

waterschappen Stroobos en ‘De Twee Provinciën’ van enkele percelen in de 

kadastrale gemeente Drogeham, sectie A en B, 1921. 1 stuk. 

 
 392 Notariële akte van aankoop door het waterschap van J. Zuidema te Gerkesklooster 

van een perceel grond, omvattende dijk, de bermen en de gehele sloot langs het 
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huisperceel van Zuidema aan de Broeksterwijk onder Gerkesklooster, 1924. 1 

omslag. 

 

  3 Financiën 

 
 393 Begroting van inkomsten en uitgaven, 1941. 1 omslag. 

 

 394 Register van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1878-1925. 1 deel. 

 

 395 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1925-1955, 1957-1963. 1 pak. 

 

 396 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1926-1957. 1 deel. 

 

 397 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1958-1965. 1 deel. 

 

  4 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 

 
 398 Inventaris van het archief, opgemaakt in 1932. 1 stuk. 

 

  5 Personeel 

 
 399 Instructies voor resp. de molenaar en de bedienaar van de windmotor, 1923, 

1930,1936, 1947, met akte van aanstelling van H.W. Singer tot molenaar, later 

bedienaar van de windmotor, 1929. 1 omslag. 

 
 400 Instructie voor de secretaris-ontvanger, 1935. 1 stuk. 

   NB. zie ook inv.nr. 382 

 

  6 Belastingen, classificatie 

 

 401 Kadastrale legger van eigenaren van percelen in het waterschap, bijgehouden tot 

1957. 1 band 

 

  7 Toezicht 

 
 402 Politie-verordening, 1956. Gedrukt. 1 katern. 

 

  8 Werken 

 

 403 Overeenkomst tot bemaling van het waterschap de Lauwers door de molen van het 

waterschap Stroobos, 1884. 1 stuk. 

 

 404 Staat van werken, 1920. 1 stuk. 

 
 405 Tekening betreffende wijzigingen in de waterkering en een te maken duiker als 

gevolg van het plan tot kanaalverbetering van de Kolonelsdiep door de Provinciale 

dienst tot verbetering van de Friesche Kanalen, z.j. (ca. 1950). 1 blad. 

 

DOCUMENTATIE 
 

 406 Aantekeningen betreffende de historie van het waterschap, 1965. 1 omslag. 
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WATERSCHAP SURHUISTERVEEN, (1876) 1911-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland werd opgericht in 1876 (Provinciaal Blad van 

Friesland 1877, nr.11) op verzoek van J.B. Hulshoff c.s. en omvatte bij oprichting een oppervlakte van 

omstreeks 1348 hectare. Het gebied van het waterschap is later uitgebreid tot omstreeks 1800 hectare (1896). 

Doel van het waterschap, met een bestuur van vijf leden, was voorzieningen te treffen voor een geregelde en 

voldoende afstroming, bescherming van eigendommen tegen overtollig boezemwater en het bevorderen van de 

vaargelegenheid. 

Tot de werken van het waterschap behoorden: 

- Nieuwe of Compagnonsvaart, vanaf het Kolonelsdiep bij Rohel tot aan de Dikkedraai te Surhuisterveen met 

twee vertakkingen 

- de vaart van Vierhuizen langs de Baukewijk en het Eijsinga rak tot aan Blaauwhuis 

- de wijken het Dwarsdiep, het Opgaanddiep, de Pieter Binnes-wijk, de Neeltjewijk, de Omloopsterwijk, de 

Halbewijk, de Baukewijk, de Oude Baukewijk, Kostverlorenwijk, Meergreppel, Parkwijk 

- het vallaat in de Nieuwe of Compagnonsvaart bij Roodeschuur met het vallaatshuis 

- bruggen over de Nieuwevaart te Augustinusga, over de Nieuwevaart te Roodeschuur, de brug over de 

Nieuwevaart te Buwetille 

- bruggen over de Pieter Binnes- en Neeltjewijk te Surhuisterveen 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 407-409 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1919-1965. 3 

delen 

  407 1919-1934 

   NB. Voorin: aantekeningen betreffende leningen en aflossingen en rooster 

van aftreden van bestuursleden, 1919-1937 

  408 1924-1963 

  409 1949-1965 (bestuursvergaderingen) 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 410 Kaart van het waterschap, behorende bij de notulen van de Zomerzitting van 

Provinciale Staten, 1911. Gedrukt. 1 blad. 

 

 411 Kaart van het waterschap, waarop aangegeven de grenzen, de uitbreiding en de 

vaarten en waterlossingen in onderhoud bij het waterschap, z.j. Gedrukt. 1 blad. 

 

 412 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de vaststelling van een nieuw 

bijzonder reglement en wijzigingen daarvan, 1934, 1937, 1961. 1 omslag. 

 

 413 Kadastrale kaarten van de gemeente Surhuizum, sectie B, 1-7, 1924, bijgewerkt tot 

1952. 7 bladen. 

 

 414 Kadastrale kaarten van de gemeente Surhuizum, sectie C, 1-3, 1924, bijgewerkt tot 

1952. 3 bladen 

 

 415 Kadastrale kaarten van de gemeente Drogeham, sectie C2 en D1, D1 en D2, D2, D3, 

1924, bijgewerkt tot 1952. 4 bladen. 

 

  2 Bestuursinrichting 

    NB. Zie inv.nr. 407 
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  3 Financiën 

    NB. Zie ook inv.nr. 407. 
 

 416 Register van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1922-1963. 1 deel. 

 

 417 Tabellarisch kasboek van uitgaven, 1950-1965. 1 deel. 

 

 418 Tabellarisch kasboek van inkomsten, 1950-1965. 1 deel. 

 

  4 Toezicht 
 

 419 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de gemeente 

Achtkarspelen tot demping van een watergang aan de Blauwhuisterweg te 

Surhuisterveen en het leggen van buizen en duikers t.b.v. de afwatering, 1959. 1 

omslag. 

 

  5 Werken 

 

 420 Stukken betreffende de overdracht van de gedempte wijk langs de 
Michielsreed aan de gemeente Achtkarspelen ten behoeve van de 
verharding van de zandweg, 1960-1961. 1 omslag. 
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WATERSCHAP SURHUIZUM, 1879-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen, ter grootte van ruim 520 hectare, is opgericht in 1879 

(Provinciaal Blad van Friesland 1879, nr. 116) op verzoek van J.J. Kooi c.s. met als doel het beschermen van 

gronden tegen overtollig boezemwater en het bevorderen van een geregelde waterloop en de bevaarbaarheid van 

de wijken alsmede een bijdrage te leveren in de kosten van het bevorderen van de bevaarbaarheid van de 

Broeksterwijk door het waterschap Stroobos. Voor het regelen van de waterstand in een deel van het gebied 

werd in de 1920er jaren drie bemalingskringen ingesteld, de noordwestelijke- en de oostelijke bemalingskring en 

bemalingskring de Treeskes, waarvoor electrische bemaling werd aangelegd. 

Het bestuur van het waterschap bestond uit drie leden. Tot de werken behoorden: 

- een molen met molenaarswoning 

- de Tiltje- of Compagnonswijk, de Bijlewijk, de Jacobswijk, de Tjibewijk, de Kniefennewijk, het Homeer, de 

Zijlroede, de Broekster- of Hooiweg. 

- dijken ten behoeve van de bemalingskringen 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 
 421-424 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1879-1896, 1910-

1964, en afschriften van uitgaande stukken, 1879-1900. 4 delen. 

  421 1879-1896 

   NB. Met afschriften van uitgaande stukken, 1879-1900 

  422 1910-1935 

  423 1936-1961 

  424 1961-1964 

 

 425 Ingekomen stukken en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken, 1931-1944. 

1 omslag. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

    NB. Zie ook inv.nr. 390. 

