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INLEIDING
Het waterschap De Haags(ch)e Beemden ontstond per 1
juli 1942 uit de samenvoeging van kleinere waterschappen in het gebied van de Haagse Beemden. De
reden voorsamenvoeging tot één organisatie was de
wens te komen tot
verbetering van de waterstaatkundige toestand in het gebied (besluit Commissaris
in de prov. N-Brabant van 1 juli 1941, Prov. Blad
37).
Per 1 januari 1986 ging het waterschap tezamen met
het waterschap De Laakse Vaart op in een nieuw
waterschap: De Markgronden.
Per 1 januari 1995 ging ook dit waterschap op in een
nieuwe organisatie: het waterschap Mark en Weerijs.
Hieronder vielen tevens de voormalige waterschappen
de Aa of Weerijs en de Boven-Mark.
De archieven van de voorlopers van het waterschap De
Haagse Beemden werden in 1948 door het bestuur inbewaring gegeven aan het Bredase Gemeentearchief.
In 1987 werd op verzoek van het waterschap De Markgronden de inbewaargeving beëindigd; het archief
werd bij dat van de Laakse Vaart ondergebracht in
het gemeentelijk archiefdepot Etten-Leur staande
onder beheer van het streekarchivariaat De Markkant.
Het bestuur van het nieuwe waterschap de Mark en
Weerijs besloot de statische archieven van alle
voorgangers van het waterschap te concentreren bij
het Bredase Gemeentearchief zijnde tevens
de
archiefbewaarplaats van het waterschap overeenkomstig
een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Breda. Op 16 april 1997 werden de archieven
van het waterschap de Haagse Beemden en zijn voorlopers overgebracht vanuit Etten-Leur naar het Bredase
Gemeentearchief.
De omvang van de archieven bedraagt 15,50 m'.

Op het archief zijn geen beperkende bepalingen van
toepassing.
literatuur:
G.J. Rehm. "De voorgeschiedenis van de oprichting
van het waterschap "De Haagse Beemden", in Jaarboek
De Oranjeboom V(1952)133-164.

april 1997, HW.

Voor onthef fingen/vergunningen uit de periode na 193 6 zie ook
het archief van het Waterschap Mark en Weerijs (Afd. III-319),
doos 1 t/m 18.
(Plaatsingslijst aanwezig)

I l l - 5 9 (a)
Archieven van de rechtsvoorgangers van het waterschap Haagse Beemden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Abroek (1791) 1810-1942
Hintelaken 1842-1942
Asterd 1842-1942
Buitendijks Slangwijk 1842-1942
Lange Bunders en Slangwijk 1841-1942
Rooskensdonk, Hooydonk, Werf en Kraayennest
1841-1942
Weimeren 1846-1942
Halle en Strijpen 1846-1942 (1946)
Polder van Zwartenberg 1810-1942 (1959)
Oostpolder 1826-1942
Documentatie

1
4
5
7
8
10
12
13
15
20
23

Ter toelichting
De navolgende inventaris is een bewerking van een inventaris van J. Rehm. De
bewerking is begonnen door een medewerker van streekarchivariaat De Markkant en
in 2003-2004 voortgezet door H. Huijgens-van Kollenburg van het Stadsarchief te
Breda. De aanleiding ertoe was het inventariseren van het tweede deel van dit
conglomeraat, het archief van het waterschap de Haagse Beemden in 2002-2003.
Daarbij kwamen stukken te voorschijn die gelicht waren uit het archief van een van
de rechtsvoorgangers. Ook bleken er in Etten-Leur nog tot een van deze archieven
(en andere waterschapsarchieven) behorende stukken bewaard te zijn gebleven.
Deze werden in 2004 op informele wijze aan het Stadsarchief overgedragen.
De aanvulling bedroeg daarmee alles tesamen in totaal ruim een halve meter. Het
betreft vooral stukken van de Polder van Zwartenberg, het buitenbeentje onder de
polders die medio 1942 in het waterschap De Haagse Beemden opgingen.
De rubrieken in de inventarissen zijn niet in de inhoudsopgave opgenomen.
Aanvragen van een inventarisnummer dient als volgt te gebeuren:
III-59 Voorgangers Haagse Beemden inv.nr

ABROEK (1791) 1810-1942
Algemene zaken

1.1
1

Wet op het onderhoud van de dijken en de financiering daarvan
Gedrukt 1810 jan. 31 1 katern

2

Reglement op het beheer van de dijken in het koninkrijk
Gedrukt 1810 juni 15 1 katern

3

Reglement op het heffen van dijk- en polderlasten, vastgesteld
bij Koninklijk Besluit van 16 sept. 1840 nr. 84 Gedrukt 1 katern

4

"Reglement van Policie" voor de polders in Noord-Brabant,
uitgevaardigd door Provinciale Staten
1846 febr24
Provinciaal Blad 1846 mei 15nr.61 1 katern

5

Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie
Noord-Brabant Gedrukt 1862 jan. 23 Met concept 2 deeltjes

6

Reglement van politie op de zee- en rivierwaterkerende dijken
en kaden en de daarin gelegen sluizen en werken in provincie
Noord-Brabant Gedrukt Provinciaal Blad 1874 aug. 11 nr. 22 1
katern

7

Gewijzigd Bijzonder Reglement voor het waterschap Gedrukt
1905 juli 4 Provinciaal Blad 1905 nov10 nr.78 1 katern

8

Uittreksels uit het register van besluiten van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant 1825 - 1890
1 omslag

9
10-11

1.2

Provinciale Bladen 1826-1935 1 omslag
Registers van notulen 1846 -1942 2 delen
10 1846-1908
N.B.: Voorin : "Rooster der leden " 1847-1901
11 1909-1904
N.B.: Achterin "Rooster van aftreding" 1904 -1930

12

Politieverordeningen met hierover gevoerde correspondentie
1928-1929 en 1939 lomslag

13

Besluiten van de vergadering van de stemgerechtigde ingelanden, met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten
1928-1936 1 omslag

14

Ingekomen stukken 1825 - 1942 1 omslag

15

Minuten van uitgegane stukken 1846-1940 lomslag

16

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1892 en 1893, bestemd voor het provinciaal verslag, met
hieromtrent ingekomen stukken, 1 omslag

17

Publicaties 1837-1891 en 1936 lomslag

18

Kladnotities van de secretaris-penningmeester zd 1 omslag

19

Witdruk van het waterschap Schaal 1:2500 (c1935) 1 stuk

20

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1881,1925 en 1941 1 omslag

Bestuur en personeel
1

21

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden 1836,1870 - 1893 en
1931 - 1943 1 omslag

22

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1845, 1877 - 1896 en 1903 1 omslag

23

Rooster van aftreding der leden van het dagelijks bestuur 1904 1946 1 stuk

24

Akte van aanstelling tot sluiswachter en dijkbode voor G. van
den Bliek 1845 juli 24 1 stuk

1.3

Financiën
25

"Borderellen van dese rekening van ontfangh en uytgaaf' Eind
18® eeuw 1 omslag
N.B. Zonder data en handtekeningen

26

Rekeningen 1805/11 -1899/1900 1 omslag
N.B. 1815/17 en 1885/86 ontbreken

27

Rekeningen 1909/11-1915/17, 1927/29 en1931/33 - 1941/42,
tevens begrotingen met besluiten tot wijzigingen 1931/33 1941/43 1 omslag

28

Nota's van aanmerkingen bij Gedeputeerde Staten van
Noordbrabant gevallen op de rekeningen van 1925/27 en
1935/37, 1928 en 1938 2 stukken

29

Bijlagen der rekeningen 1814, 1817, 1830, 1845/46
1919/21 en1931/33-1941/42 1 pak

30

Verklaringen van de inspecteur voor het kadaster in NoordBrabant, betreffende het overnemen der rekeningen van 18181825 van de dijkgraaf 1827 febr. 28 1 stuk

31

Begrotingen
1891/92,
1919/21 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 27.

32

Concept-begrotingen 1893/94 en 1901/02 2 stukken

33

Dag- en kasboeken van de penningmeester 1904 -1942
1 omslag

34

Proces-verbaal van opneming van boeken en kas van de
secretaris-penningmeester 1942 juli 16 1 stuk

35

Uittreksel uit het pondboek van Princenhage 1792 febr
1 katern

35a

1.4

1911/13,

1913/15,

1917/19

en

Legger van de waterkeringen, 1905 1 stuk

36

Legger van waterschapslasten, begin 20® eeuw - 1940 1 deel

37

Register van "overboekingen" op de legger 1866 - 1883
1 deel

Waterstaatkundige werken

38

Proces-verbaal van aanbesteding tot het leveren en maken van
een nieuwe houten sluis door A.W. Dillemans 1791
1 katern

39

Proces-verbaal van aanbesteding tot het maken van een nieuwe
sluis, en repareren van een stenen sluis door H Bierman 1816
juli 4 Authentiek afschrift 1 katern

40

Proces-verbaal van aanbesteding tot verhoging en verzwaring
van een gedeelte kade aan de bovenzijde van de polder
gelegen 1830 Concept 1 katern

41

Correspondentie tussen het waterschapsbestuur en het
gemeentebestuur van Breda, inzake de kosten van de dijkbreuk
op 26 april 1903 1903 - 1904 1 omslag

42

Stukken betreffende het maken van een duiker met schuif door
het waterschapsbestuur en uit te voeren door de Industrieele Mij
van F.J. Stulemeijer en Co Met twee witdrukken 1915 1 omslag

43

Stukken betreffende het dempen van een sloot, gelegen langs
de Mark in het verlengde van de nu bestaande sloot, die ligt tot
aan het huis van de Ingenieur van de Hollandse
Kunszijde Industrie, en het maken in de sloot van een aansluiting op het bestaande riool door de N.V. Internationaal Gewapend Betonbouw 1922 1 omslag

44

Stukken betreffende de clandestiene afvoer van afvalwater door
de N.V. Hollandse Kunszijde Industrie 1922 1 omslag

45

Stukken betreffende de afsluiting van de weg, genaamd "het
Dijkje" 1923 1 omslag

46

Stukken betreffende het verleggen van een waterloop ten Zder
percelen Princenhage Sectie H558 en 561, door de N.V.
Hollandse Kunstzijde Industrie 1924 -1925 1 omslag

47

Stukken betreffende het dempen van een sloot en vervangen
van een rijdam door een riolering door de N.V. Centrale
Suikermaatschappij Fabriek "Wittouck" te Breda, met blauwdruk
1930 1 omslag

48

Stukken betreffende het dempen van een sloot en vervanging
door een nieuwe lozing door de N.V. Internationale Gewapend
Betonbouw 1934 1 omslag

49

Stukken betreffende het herstel van de dijk langs de rivier de
Mark onder Breda 1934 -1935 1 omslag

50

Correspondentie tussen het waterschapsbestuur en het
gemeentebestuur van Pricenhage betreffende het leggen van
een electrische kabel in de Leegstraat Met tekening 1935 1
omslag

51

Stukken betreffende de verbetering van de Leegstraat door het
waterschapsbestuur en het gemeentebestuur van Breda 1936
1 omslag

52

Stukken betreffende het ophogen van percelen van derden door
de N.V. Centrale Suikermaatschappij Fabriek "Wittouck " te
Breda Met twee witdrukken 1937 - 1939 1 omslag

1.5

Heemraadschap van de Mark en Dintel
53

Koninklijk Besluit over de uitvoering en bekostiging van het
herdichten van de Mark en Dintel, 1824 1 stuk

54

Reglement van Bestuur en Administratie voor het Heemraadschap van de Mark en Dintel, 1825 Gedrukt 1 deeltje

55

Rapport, behorende bij het plan van een uitwateringskanaal van
de rivier de Mark nabij Terheijden naar den Amer Gedrukt 1881
april 30 1 deeltje

2
2.1

HINTELAKEN 1842-1942
Algemene zaken
56

Register van notulen 1879 dec. 3 - 1 9 4 1 juli?? 17 1 deel
N.B. Dit register bevat notulen van de bestuursvergaderingen
van 3 dec. 1879, 23 dec. 1879 en 17 juli 1881 en van de
vergadering van ingelanden van 15 dec. 1879 - 17 juni?? 1941
Met aantekeningen omtrent gehouden schouwvoeringen van
okt. 1879 - mei 1887. Achterin: lijst van uitgegane stukken van
22 nov. 1 9 1 7 - 18 juli 1941 en rooster van aftreding 1881 -1943
Hierin ook Bijzonder Reglement 1904 juli 18

57

Besluit van de Vergadering van stemgerechtigde ingelanden
met goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten Met
bijgevoegd concept, 1918 apr. 27 2 stukken

58

Ingekomen stukken 1906 - 1942 1 omslag

59

Minuten van uitgegane stukken 1935 en 1940 1 omslag

60

Correspondentie tussen J Sterkens en de Nederlandse Heide
Maatschappij inzake onderhoudsplicht van de sluisjes en
duikers, gelegen in het jaagpad aan de linkerzijde van de Mark
Met vijf kaartjes 1941 1 omslag

61

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1908/09-1915/16 en 1917/18-1919/20, opgemaakt voor het
Provinciaal Verslag, met hieromtrent ingekomen stukken 1
omslag

62

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemde" 1925, 1926, 1941 en 1942 1 omslag

2.2

Bestuur
63

Lijst van stemgerechtigde ingelanden 1938 -1941 1 kantern

64

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1923- 1941 1 omslag
N.B. Op iedere oproep zijn de rekening van de voorafgaande en
de begroting van de volgende dienst vermeld Met
aantekeningen hierover in dorso

65

Rooster van aftreden van de leden van het dagelijks bestuur
1895-1947 1 stuk

66

2.3

Instructie voor de secretaris-penningmeester, vastgesteld door
de Vergadering van stemgerechtigde ingelanden 1871 juli 22 1
stuk

Financiën
67

Rekeningenboek 1909-1942 1 deel
N.B. De rekeningen lopen van 1 juli tot 1 Luli, doch na 1917
over twee jaren, uitgezonderd 1941/42 Allen voor gezien
getekend Achterin algemeen overzicht 1916-1935 en 1941

68

Rekeningen 1939/41 -1941/42 1 omslag

69

Bijlagen van de rekeningen 1913/14-1941/42 1 pak

70

Begrotingen 1915/17 - 1921/23 tevens Rekeningen 1913/15,
1917/19 1 omslag
N.B. De begroting 1915/17 tevens begroting van het waterschap
Asterd 1915/17

71

Concept-begroting 1907/09-1911/13 2 stukken

72

Kasboeken 1909 -1916 en 1935 - 1942 1 omslag

73

Processen-verbaal van opneming van boeken en kas van de
penningmeester 1908, 1910-1917 1 omslag

74-75
74

75

Leggers van waterschapslasten 1842 -1942 2 delen
1842- eind 19" eeuw
N.B. Opgemaakt ingevolge het reglement op het heffen van
dijk- en polderlasten in de provincie Noord-Brabant van 1840.
eind 19" eeuw-(1942)

75a

Legger van de waterkeringen, 1905 1 stuk

3
3.1

ASTERD 1842-1942
Algemene zaken
76

Wet op het maken van politieverordeningen door waterschappen, veenschappen en veenpolders , 1895 Gedrukt
1 katern

76a

Gewijzigd bijzonder reglement voor het waterschap, 1906
Gedrukt 1 stuk
N.B. Voor de eraan voorafgaande versie zie inv.nr. 78.