 

 426 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de vaststelling van een nieuw 

bijzonder reglement en wijzigingen daarvan, 1927, 1937. 1 omslag. 

 

 427 Overeenkomst tussen het waterschap en de erven Jan Landmeter tot uitbreiding van 

het grondgebied van het waterschap met de polder van de erven Landmeter en de 

percelen van eigenaren welke door de windmotor van de erven Landmeter wordt 

bemalen, de uitvoering van daartoe benodigde werken en de regeling van de 

waterschapslasten, 1937. 1 stuk. 

 

 428 Kadastrale kaarten van het waterschap, 1938, 1947, z.j. 4 bladen. 

 

 429 Stukken betreffende het overleg van besturen van polders die vallen onder het op te 

richten waterschap ‘Achtkarspelen-Zuid’ en hun verzet daartegen, 1961. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 430 Besluit van het bestuur tot vaststelling van de stemschaal, 1929. 1 stuk. 

 

 431 Staat van stemgerechtigde ingelanden en het aantal uit te brengen stemmen, z.j. 1 

omslag. 
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 432 Staat van het aantal stemmen per ligger en per ingeland met naamlijsten, z.j. 1 

omslag. 

 

  3 Eigendommen 

 
 433 Notariële akten van aankoop door het waterschap van percelen of gedeelten van 

percelen grond, 1930. 3 stukken. 

 

  4 Financiën 

 

 434 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1908-1941, 1957, 1961, 1963-1964. 1 pak. 

 

 435 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1907, 1920, 1923-1935, 1938-1958, 

1960-1964. 1 pak. 

 

 436 Register van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1935-1939. 1 deel. 

 

 437 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1928-1934. 1 deel. 

 

 438-439 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1937-1965. 2 delen. 

  438 1937-1958 

  439 1959-1965 

 

 440 Staat van betalingen in het dienstjaar 1928/29 aan ingelanden wegens het afstaan 

van gronden ten behoeve van de aanleg van stroomsloten, kolken voor waterberging 

e.d. in het kader van de zomerinpoldering, (1929). 1 stuk. 

 

 441 Staat van terugbetaalde geleende gelden van ingelanden over de dienstjaren 1926-

1928 inzake de zomerpolder ‘De Treeskes’, (1930). 1 stuk. 

 

  5 Belastingen, classificatie 

 
 442 Stukken betreffende de classificatie van percelen en herziening van de ligger, 1881, 

1890. 1 omslag. 

 
 443 Classificatiebesluit, 1929. Afschrift. 1 stuk. 

 

  6 Werken 

 

   6a algemeen 

 

 444 Staat van werken, 1920. 1 omslag. 

 
 445 Overzichtskaarten van het waterschap, deels voorzien van aantekeningen inzake 

gedane en uit te voeren werken, 1937, 1938, 1963, z.j.. 5 bladen. 

 
   6b bemaling 

 
 446 Machtiging van de ingelanden van de ontworpen zomerbepoldering in het 

waterschap voor het bestuur tot uitvoering van de werken, het aangaan van daarvoor 

benodigde geldleningen en bij te dragen in de kosten, 1925. 2 stukken. 

 

 447 Tekeningen van het plan voor een electrisch watergemaal, profielen van tochtsloten 

en bedijking in de bemalingskringen I en II, 1928. 6 bladen. 

 

 

 448 Stukken betreffende stroomleveringsovereenkomsten voor de gemalen, 1958-1959. 

1 omslag. 
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 449 Kaart van het waterschap met daarop aangegeven de grenzen van de 

bemalingskringen Noordwest, Oost en De Treeskes, z.j. 1 blad. 

 

   6c wegen 

 
 450 Stukken betreffende het verbeteren, aanleggen en subsidieverlening in het kader van 

werkverschaffing van een zandweg en het maken van een betonduiker in de 

Surhuizumermieden, 1939-1941. 1 omslag. 

 

   6d kaden 

 

 451 Tekeningen van dwars- en lengteprofielen van de polderkaden in het waterschap, 

1947. 2 bladen. 
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WATERSCHAP TOCHMALAND , 1893-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland onder Kollum met een oppervlakte van 

ongeveer 258, naderhand uitgebreid tot 360 hectare is opgericht in 1893 (Provinciaal Blad van Friesland 1893, 

97) op verzoek van A.J. Andreae en anderen tot bescherming tegen hoog boezemwater en tot verkrijging van 

winterbemaling. Het bestuur van het waterschap bestond uit drie leden. 

Tot de werken van het waterschap behoorde een molen en molenaarswoning, pompen, waterlossingen, duikers 

(waaronder het Pijpkesgat) en polderdijken. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 452-454 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1893-1970. 3 

delen. 

  452 1893-1922 

   NB. Voorin: afschriften van stukken betreffende oprichting van het 

waterschap, 1892-1893 en afschriften van uitgaande stukken, 1892-1897 

   NB. Achterin: afschriften van uitgaande stukken, 1906-1909. 

  453 1922-1939 

   NB. Voorin: rooster van aftreding van bestuursleden 1925-1941 

  454 1939-1970 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

    NB. Zie ook inv.nr. 452 
 

 455 Reglement van het waterschap, behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten 

tot oprichting van het waterschap, (1893). Gedrukt. 1 omslag. 

 

 456 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1919. Gedrukt. 1 blad. 

 

 457 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1933, 1935, 1941, met stukken betreffende wijzigingen, (1941), 1948. 1 

omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 458 Rooster van aftreding van bestuursleden, 1925-1961. 1 stuk. 

   NB. Zie ook inv.nr. 453 
 

 459 Besluit van het bestuur tot vaststelling van de stemschaal, met lijst van 

stemgerechtigden en hun aantal stemmen, 1936. 1 omslag. 

 

 460 Stukken betreffende de schorsing van D.W. Kloppenburg te Wouddijk onder 

Kollum als bestuurslid van het waterschap, 1945-1946. 1 omslag. 

 

  3 Eigendommen 

 
 461 Rapport betreffende de onteigening van grond ten behoeve van het waterschap ter 

verbreding van stroomsloten en in eigendom bij H.L Baron van Heemstra, 1901. 1 

stuk. 
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 462 Pachtcontracten betreffende ‘De Dijk’ gelegen om het waterschap, 1920, 1949. 1 

omslag. 

 

 463 Ingekomen brief van de gemeente Kollumerland c.a. inzake de voorgenomen 

aankoop door de gemeente van de molen van het waterschap, 1948. 1 stuk. 

 
 464 Concept-notariële akte van verkoop door het waterschap aan de gemeente 

Kollumerland en Nieuwkruisland van een deel van de polderdijk en ringsloot, 

kadastraal bekend onder gemeente Kollum, sectie A nr. 669, 1967. 1 stuk. 

 

  4 Financiën 

 
 465 Begroting van inkomsten en uitgaven, 1970/71. 1 stuk. 

 

 466 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1946/47-1969/70. 1 pak. 

 

 467 Grootboek, 1932/33-1934/35. 1 deeltje. 

 

 468 Journaal van inkomsten, 1898/99-1906/07. 1 stuk. 

 

 469 Journalen van uitgaven, 1898/99-1907/08. 1 omslag. 

 

 470 Kasboek van uitgaven, 1949/50-1960/61. 1 deeltje. 

 

 471 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1960/61-1970/71. 1 deel. 

 

 472 Kasboek van inkomsten op het kohier, 1960/61-1967/68. 1 deel. 

 

 473 Stukken betreffende de regeling inzake het toezicht op de financiële administratie, 

1939-1940. 1 omslag. 

 
 474 Stukken betreffende geldleningen en schuldbekentenissen, (1940)-1961. 1 omslag. 

 

  5 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 

 
 475 Inventaris van stukken behorende tot het archief van het waterschap, 1894. 1 stuk. 

 
 476 Proces-verbaal van aanbesteding van de bouw van een molenaarswoning, 1894. 1 

stuk. 

 

  6 Personeel 

 

 477 Instructie voor de molenaar-opzichter, 1894. 1 stuk. 

 

  7 Belastingen, classificatie 

 

478 Classificatiebesluit, met bijlagen, 1929. 1 omslag. 
 

  8 Toezicht 

 

 479 Politie-verordening van het waterschap, 1896. 1 stuk 

 

 480 Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de politieverordening van het 

waterschap, 1948. 1 stuk. 

 

 

 

  9 Werken 

 
   9a algemeen 
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 481 Rapport door de Provinciale Waterstaat betreffende de toestand van de 

waterschapswerken, 1905, met begeleidend schrijven van Gedeputeerde Staten. 2 

stukken. 

 

 482 Kaart van het waterschap met daarop aangegeven de waterschapswerken, met 

tekening van de profielen van de bedijking, 1919. 2 bladen. 

 

 483 Getekende kadastrale kaart van het waterschap, met daarop aangegeven de 

hoogtecijfers van ieder perceel, z.j. 1 blad. 

 

 484 Staten van werken, 1920, 1936. 1 omslag. 

 

   9b bemaling en kaden 

 

 485 Begroting van kosten voor het maken van polderdijken, het graven van tocht- of 

stroomsloten, het bouwen van een windwatermolen met molenaarswoning, het 

stellen van stekken, het maken van pompen of duikers en verdere bijbehorende 

werken, (1893). 1 stuk. 

 

 486 Proces-verbaal van aanbesteding van de bouw van een achtkanten windwatermolen, 

met gedrukt bestek en voorwaarden, 1893. 1 omslag. 

 

 487 Proces-verbaal van aanbesteding van het maken van polderdijken met bijbehorende 

werken, 1893. 1 stuk. 

 

 488 Proces-verbaal van aanbesteding van het maken en leveren van 24 pompen of 

duikers, het stellen van 12 stekken op de polderdijk en het maken van een loopplank 

met palen en houder, 1893. 1 stuk. 

 

 489 Proces-verbaal van aanbesteding van het afdammen, droogmaken, slatten of 

verwijden van tocht- of stroomsloten en het leggen van 21 pompen of duikers, 1893. 

1 stuk. 

 

 490 Stukken betreffende het opnemen onder de bemaling door het waterschap van de 

sloot rondom de begraafplaats te Kollum, 1916. 1 omslag. 

 

 491 Stukken betreffende de aanleg van een electrische bemalingsinstallatie en 
het aangaan van een geldlening daartoe, 1945-1946. 1 omslag. 

 

 492 Overeenkomst met het P.E.B. in Friesland tot levering van electricteit t.b.v. het 

gemaal, 1965, met bijlage. 1 omslag. 
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WATERSCHAP DE TRIEMEN, 1917-1971 
 

Inleiding 
 

Het waterschap, gelegen in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, werd opgericht in 1917 (Provinciaal 

Blad van Friesland 1917, nr. 114) op verzoek van J. van Dijk onder Westergeest en 5 anderen en bevatte een 

oppervlakte van ruim 253 hectare. Het bestuur van het waterschap bestond uit vijf leden. Het waterschap had als 

doel het regelen van de waterstand in het gebied ten noorden van de verbindinsgweg tussen de 

Kollumerzwaagster- of Triemerkruisweg en de Monnikelaan en het bevorderen van een geregelde waterloop in 

het overige gedeelte van het waterschapsgebied. Tot de werken van het waterschap behoorden een dijk met een 

huis op de kadastrale percelen Westergeest, sectie D 1758 en 1759, een bemalingswerktuig en de 

hoofdwatergang lopende van de Kollumerzwaagster- of Triemerkruisweg in oostelijke richting tot de watergang 

langs de westzijde van de Monnikelaan en vervolgens in noordelijke richting tot de Stroobossertrekvaart. 

Het waterschap werd opgeheven in 1970 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 493-495 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1919-1969. 3 

delen. 

  493 1919-1932 

   NB. Voorin: rooster van aftreding van bestuursleden over 1919-1943. 

   NB. Achterin: afschriften van uitgaande stukken, 1919-1921 

  494 1933-1966 

   NB. Voorin: rooster van aftreding van bestuursleden over 1942-1968 

  495 1966-1969 

   NB. Voorin: rooster van aftreding van bestuursleden over 1967-1974. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 496 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

oprichting en reglementering van het waterschap, 1917. 1 blad (in 3-voud) 

 

 497 Bijzonder reglement voor het waterschap, 1933. Gedrukt. 1 katern. 

 

 498 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1933, 1937. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 
    NB. Zie ook inv.nrs. 493-495 

 

 499 Reglement van orde voor het waterschap, 1919. 1 katern. 

 

  3 Eigendommen 

 

 500 Notariële akte van verkoop door P. de Vries te Westergeest aan het waterschap van 

een perceeltje grond, deel uitmakende van het kadastrale perceel gemeente 

Westergeest, sectie D 1591, 1920. 1 stuk. 

 

  4 Financiën 

 
 501 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1920/21-1970/71. 1 pak. 

 

 502 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1967/68-1968/69. 1 omslag. 
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 503 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1961/62-1970/71. 1 deel. 

 

 504 Proces-verbaal van overname van kas, boeken en administratie, 1970. 1 stuk. 

 

  5 Personeel 
 

 505 Stukken betreffende de benoeming van B. de Vries te Zwagerveen tot secretaris-

ontvanger, 1966. 1 omslag. 

 

  6 Toezicht 

 
 506 Politieverordening voor het waterschap, 1959. 1 stuk. 

 
 507 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan het waterschap tot het 

dempen van een gedeelte bermsloot langs de zuidwestzijde van de rijkstrekweg 

Dokkum-Stroobos, 1919. 1 omslag. 

 

 508 Vergunning voor de NV Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden tot het 

leggen en onderhouden van buisleidingen in de waterschapswegen, -sloten en –

vaarten, met bijlage, 1967. 2 stukken. 

 

  7 Werken 

 
 509 Staat van werken, (ca. 1920). 1 omslag. 

 

 510 Bestek en voorwaarden voor het schoonmaken van de tochtsloten in het waterschap, 

1933. 1 stuk. 

 

 511 Polis van verzekering van de windmotorinstallatie en –gebouw, 1941. 1 stuk. 
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WATERSCHAP DE TWEE PROVINCIEN, 1918-1970 
 

Inleiding 
 

Het interprovinciale waterschap in de gemeenten Achtkarspelen, Grootegast en Grijpskerk werd opgericht in 

1918 (Provinciaal Blad van Friesland 1918, nr. 110) en omvatte een gebied van 230 hectare en had als doel het 

regelen van de waterstand en het verharden en onderhoud van de weg Stroobos-Schalkedam tot het moment 

waarop het onderhoud over zou gaan bij de betrokken gemeenten. Het bestuur van het waterschap bestond uit 

vijf leden. Tot de werken van het waterschap behoorden waterkeringen, een bemalingswerktuig met een daarbij 

behorende woning, een watergoot te Stroobos en de weg Stroobos-Schalkedam. 

Het waterschap werd opgeheven in 1970 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers, voor zover het het Friese gedeelte betrof. Het Groninger gedeelte ging over naar het 

waterschap De Hilmahuistermolenpolder. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 512-513 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1919-1970. 2 

delen. 