77

Provinciale Bladen 1923 -1941 1 omslag

78

Register van notulen 1878 febr. 6-1941 juli 17 1 deel
N.B. Dit register bevat de notulen van de bestuursvergaderingen
van 6 febr. 1878,4 mei 1879, 6 juli 1881 en van de vergadering
van ingelanden van 14 mei 1879 - 17 juli 1941 Op het etiket
"No2" Met aantekeningen over schouwvoeringen Achterin lijst
van uitgegane stukken 1917-1941, en het rooster van aftredende bestuursleden 1879-1943 Hierin ook Bijzonder
Reglement voor het waterschap van 18 juli 1904

79

Politieverordeningen met hierover gevoerde correspondentie
1923 en 1935 1 omslag

80

Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde inlanden,
met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten 1918 en
1927 1 omslag

81

Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden
1918 en 1927 Concepten 2 stukken

82

Ingekomen stukken 1911 -1942 1 omslag

83

Minuten van uitgegane stukken 1927 en 1929 2 stukken

84

Minuten van staten van ontvangsten en uitgaven, opgemaakt
voor het provinciaal verslag, volgens de rekeningen van 1899,
1908/09-1919/20. Met enkele hieromtrent ingekomen stukken
1 omslag

85

Eigendomsbewijs van deel van een weg op Vormen en
overeenkomst met het waterschap Lange Bunders en Slangwijk
over het beheer van deze gezamenlijk aangekochte weg,
1928
2 stukken.

86

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1925, 1941 en 1942 1 omslag

3.2

Bestuur
87

Lijsten van stemgerechtigde inlanden 1894, 1897, 1901, 1983 1941 1 omslag

88

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1923-1941 1 omslag
N.B. Op iedere oproep de rekening van de voorafgaande en de
Begroting van de volgende dienst vermeld

89

Rooster van aftreding van de leden van het dagelijks bestuur
1893-1947 1 stuk

3.3

Financiën
90

Rekeningenboek 1909 -1942 1 deel
N.B. Achterin: overzicht van de loop van een lening en afzonderlijke omslag 1928 - 1937 en algemeen overzicht 1917 1936

91

Rekeningen 1904/06, 1913/15-1917/19, 1939/41 en 1941/42
tevens begrotingen 1917/19-1921/23
N.B. Zie voor begroting 1915/17 inv.nr. 70

92

Bijlagen van de rekeningen 1903,1912/13-1941/42 1 pak

93

Staat van schulden van de waterschappen Asterd en Lange
Bundersen Slangwijk, opgemaakt ter toelichting van
begrotingsposten in verband met de lening voor de aankoop
van een weg 1927 - 1939 1 stuk
N.B. Zie inv.nr. 85.

94

Dag- en kasboeken van de penningmeester
1935/37-1941/42 1 omslag

95

Proces-verbaal van opneming van de boeken en de kas van de
penningmeester 1908 1 stuk

1909-1916;

96-97

96
97
97a

4
4.1

Leggers van waterschapslasten 1842-(1942) 2 delen
N.B. Opgemaakt ingevolge het Reglement op het heffen van
dijk- en polderlasten in de provincie Noord-Brabant van 1840.
1 8 4 2 - (1865)
(1865)- (1942)
Legger van de waterkeringen, 1905 1 stuk

BUITENDIJKS SLANGWIJK 1842-1942
Algemene zaken
98

Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant, 1904
Gedrukt. Met wijzigingen van 1917 en 1920 1 omslag

99

Bijzonder Reglement voor het waterschap, met
gevoerde correspondentie 1862 - 1868 1 omslag

hierover

100

Gewijzigd Bijzonder Reglement voor het waterschap, met
hierover gevoerde correspondentie 1906 -1910 1 omslag

101

Provinciale Bladen 1869 -1920 1 omslag

102

Register van notulen van de Vergadering van ingelanden, 1938
juli 10-1940 juli 10 1 deel

103

Besluiten van de Vergadering van stemgerechtigde ingelanden
1880 en 1918 2 stukken
N.B. Laatste met goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten
1918

104

Ingekomen stukken 1876 -1942 1 omslag

105

Uitgegane stukken 1867- 1941 Minuten 1 omslag

106

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1877-1903; 1904/05-1906/07 en 1908/09-1909/10, opgemaakt
voor het Provinciaal Verslag Met hierover ingekomen stukken
1 omslag

107

Publicaties 1877 lomslag

108

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1881,1884,1925 en 1941 1 omslag

109

Memorieboekje 1862 -1910 1 omslag
N.B. Met memorie van ontvangst en uitgaaf 1866 Uitgaaf voor
het maken van een schetstekening van de polder en het
opmaken van de staat der polder tot verzending naar 'sBosch
1867-1868 Memorievan uitgaaf en gedane diensten 1870-1873
Aantekening van ontvangen berichten van Gedeputeerde Staten
1862-1882 Register "met de grooten van ieder der ingelanden"
1886,1877 Extract tafel" der ingelanden en voor ieder
gezamelijke groote en den aftrek van het trekpad" Rooster van
aftreding 1870-1910

4.2

Verkiezingen
110

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden 1842,1937 en 1938 1
omslag

111

4.3

Processen-verbaal van de inlevering en opneming van de
stembriefjes bij de verkiezing van leden van het dagelijks
bestuur 1870 -1940 1 omslag

Financiën
112

Rekeningen 1866/67-1936/38 1 omslag
N.B. 1906/07, 1928/30 en 1938/40 ontbreken De rekeningen tot
1908 lopen over twee kalenderjaren, De rekening 1908/10 loopt
van 1 jan1908 tot 1 juli 1910, de daaropvolgende van 1 juli tot 1
juli

113

Rekening 1864 - 1865 Gesloten 23 mei 1866 Gelijktijdig
afschrift 1 stuk

114

Concept-rekeningen 1928/30 en 1938/40

115

Bijlagen van de rekeningen 1866 - 1942 1 pak

116

Begrotingen 1874/75 -1940/42 1 omslag
N.B. 1908/10, 1910/12 en 1919/20 ontbreken

117

Begrotingen 1912/14 - 1918/20, 1924/26, 1926/28, 1932/34,
1940/42 Gelijktijdig afschrift 1 omslag

118

Nota's van aanmerkingen vanj Gedeputeerde Staten op de
begrotingen van de dienstjaren 1906/08 en 1908/10 1906 juli 21
en 1908 mei 27 2 stukken

119-120
119

Kasboeken 1894 -1942 2 delen
1894-1935
N.B. Met achterin ontvangsten en uitgaven voor de brug in het
padveld, 1899 - 1910; lijst van de omslag,1908 - 1910;
ontvangsten van het jaagpad van Schets, 1916 -1930

2 stukken

120

1932-1942

121

Proces-verbaal van opneming van de boeken en de kas van de
penningmeester 1942 jan. 7 Concept 1 stuk

122

Legger A van de waterleidingen, 1877
1 omslag

5
5.1

Met twee afschriften

LANGE BUNDERS en SLANGWIJK 1841 - 1942 (1947)
Algemene zaken
122a

Gewijzigd bijzonder reglement voor het waterschap, 1906
Gedrukt
N.B. Voor de voorafgaande versie zie inv.nr. 124

123

Provinciale bladen 1923 -1941 1 omslag

124

Register van notulen van de vergadering van ingelanden 1873
juli 11 - 1941 juli 17, met de notulen van de bestuursvergaderingen van 6 febr. 1878, 14 mei 1879, 24 sept. 1880 en 16 juli
1881 1 deel
N.B. Op etiket staat "No2" Achterin lijst van uitgegane stukken
van 22 nov. 1917-18 juli 1941 en rooster van aftreden van de
leden van het dagelijks bestuur over 1875 - 1943
Ook
aantekeningen over schouwvoeringen
en het Bijzonder
Reglement voor het waterschap uit 1904

125

Politieverordeningen met hierover gevoerde correspondentie
1923 en 1935 1 omslag

126

Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden
met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten 1918 en
1927 1 omslag

127

Ingekomen stukken 1910-1942 1 pak

128

Minuten van uitgegane stukken 1916 -1928 1 omslag

129

Minuten van staten van ontvangsten en uitgaven opgemaakt
voor het provinciaal verslag, volgens de rekeningen van
1908/09-1919/20 1 omslag

130

Overeenkomst met het waterschap Asterd over het beheer van
een gedeelte weg, aangekocht van C A L . Smits van Burgst,
1928 1 stuk

131

Eigendomsbewijs van een gedeelte van een weg op Vormen,
alsmede een perceel bos te Princenhage, gedeelten van de
kadastrale percelen B. 723, 519 en 520, 1928
1 stuk

132

Schuldbekentenis voor een lening a 500 gulden door J.B. van
Beek voor de vernieuwing van de sluis, 1915 1 stuk

133

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1925,1926,1933,1941 en 1942 1 omslag

•• A

5.2

Bestuur
134

Lijst van stemgerechtigde ingelanden 1938 -1941 1 katern

135

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1911-1923-1941 1 omslag
N.B. Op de oproepen 1923-1941 is de rekening van de
voorafgaande en de begroting van de volgende dienst vermeld

136

Rooster van aftreding van de leden van het dagelijks bestuur
1905- 1947 1 stuk

)

5.3

Financiën
137

Rekeningenboek 1909-1942 1 deel
N.B. Achterin: overzicht geldlening 1928 - 1937 en kwitanties
inzake de ontvangst van rente en aflossing van een in 1915 1919: en algemeen overzicht 1916-1936

138

Rekeningen 1913/15 - 1917/19, 1939/41 en 1941/42 Met
begrotingen 1917/19-1921/23 1 omslag

139

Bijlagen van de rekeningen 1912/13-1941/42 1 pak

140

Loonstaat 1941 1 stuk

141

Begroting 1913/15. Concept. 1 stuk
N.B. Voor afschrift begroting 1915/17 zie inv.nr. 197

142

Besluiten tot wijziging van de begrotingen over 1939/41 en
1941/42 1942 2 stukken

143

Rekening over de administratie van de brug aan de Rietdijk over
1904-1910, 1911 1 stuk

144

Dag- en kasboeken van de penningmeester 1909 - 1916, 1935
- 1942 1 omslag

145

Processen-verbaal van opneming van de boeken en de kas van
de penningmeester 1908-1917 1 omslag

146

Legger van waterschapslasten, 1841 dec-1942 juli 1 deel
N.B. Opgemaakt ingevolge Reglement van het heffen van dijken polderlasten in de provincie Noord-Brabant van 1840.

146a

Legger van de waterkeringen, 1905 1 stuk

146b

Legger van de waterleidingen in Weimeren, Lange Bunders,
Kraayennest, Werft, Hooijendonk en Rooskensdonk, (1905).
N.B. Het is de in 1942 in gebruik geweest zijnde legger,
aangetroffen in het archief van de rechtsopvolger.

6

ROOSKENSDONK, HOOYDONK, WERF en
KRAAYENNEST 1841 - 1942
Algemene zaken

6.1

6.2

147

Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie
Noord-Brabant, 1862 Gedrukt 1 deeltje

148

Provinciale Bladen 1903 - 1940 1 omslag

149

Register van notulen van de vergadering van ingelanden, 1869
dec. 16 - 1940 juli 17, met de notulen van de bestuursvergadering van 23 april 1918,
1 deel
N.B. Bevat ook: lijst van uitgegane stukken 26 juli 1870 - 20
dec. 1940, de Gewijzigde bijzondere reglementen voor het
waterschap 1904 en 1905; en de Politieverordening op het
maken en onderhouden van waterleidingen en scheidingssloten
1915

150

Politieverordeningen met hierover gevoerde correspondentie,
1915-1916, 1925-1926, en 1937-1940 1 omslag

151

Besluiten van de Vergadering van stemgerechtigde ingelanden
met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten 1918 en
1932 1 omslag

152

Ingekomen stukken 1915-1942 1 pak

153

Minuten van uitgegane stukken 1930 -1940 1 omslag

154

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1907/08-1919/20, opgemaakt voor het Provinciaal Verslag,
Minuten. Met enkele hierover ingekomen stukken
1 omslag

155

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1925 en 1941 1 omslag

Bestuur

10

156

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden 1912,1916,1938 - 1941
1 omslag

157

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1916-1940 Gedrukt 1 omslag
N.B. Op de oproepen 1920-1940 zijn de rekening van de
voorafgaande en de begroting van de volgende dienst vermeld

158

Rooster van aftreden van de leden van het dagelijks bestuur
1912-1946 1 stuk

6.3

Eigendommen
159

Proces-verbaal van aanbesteding van het vernieuwen van de
Speekse sluis met bijlevering van de daartoe benodigde
materialen 1900sept. 25 1 stuk

160

Stukken betreffende de verpachting van de jacht 1912 en 1918
1 omslag

6.4

Financiën
N.B. Zie ook inv.nr. 146b.
161

Rekeningenboek 1908 -1942 1 deel
N.B. Achterin: algemeen overzicht 1917 -1941

162

Rekeningen 1914/16,1938/40 en 1940/42 1 omslag

163

Bijlagen van de rekeningen 1914/16-1940/42 1 pak

164
165

Loonstaat 1914 1 stuk
Besluiten tot wijziging der begrotingen over 1928/30,
1938/40 en 1940/42 1932 en 1942 1 omslag

166

Begrotingen 1916/18 en 1918/20 2 stukken

167

Begroting 1912/14 en rekeningen 1908/10 en 1912/14. Concept.
1 omslag

168

Dag- en kasboeken van de penningmeester 1909 -1916,
1935-1942 1 omslag

169

Processen-verbaal van opneming der boeken en kas van de
penningmeester 1908 -1917 1 omslag

170

Stukken betreffende onderhoud van waterstaatkundige werken
1928- 1936 1 omslag

171-172
171
172
172a

Leggers van waterschapslasten 1841-(1942) 2 delen
1841 aug. - eind 19® eeuw
eind 19* eeuw -(1942)
Legger van de waterkeringen, 1905 1 stuk
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7
7.1

WEIMEREN 1846-1942
Algemene zaken
173

Algemeen reglement voor de waterschappen in de provincie,
1862 1 deeltje

174

Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904,
met wijzigingen 1917-1941 1 omslag

175

176

Provinciale Bladen 1902 - 1941 1 omslag

177

Register van notulen van de Vergadering van ingelanden van 5
aug. 1846-15 juli 1940 met notulen van de bestuursvergadering
van 5 aug. 1847. 1 deel
N.B. Bevat ook een proces-verbaal van aanbesteding tot het
opmaken der sluizen door C Bruynincx 1847 juli 30, een register
van minuten van uitgegane stukken 24 nov. 1849- 2 mei 1920
en 29 aug. 1921-13 juli 1942 en een archiefinventaris.