  512 1919-1951 

  513 1951-1970 

 

 514 Ingekomen stukken, 1918-1919, 1930-1969. 1 pak. 

 

 515 Register met afschriften van uitgaande stukken en schuldbekentenissen, 1919-1928. 

1 deel. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 516 Kaarten van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

oprichting en reglementering van het waterschap, deels voorzien van aantekeningen 

inzake eigenaren van percelen, verandering van percelen en sloten, 1918. Gedrukt. 4 

bladen 

 

 517 Provinciale Bladen ter afkondiging van gemeenschappelijke besluiten van 

Provinciale Staten van Friesland en Groningen tot vaststelling en wijziging van het 

bijzonder reglement, 1951, 1965. 2 stukken. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 517 Stemlijst voor ingelanden, z.j. 1 stuk. 

 

  3 Eigendommen 
   NB. Zie inv.nr. 391 

 

  4 Financiën 

 

 518 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1953, 1961, 1963-1966, 1970. 1 
omslag. 

 

 520-521 Registers van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1927-1970. 2 delen. 

  520 1927-1938 

  521 1939-1970 

 

 522 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1952-1969. 1 pak. 
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  5 Personeel 

 

 523 Besluit tot benoeming van A. Brandsma tot secretaris-ontvanger, 1926. 1 stuk. 

 

  6 Belastingen, classificatie 

 
 524 Classificatiebesluit, met bijlagen, 1930. 1 omslag. 

 
 525 Bijzondere ligger van het waterschap, 1931. 1 band 

 

  7 Werken 

 

 526 Tekeningen met profielen voor de bedijking, tochtsloten en de weg 
Stroobos-Schalkedam, 1919. 3 bladen 

 

 527 Tekeningen inzake de polderkade, 1947. 3 bladen. 
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WATERSCHAP HET WITVEEN, 1913-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland en Tietjerksteradeel is opgericht in 1913 

(Provinciaal Blad van Friesland 1913, nr. 115) op verzoek van R.T. Atsma en 5 anderen en kende bij oprichting 

een grootte van 982 hectare en had als doel het regelen van de waterstand, het bevorderen van een geregelde 

waterloop en het aanleggen en verharden van wegen. Het bestuur van het waterschap bestond uit vijf leden. Tot 

de werken van het waterschap behoorden: 

- bemalingswerktuig en zomerdijken 

- de weg van de straatweg Oostermeer-Surhuisterveen langs de Monnikengreppelweg, verder langs een bestaand 

voetpad en reden tot over de Kattegatsterwijk tot de straatweg te Rottevalle 

- de weg vanaf de straatweg Oostermeer-Surhuisterveen tot aan de Zwarteweg 

- de Monnikengreppelweg 

- de Achttieneweg 

- de Bildtslaan 

- de hooiweg van Het Overzet over de Witveenstervaart tot de weg Oostermeer-Surhuisterveen 

- de Groeneweg 

- de Boschweg en de Schapenlaan 

- de Witveenstervaart met verlenging van de Leijen tot de straatweg Oostermeer-Surhuisterveen 

- de Kattegasterwijk 

- brug over de Kattegasterwijk, brug over de Langedijk bij Rottevalle en een brug over de Witveenstervaart 

- stalten en barten aan Het Overzet over de Witveenstervaart bij de Bildtslaan 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 528 Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1931-1940. 1 omslag. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
 

 529 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de oprichting van het waterschap en de 

vaststelling en wijzigingen van bijzondere reglementen van het waterschap, 1913-

1952. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 530 Stemschaal, 1933. 1 stuk. 

 

  3 Eigendommen 

 
 531 Onderhandse akten van aankoop door het waterschap van diverse percelen of delen 

daarvan in de kadastrale gemeenten Drogeham en Oostermeer ten behoeve van de 

nieuw aangelegde weg, 1915-1916. 2 stukken. 

 

 532 Notariële akte van verkoop door Baukje Buning te Amsterdam aan het waterschap 

van een strook grond onder Oostermeer ten behoeve van de verbreding en 

verlenging van de Witveenstervaart tot aan de Achttieneweg, 1922. 1 stuk. 

 

 

 

 

  4 Financiën 
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 533 Register van inkomsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen van inkomsten en 

uitgaven, 1928-1958/59. 1 deel. 

 

 534 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1959/60-1964/65. 1 deel. 

 

 535 Stukken betreffende geldleningen, 1931, 1938. 1 omslag. 

 

 536 Stukken betreffende terugbetaling van schulden door de voormalige secretaris-

ontvanger, 1931-1932. 1 omslag. 

 

  5 Belastingen, classificatie 

 
 537 Stukken betreffende het classificatiebesluit en indeling van percelen, 1931-1932. 1 

omslag. 

 

 538 Ligger verharde weg, z.j. 1 stuk. 

 

 539 Staten van ingelanden en hun aantal stemmen en de verdeling van hun 

eigendommen over de liggers, 1938. 1 omslag. 

 

  6 Toezicht 

 

 540 Politieverordening, afschrift, z.j. 1 stuk. 

 
 541 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan het Staatsbedrijf der 

Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor het leggen van de kabel Rottevalle-

Oostermeer in het perceel, kadastraal bekend onder Oostermeer, sectie B, nr. 890, 

1953. 1 omslag. 

 
 542 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door het waterschap aan de 

Rijksdienst Gasvoorziening voor het leggen en onderhouden van de 

gastransportleiding tussen Drachten en Dokkum in de Munnikegreppelweg, 1954. 1 

omslag. 

 

 543 Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door het waterschap aan de 

NV Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden voor het leggen en 

onderhouden van een zinker in de vaart, kadastraal bekend onder Oostermeer, sectie 

B, nr. 511, 1956. 1 omslag. 

 

  7 Werken 
 

 544 Kaart van de aanleg van wegen in het waterschap Het Witveen, behorende bij het 

voorstel van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van provinciale subsidie, 1914. 1 

blad. 

 
 545 Staat van dammen en pompen in het waterschap, 1943. 1 stuk. 

 
 546 Vergunning van de gemeente Tietjerksteradeel voor het waterschap tot het leggen 

van een duiker in de Zodenweg onder Oostermeer, 1953. 1 stuk. 

 

 547 Brief van de directeur van Gemeentewerken Tietjerksteradeel inzake de 

voorwaarden voor het leggen door het waterschap van een betonbuis door de weg ter 

hoogte van de Munneke greppel te Witveen, 1953. 1 stuk. 

 

 548 Stukken betreffende het principe-plan tot verbetering en verharding van de Maleweg 

en Bildtweg, 1964. 1 omslag. 

 

 549 Kadastrale kaart van het waterschap, voorzien van diverse aantekeningen inzake 

wegen en bewoning, z.j. 1 blad. 
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WATERSCHAP DE IJZERMIEDEN, (1878) 1938-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap met een oppervlakte van omstreeks 212 hectare in de gemeente Achtkarspelen onder 

Augustinusga en Gerkesklooster is opgericht in 1878 (Provinciaal Blad van Friesland 1878, nr. 117) op verzoek 

van G.A. van der Heide en 16 anderen ter bevordering van gemeenschappelijke waterlossingen ter bescherming 

van de gronden tegen overtollig boezemwater. 

Tot de werken van het waterschap, met een bestuur van drie leden, behoorden een (te stichten) watermolen en 

molenaarswoning, stroomsloten, twee wijken en pompen, barten etc. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 550-551 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1946-1970. 2 

delen. 