178

Politieverordeningen met hierover gevoerde correspondentie
1912, 1921-1922 en 1933 lomslag

179

Besluiten van de Vergadering van stemgerechtigde ingelanden
met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten 1918 en
1940 2 stukken

180

Concept-besluiten van de Vergadering van stemgerechtigde
ingelanden 1918 en 1940 1 omslag

181

Ingekomen stukken 1906 - 1942, 1966, 1970 1 omslag
N.B. De stukken uit 1966 en 1970 zijn toegevoegd omdat ze
vergunningen betreffen uit1928 en 1934.

182

Minuten van uitgegane stukken 1917 -1942 1 omslag

183

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1912/13-1919/20, opgemaakt voor het Provinciaal Verslag, met
ingekomen stukken. 1 omslag

184

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1925 en 1941 1 omslag

7.2

7.3

Gewijzigd bijzonder reglement voor het waterschap. 1907. Met
wijziging 1914. Gedrukt 1 omslag

Bestuur
185

Lijst van stemgerechtigde ingelanden 1938 - 1941 1 katern

186

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1920 - 1940 1 omslag
N.B. Op iedere oproep zijn de rekening van de voorafgaande en
de begroting van de volgende dienst vermeld

187

Rooster van aftreding der leden van het dagelijks bestuur 1914 1946 1 stuk

Eigendommen

12

188

Acte van verpachting van de jacht 1907,1915 en 1919, en
ingekomen verzoeken voor het pachten van visrecht, 1940,
1 omslag

189

Acte van verkoop van een aantal percelen weiland en water, ten
behoeve van de aanleg van de Rijksweg 16, gedeelte Moerdijk
Princenhage, aan het Rijk Met kaart 1940 1 katern

7.4

Financiën
N.B. Zie ook inv.nr. 146b.
190

Rekeningenboek 1907/08-1940/42 1 deeltje
N.B. De rekeningen zijn vanaf 1922 voor gezien getekend
Achterin een algemeen overzicht 1916/18-1935/36

191

Rekeningen 1909/11-1913/15,1916/18,1938/40 en 1940/42
omslag

1

N.B. Rekening 1913/15 is tevens begroting 1918/20
192

Bijlagen van de rekeningen 1909/11-1940/42 1 pak

193

Loonstaat 1941 1 stuk

194
195

Begroting met besluit tot wijziging 1916/18 1 katern
Besluit tot wijziging van de begroting 1940/42 1942 juli 10
1 stuk

196

Besluit tot wijziging van de begroting 1928/30 1932 juli 7 Minuut
1 stuk

197

Begrotingen 1910/12 en 1916/18. Afschriften Met afschrift van
de begroting van het waterschap Lange Bunders en Slangwijk
1915/17. 1 omslag

198

Dag- en kasboeken van de penningmeester 1935 - 1942
omslag

199

Processen-verbaal van opneming van de boeken en de kas van
de penningmeester 1915-1917 1 omslag

200

Legger van waterschapslasten, opgemaakt 19??, bijgehouden
tot (1942) 1deel

8
8.1

1

HALLE en STRIJPEN 1846-1942 (1946)
Algemene zaken
201

Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904
Gedrukt. Met wijzigingen 1920,1935 en 1936 1 omslag

202

Besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot
wijziging van het Bijzonder Reglement van het waterschap
Gedrukt 1905 en 1912 1 omslag

203

Provinciale Bladen 1904-1941 lomslag
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204

Register van notulen van de vergadering van ingelanden, 1846
aug. 5 -1942 apr. 30, met de notulen van de bestuursvergadeing
van 7 aug. 1847, 1 deel
N.B. Met inhoudsopgave. Achterin: rooster van aftreden 18931932 Bevat ook een register met minuten en uittreksels van
uitgegane stukken 24 nov. 1849 - 16 mei 1942 en een
archiefinventaris (1848).

205

Politieverordeningen met hierover gevoerde correspondentie
1922-1923, 1935 lomslag

206

Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden
met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten 1918 1928 1 omslag

207

Ingekomen stukken 1904-1942 1 pak

208

Minuten van uitgegane stukken 1912 - 1942 1 omslag

209

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1906/07, 1909/10, 1911/12-1919/20, opgemaakt voor het
provinciaal verslag, met hierover ingekomen stukken 1 omslag

210

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "De
Haagse Beemden" 1925, 1933, 1941 en 1942 1 omslag

8.2

Bestuur
211

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden 1918,1938 - 1942 1
omslag

212

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1920-1942 1 omslag
N.B. ledere oproep bevat de rekening van de voorafgaande en
de begroting van de volgende dienst Met aantekeningen
hierover in dorso

213

Rooster van aftreding van de leden van het dagelijks bestuur
1924-1946 1 stuk

8.3

Eigendommen
214

Stukken betreffende de verpachting van de jacht 1903 - 1930 1
omslag

215

Huurcontracten, waarbij het waterschap een perceel hooiland,
(A 216a) verhuurt aan AOomen 1912-1941 lomslag

8.4

Financiën
216

Rekeningen 1885/87-1915/17 lomslag
N.B. Op rekening 1885/87 staat vermeld dat de bij de rekening
behoord hebbende bescheiden steeds na goedkeuring van de
rekening vernietigd worden.
De rekeningen tot 1903 lopen over twee kalenderjaren Daarna
volgen rekeningen jan. 1903 tot juni 1904 en jan??? 1904 tot 30
juni 1905 Vervolgens loopt het rekeningjaar over twee jaar van
juli tot juli.

14

217

Rekeningenboek 1917/18-1940/42
overzicht 1918-1941 1 deel

218

Rekeningen 1938-1942

219

Nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de
rekening voor het dienstjaar 1936/38, 1941 febr. 5
1 stuk

220

Bijlagen van de rekeningen
1918/19-1940/42 1 pak

221

Loonstaat1941 1 stuk

222

Overzicht van de uitgaven in de rekening 1936/38 1 stuk

223

Begrotingen 1905/06-1919/20 lomslag

224

Besluiten tot begrotingswijzigingen over 1928/30, 1938/40 en
1940/42, 1932 en 1942 1 omslag

225

Nota's van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de
begroting van het dienstjaar 1914/16, 1914 2 stukken

226

Kasboeken van de penningmeester 1905-1916 en 1934-1942 1
omslag

227

Processen-verbaal van opneming van de boeken en de kas van
de penningmeester 1906, 1911, 1912, 1915, 1916, 1918 1
omslag

228

Legger van de waterkeringen, 1905 1 stuk

229

Legger van waterschapslasten, opgemaakt eind 19" eeuw,
bijgehouden tot 1942 juli 30 1 deel
N.B. Met aantekening: "door het kadaster bijgewerkt tot en met
30 juli 1942 Breda, 25 mei 1944"

230

Stukken betreffende het trekpad langs de rivier de Mark onder
Rooskensdonk ca, Weimeren en Halle en Strijpen 1890
Afschriften 2 stukken

231

Kaart met beschrijving van het waterschap, voor het aanleggen
van een kanaal, de verhoging van de dijk van de Mark en het
aanbrengen van twwe electrische pompen, ongedateerd 2
stukken

232

Kaartjes:
a Halsche Vliet; voorwatersloot, Overveldsche loop
b Halsche Vliet; HalderdVliet
c Halsche Vliet; Halderdonksche Vliet, Strijpensche weg
d Halderdonksche Vliet; Strijpensche weg
e Zuidelijke loopen
f Overveldsche loop met zijtak, ongedateerd 1 omslag

9
9.1

met

achterin

algemeen

1 omslag

1907/09,

1911/13-1916/17,

DE POLDER VAN ZWARTENBERG 1810-1942(1959)
Algemene zaken
233

Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904
Gedrukt. Met wijzigingen van 1934 lomslag
N.B. De versie uit 1862 is o.a. te vinden in inv.nr. 235.

15

234

Reglement voor het waterschap, getekend door alle ingelanden
1842 mei 4 1 katern

235

Bijzonder reglement voor het waterschap, 1867 juli 3, ook in
bandje met andere bestuursstukken 1 omslag
N.B. In deze inventaris wordt bij de polder Zwartenberg en de
Oostpolder in diverse N.B.'s naar deze andere stukken
verwezen. Het bandje is in 2003 overgedragen door het
Regionaal Archief West-Brabant.

236

Gewijzigde bijzondere reglementen, met hierover gevoerde
correspondentie, 1905, 1927-1928 lomslag

236a-238

Registers van notulen van de vergaderingen van ingelanden en
van het bestuur, 1812-1904
3 delen
1812 jan. 2 4 - 1 8 6 0 juli 7, met bijlagen
1860 aug1-1877 juli 20,
1878 mei 2 8 - 1 9 0 4 juli 15

236a
237
238
239-240
239
240

Notulen 1907 - 1942 Minuut 1 omslag en 1 band
van de vergadering van ingelanden 1907 mei 2 5 - 1927 juli 3
N.B. Vanaf juli 1923 met bijlagen.
van de vergadering van ingelanden 1928 jan. 2 0 - 1 9 4 1 mei 30.
en van de bestuursvergaderingen 1928 sept. 30 - 1942 mei 22,
met bijlagen

241

Politieverordening op het maken en onderhouden van
waterleidingen en scheidingssloten met hierover gevoerde
correspondentie 1921-1922 1 omslag

242

Politieverordening op het maken en onderhouden van
waterleidingen en scheidingssloten met hierover gevoerde
correspondentie 1931 1 omslag

243

Besluiten van de Vergadering van stemgerechtigde ingelanden
met goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten 1882 1940 1 omslag

243a

Ingekomen stukken, meest afkomstig van in de provincie
Noord-Brabant gevestigde autoriteiten, 1815-1837 1 omslag

244
245-246
245
246

Ingekomen stukken 1846-1942 1 pak
Minuten van uitgegane stukken, o.a. bekendmakingen 1848 1942 1 omslag en 1 band
1848 jan. 9 - 1927 nov. 26
1928jan.25-1942juli29

247

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1877, 1878, 1880-1888, 1890-1919/20, opgemaakt voor het
Provinciaal Verslag. Met hierover ingekomen stukken 1 omslag

248

Publicaties 1895-1922 1 omslag

249

Rapport van de commissie, ingesteld op de algemene vergadering van ingelanden van 27 mei 1921, tot onderzoek naar de
wijze van administratie in het waterschap 1922 juli
1 stuk

250

Accountantsrapport over de controle van de administratie over
de periode juli 1921 - 27 juli 1922 1922 1 katern

250a

Inventaris van het archief, 1846 In tweevoud 2 stukken
16

9.2

Bestuur, verkiezingen en personeel
N.B. Zie ook inv.nr. 319.
251

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden
1 omslag

252

Lijsten van ingelanden die gestemd hebben bij verkiezingen van
een bestuurslid 1902-1920 lomslag

253

Rooster van aftreden van de leden van het (dagelijks) bestuur
1923-1947 1 stuk
N.B. Het rooster over 1866-1931 is te vinden in inv.nr. 235.

254

Presentielijsten van de vergadering van
ingelanden 1928 juli 2-1942 juli13 1 katern

255

Oproepen van stemgerechtigde ingelanden ter vergadering
1846 2 stukken

255a

256

9.3
256a

1918, 1920, 1933

stemgerechtigde

Akte van benoeming van A. Timmermans tot polderwachter per
1 jan. 1868, 1867
1 stuk
Instructie voor de watermolenaar Minuut 1933 apr 22 1stuk

Eigendommen en aanbestedingen
Stukken betreffende de verhuur van de buitenlanden en de
inkomsten daaruit, 1784-1824 lomslag

256b

Registers van inkomsten uit de verhuur van de buitenlanden,
1814-1824 Met bijlagen
2 delen

256c-261

Repertoires op de processen-verbaal van verkoop, verhuur,
aanbesteding en aanstelling Met bijlagen 1820-1888
11/10 ??-256h7?? omslagen

256c

1820 - 1822, nrs. 1 - 2 en bijlage bij ontbrekend repertoire over

256d
256e
256f

1824, 1 bijlage
1825-1828, nrs. 1 - 3
1829-1834, nrs 1 - 2
N.B. Bijlage nr. 1 uit 1834 ontbreekt.
1835 - 1839, nrs 1 - 2 en bijlage bij ontbrekend repertoire
vanaf mei 1839
1840 - 1843, nrs. 1 - 4 , 6 bij ontbrekend repertoire
1844-1849, nrs 7 - 1 4
1850 -1855, nrs 1 - 8
1856-1860, nrs 1 - 5
1862-1880, nrs 1-9, 11-27
1880-1888, nrs 1 - 1 0

1822

256g
256h
257
258
259
260
261
262

Processen-verbaal van verkoop, verhuring en aanbesteding
1888 juli 2 7 - 1 9 0 9 dec. 17 lomslag
N.B. Sedert de rekening 1910/11 als bijlagen opgenomen vóór
die tijd daartoe slechts afschriften gebruikt.