  550 1946-1964 

   NB. Achterin: rooster van aftreding van bestuursleden, 1947-1969 

  551 1965-1970 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 552 Provinciale Bladen van Friesland betreffende wijzigingen van het bijzonder 

reglement, 1938, 1941, 1963. 1 omslag. 

 

 553 Kaart van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, z.j. 1 blad. Gedrukt. 

 

  2 Bestuursinrichting 

    NB. Zie inv.nr. 550 
 

  3 Financiën 

 

 554 Begroting van inkomsten en uitgaven, 1967. 1 stuk. 

 

 555 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1960-1961, 1963-1964, 1966-1970. 1 

omslag. 

 

 556 Tabellarisch kasboek van inkomsten en uitgaven, 1969-1970. 1 deel. 

 

  4 Personeel 

 
 567 Voorwaarden voor de nieuw te benoemen bedienaar van het electrisch gemaal, z.j. 1 

stuk. 
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WATERSCHAP DE ZANDSLOOT, (1894) 1896-1969 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Achtkarspelen is opgericht in 1894 (Provinciaal Blad van Friesland 1895, nr. 55) 

op verzoek van A. Radema te Twijzel en tien anderen. De oppervlakte van het waterschap bedroeg eerst 

ongeveer 558 hectare en naderhand 940 hectare. Doel van oprichting was het verbeteren van de waterafvoer, 

bevordering van de aan- en afvoer van de voor de gronden benodigde mest en producten, het in goede staat 

brengen en houden als vaarwater en waterlossing van vaarten en wijken en aanlegg van wegen. 

Tot de werken van het waterschap met een bestuur van vijf leden behoorde: 

- een bemalingswerktuig 

- de Zandsloot van de Twijzelervaart tot Buitenpost 

- de Miedsloot van de Twijzelervaart tot Buitenpost 

- de wijken uitlopende in de Zandsloot, de Miedsloot en de Buitenpostervaart 

- de weg van de rijksstraatweg te Twijzel tot aan de Oudedijk 

- barten over de Zandsloot en de Miedsloot 

- barte in de Oude dijk en barte over de Aafkewijk 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 558 Register van notulen van ingelandenvergaderingen, 1896-1970. 1 deel. 

 

 559-562 Registers van notulen van bestuursvergaderingen, 1940-1966. 4 deeltjes. 

  559 1929-1939 

  560 1940-1946 

  561 1946-1954 

  562 1955-1966 

 

 563 Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1940-1966. 1 pak. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
    NB. Zie ook inv.nr. 579 
 

 564 Kaart van het waterschap, behorend bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot 

vaststelling van een bijzonder reglement, 1914. Gedrukt. 1 blad. 

 

 565 Provinciaal Blad van Friesland betreffende de vaststelling van een nieuw bijzonder 

reglement, 1949. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 566 Rooster van benoeming en aftreding van bestuursleden over de jaren 1927-1952. 1 

stuk. 

 

 567 Reglement van orde voor de ingelandenvergaderingen, 1935. 1 stuk. 

 

  3 Eigendommen 

 

 568 Notariële akte van verkoop door het waterschap van een complex hooiland aan de 

Buitenposter vaart (kadastraal bekend onder Drogeham sectie G, nrs. 1015 en 1145) 

aan J. Bos te Buitenpost, 1940. 1 stuk. 
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  4 Financiën 

 

 569 Begrotingen van inkomsten en uitgaven voor de dienstjaren 1945, 1956-1967. 1 pak. 

 

 570 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1939-1969. 1 pak. 

 

 571-574 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1957-1969. 4 delen. 

  571 1957-1959 

  572 1960-1962 

  573 1962-1965 

  574 1965-1969 

 

  5 Personeel 

 

 575 Instructies voor de secretaris en ontvanger, 1939. 2 stukken. 

 

  6 Belastingen, classificatie 

 

 576 Stukken betreffende de herziening van het classificatiebesluit en de algemene ligger, 

1923-1924. 1 omslag. 

 

 577 Stukken betreffende wijziging van classificatiebesluit en herziening van de liggers, 

1929-1930. 1 omslag. 

 

 578 Stukken betreffende de herziening van het classificatiebesluit en de bemalingsligger, 

1944-1947. 1 omslag. 

 

  7 Werken 

 
 579 Stukken betreffende de uitbreiding en inpoldering van het waterschapsgebied, 1927-

1931. 1 omslag. 

 

 580 Staat van werken, (ca. 1935). 1 stuk. 

 
 581 Stukken betreffende het houden van duikers door Rijksweg 39, gedeelte 

Quattrebras-Buitenpost, door het waterschap, 1948-1959. 1 omslag. 

 

 582 Stukken betreffende oevervoorzieningen langs de Kolonelsdiep, 1937-1939, 1946-

1958. 1 omslag. 

 

 583 Stukken betreffende klachten van ingelanden inzake wateroverlast en waterafvoer, 

1939-1968. 1 omslag. 
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ZEVENHUISTERPOLDER, (1897) 1937-1979 
 

Inleiding 
 

In 1897 sloten een tiental eigenaren van landerijen in de kadastrale gemeente Kollum, sectie D een contract om 

hun percelen te bemalen door middel van een molen op perceel Kollum D, nr. 451. Deze situatie bleef bestaan 

tot 1977, het jaar waarin het waterschap Lits en Lauwers, gezien de toestand van de molen, het beheer en 

onderhoud van de polder overnam. 

 

Inventaris 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

 584 Register van notulen van ingelandenvergaderingen, 1937-1947, 1952, 1961, 1969, 

1977, met afschrift van het ‘contract van de Zevenhuister Polder’ uit 1897. 1 deel. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied en reglementering 

    NB. Zie ook inv.nr. 584 
 

 585 Lijsten van eigenaren van de percelen in de Zevenhuister Polder, 1944, (ca. 1977), 2 

stukken. 

 

 586 Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van de polder door het 

waterschap Lits en Lauwers, 1977-1979. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 
 

 587-588 ‘Administratieboeken’, registers van inkomsten en uitgaven, 1923/24-1977/78. 2 

delen. 

  587 1923/24-1939 

  588 1941/42-1977/78 

 

  3 Werken 
 

 589 Polis van verzekering voor brandschade van het gebouw van de bemalingsinstallatie, 

1920. 1 stuk. 
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WATERSCHAP ZWAAGWESTEINDE c.a., 1918-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel en Tietjerksteradeel met een oppervlakte van ruim 

629 hectare werd opgericht in 1918 (Provinciaal Blad van Friesland 1918, nr. 47) op verzoek van K. Sikkema te 

Zwaagwesteinde en anderen. Het waterschap met een bestuur van vijf leden had als doel het regelen van de 

waterstand in een deel van het waterschapsgebied, het bevorderen van een geregelde waterloop in het andere 

deel (met uitzondering van het gebied van het waterschap De Zwartkruispolder) en het aanleggen, verbeteren en 

onderhouden tot het moment van overdracht aan een gemeente van wegen. 

Tot de werken van het waterschap behoorde: 

- waterkeringen en bemalingswerktuigen 

- de weg van de Nieuwe weg of armenakker in westelijke richting tot de brug over het kanaal te Kuikhorne 

- de weg van de Nieuwe weg of armenakker in westelijke richting langs de noordzijde van de noordelijk van de 

spoorweg gelegen sloot tot de grindweg bij de opslagplaats op perceel Veenwouden, sectie G, nr. 767 

- de weg van de grindweg door Twijzelerheide in zuidelijke richting 

- een tweetal zandwegen 

- de spoorsloot ten noorden van de spoorweg 

- een deel van de Zwadde 

- een tweetal wijken vanuit de Kuikhornstervaart 

- de Ademasloot 

Het waterschap werd opgeheven in 1970 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 590-592 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1918-1968. 3 

delen. 