263

Stukken betreffende het onderhoud en de verzekering van de
windwatermolen, 1814 - 1842 1 omslag
N.B. De verzekering betreft tevens het molenaarshuis en de
schuur.

17

264

Stukken betreffende de verkoop van het gedeelte van de
buitenlanden gelegen langs de rivier Mark en Dintel 1847 1848 1 pak

265

Overeenkomst met de Oostpolder, waarbij door Zwartenberg
afstand wordt gedaan van de Elshoutseweg en de zg Oudeweg
Met gelijktijdigafschrift 1863 aug. 2 stukken

266

Besluit tot en akte van overeenkomst met de directie van de
beetwortelsuikerfabriek in de polder inzake de verandering van
de toegang tot het terrein van de fabriek. Gelijktijdig afschrift
1870 juni-juli 2 stukken

267

Machtiging van de ingelanden tot verpachting of vervreemding
van het jachtrecht over hun goederen 1873 juli 22 1 stuk

268

Stukken betreffende de vernieuwing van scheprad en wateras
van de molen Met tekening 1874 -1875 1 omslag

269

Overeenkomst met de provincie Noord-Brabant over de verkoop
van grond voor het maken van een afsnijding in de provinciale
weg van Leur naar Zevenbergen 1885 april 20 1 stuk

270

Onderhands contract inzake het malen van water uit de polder
door middel van een hulpstoomgemaal voor de tijd van zes
maanden 1888 okt. 18 1 stuk
N.B. Met in margine acte van afstand hiervan 1888 nov. 13

271

Stukken betreffende de aanbesteding van de herbouw van en
vergoeding door de brandverzekering voor de afgebrande
watermolen Met bestek en acte van aandeel in de
brandverzekeringsmaatschappij, 1888-1889 lomslag

272

Machtiging van de ingelanden om de visserij op zon- en
feestdagen te verbieden 1895 juli
1 stuk

273

Notitie betreffende de aanleg van een uitweg langs de Haagsedijk 1896 1 stuk

274

Stukken betreffende het proces inzake de jacht tussen de
polder en Paul Giraud en H.F. van Baal 1901 1 omslag

275

Stukken betreffende de tijdelijke afstand van grond aan C.P.
Bogaarts voor de bouw van een tijdelijke woning 1904
1 omslag

276

Stukken betreffende verhuur of verkoop van grond aan de
Zwartenbergse suikerfabriek en problemen over de eigendom
bij de sloop van het fabriekscomplex, 1900 - 1940 1 omslag

276a

Aankondigingen van en voorwaarden bij de verkoop van
opperhout en schaarhout, 1914-1929
1 omslag

276b

Bekendmaking van de aanbesteding van het uitdiepen van
enkele waterleidingen, 1919 Gedrukt 1 stuk

276c

Vergunning voor de suikerfabriek "Roosendaal" tot het plaatsen
van een weegbrug bij de losplaats, 1920 1 stuk

277

Proces-verbaal van verkoop van het grasgewas van de
percelen, genaamd de Poeltjes en de Plassen 1920 juli 25.
Concept 1 stuk

18

277a

278

Correspondentie over de eis van de Arbeidsinspectie tot
omheining van het terrein bestreken door de wieken van de
watermolen, 1921-1922 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van een stoomgemaal naast
de windmolen en de lening daarvoor 1921 - 1927 1 omslag
N.B. Bevat voormalige nummer 279.

279

Overeenkomst met W.J.J. Rommens te Etten-Leur, ook
geldend voor diens rechtsopvolgers, over het gezamenlijk
onderhoud van een deel van de bermsloten langs Groenendijk
en Domeindijk, met bijlage 1926 2 stukken

280

Huurcontracten en andere stukken betreffende de pacht van
percelen van de Poeltjes en Plassen 1926 - 1938 1 omslag

281

Stukken betreffende de verhuring van de Hooikens, de Poeltjes
en Plassen en het Torentje 1935 - 1936
1 omslag

282

Stukken betreffende de verkoop van bomen 1939 - 1944 (1949)
1 omslag
N.B. Stukken van na 1942 zijn formeel vernietigbaar in archief
rechtsopvolger. Daarom hier opgenomen.

283

Stukken betreffende de verbetering van de watermolen en de
lening daarvoor aan te gaan, 1940 - 1941. Met bijlagen, 1934,
1941-1942
1 omslag

9.4

Financiën

283a

284-285

284
285
286

Rekeningen 1810/11 -1845, een enkele met borderel 1 pak
N.B. De rekeningen t/m 1841 lopen over twee kalenderjaren,
de latere over één. De rekeningen over 1812-1842 bestaan uit
twee aparte rekeningen, die van de polder en van de
zogenaamde buitenlanden (verhuurde percelen).
Rekeningen, veelal met borderel 1846-1941/42
2 pakken
N.B. De rekeningen t/m 1903 betreffen het kalenderjaar De
rekening 1904/05 loopt van jan. 1904 tot 1 juli 1905, latere
rekeningen van 1 juli tot 1 juli.
1846-1903
1904/05-1941/42
Nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de
rekening van 1904/05, 1906 1 stuk

286a-b

2 pakken
Bijlagen van de rekeningen 1812/13-1845
N.B. Van de rekeningjaren met twee rekeningen per periode zijn
de bijlagen meestal door elkaar geraakt.
286a 1812/13-124/25
286b 1826/27-1840, 1842-1845

287-291

Bijlagen van de rekeningen 1846-1893, 1895-1941/42
5 x 2 dozen
1846-1865
1866-1893,1895-1908/09
1909/10-1923/24
1924/25-1933/34
1934/35-1941/42

287
288
289
290
291

19

292

Concept-rekeningen 1899 -1903 en 1906/07 1 omslag

293

Staten van begroting van ontvangst en uitgaaf, 1848-1904 1 omslag

294

Begrotingen met memories van toelichting en wijzigingsbesluiten,
1904-1942
1 pak

295

Nota's van opmerkingen van Gedeputeerde Staten op de begrotingen
1904/05, 1906/07, 1915/16, 1917/18 en 1924/25. 1 omslag

295a

Manuaal van inkomsten uit de polder van Zwartenberg en de Oostpolder,
1928-1959, met bijlagen 1 deel
N.B. Afkomstig uit archief van rechtsopvolger, Daarin echter
vernietigbaar.
Dit geldt ook voor inv.nrs. 295 b en c.

295b-c Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1927-1942 2 delen
295b 1927 dec. 30 - 1938 nov. 25, met bijlagen
295c 1938 nov. 2 5 - 1 9 4 2 juni
296

Algemeen journaal of kasboek van de penningmeester, 1897,1899,1900,
1902-1904, 1905/06, 1907-1926, 1927-1942. 1 omslag

297

Processen-verbaal van opneming van de boeken en de kas van de
penningmeester, 1908, 1923-1942 1 omslag

297a

Rekesten aan de Koning van de ingelanden van de Oudlandse polder van
Princeland, de Polders van Standdaarbuiten, Fijnaart, Zwartenberg,
Kragtenburg, de Westpolder en de Hillekens en Achterboerkenspolder tot
verlichting van de lasten van de afbetaling van de (mislukte) werken aan
de Mark en Dintel, (1824). Minuten 1 omslag

298

Staat van uitbetaling van deelgelden, 1872. Minuut. 1 katern

299

Lijsten van uitbetaling van loon en pensioen van de polderwachterjachtopziener. Met losse aantekeningen, 1921-1927 1 omslag

300

Legger van grondeigenaren, met aanwijzing van de grootte en het
belastbaar inkomen van ieder perceel volgens het kadaster, 1843-1924
Met achterin alfabetische lijst van grondeigenaren. 1 deel

300a

Leggers A en B van de waterleidingen, vastgesteld ingevolge
art. 8 van het reglement op de waterleidingen in Noord-Brabant
van 4 nov. 1874, 1878 Met inliggende bijlagen 2 banden
N.B. In 1942 evenals het volgende inv.nr. overgedragen aan
secretaris van het nieuwe waterschap De Haagse Beemden en
dan ook in het archief daarvan aangetroffen.

300b

Uittreksel van de legger van openbare wegen en voetpaden van
Etten-Leur betreffende de polder Zwartenberg, 1878-1879. Afschrift
begin 20^ eeuw. Met bijlage. 1 omslag

10
10.1

DE OOSTPOLDER
Algemene zaken

300c

Reglement voor het bestuur van de polder, 1844 1 katern

301

Bijzonder Regiement voor het waterschap, met bijlagen, 1864-1865
1 omslag
N.B. Het reglement is, evenals de gewijzigde versie ervan, ook te vinden
in inv.nr. 235.

1826 - 1942

20

302

Gewijzigd Bijzonder Reglement voor het waterschap, met correspondentie
hierover, 1892-1906 1 omslag

303-307 Registers van notulen, 1844-1904. Deels minuten 4 delen en 1 omslag

303

1844-1860
N.B. Bevat ook polderreglement uit 1844 en verslagen van
vergaderingen van het bestuur in september 1846 en mei en juli
1860, en van die van ingelanden in 1844-1859.

304
305

1858-1892
1892-1904

306
307

1906-1927, alleen van Vergadering van Ingelanden
1928-1942, van Vergadering van Ingelanden, met die van
bestuursvergaderingen in 1937 en 1942

308

Politieverordening van het waterschap, met correspondentie hierover,
1930-1931
1 omslag

309

Besluiten van de Vergadering van Ingelanden met goedkeuringsbesluiten
van Gedeputeerde Staten, 1917-1918 2 stukken

310

Ingekomen stukken, met enkele uitgaande stukken, 1817-1942 1 pak
N.B. Betreffen o.a. waterpeil in Leurse haven.

311-314 Registers van uitgegane stukken o.a. bekendmakingen, 1885-1927
4 delen

311
312
313
314

1858-1879
1879-1893
1893-1908
1908-1927

315

Uitgegane stukken o.a. bekendmakingen, 1928-1942. Minuten 1 band

316

Staten van ontvangsten en uitgaven volgens de rekeningen van
1877-1887, 1891-1919/20, met ingekomen stukken 1 omslag

317

Publicaties, 1903-1910 1 omslag

318

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap De Haagse
Beemden, 1881,184, 1925, 1931, 1933, 1940-1941 1 omslag

319

Inventaris van het archief bij de overdracht van het secretariaat
in 1885, met proces-verbaal van voor vernietiging afgestoten
soorten stukken uit de archieven van deze polder en die van Zwartenberg
en Hillekens en Achterboerkens, 1927 en uitgaande brief over toezending
stukken uit archieven van Zwartenberg en Oostpolder aan de secretaris
van het waerschap De Haagse Beemden, 1942
lomslag

10.2

Bestuur en verkiezingen

320

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1919-1922, 1936-1937
1 omslag

321

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden die gestemd hebben bij het
kiezen van een voorzitter of lid van het dagelijks bestuur, 1912-1926
1 omslag

322

Rooster van aftreden van de leden van het dagelijks bestuur, 1922-1946
1 stuk
N.B. Het rooster van aftreden 1868-1930 is te vinden in inv.nr. 235.

323

Voordracht van het bestuur voor de benoeming van een secretarispenningmeester, 1874 1 stuk

21

324

Processen-verbaal van inlevering en opening van de stembriefjes bij
de verkiezing van voorzitter of leden van het dagelijks bestuur, 1912-1926
1 omslag

325-326 Presentielijsten van de vergadering van ingelanden, 1919-1942
1 stuk en 1 katern

325
326

1919-1927
1928-1942

10.3

Eigendommen en aanbestedingen

327

Repertoires van de processen-verbaal van overdracht, verhuur en
aanbesteding, met bijlagen, 1826-1887 lomslag

327a

Overeenkomst met het waterschap de Polder van Zwartenberg
over de overname van de Elshoutseweg en de zg Oudeweg door
de Oostpolder, 1863. Met concept 2 stukken

328

Akten van verhuur van eigendommen, 1889-1908 lomslag

329

Akten van verhuur, 1894-1918. Minuten

330

Proces-verbaal van aanbesteding van het schoonmaken de schouwbare
waterleidingen, 1907. Concept 1 stuk

331

Stukken betreffende de aanbesteding van het vernieuwen van de valdeur
van de achterste sluis bij het molenhuis, met tekening, 1912 1 omslag

331a

Stukken betreffende de aankoop van perceel D 4 in Etten-Leur, met
vergunning tot het dempen van een deel van de sloot erlangs voor een
uitweg, 1916. 1 omslag

332

Machtiging van de ingelanden om de visserij op zon- en feestdagen te
verbieden, 1897 1 stuk

333

Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht, 1927-1932, 19361947
1 omslag

10.4

Financiën

lomslag

333a-335 Rekeningen 1830 - 1942
1 omslag en 2 pakken
333a
1830-1846
N.B. Het rekeningjaar varieert in deze periode van een tot acht
kalenderjaren.

334
335
336

1847-1903
1905-1942

Nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de rekening over
1925/26, 1928 1 stuk

337-340 Bijlagen van de rekeningen 1858-1941/42 4 pakken

337
338
339
340

1858-1903
1905-1920
1921-1933
1934-1942

341

Rekeningen 1867, 1899-1901, 1903 en 1906/07. Concepten 1 omslag

342

Staten van begroting van ontvangst en uitgaaf over 1861-1904

343

Begrotingen met memories van toelichting en wijzigingsbesluiten,
1904-1942 1 pak
22

1 omslag

344

Nota's van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de begrotingen
voor 1906/07 en 1915/16, 1906 en 1915 2 stukken

345

Kasboeken van de penningmeester, 1862-1892, 1894-1895, 1899,
1906-1942 1 pak

346

Processen-verbaal van opneming van de boeken en de kas van de
penningmeester, 1906, 1908, 1927-1942 1 omslag

347

Legger van grondeigenaren, met aanwijzing van de grootte en het
belastbaar inkomen van ieder perceel volgens het kadaster. Achterin
alfabetische klapper op naam, 1847-1925 1 deel

348

Leggers A en B van de waterleidingen, vastgesteld ingevolge
art. 8 van het reglement op de waterleidingen in Noord-Brabant
van 4 nov. 1874, 1878-1879 Met inliggende bijlage 2 banden
N.B. In 1942 evenals het volgende inv.nr. overgedragen aan de
secretaris van het nieuwe waterschap De Haagse Beemden en
dan ook in het archief daarvan aangetroffen.

349

Uittreksel van de legger van openbare wegen en voetpaden van
Etten-Leur betreffende de Oostpolder, 1878-1879. Afschrift (begin)
20® eeuw. Met bijlage. 1 omslag
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350

Provinciale Bladen met besluiten van belang voor de administratie van
de Noord-Brabantse waterschappen of een daarvan, met gedeeltelijke
opgave van de aanwezige nummers, 1817-1937 1 pak
N.B. De serie is waarschijnlijk ten behoeve van waterschap De Haagse
Beemden samengesteld uit exemplaren van vooral de polders
Zwartenberg en Oostpolder. De afzonderlijke waterschappen betreffende
besluiten zijn ook bij de stukken van die waterschappen te vinden. Ook
enkele algemene besluiten waren al bij enkele waterschappen als inv.nr.
beschreven.

351

Gedrukte overzichten van de Waterstaatswetgeving, toegespitst op
Noord-Brabant, uit 1877, 1919 en 1923 3 delen

352

Circulaires van met name de provinciale overheid over diverse
(bestuurs)zaken, niet te herleiden tot een van de boven beschreven
archieven, 1928-1943
1 omslag

353

Blanco formulieren en modellen voor diverse registraties en publicaties,
1900- 1950 1 omslag

354

Stukken betreffende of rakende de regelgeving voor waterschapsarchieven in het algemeen, 1919 - 1941 1 omslag

355

Verslag van een onderzoek van Provinciale Waterstaat van NoordBrabant naar verbetering van de afwatering van Mark en Dintel en de
verbinding Mark-Vliet, 1936 Gedrukt
1 deel
N.B. Meer stukken gerelateerd aan dit onderwerp in het archief van de
rechtsopvolger, waterschap Haagse Beemden, inv.nrs. 240 e.v.
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INLEIDING
Ontstaan, ontwikkeling en opheffing van de archiefvormende instelling
In 1937 werd een bijeenkomst gehouden van bestuursleden van de waterschappen in het gebied de
Haagse Beemden naar aanleiding van de plannen van de provincie Noord-Brabant voor de vorming
van één waterschap voor dit gebied, hetgeen moest bijdragen aan een verbeterde waterstaatkundige
situatie in West-Brabant. Tijdens deze bijeenkomst toonden vooral de waterschappen in de lage
gronden van de Haagse Beemden, zoals de waterschappen Halle en Strij pen en De Oostpolder, zich
voorstander van de oprichting van één waterschap omdat hiermee een oplossing geboden leek voor
de frequente wateroverlast waarmee zij werden geconfronteerd. Op verzoek van een commissie uit de
waterschappen in de Haagse Beemden werd door de Nederlandse Heidemaatschappij in 1938
onderzocht hoe de ontwatering van dit gebied kon worden verbeterd. In 1939 verscheen het
onderzoeksrapport en nogmaals werd duidelijk dat de waterstaatkundige toestand in dit gebied alleen
goed te regelen was door de oprichting van één waterschap.
Het waterschap De Haagsche Beemden ontstond op 1 juli 1942 (besluit Commissaris in de provincie
Noord-Brabant van 1 juli 1941, Provincieblad 37) uit de samenvoeging van tien waterschappen die
waren gelegen in de lage en de hoge gronden. Het waren de waterschappen "Abroek", "Hintelaken",
"Asterd", "Buitendijkse Slangwijk", "Lange Bunders en Slangwijk", "Rooskensdonk, Hooyendonk, Werft
en Kraayennest", "Weimeren", "Halle en Strijpen", de "Polder van Zwartenberg" en "De Oostpolder".
Het waterschap De Haagsche Beemden had bij de oprichting een grootte van circa 5230 ha. Het
bevatte circa 120 km watergangen, circa 40 km wegen en 15 km waterkerende dijken en strekte zich
uit over de gemeenten Etten-Leur, Prinsenbeek en Breda. Naast enkele kleine grensconecties, door
het verleggen van de rivier de Mark, bestond de voornaamste gebiedswijziging uit de toevoeging van
een gedeelte van het gebied van het opgeheven waterschap De Boeimeer in 1953.
Het voorlopige bestuur bestond in de periode 1942-1943 naast een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester uit zes bestuursleden. In dienst waren een watermolenaar, een polderwachter en
verscheidene (losse) arbeiders en personen die de sluizen bedienden. Het kantoor was gevestigd ten
huize van de secretaris.
Per 1januari1986 ging het waterschap tezamen met waterschap De Laakse Vaart op in een nieuw
waterschap genaamd "De Markgronden".
Verbetering van het waterbeheer
Het gebied bestond hoofdzakelijk uit lage gronden gelegen in Etten en Breda, langs de rivier de Mark.
Hierin lagen enkele zandwegen en slechts één verharde weg. Op deze gronden ontwaterden de
hogere gronden die meer in de gemeente Prinsenbeek lagen waarin een uitgebreid stelsel van zowel
zand- als verharde wegen lag. De lage gronden werden voortdurend geplaagd door wateroverlast. Dit
kwam omdat dit gebied aangewezen was op natuurlijke lozing die echter werd gehinderd bij een grote
afvoer van water door de rivier de Mark. Het peil van de rivier ten noorden van de stad Breda steeg
vanwege het grote verval van de rivieren de Mark en de Aa of Weerijs ten zuiden van de stad en de
onvoldoende waterafvoer. Hierdoor kon het overtollige water in de winterperiode alleen bijlage
waterstanden worden geloosd. Daarnaast werd de afvoer nog bemoeilijkt door het feit dat op de Mark
minstens N.A.P. moest worden aangehouden omdat dit noodzakelijk was voor de scheepvaart. Dit
had tot gevolg dat met name het gebied in de lage gronden als boezemgebied fungeerde.
Materiaaltekort en schade door oorlogshandelingen belemmerden de plannen van het waterschap om
tot een betere waterhuishouding te komen. Het steeds uitstellen van de beslissing over de aanleg van
het Antwerpen-Moerdijkkanaal en het uitblijven van de verbeteringswerken aan de rivier de Mark
waren echter de belangrijkste belemmerende factoren. Hierdoor was het zeer moeilijk, zo niet
onmogelijk, voor het waterschap om afdoende maatregelen te treffen, zoals het verhogen van de
dijken langs de Mark, om het gebied droog te houden.
Een overlegorgaan dat was opgericht door de waterschappen De Haagsche Beemden, De BovenMark en De Aa of Weerijs, het Heemraadschap van de Mark en Dintel en betrokken Belgische
waterschappen, kon geen oplossing op korte termijn bewerkstelligen. In 1955 werd daarom door de
waterschappen De Haagsche Beemden, De Boven-Mark en De Aa of Weerijs in Breda een
actiebijeenkomst gehouden met als doel de Rijksoverheid op de situatie te attenderen. Dit iniatief
leidde tot het gewenste resultaat want het Heemraadschap van de Mark en Dintel kreeg vervolgens
voldoende steun om verbeteringswerken aan de benedenloop van de Mark uit te voeren. Hierdoor

werd het waterschap in staat gesteld toe te werken naar een definitieve oplossing voor de
wateroverlast.
In 1957 werden drie nieuwe gemalen in gebruik genomen waarmee het gehele lage gebied van circa
1200 ha kon worden bemalen. Toen in 1963 het gemaal Kraayennest werd geopend, werd dat als een
mijlpaal voor het waterschap beschouwd omdat vanaf dat moment sprake was van een volledige
beheersing van de waterstand.
Door de ruilverkaveling in de jaren '60 en '70 kreeg het waterschap ook de gelegenheid het
waterbeheer in het gebied zelf te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het elektrische gemaal Halle in
de Zwartenbergse polder, dat weliswaar in 1967-1968 werd gebouwd in opdracht van de plaatselijke
ruilverkavelingscommissie maar werd beheerd en onderhouden door het waterschap.
In de jaren '80 vond er een verstedelijking van met name de Haagse Beemden Oost plaats en werd er
samengewerkt met de gemeente Breda om dit gebied te ontpolderen.
Het archief
Hoe het archief geordend was véér 1986 is niet geheel duidelijk. Uit een in 1986 opgestelde
plaatsingslijst blijkt dat er sprake was van een eenvoudige opzet en een gedeeltelijke ordening
volgens de waterschapscode. Deze van de UDC (Universele Decimale Classificatie) afgeleide code
was ontworpen door de Unie van Waterschapsbonden, de latere Unie van Waterschappen. Een ander
gedeelte van het archief was geordend volgens het rubriekenstelsel. De dossiers bevatten nogal eens
stukken die er niet in thuishoorden en in andere omslagen gedeponeerd moesten worden. Ook liep de
code niet gelijk op met de volgorde op de dozen. Op de dossiers was ook geen begin- of einddatum
aangegeven. Wel waren de stukken op chronologische wijze hierin opgeborgen.
Tot eind 1985 werd het archief in de woning van de secretaris bewaard, waar ook het kantoor van het
waterschap was gevestigd. Dit archief werd door waterschap De Markgronden in 1987 samen met het
archief van waterschap De Laakse Vaart ondergebracht in het gemeentelijk archiefdepot te Etten-Leur
dat wordt beheerd door streekarchivaat De Markkant.
De dossiers en stukken bevatten nog veel nieten en paperclips. Ze waren gehecht met niet- duurzame
hechtmechanismen. Enkele stukken waren ook aangevreten door muizen. Het archief was in een
eerder stadium door medewerkers van het Stadsarchief op schimmels gecontroleerd. Vervolgens
waren enkele stukken bestraald. Ook de dossieromslagen en dozen waren niet zuurvrij. Bij de
inventarisatie zijn alle ijzerwaren verwijderd en de dossiers vervangen door zuurvrije omslagen en
duurzame hechtmechanismen. Vervolgens zijn de omslagen en het kaartmateriaal in duurzame dozen
opgeslagen. Het kaartmateriaal is opgeborgen in zuurvrije dozen van een apart formaat.
Het waterschap De Markgronden werd opgeheven in 1994 en ging op in het waterschap Mark en
Weerijs. Het bestuur hiervan besloot de statische archieven van alle voorgangers van dit waterschap
te concentreren bij het Stadsarchief van Breda als de archiefbewaarplaats van het waterschap, als
gevolg van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Breda. In 1997werden de archieven
van het waterschap De Haagsche Beemden en haar voorgangers overgebracht vanuit Etten-Leur
naar het Stadsarchief van Breda. In 1999 is door het waterschap Mark en Weerijs aan het
Stadsarchief van Breda 2,5 meter archief met aanvullingen van de waterschappen De Haagsche
Beemden en De Markgronden overgedragen. Deze stukken zijn in het archief van het waterschap De
Haagsche Beemden bij de bewerking ervan opgenomen.
Beperkende bepalingen gelden uitsluitend voor de op termijn vernietigbare stukken betreffende
personeelsleden.
Het archief, met bescheiden over de periode 1942-1985, besloeg véör de aanvang van de
inventarisatie circa 9,5 meter planklengte. Na schoning en ompakken bedraagt de omvang 6 meter.
Verantwoording van de inventarisatie
Het bewerkte archief besloeg de periode van de oprichting in 1942 tot de opheffing van het
waterschap de Haagsche Beemden in 1985. Er bestond een plaatsingslij st, eigenlijk meer een
magazijnlijst, van het grootste deel van het in het depot aangetroffen archief dat een lengte had van
7,5 m. Deze lijst is in 1986 in twee dagen gemaakt door M. de Kleijn uit Herpen in opdracht van de
rechtsopvolger. Hij sprak overigens zelf van inventarisatie, maar was aan vernietiging niet
toegekomen en de volgorde wat de code betreft klopte ook niet. Het meeste was opgeborgen in oude
standaardarchiefdozen, met uitzondering van enkele registers en kaarten. Daarnaast behoorden bij dit
blok vijf afwijkende dozen waarnaar De Kleijn niet had gekeken. In een ervan bleek zich

correspondentie van de secretaris-penningmeester van het Parochieel Sociaal-Charitatief Centrum te
Prinsenbeek te bevinden. Deze secretaris was de voorganger van waterschapssecretaris Geerards.
Deze stukken zijn overgebracht naar het eveneens bij het Stadsarchief van Breda berustende archief
hiervan. Dit was voor een medewerker aanleiding om daarvan een inventaris te maken.
Er was ook een dossierinventaris van 1,8 m later overgebrachte stukken, vooral betreffende de
financiën. In beide blokken bevonden zich stukken van rechtsvoorgangers die op een enkele
uitzondering na zullen worden overgebracht naar de betreffende archieven, waarvan een plaatsingslij
St bestaat.
Persoonsdossiers werden, net zoals in 1986, niet aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze nooit
bestaan, want de daarin thuishorende stukken zijn verspreid over diverse dossiers aangetroffen. Door
het geringe aantal personeelsleden hoefde dit geen problemen op te leveren.
Stukken over de Tweede Wereldoorlog en andere onderwerpen van cultuurhistorische waarde zijn
bewaard vanwege de invloed op het handelen van het waterschap.
Bij het schrijven van de inventaris is consequent uitgegaan van de naam bij oprichting:waterschap "De
Haagsche Beemden". Met "de Haagse Beemden" wordt het poldergebied bedoeld.
Bij de indeling van de inventaris is uitgegaan van het basisschema "Inventaris Waterschappen" van de
Provinciale Inspectie van de Archieven in Zuid-Holland.
Van een voorselectie voor vernietiging of van vernietiging gedurende de periode van het archief is
niets gebleken. Dit gezien de brief bij de plaatsingslijst van M. de Kleijn, de inhoud van de dossiers en
het ontbreken van verklaring(en) van vernietiging.
Bij de selectie is gebruik gemaakt van de lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende
archiefbescheiden van na 1935 (goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 1989).Van de te
vernietigen bescheiden wordt een verklaring van vernietiging opgesteld. De lengte van deze stukken
bedraagt circa 3,5 meter.
Aanwijzingen voor de archiefgebruiker
Het archief van het waterschap De Haagsche Beemden is beschreven naar onderwerp. Binnen de
onderwerpsrubrieken is een chronologische volgorde aangehouden. Bij de inventarisatie zijn de
stukken gerubriceerd volgens een ordeningsschema dat is gebaseerd op het standaardschema dat is
ontworpen door de Zuid-Hollandse Provinciale Archiefinspectie.
Men dient er bij het gebruik van deze inventaris op te letten dat bij het zoeken naar stukken over een
bepaald onderwerp behalve de onderwerpsrubriek ook de rubriek "Stukken van algemene aard" wordt
geraadpleegd. Hierin zijn notulen te vinden van de vergaderingen van ingelanden en het dagelijks
bestuur waarin veel aanvullende informatie staat.
Het archief is openbaar voor zover hierop geen beperkende bepalingen van toepassing zijn.
De inventaris is in de periode september 2002 - mei 2003 tot stand gekomen in het kader van de
opleiding V.V.A. (Voortgezette Vorming Archiefbeheer). Mijn dank gaat uit naar mijn mentor Henriëtte
Huijgens van het Stadsarchief van Breda en mijn docent Gert Bink van de opleiding V.V.A. voor hun
hulp.