  590 1918-1928 

   NB. Voorin: rooster van benoeming en aftreding van bestuursleden, 1920-

1934 

  591 1927-1937 

  592 1938-1968 
   NB. Achterin: rooster van benoeming en aftreding van bestuursleden, 

1934-1972 en aantekeningen inzake geldleningen en aflossingen, 
1958-1972. 

 

 593 Ingekomen en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken, 1917-1963. 1 pak. 

 
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 594 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de oprichting van het waterschap en 

wijziging van het bijzonder reglement, 1917-1962.1 omslag. 

 

 595 Kaart van het waterschap Zwaagwesteinde c.a. in Achtkarspelen, Dantumadeel en 

Tietjerksteradeel, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot oprichting 

en reglementering, 1917. 6 bladen. 

 

 596 Kaarten van het waterschap Zwaagwesteinde c.a. in Achtkarspelen, Dantumadeel, 

Kollumerland en Nieuwkruisland en Tietjerksteradeel, 1937, 1947. 3 bladen. 

 

  2. Bestuursinrichting 

    NB. Zie ook inv.nrs. 590 en 592 
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 597 Stukken betreffende de vaststelling van de stemschalen voor de diverse liggers, 

1930, 1937. 1 omslag. 

 

  3 Eigendommen 

 
 598 Verklaring van het waterschapsbestuur dat T. Kooistra te Twijzel en T. Elzenga te 

Zwaagwesteinde recht van reed en beiding krijgen van hun percelen langs de 

kunstweg vanaf de Nieuwen weg tot bij Kuikhorne, waartegen de laatsten afstaan 

hun recht van overweg over de spoorweg Leeuwarden-Groningen, 1918. 1 stuk 

 

 599 Akten van aankoop door het waterschap van diverse percelen grond langs de 

gekanaliseerde Zwadde, 1921. 2 stukken. 

 

 600 Akte van aankoop door het waterschap van de vaart ‘de Zwadde’ vanaf de kadastrale 

gemeente Kooten, sectie D, nr. 3311 tot aan de grindweg van Zwaagwesteinde naar 

Twijzel, met de kolk en opslagplaats aan het einde van de vaart, 1923. 1 stuk. 

 

 601 Akte van aankoop door het waterschap van de Boterweg met bermen en halve 

afscheidingssloten, 1923. 1 stuk. 

 

 602 Akte van vestiging van erfdienstbaarheid van weg van de kadastrale percelen 

gemeente Veenwouden, sectie G, nrs. 1039, 1041 en 1042 ten laste van het 

kadastrale perceel gemeente Veenwouden, sectie G., nr. 1040 naar en van de nieuwe 

grindweg naar Kuikhorne, 1921. 1 stuk. 

 

  4. Financiën 

    NB. Zie ook inv.nr. 592 
 

 603 Stukken inzake geldleningen, 1925-1945. 1 omslag. 

 

 604 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1918-1923. 1 omslag. 

 

 605-607 Registers van jaarrekeningen en begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1924-1968. 

3 delen. 

  605 1924-1937 

  606 1937-1950 

  607 1951-1968 

 

 608 Jaarrekeningen en begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1968-1970. 1 omslag. 

 

 609-613 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1945-1958, 1965-1970. 5 delen. 

  609 1945-1947 

  610 1947-1951 

  611 1951-1954 

  612 1954-1958 

  613 1965-1970 

 

 614 Kasboek van inkomsten en uitgaven ten behoeve van aflossing van schulden, 1944-

1951. 1 deeltje. 

 

 615 Kasboek van inkomsten en uitgaven uit hoofde van de aanleg van de weg door 

Zwagerbosch, 1929-1930. 1 deeltje. 

 

 616 Processen-verbaal van kasopname en kasoverdracht, 1930-1970. 1 omslag. 

 

 

  5 Belastingen, classificatie 
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 617 Classificatiebesluit betreffende het uitbreidingsgebied, 1927, en classificatiebesluit 

betreffende de percelen gelegen aan twee zandwegen en een kunstweg, 1940. 1 

omslag. 

 

 618 Stukken inzake gerechtelijke procedures tussen het waterschap en de familie de 

Vries te Kuikhorne inzake betaling van aanslagen, 1936-1938. 1 omslag. 

 

  6 Toezicht 

 
 619 Politieverordening, 1962. Gedrukt. 1 katern. 

 

  7 Werken 
 

   7a algemeen 
 

 620 Stukken en tekeningen betreffende de uitvoering van diverse waterschapswerken, 

1918. 1 omslag. 

 

 621 Ingekomen en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken inzake subsidiëring 

van kosten van werkzaamheden aan wegen, sloten, bermen en vaarten in het kader 

van werkverschaffing, 1932-1938. 1 pak. 

 

 622 Staten en opgaven van uitbetaalde lonen aan arbeiders in het kader van 

werkverschaffing, 1937. 1 omslag. 

 

   7b bemaling 

 

 623 Stukken betreffende de oprichting van een electrisch gemaaltje aan de Zwadde bij 

Kuikhorne, 1961-1962. 1 omslag. 

 

   7c wegen 

 
 624 Stukken betreffende de aanleg van de weg door de Zwagerbosch, 1928-1934. 1 pak. 

 

 625 Stukken betreffende concessieverlening tot tolheffing op de aangelegde weg 
Kuikhorne-Zwaagwesteinde ten behoeve van de kosten van onderhoud, 
1924-1928. 1 omslag. 

 

   7d kaden 

 
 626 Tekeningen met profielen van de polderkade, 1947. 2 bladen. 

 

DOCUMENTATIE 
 

 627 Krantenknipsels, waarin berichten van belang voor het waterschap, advertenties van 

het waterschap en ‘in memoriams’ van Keimpe Sikkema, 1922-1928, 1949. 1 

omslag. 
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WATERSCHAP DE ZWADDE (OOSTELIJK DEEL), (1880) 1904-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. is opgericht in 1880 (Provinciaal Blad van 

Friesland 1881, nr. 14) op verzoek van P.E. de Boer c.s. ter voorziening in een geregelde en voldoende 

waterlossing. Het waterschap was groot omstreeks 600 hectare. 

Tot de werken van het waterschap, met een bestuur van drie leden, behoorden de waterlossing de Zwadde vanaf 

de Wedze onder Twijzel tot aan de Stroobosser Trekvaart en de Zwaddesloot. 

Het waterschap werd opgeheven in 1971 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 628 Register van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1904-1970, en van 

afschriften van uitgaande stukken, 1904-1950. 1 deel. 

 

 629 Ingekomen stukken en doorslagen en afschriften van uitgaande stukken, 1951, 1956-

1959, 1963-1964, 1967, 1971. 1 omslag. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 630 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de vaststelling van het bijzonder 

reglement en wijzigingen daarvan, 1911, 1922, 1938. 1 omslag. 

 

 631 Kaart van het waterschap ‘De Zwadde’ Oostelijk deel, aangevende de grenzen van 

het waterschap, behorende bij de notulen van de Zomerzitting van Provinciale 

Staten, 1911. Gedrukt. 1 blad. 

 

 632 Kaart van het waterschap, aangevende de grenzen van het waterschap en de grenzen 

van de gemeenten, z.j. Gedrukt. 1 blad. 

 

 633 Kadastrale kaart van het waterschap, z.j. 1 blad 

 

  2 Financiën 
 

 634 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1964-1965. 1 omslag. 

 

 635 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1950-1970. 1 deel. 