A.W.L de Labije mei 2003

Lijst van bestuursleden van waterschap De Haagsche Beemden
Voorzitters
J. Sterkens

1942-1959

A.Luijkx

1959-1983

J. van Rosmeulen

1983-1985

Secretarissen
G.B. Olislagers 1942-1959
A.T.M.Geerards 1959-1985

Penningmeesters
C.P. Nooyens

1942-1959

P.W. Verschuuren

1959-1985

Inventaris van het archief van het waterschap De Haagsche Beemden,
1942-1985.

1.

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1,2 en 3

4-10

11

12

Notulen van de algemene vergaderingen van de ingelanden, 19431985.
1
1943-1959
2
1960-1970
3
1971-1985
omslag
Notulen van de vergaderingen van het (voorlopig) dagelijks
bestuur, 1942-1985.
1942 juli- 1943 juni
4
5
1943 juli-1950 juni
6
1950 juli- 1959 juli
1959 juli 20 - 1963 december
7
8
1964-1970
9
1971-1976
omslag
10
1977-1985
omslag

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden van
het waterschap De Haagsche Beemden, 1946.
Stukken met informatie over het waterschap, het bestuur
en de taken, bestemd voor instellingen in Noord Brabant
of het Centraal Bureau van de Statistiek, 1947-1964.
N.B. //e? waterschap ste/Je ze/f geen y'aarvers/üg-erc op.

2.

ORGANISATIE

2.1.

Ontstaan, ontwikkeling en territoir
Zie ook belastingen en heffingen 3.4.4.

13

Memorandum van de voorzitters van de waterschappen
Halle en Strijpen en Weimeren aan gedeputeerde staten
over het doorzetten van de plannen voor een waterschap
om zo de waterstaatskundige problemen in het gebied
aan te pakken, 1937

1 omslag
2 banden

2 omslagen
5 banden

2 delen

1 omslag

1 stuk

14

15

16

17

18

19

20

21

21A

22

2.2.

23

24

Stukken betreffende de opgeheven waterschappen en de
oprichting van het waterschap De Haagsche Beemden, 19411947, 1962..

1 omslag

Stukken betreffende de bescherming van natuurgebieden welke
gedeeltelijk onder het territoir van het waterschap behoren, 1942.

2 stukken

Stukken betreffende de wijziging van de waterschapsgrens door
opheffing van waterschap de Boeimeer, 1952-1953.

1 omslag

Stukken betreffende grenswijzigingen met aanliggende
waterschappen, mede als gevolg van verbeteringswerken en het
verleggen van de rivier de Mark, 1959-1971.
N.B. Me? grewsfozarten e« oes?e&£e«.

1 omslag

Kaarten van de grens van het waterschap en de diverse polders,
1966.
NB. i&zarterc z?/« vanwege /zwn/brmaütf apar? opgeborgen.

1 band

Dossier inzake het ontwerpen en vaststellen van het
waterschapswapen, 1968-1977.
N.B. Me? georwfo e-xemp/aar van «e? watóracna^wapen.

1 omslag

Nota "Het waterschapsbestel in Noord-Brabant" van de provincie
Noord-Brabant met bijlagen, 1970.

1 omslag

Besluit van de provincie Noord-Brabant voor het niet meer onder
beheer van het waterschap laten vallen van de slaperdijken, met
bijlagen, 1966-1976.

1 omslag

Rapport en artikelen over een onderzoek van de Studiecommissie
Waterschappen over een reorganisatie van het waterschapsbestel
in Nederland, 1972-1974.

1 omslag

Stukken betreffende de concentratie van waterschappen, de
voorbereiding en de uiteindelijke opheffing van het waterschap,
1979-1985.

1 pak

Bestuur

Stukken betreffende de samenstelling van het (dagelijks)
bestuur en onderlinge contacten tussen de leden, 1943-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de vergadering van ingelanden, (1940)
1943-1945.

1 omslag

25

26

26A

2.3.
27

28

2.4.
29

30

30A

31

31A

Agenda's voor de vergadering van Hoofdingelanden, met
bijlagen, 1944-1969.

1 omslag

Processen-verbaal van de verkiezingen van de leden van het
dagelijks bestuur, 1949-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden van
aankoop, vervreemding en verpachting van eigendommen door
de algemene vergadering aan het dagelijks bestuur van het
waterschap, 1960-1984

1 omslag

Reglementen bestuursinrichting
Reglement van orde voor de vergadering van de
hoofdingelanden, 1943.

1 stuk

Algemeen Waterschapsreglement van de provincie NoordBrabant, 1980.

1 stuk

Betrekkingen tot andere lichamen
Notulen van de besprekingen tussen de dagelijks besturen van
het Heemraadschap van de Mark en Dintel en het waterschap De
Haagsche Beemden over het plan voor verbetering van de
ontwatering van de Haagse Beemden in verband met
verbeteringswerken aan de rivier de Mark, 1943-1947.

1 omslag

Stukken betreffende het reglement en de Keur van
Heemraadschap van de Mark en Dintel, 1950-1965.

1 omslag

Correspondentie over handelingen van particuliere nietingelanden die onrust veroorzaken bij bestuur of gebruikers
van de polders, 1950-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de verdeling van de aanslag door het
Heemraadschap Mark en Dintel, 1953.

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting van het Hoogheemraadschap
de Brabantse Bandijk, 1953-1968.

1 omslag

32

Stukken betreffende het bestemmingsplan I en II Haagse
Beemden Oost van de gemeente Prinsenbeek, 1966-1970

33

Notulen van de bespreking van het waterschap met het
heemraadschap van de Mark en Dintel over diverse kunstwerken,
kades en tijdelijke uitlaatsluizen, 1967.

1 omslag

1 stuk

34

35

36

37

38

39

40

41

Stukken betreffende de toestemming van het waterschap
met bestemmingsplan West III van de gemeente Prinsenbeek,
1969

1 omslag

Stukken betreffende het bestemmingsplan omgeving
Gageldonkseweg van de gemeente Prinsenbeek, 1971.

1 omslag

Stukken betreffende het ontwerpbestemmingsplan
Natuurgebieden 1971, de Berk, Hoeve bij 't Liesbosch, Haagse
Dijk en Strijpen van de gemeente Prinsenbeek, 1971.

1 omslag

Stukken betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Landelijk
gebied van de gemeente Breda, 1971.

lomslag

Stukken betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Natuur- en
Bosgebied van de gemeente Etten-Leur, 1972.

1 omslag

Rapporten van de gemeente Breda tezamen vormend het
concept-structuurplan Haagse Beemden, 1975.

1 omslag

Stukken betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied
van de gemeente Prinsenbeek, 1977.

1 omslag

Verslag van bespreking met Hoogheemraadschap West Brabant
over de afwatering van de Mark en Dintel en aanpassing
Dintelsas-sluizen, met bijlage, 1979.

2 stukken

3. Hulpmiddelen bij de taakuitvoering
3.1 Personeel
3.1.1 Benoeming en ontslag; instructies, regelingen.
42

43

Instructies voor de polderwachter en de watermolenaar in
de polder van Zwartenberg in de gemeente Etten-Leur, van
kracht gebleven in 1942, 1921-1933.

1 omslag

Stukken betreffende de wachtgelduitkeringen voor bestuurders
en werknemers van de opgeheven waterschappen, 1942-1943.

1 omslag

Stukken betreffende de verhogingen van en toeslag op de
bezoldiging van de secretaris, penningmeester en overig
personeel, 1942-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de aanstelling en loopbaan van de
watermolenaar, de sluiswachters en de polderwachters
1942-1971.

1 omslag

46

Stukken betreffende aanstellingskeuringen, 1943-1959.

1 omslag

47

Correspondentie met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden
van de polderarbeiders, 1947-1971.

1 omslag

Reglementen voor waterschapsambtenaren in de provincie
Noord-Brabant met bijlagen, 1948-1985.

1 pak

Instructie voor de penningmeester voor het beheer van gelden,
1950.

1 stuk

Dossier inzake deelneming van de losse arbeiders van het
waterschap in het Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw,
1950-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de rechtspositie van de polderarbeiders,
1955-1959.

1 omslag

44

45

48

49

50

51

52

53

53 A

54

55

56

3.1.2
57

58

3.2.
59

60

Stukken betreffende de pensioengrondslagen en
inkoop van pensioen door polderwerkers,
opsporingsambtenaren en bestuursleden, 1955-1985.

1 pak

Besluiten van de vergadering van ingelanden tot vaststelling
van de salarisverordening , voor ambtenaren in dienst van het
waterschap en de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van
Noord Brabant, 1960-1975.

lomslag

Besluit tot deelname aan de Premiespaarregeling voor het
personeel in vaste dienst, met bijlage, 1962.

1 omslag

Stukken betreffende de aanstelling en het pensioen van
individuele werknemers, 1964-1976.

1 omslag

Besluit van de Algemene Vergadering tot toetreding tot de
interprovinciale ziektekosten regeling, met bijlagen,1967-1968.

1 omslag

Stukken betreffende de aanstelling, het ontslag en instructies van
de opsporingsambtenaar, 1981-1982.

1 omslag

j

Secretarissen en penningmeesters
Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van de
secretaris, 1942-1973.

1 omslag

Stukken betreffendede aanstelling en het ontslag van de
penningmeester, 1942-1982.

1 omslag

Archiefzorg en beheer
Stukken betreffende de registratuur en het archiefbeheer,
1943-1982.

1 omslag

Inventaris van de archieven van de rechtsvoorgangers en
correspondentie over het overbrengen van de archieven van de
rechtsvoorgangers naar het Stadsarchief van de gemeente Breda,
1948-1959.

1 omslag

3.3.

Eigendom

3.3.1

Eigendomsregistratie; Zie ook inventarisnummer 39

61

62

63

64

Correspondentie met de Commissaris van de
Provincie Noord Brabant over de problemen rond de waardering
van eigendommen van de rechtsvoorgangers met register ervan,
1942-1949.

1 omslag

Staten van eigendommen, exploitatieoverzichten en
inventarislijsten,1942-1959.

1 omslag

Registers voor uitkeringen aan Ingelanden van de opgeheven
waterschappen, 1942-1945.

4 delen

Stukken betreffende het op naam van het waterschap stellen
Een gedeelte van de weg van Vormen, vanaf de Vloeigracht
tot sectie B nr. 875, derhalve ten oosten van sectie B nr. 364
te Prinsenbeek, 1951-1958.

lomslag

3.3.2. Bezit, verbetering en onderhoud
65

66

67

68

68A

69

70

Stukken betreffende het onderhoud en de verbeteringen van het
woonhuis en de windwatermolen in de polder van Zwartenberg
in de gemeente Etten-Leur, 1942-1962.
NB. Zie voor funktioneren als gemaal onder 4.2.2.

1 omslag

Stukken betreffende de schade aan en de herplant van bomen in
de Tweede Wereldoorlog en de jaren erna, 1942-1952.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhoud en de verhuur van de
losplaats van het industrieterrein Zwartenberg te Etten-Leur,
1948-1972.

1 omslag

Stukken betreffende het beplantingsplan voor Haagse dijk en
Zeedijk in de polder Zwartenberg te Etten Leur, 1951.

1 omslag

Stukken betreffende de verlening van visvergunningen, 1943,
1950- 1984.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een rioolafvoerleiding met
bijbehorende rioolzuiveringsinstallatie van Breda naar het
Hollandsch Diep door het beheersgebied van het waterschap,
1960-1965.

1 omslag

Stukken betreffende het plan van behandeling voor de wegbeplantingen in de Zwartenbergsche Polder eigendom van het
waterschap, 1963.

1 omslag

70A

71

72

Stukken betreffende het recht van opstal op perceel sectie D nr.
1291 teEttenLeur, 1970.

1 omslag

Stukken betreffende de jaarlijkse pacht van twee particulieren
voor het gebruik van twee stroken grond aan de Overveldsestraat
in de gemeente Prinsenbeek, 1984.

1 omslag

Rapport van de heidemij adviesbureau voor de taludverzakkmgen
van waterloop 42 in de Zwartenbergse Polder, met bijlagen,
1985.

1 stuk

3.3.3. Verwerving en overdracht
73

74

75

76

77

78

79

80

Stukken betreffende de brandverzekering van de Zwartenbergse
molen, 1942-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van opperhout van diverse
percelen, 1942-1954.

1 omslag

Dossier inzake de vordering op de vlasfabriek Zwartenberg voor
het onrechtmatig gebruik van waterschapsgrond, met akte van de
daarop volgende grondruil, 1943-1950.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhoud, de subsidiering en de
verkoop van de Zwartenbergse Molen aan de gemeente EttenLeur, 1952-1970.
NB. Me£ overzzcAï over Je gesc/z/edenz'.s' van Je mo/e«.

1 omslag

Stukken betreffende de verpachting en verkoop van perceel "Het
Torentje", sectie D nr. 25, in de gemeente Etten-Leur, 19531955.
NB. A/cte onïèreefo.