 

  3 Toezicht 
 

 636 Politieverordening, 1958. Gedrukt. 1 katern. 
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WATERSCHAP DE ZWADDE (WESTELIJK DEEL), 1882-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland en Dantumadeel is opgericht in 1882 (Provinciaal 

Blad van Friesland 1883, nr. 26) opverzoek van U.K. Gorter en anderen en omvatte ruim 600 hectare. In de 

1920er jaren verkleind tot ruim 466 hectare. 

Doel van het waterschap was het bevorderen van een geregelde waterloop en verkeersgelegenheid 

Tot de werken van het waterschap met een bestuur van drie leden behoorden de Zwadde van de Wedze tot de 

Kuikhornstervaart (later tot de duiker in de weg Zwaagwesteinde-Twijzel), barten, waaronder één over de 

Zwadde en een zandweg vanaf het Wildpad tot en langs de Zwadde. 

Het waterschap werd opgeheven in 1970 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 637-639 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1883-1969. 3 

delen 

  637 1883-1915 

   NB. Voorin: afschriften van uitgaande stukken, 1882-1901 

  638 1916-1950 

  639 1951-1969 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 

 640 Kaart van het waterschap, aangevende de grenzen en behorende bij het voorstel van 

Gedeputeerde Staten tot wijziging van het bijzonder reglement, 1913. Gedrukt. 1 

blad. 

 

 641 Kaart van het waterschap, z.j. Gedrukt. 1 blad. 

 
 642 Provinciale Bladen ter afkondiging van de besluiten tot vaststelling van een nieuw 

bijzonder reglement en wijzigingen daarvan, 1924, 1935, 1951, 1961. 1 omslag. 

 

  2 Financiën 

 
 643 Register van rekeningen en begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1945-1970. 1 

deel. 

 

 644-645 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1949-1970. 2 delen. 

  644 1949-1963 

  645 1963-1970 

 

 646 Verslag van overdracht van kas, boeken en administratie van het waterschap, 1969. 

1 omslag. 

 

3 Personeel 

 
 647 Concept-instructies voor de secretaris en ontvanger, z.j. 1 omslag. 

 

  4 Toezicht 

 
 648 Politieverordeningen, 1938, 1962. Gedrukt. 1 omslag. 
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  5 Werken 

 

 649 Stukken inzake de overeenkomst van aanneming van het opschonen van 

stroomsloten, 1969. 1 omslag. 
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WATERSCHAP ZWAGERMIEDEN EN DE TRIEMEN, (1879) 1883-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeenten Dantumadeel en Kollumerland is opgericht in 1879 (Provinciaal Blad van 

Friesland 1880, nr. 74) op verzoek van D.J.V. baron van Sijtzama c.s. ter bevordering van gemeenschappelijke 

waterlossing en bescherming van gronden tegen overtollig boezemwater. Grootte bij oprichting was ruim 800 

hectare. In 1906 werd het gebied gesplitst door oprichting van het waterschap De Hammen, waardoor het 

oppervlakte van werd verkleind met 111 hectare, inclusief de molen. Het bestuur van het waterschap bestond uit 

vijf leden. Tot de werken behoorde waterkerende dijken, wegen, reeden, etc. watermolens of stoomgemaal. 

In 1916 werd het gebied aanmerkelijk vergroot tot 1200 hectare en in 1919 tot 1310 hectare en behoorden de 

volgende werken tot het waterschap: 

- waterkerende dijken 

- watergemaal en machinistenwoning 

- de Potsloot 

- de Noordelijke Dwarsvaart 

- de Zuidelijke Dwarsvaart 

- een vaart vanuit het Nieuwe kanaal 

- de Zwaagwesteinder opvaart vanaf het Nieuwe kanaal in oostelijke richting 

- de Koekweg en zijn verlengde vanaf de weg te Kollumerzwaag tot het Langwar met zijtakken 

- de weg vanaf de Koekweg in westelijke richting langs de noordzijde van de Zuidelijke Dwarsvaart met een 

zijtak 

- de Miedweg vanaf de weg Zwaagwesteinde-Kollumerzwaag in noordelijke richting 

- wegen vanaf de Miedweg in noordelijke en oostelijke richtingen 

- de weg vanaf de Koekweg in noordelijke richting tot de Bulten 

- de weg Langwar lopende langs de noordzijde van een deel van de Noordelijke Dwarsvaart 

- de weg vanaf het Langwar in noordelijke richting met een zijtak tot de Potsloot 

- de weg vanaf de Bulten in noordelijke richting tot de Potsloot 

- twee bruggen over de Noordelijke Dwarsvaart 

- een brug over de Kollumerzwaagstervaart 

- barten over de Zuidelijke Dwarsvaart in de Koekweg 

- zeven opslagplaatsen 

Het waterschap werd opgeheven in 1970 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 650-652 Registers van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1889-1969. 3 

delen. 

  650 1889-1937 (ingelandenvergaderingen) 

  651 1937-1949 

  652 1950-1969 

 

 653-655 Ingekomen stukken en doorslagen en afschriften van uitgaande stukken, 1904-1970. 

3 pakken. 

  653 1904-1941 

  654 1942-1953 

  655 1953-1970 

 

 656-660 Doorslagen en afschriften van uitgaande stukken door de secretaris, 1937-1969. 5 

pakken 

  656 1937-1943 

  657 1943-1950 

  658 1951-1956 

  659 1957-1962 

  660 1963-1969 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 661 Kadastrale kaarten van het waterschap, behorende bij het voorstel van Gedeputeerde 

Staten tot vaststelling van een bijzonder reglement, 1916. 2 bladen (1 gedrukt). 

 
 662 Provinciale bladen ter afkondiging van de besluiten tot vaststelling van een nieuw 

bijzonder reglement en wijzigingen daarvan, 1942, 1949, 1951, 1959, 1969. 1 

omslag. 

 

 663 Kadastrale kaart betreffende de uitbreiding van het waterschap, 1942. 1 blad. 

 

 664 Kadastrale kaarten van het waterschap, 1929, bijgewerkt 1939, 1942, 1943. 4 

bladen. 

 

  2 Eigendommen 

 
 665 Notariële akten van aankoop door het waterschap van diverse onroerende goederen, 

1904, 1913-1914, 1924, 1927, 1931, 1933, 1938-1939, 1949, 1960. 1 pak. 

 

 666 Akten van verkoop in verband met de oprichting van het waterschap door diverse 

grondeigenaren van strookjes grond aan het waterschap, 1922, 1924. 1 pak. 

 

  3 Financiën 

 

 723 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1937/38-1963. 1 omslag. 

 

 667 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1964-1970. 1 omslag. 

 
 724 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1883/84, 1936/37-1962. 1 omslag. 

 

 668 Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1963-1969. 1 omslag. 

 

 669 Journalen van inkomsten en uitgaven, 1921/22-1932/33. 20 schriften in 1 omslag. 

 
 670-679 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1930/31-1938/39. 10 deeltjes 

  670 1930/31 

  671 1931/32 

  672 1932/33 

  673 1933/34 

  674 1934/35 

  675 1934/35 

  676 1935/36 

  677 1935/36! 

  678 1936/37 

  679 1936/37-1938/39 

 

 725-731 Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1938/39-1953. 7 deeltjes. 

  725 1938/39-1939/40 

  726 1941-1943 

  727 1943-1945 

  728 1945-1947 

  729 1947-1949 

  730 1949-1950 

  731 1950-1953 

 

 680 Register van inkomsten en uitgaven per giro, 1944-1970. 1 deel. 

 

 681-686 Tabellarische kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1953-1970. 6 delen. 
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  681 1953-1955 

  682 1955/56-1956/57 

  683 1957/58-1958/59 

  684 1959/60-1960 

  685 1961-1962 

  686 1963-1970 

 
 687 Registers van inkomsten en uitgaven wegens uitgevoerde polderwerken, 1919-1924. 

5 schriften in 1 omslag. 