1 omslag

Stukken betreffende de overdracht van het eigendom van de
Leegstraat aan de gemeente Breda, 1954-1959.
NB. AAfe ontóree&t

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop aan het Heemraadschap van de
Mark en Dintel van de percelen grond sectie C nrs. 431, 412 en
484 alsmede enige ongenummerde gedeelten, gelegen in de
gemeente Etten-Leur, in verband met verbeteringswerken aan de
rivier de Mark, 1959-1962.
NB. M t e orctóree^.
Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Breda van
ongenummerde percelen grond aan de Leegstraat, 1960.
NB. AA^e onröree&t

1 omslag

1 omslag

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Prinsenbeek
van grond voor de aanleg en verbetering van de Strijpenseweg,
1960-1961.
N.B. Me£ gewaarmerkteteAera'ngene« afoe van overJrac/tf
ontóreefe.

1 omslag

Stukken betreffende verzoeken namens de gemeente Breda aan
de provincie tot onttrekking van gedeelten van de Leegstraat aan
het openbaar verkeer, 1961-1967.
N.B. De provzncte 7Voor<i-.öraöan£ wz'/We verzoeten va« a'e
gemeente #reJa mez* èe/zanJe/e«.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van een perceel
grond, sectie C nr. 364, aan de Provinciale Noord-Brabantse
Electriciteits Maatschappij voor de bouw van een 10 kV-station,
1962.
NB. A&te on/óreefe.

1 omslag

Dossier inzake de de aankoop van gronden nodig voor de bouw
en toegankelijkheid van een gemaal in de polder Kraayennest,
1962-1968.

1 omslag

Dossier inzake de verkoop aan de gemeente Breda van grond in
de gemeente Prinsenbeek, sectie B nr. 360, 1963-1964.

1 omslag

Dossier inzake de verkoop van het polderhuis en circa 3200 m^
grond, sectie C nrs. 497, 499, 500, 501 en 364, gelegen in de
gemeente Etten-Leur, 1965-1967.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Etten-Leur van
een perceel grond, in de gemeente Prinsenbeek nabij sectie C nr.
611, 1966.
NB. AArte onïèreeAl
Besluit van het dagelijks bestuur totde verkoop aan de provincie
Noord-Brabant van de percelen sectie C nrs. 356 en 364, gelegen
in de gemeente Etten-Leur, 1967, 1968.
NB. AA/e ontóreefö.
Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Prinsenbeek
van een perceel grond en een waterloop, sectie H nr. 834, nabij
het Brouwersbos te Prinsenbeek, 1971.
NB. A&te ontóreefe.

Stukken betreffende de verkoop van de loswal Zwartenberg,
sectie C nr. 619, gelegen in de gemeente Etten-Leur, 1971-1973.
NB. A&te ontóreeAl

1 omslag

2 stukken

1 omslag

1 omslag

91

92

Stukken betreffende de verkoop van percelen grond, sectie H nrs.
311,315, 343 en 344, gelegen in de gemeente Prinsenbeek en
sectie M nr. 252, gelegen in de gemeente Etten-Leur, 1972.
NB. A t e oftïèreetó.
Stukken betreffende de verkoop aan Staatsbosbeheer van grond,
sectie M nrs. 286 en 139, gelegen in de gemeente Etten-Leur, en
sectie H nr. 658, gelegen in de gemeente Prinsenbeek, 1973.

1 omslag

1 omslag

NB. A t e onröreefo.
93

94

95

96

97

98

100

101

102

Dossier inzake de overname van watergangen door de gemeente
Prinsenbeek, sectie C, E, F en H, 1973-1974.
Stukken betreffende de verkoop van grond aan de gemeente
Breda, sectie F nr. 2735, sectie G nr. 1170 en sectie H nrs. 3118
en 3119, kadastraal bekend gemeente Prinsenbeek, 1975.
NB. A t e oHfèreefo.
Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente Breda van een
gedeelte van een perceel, sectie K nr. 1197, kadastraal bekend
gemeente Breda, 1976-1977.
NB. A t e owtöreefe.
Stukken betreffende de overdracht van eigendommen van het
waterschap aan de gemeente Breda voor de realisering van de
bestemmingsplannen in het gebied Haagse Beemden Oost,
1981-1985.
NB. A t e owtf>7-eefo.
Stukken betreffende de verkoop van grond gelegen aan de
Strijpenseweg sectie M 758 en M 759 gelegen in Etten- Leur en
sectie H nr. 80 gelegen in Prinsenbeek, 1983-1984
NB. A t e owtóreefa.
Stukken betreffende de overeenkomst van grondruil van percelen
rond de gemeente Etten-Leur, nodig voor de aanleg van een
fietspad aan de Liesbosweg te Etten-Leur, sectie M, 1984.
NB. A t e orcröreefo.
Stukken betreffende de overdracht van grond achter sporthal De
Linde aan de gemeente Prinsenbeek, sectie E, 1984.
NB. A t e orcföreeAl
Dossier inzake de grondruil nabij de Schutsestraat te
Prinsenbeek, sectie H nr. 906, 1984-1985.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 pak

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

Dossier inzake de grondruil met de gemeente Etten Leur
Van een aantal percelen, sectie M, nodig voor de aanleg van
10

Fietspaden langs de Attelakenseweg te Etten Leur, 1985.

3.4.

1 omslag

Financiën

3.4.1. Financieel beheer
103

Processen-verbaal van de controle van de kas en de boeken,
1941-1979.

1 omslag

11

3.4.2. Begrotingen
104-126

104

Begrotingen, met memories van toelichting en besluiten tot
wijziging van de dienstjaren 1943/1944-1985.
NB. Tot 1962 liep het dienstjaar van 1 juli—30 juni.
De begrotingsperiode 1961-1962 liep van
1 juli 1961-31 december 1962.
1943/1944

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1944/1945-1947/1948
1948/1949-1955/1956
1956/1957-1961/1962
1963-1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

3.4.3.

Jaarrekeningen

126

Besluit van de provincie om tot sluiting van de jaarrekening
1939/41 van waterschap Abroek, rechtsvoorganger over te gaan,
1942.

127-135

22 omslagen

Jaarrekeningen, met bijlagen, 1942-1985.

1 stuk
2 pakken,
7 omslagen

N.B1. De jaarrekening van 1958/1959 ontbreekt.
2.Tof 79(52 /iep to èoeA/aar van 7 ./w/i tor en me?
Deyaarre&enmg vaw 79(57/7962 6efro/ae/?erioa?e va«
ijw/i 7967 tof en mef 37 t/ecemèer 7962. Daarna /zep
van 7janwan f/m 37
127
128

1942/1943-1953/1954
1954/1955-1959/1960

1 pak
1 pak

12

129
130
131
132
133
134
135

1960/1961-1965
1961/1962
1966-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1982
1983
1984
1985

136-140 Giroregisters, 1944-1957.
136
137
138
139
140

1944 mei -195 0 september
1950 oktober -1952 november 4
1952 november 4 - 1953 december 30
1953 december 30 - 1955 november 30
1955 november 30 - 1957 oktober 25

141- 142 Journalen van inkomsten en uitgaven, 1942-1960.
141
142

1942 juli -1950 oktober 14
1950 oktober 14-1960 november

13

3.4.4. Grootboek en grootboekkaarten
143-167

Grootboek en grootboekkaarten, 1960/1961-1985.

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

21 omslagen
4 pakken

1960/1961
1961/1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

3.4.5. Belastingen en heffingen

168

169

170

171

Stukken betreffende de opmaak van de legger van de
hectarentalen, 1942-1944.

1 omslag

Stukken betreffende de uitbreiding van het gebied klasse B van
de omslagregeling, nodig voor de verbetering van de ontwatering
van gronden in de Kroeten, Moeren, Moskens, Burgst,
Gageldonk en Vormen, 1943-1959.

1 omslag

Stukken betreffende de wijziging van het bijzonder reglement in
verband met de omslag, 1943-1957.

1 omslag

Correspondentie met de provincie over bezwaren tegen de
omslag, 1944-1945.

1 omslag

14

172

Circulaires met verzoeken van de Noord Brabantse
waterschapsbond en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst om
informatie over de hoogte respectievelijk de verhoging van de
waterschapslasten met beantwoording, 1946-1948.
1 omslag

173

174

175

176

177

178

179

Stukken betreffende wijzigingen van de omslag en de indeling in
klassen van grondgebied door het heemraadschap van de Mark en
Dintel en de bedenkingen van het waterschap daartegen, 19501959.

1 omslag

Stukken betreffende de classificaties van Hoogheemraadschap
De Brabantse Bandijk en de nieuwe belasting waardoor de
gemeenten en waterschappen omslagplichtig werden, 1955-1967.

1 omslag

Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de
mechanische leggeradministratie en centrale invordering van de
waterschapslasten via het heemraadschap van de Mark en Dintel,
1964-1972.

1 pak

Kaarten van de klassenindeling 1968, met bijlagen, 1967-1968.
*N.B. Zze oo£ mv./jr. 274.

1 omslag

Besluiten in de algemene vergadering tot deelname aan de
gemeenschappelijke regeling tot het mechanisch vervaardigen
van vastgoedadministraties en centrale invordering van
waterschapslasten, met bijlagen, 1975-1983.

1 omslag

Besluiten in de algemene vergadering tot wijziging van de
omslagbedragen, 1977-1985.

1 omslag

Besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de
omslagverordening , met bijlagen 1981-1985.

1 omslag

4.

UITVOERING VAN DE TAAK

4.1.

Toezicht

180

Keuren of politieverordeningen, met bijlagen 1942-1981.
N.B. Me? feurfozart va« iP75.

1 omslag

181

Stukken betreffende handhaving van de keur, 1974-1984.

1 omslag

15

4.1.1. Vergunningen en ontheffingen
182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

Stukken betreffende de aanvraag van de vergunning voor de
Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij voor het
leggen van kabels in de buitenwijken van de gemeente EttenLeur, 1947.

1 omslag

Ontheffing voor het verleggen van een dam van de zuidelijke
zijde van een perceel naar de noordelijke zijde, gelegen aan de
Zeedijk in de gemeente Etten-Leur, sectie C nr. 67, 1948.

1 stuk

Stukken betreffende de afwatering van en de verleende
ontheffing aan Hollandse Kunstzijde Industrie Breda voor het
gedeeltelijk verleggen van een poldersloot, 1947-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming voor het maken van een
uitweg voor het perceel sectie C nrs. 254 en 25, het aanleggen
van een duiker en het afgraven van de dijk aan de Groenedijk te
Etten-Leur, 1949.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming voor het leggen van een
dam voor een uitweg op de Zeedijk, perceel sectie C nr. 68, in
Zwartenberg te Etten-Leur, 1950.

2 stukken

Vergunning voor het leggen van een gastransportleiding van Leur
naar Zevenbergen, 1949-1968.
N.B. /« 7P65 w tfeze o«z7ze$?ng op naam geste/J varc Je 7/. F.
TVetffer/anase Gasunze te Sc/zznnen.

1 omslag

Stukken betreffende de aan de fabriek "Wittouck" van de
Centrale Suiker Maatschappij verleende toestemming voor het
verleggen en dempen van watergangen voor de aanleg van een
smalspoorlijn door de Leegstraat te Breda, 1950.

1 omslag

Ontheffing voor het leggen van een hoogspanningskabel van 150
Kv Breda naar 10 Kv station Prinsenbeek Groot Overveld naar de
hoogspanningsruimte Zwartenberg te Etten-Leur, met bijlagen,
1951.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming voor het ophogen van de
percelen nrs. 109-110 en 116-118 met bietenklei afkomstig van
de Centrale Suiker Maatschappij te Breda, 1952-1957.

1 omslag

Vergunning voor het hebben van een oprit naar de Zeedijk sectie
C nr. 5 6 te Etten-Leur, 1953.

1 stuk

16

191A

192

193

194

194 A

195

196

197

198

199

200

Vergunning voor J. de Jong te Prinsenbeek voor het slechten van
de binnendijk op perceel de Hille in Kraayennest, met bijlagen,
1955-1956.

1 omslag

Aanvraag van en toestemming voor de fabriek "Wittouck" van de
Centrale Suiker Maatschappij te Breda voor het verleggen van
een leiding in het jaagpad, 1957.

2 stukken

Ontheffingen voor het Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en
telefonie voor het leggen van en kabel van Breda naar
Zevenbergen, met bijlagen 1957.

1 omslag

Vergunning voor het plaatsen van twee windmolens ofwel een
molen met een dam tussen de Asterdse sluis en de sluis bij
Hintelaken, 1958.

2 stukken

Vergunning van de Nederlandse Spoorwegen voor het hebben
van een dam in de spoorsloot nabij km 7.770 aan de oostzijde
van de spoorweg Breda-Rotterdam, met bijlagen, 1958.
iV.2?. Zze oo& z'rcv.rcr. 207.

1 omslag

Vergunning voor de N.V. Waterleidingmaatschappij "Noord
voor het leggen van een buisleiding in de omgeving van
Zwartenberg te Etten-Leur, 1959.

1 stuk

Vergunningen verleend aan de Provinciale Noordbrabantse
Electriciteits-maatschappij voor het leggen van kabels in
de gemeente Etten-Leur, 1959-1974.

1 omslag

Vergunningen verleend aan Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie
en telefonie te Breda voor het leggen van telefoonkabels
voor uitbreiding van het telefoonnet te Prinsenbeek, 1959, 1977.

1 omslag

Toestemming aan de fabriek "Wittouck" van de Centrale Suiker
Maatschappij tot de aanleg van een bezinkvijver, 1959-1960.
N.B. Te&emng- o«£èree££
Stukken betreffende de aan de Provinciale Noord-Brabantse
Electriciteits Maatschappij verleende toestemming voor de bouw
van een 10 kV-transformatorstation en het leggen van een kabel
in de Haagsche Dijk, 1962.
N.B. Zze oo& z'nverctamwummer 75<5.
Stukken betreffende een vergunning voor de Nederlandse
Spoorwegen voor het verwijderen van ijzeren bruggen in de
spoorweg Breda - Rotterdam en het aanbrengen van een aarden
dam ter hoogte van km 8.072, 1963-1965.