 

 688 Overeenkomsten van kredietverstrekking in rekening-courant door respectievelijk de 

Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank ‘ BOAZ’ voor Zwagerveen en omstreken te 

Zwagerveen en de Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden, 1919, 1968. 2 stukken. 

 

 689 Register van inkomsten en uitgaven wegens de verharding van de Koekeweg, de 

Miedlaan en de weg ten noorden van het Langwar, 1925-1927. 1 schrift. 

 

  4 Archief, dienstgebouwen en –terreinen 

 
 690 Inventaris van het archief, 1953. 1 stuk. 

 

  5 Personeel 

 
 691 Instructies voor de bedienaar voor het gemaal, 1932, 1942, z.j. 1 omslag. 

 

  6 Belastingen, classificatie 

 

 692 Classificatiebesluit, 1899. 1 stuk. 

 

 693 Stukken betreffende herziening van het classificatiebesluit, 1927-1929, en 

aanvulling van het classificatiebesluit, 1933. 1 omslag. 

 
 694 Advies van de deskundigen inzake herclassificatie, 1940, met afschrift. 1 omslag. 

 

 695 Proces-verbaal van indeling van de eigendommen betreffende de ligger Regeling 

Waterstand, Vaartenligger en Wegenligger, 1943. 1 katern. 

 

  7 Toezicht 

 

 696 Politieverordeningen, 1931, 1948, met wijzigingen, 1953, 1959. 1 omslag. 

 

  8 Werken 

 
   8a algemeen 

 

 697 Staten van werken, z.j. 1 omslag 

 
   8b bemaling 

 
 698 Tekeningen van het ontwerp van een watergemaal voor het waterschap, 1920, met 

verklaringen van de architect inzake de termijnbetalingen aan aannemer O. de Boer 

te Twijzel van de bouw van het bemalingsgebouw, 1920-1921. 1 omslag. 

 
 699 Overeenkomsten voor stroomlevering door het P.E.B. ten behoeve van het gemaal 

aan de Nieuwe Vaart onder Driesum, 1953, 1959, 1964. 3 stukken. 

 
   8c vaarten, watergangen 

 

 700 Tekening van een grondduiker onder de Zwaagwesteinder Opvaart, 1921. 1 
blad. 
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 701 Tekeningen van de dwarsprofielen van de tochtsloot, van de te verbeteren Opvaart 

de Potsloot, de zuidelijke Dwarsvaart en de Noordelijke Langwar Dwarsvaart met 

nieuw aan te leggen en te verbeteren waterkeringen, 1921. 4 bladen. 

 
   8d wegen 

 
 702 Kadastrale kaart van het waterschap, waarop aangeven de kunst-, zand- en verharde 

wegen, 1939. 1 blad. 

 

 703 Rapporten en plannen met bijlagen betreffende de verbetering en aanleg van wegen 

in het noordelijk deel van het waterschap, 1962-1965. 1 pak. 
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WATERSCHAP ZWARTKRUISPOLDER, 1914-1970 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Tietjerksteradeel is opgericht in 1915 (Provinciaal Blad van Friesland 1915, nr. 

47) op verzoek van S.G. Koonstra te Eestrum en 2 anderen. Het waterschap met een oppervlakte van 38 hectare 

en een bestuur van drie leden, had als doel het regelen van de waterstand. Tot de werken van het waterschap 

behoorden waterkerende dijken en een windmotor (Oostermeer, sectie G. nr. 1041). 

Het waterschap werd opgeheven in 1970 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 704 Register van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen, 1960-1970. 1 deel. 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 
 

 705 Kaart van het waterschap, aangevende de grenzen, pompen en tochtsloten, 

behorende bij het voorstel van Gedeputeerde Staten tot oprichting en 

reglementering, 1914. Gedrukt. 1 blad. 

 

 706 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de oprichting van het waterschap, 

vaststelling van het bijzonder reglement en wijzigingen daarvan, 1915, 1922. 1 

omslag. 

 

  2 Financiën 
 

 707 Begroting van inkomsten en uitgaven, 1970. 1 omslag. 

 

 708 Verslag van de overdracht van de administratie van secretaris-ontvanger A. Epema 

aan de wnd. secretaris-ontvanger J.S. Hiemstra, 1969. 1 stuk. 

 

  3 Personeel 

 

 709 Brief van de Pensioenraad inzake pensioenaanvrage van secretaris-ontvanger S. 

Breeuwsma, 1943. 1 stuk. 

 

 710 Verklaringen van de wnd. secretaris-ontvanger inzake betalingen aan A. Epema als 

secretaris-ontvanger, 1970. 1 omslag. 

 

  4 Werken 
 

 711 Stukken inzake het verbeteren van een deel van de polderdijk om te voldoen aan de 

reglementaire hoogte, 1947-1949. 3 stukken. 

 

 712 Tekening met dwarsprofielen van de polderkade, 1947. 1 blad. 
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WATERSCHAP HET ZWARTVEEN, 1931-1965 
 

Inleiding 
 

Het waterschap in de gemeente Smallingerland is opgericht in 1932 (Provinciaal Blad van Friesland 1932, nr. 

33) op verzoek van P.J. Algra te Opeinde met 16 anderen en kende een oppervlakte van ruim 176 hectare. Doel 

van het waterschap met een bestuur van vijf leden was het bevorderen van de verkeersgelegenheid. Tot de 

werken van het waterschap behoorden een weg vanaf de Lijkweg in noordelijke richting met een zijtak in 

westelijke richting, een weg vanaf de weg Nijtap-Rottevalle in westelijke richting en een reed. 

In 1941 volgde een gebiedsuitbreiding tot ruim 261 hectare door opname van de particuliere polders Het 

Zwartveen en de Oostelijke Binnen Leijen en werd het waterschap tevens belast met het regelen van de 

waterstand. De werken van het waterschap werden uitgebreid met bemalingswerktuigen, winter- en zomerdijken 

om het gebied, vier opvaarten uit de Leijen naar het zuiden en een vaargeul in de Leijen. 

Het waterschap werd opgeheven in 1965 en rechten en plichten, bezittingen en schulden zijn overgegaan op het 

waterschap Lits en Lauwers. 

 

Inventaris 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 

 713 Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken, 1931-1960. 1 pak. 

 
 714 Kladaantekeningen van vergaderingen, 1932-1938. 1 deeltje 

 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 

  1 Oprichting, opheffing, grondgebied, reglementering 

 
 715 Provinciale Bladen van Friesland betreffende de vaststelling van een nieuw 

bijzonder reglement en wijzigingen daarvan, 1941, 1949, 1952. 1 omslag. 

 

  2 Bestuursinrichting 

 
 716 Stemschaal, 1942. 1 stuk. 

 

  3 Eigendommen 

 

 717 Akten van aankoop van grond ten behoeve van de aanleg van wegen, 1932. 1 

omslag. 

 

  4 Financiën 

 

 718 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1943-1964/65. 1 pak. 

 

 719 Register van jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven, 1932/33-1964/65. 1 deel. 

 

  5 Belastingen, classificatie 

 
 720 Classificatiebesluit (concept), met bijlage, 1932. 1 omslag. 

 

GEDEPONEERD ARCHIEF 
 

 721 Register van notulen van bestuurs- en ingelandenvergaderingen van de Polder de 

Oostelijke Binnen Leijen te Opeinde, 1925-1943. 1 deel 

 

 722 ‘Poldercontract’, notariële akte van oprichting van de zomerpolder Zwartveen, 1927. 

1 stuk. 

 

 