2 stukken

1 omslag

1 omslag

17

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Stukken betreffende een vergunning van de Nederlandse
Spoorwegen voor het leggen van een dam door het waterschap in
de spoorsloot nabij km 7.770, aan de oostzijde van de spoorweg
Breda - Rotterdam, 1964.
N.B. Zie ook inv.nr. 194A.
Stukken betreffende de instemming van het waterschap met het
plan van Rijkswaterstaat voor aansluiting van de noordelijke
invalsweg van Breda op Rijksweg 16 en de bouw van viaduct
Klein Overveld, inclusief de bijbehorende waterhuishoudkundige
aanpassingen, 1966.
N.B. Me?te&em'ngercvan gronrfwer^ew.

1 omslag

1 omslag

Vergunningen aan de nv Nederlandse Gasunie te Schinnen voor
de aanleg van aardgasleidingen, met bijlagen 1966.

1 omslag

Inkomende en uitgaande stukken betreffende de lozings- en
ontgrondingsvergunningen verleend aan de Algemene Verhuuren Ontginningsmaatschappij voor werkzaamheden aan
Rijksweg 16 en de Noordelijke Randweg, 1967.

1 omslag

Stukken betreffende een waterlozingsvergunning voor
Aannemings- en Ontginningsmaatschappij Eimert Bouman,
alsmede de toestemming voor waterafvoer via leidingen van het
waterschap in verband met de zandwinning in "De Kuil" te
Prinsenbeek, 1967-1968.

1 omslag

Vergunning voor de gemeente Prinsenbeek voor het lozen van
overstortwater uit de riolering in noodoverlaten, voor het
bestemmingsplan West, met bijlagen, 1968.

2 stukken

Ontheffingen voor de aanleg van rioolwaterpersleidingen van
Terheijden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de
gemeente Breda, met bijlagen, 1968.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming aan N.V.
Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda voor het
leggen van buizen in de omgeving van de Zevenbergseweg te
Etten-Leur, 1969.

1 omslag

Vergunning voor de N.V. Provinciale Noordbrabantse
Electriciteitsmaatschappij voor het plaatsen van een
transformatorkast aan de Rietdijk te Prinsenbeek, met bijlagen,
1979.

1 omslag

Inkomende en uitgaande stukken betreffende
ontgrondingsvergunningen, mede door toedoen van het
waterschap zijn deze niet routinematig door de provincie
afgewerkt, 1970-1977.

1 omslag

18

211

212

213

214

215

Vergunningen aan Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en
telefonie voor het leggen van kabels in Breda en Etten-Leur VI,
1971-1972.

1 omslag

Vergunning van de provincie Noord-Brabant en stukken
betreffende het dichtmaken van twee duikers in de provinciale
weg Etten-Leur - Zevenbergen, 1972-1973.

1 omslag

Stukken betreffende een ontheffing voor de Nederlandse
Spoorwegen voor het dempen van een sloot en het graven van
een nieuwe sloot voor de bouw van het emplacement Breda
Hoog, 1972.

1 omslag

Ontheffing voor de gemeente Prinsenbeek voor het maken van
regenwateroverstort I, het verleggen van overstort E en het
opschonen en verruimen van een waterloop, voor het
bestemmingsplan Kapelakkers/Molenstraat in de gemeente
Prinsenbeek, met bijlagen, 1972.

1 omslag

Vergunning voor het leggen van een duiker grenzend aan de
percelen nrs. 508 en 509 te Prinsenbeek, met bijlagen, 1973.

1 omslag

216

Stukken betreffende een ontheffing voor de gemeente Terheijden
voor het aanleggen en onderhouden van een rioolwaterpersleiding
door het gebied Haagse Beemden Oost voor de aansluiting op de
rioolwaterzuiveringsinstallatie nabij Nieuwveer, 1973.

217

Stukken betreffende een vergunning voor het leggen van een dam
met duiker in perceel sectie H nr. 444 te Prinsenbeek, 1974.

1 omslag

Stukken betreffende een vergunning voor het leggen van een
duiker in perceel sectie H nr. 487 te Prinsenbeek, 1974.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming van het waterschap voor het
lozen van drainage voor het tuinplan van de Suikerunie te Breda,
1975.

1 omslag

Stukken betreffende de vergunning voor N.V. Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda voor het aanleggen
van een transportleiding Breda - Prinsenbeek en het aanbrengen
van een drietal duikers op plaatsen waar de watergangen worden
gekruist, 1977.

1 omslag

Stukken betreffende de vergunning voor het Gemeentelijk
Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen voor de
aanleg van een gasleiding in de Attelakenseweg, 1977.

1 omslag

1 omslag

218

219

220

220A

19

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Besluit tot toestemming voor de aanleg van eenrijdam aan de
Leursebaan te Breda, met bijlage, 1978.

2 stukken

Stukken betreffende de toestemming voor het verplaatsen van een
toegangsdam, gelegen in de zuidelijke bermsloot van de
Elshoutweg, sectie M nr. 298, te Etten-Leur, 1978.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming voor het vervangen van een
duiker in het spoor Roosendaal - Breda nabij km 18.918 door de
Nederlandse Spoorwegen, 1978.

1 omslag

Stukken betreffende een vergunning voor het leggen van een
duiker in perceel sectie H nr. 62 te Prinsenbeek, 1978.

1 omslag

Stukken betreffende de toestemming voor het leggen van een
dam in perceel nr. 207 te Prinsenbeek, 1979.

1 omslag

Besluit tot toestemming, voor het leggen van een dam aan de
Neelstraat te Prinsenbeek, met bijlage, 1979.

2 stukken

Besluit tot toestemming, voor het verleggen van een duiker en het
tevens hierin verwerken van een ondergrondse regenleiding in
perceel sectie H nr. 616 te Prinsenbeek, met bijlage, 1980.

2 stukken

Vergunning voor het leggen van een duiker in perceel sectie H nr.
500 te Prinsenbeek, met bijlagen, 1982.

1 omslag

Besluit tot toestemming aan het College van Gedeputeerde Staten
voor het afgraven van perceel H 924, 1989.

1 stuk

Vergunning voor het leggen van een duiker in perceel sectie H nr.
500 te Prinsenbeek, met bijlagen, 1982

1 omslag

Vergunning van het ministerie van Financiën aan het waterschap
voor het houden van een bermsloot en stuw langs de westzijde
van Rijksweg 16 onder Prinsenbeek tussen km 38.700 en 41.000,
1982.

1 stuk

Vergunning voor de gemeente Prinsenbeek voor een overstort op
het bedrijventerrein aan de Schutsestraat te Prinsenbeek, met
bijlagen, 1982.

1 omslag

Besluit tot de toestemming aan de Nederlandse Spoorwegen voor
het verleggen van een duiker nr. 17.054 onder de spoorweg
Roosendaal -Breda, met bijlagen, 1982.

1 omslag

Besluit tot toestemming voor het leggen van een dam tussen de
percelen sectie H nrs. 264 en 267 te Prinsenbeek, met bijlage,

2 stukken

20

1984.
235

236

237

238

239

4.2.

Vergunning voor het lozen van hemelwater in een sloot van het
waterschap door Aartsenfruit aan de Heilaarstraat te Breda, met
bijlagen, 1984.

1 omslag

Besluit tot toestemming voor het hebben van een brug over een
watergang aan de Oekelsestraat, sectie K nr. 73, kadastraal
bekend gemeente Breda, met bijlage, 1984.

2 stukken

Besluit tot toestemming voor het graven van een sloot tussen de
percelen H nrs. 159 enl60, gelegen aan de Halseweg te
Prinsenbeek, 1984-1985.

1 omslag

Besluit tot toestemming voor het leggen van een dam op perceel
sectie M nr. 131 te Etten-Leur, met bijlage. 1985.

2 stukken

Besluit tot toestemming voor het overkluizen van circa 50 meter
vliet aan de Viandendreef nr. 81 te Prinsenbeek, met bijlagen,
1985.

1 omslag

Regeling van de waterstand

4.2.1. Ontwatering;waterstand;ontpoldering
240

241

242

243

Stukken betreffende de ontwatering van de polder van
Zwartenberg, 1939-1945.
Rapport van de Nederlandse Heidemaatschappij over verbetering
van de ontwatering van de Haagse Beemden met een
hoogtelijnenkaart en een kaart met een ontwateringsplan, 1939(1941) en bijlagen, 1934-1940
NB: Z)e èzj7age« zz/'rc a/ftcwz.srig uzY voor/zeen zrav.nr. 549 /n
arc/zze/ccwg/o/weraaz' varc rec/ztevoorg-ang-ers".

1 omslag

1 omslag

Stukken betreffende het ontwateringsplan van de Haagse
Beemden en de gevolgen van het waterbeheer hierop door de
verbeteringswerken aan de rivier de Mark, uitgevoerd door het
heemraadschap van de Mark en Dintel, 1943-1961.

1 omslag

Correspondentie met het heemraadschap van de Mark en Dintel
over de regeling van het waterpeil van de rivier de Mark en de
gevolgen hiervan voor het waterschap de Haagsche Beemden,
1944-1956.

1 omslag

21

244

245

246

247

248

Stukken betreffende problemen met de lozing van water van
Heemraadschap Mark en Dintel op de Dintelsas en de gevolgen
hiervan voor de waterschappen "de Aa of Weerij s" en "de
Haagsche Beemden", 1948-1957.
NB: Me£ rapport varc Je com»«5.sze waterèe/zeeramg A'oorc?
5raèatt? over Je wafórstaa?&Mnaïgetoestarco'm Je/?rovmcz'e.

1 omslag

Stukken betreffende de overeenkomst tot omslagverhoging met
de eigenaren van gronden gelegen buitendijks van de polder van
Zwartenberg voor bemaling van hun gronden gelijk aan de
bemaling in de binnendijkse gronden, 1951-1952.

1 omslag

Notulen van de vergaderingen met de ingelanden, Provinciale
Waterstaat en de Cultuurtechnische Dienst voor het invoeren van
zomerbemaling in de Oostpolder en de polders Weimeren en
Halle, Kraayennest, Werft, Lange Bunders, Slangwijk en
Buitendijkse Slangwijk, alsmede gedeelten van Hooyendonk en
Rooskensdonk, 1951-1956.

1 omslag

Stukken betreffende het onderzoek naar en de registratie van
(grond)waterstanden, 1952-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering van de waterstaathuishouding
door zomerbemaling, 1954-1956.
N.B. 5evötf kaarten me( daarop mge^/ewra' ae diverse/>o/aers e«
Zzef onfwaterzngsp/aM.

1 omslag

Dossier inzake een actiebijeenkomst georganiseerd door de
waterschappen De Haagsche Beemden, De Aa of Weerij s en De
Bovenmark om de aandacht van de overheid te vestigen op de
door afwateringsproblemen ontstane noodtoestand, 1955.

1 omslag

Notulen van de commissie uit de waterschappen De Aa of
Weerij s, De Haagsche Beemden en De Bovenmark om het peil
van de rivier de Mark te verlagen en een betere ontwatering van
het gebied te bewerkstelligen, 1955-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de ontwatering van de percelen nrs. 114 en
115 gelegen in het gebeid De Emer nabij de fabriek "Wittouck"
van de Centrale Suiker Maatschappij, 1957.

1 omslag

Stukken betreffende de eerste fase van de ontwatering van het
gebied de Haagse Beemden Oost door de Nederlandse
Heidemaatschappij, 1957-1962.

1 omslag

253

Peilbesluit, 1958.

1 omslag

254

Rapport van de Nederlandse Heidemaatschappij nr. 828

249

250

251

252

22

betreffende de verbetering van de afwatering in het oostelijk deel
van het waterschap, 1961.
255

256

257

258

259

260

261

1 deel

Bestek en stukken betreffende de verbetering van de afwatering,
voor het gebied gelegen ten oosten van de spoorlijn Breda Dordrecht, door de bouw van een dubbele bemalingsinstallatie
ter vervanging van het oude gemaal Kraayennest, 1961-1967.
Stukken betreffende de grootte van het bemalingsgebied , voor
het nieuwe gemaal in de "Haagse Beemden Oost", 1962-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de tweede fase van de ontwatering van het
gebied de Haagse Beemden Oost door de Nederlandse
Heidemaatschappij. Deze fase betrof het openmaken van de
secundaire waterlopen nabij de Vloei gracht, 1962-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de inventarisatie van wegen en watergangen
in het oostelijk deel van de Haagse Beemden door de
Nederlandse Heidemaatschappij , 1964.

1 omslag

Stukken betreffende de ontpoldering van de Haagse Beemden
Oost,nodig voor de ontwikkeling van een woonwijk in de Haagse
Bemden, 1976-1985.

1 omslag

Nota van de Nederlandse Heidemaatschappij inzake de
beoordeling van de waterinlaat in het westelijk zandgebied van
het waterschap De Haagsche Beemden, 1978.

1 stuk

Stukken betreffende de aanpassing van de afwatering van de
Liesbosloop en een gedeelte van Prinsenbeek als gevolg van de
ontpoldering van de Haagse Beemden, 1985.
NB: me^ a£te« vara èercoJzgJe growJaan&open secrfe C «rs. 2/75,
7<50i, 2225 en 2204.

1 omslag

1 omslag

4.2.2. Gemalen
262

263

264

265

Stukken betreffende de aankoop, plaatsing en onderhoud van
5 en 8 cylinder Kromhout-dieselmotoren in gemaal Zwartenberg te
Etten-Leur, 1945-1957.

1 omslag

Bestek voor de bouw van een gemaal voor de zomerbemaling in
het gebied Weimeren en Halle, 1956-1965.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een gemaal voor de
zomerbemaling van het gebied Rooskensdonk-Hooyendonk, 19561957.

1 omslag

Stukken betreffende de zomerbemaling van de polders Halderdonk
en Strijpen te Prinsenbeek 1955-1956.

1 omslag

23

266

267

268

269-276

Stukken betreffende de bouw van een gemaal en het verruimen van
de verbindingen tussen de polderdelen Kraayennest, Werft, Lange
Bunders, Slangwijk en Buitendijkse Slangwijk, alsmede gedeelten
van Rooskensdonk en Hooyendonk, 1956-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw en de bekostiging van drie
noodgemalen in de polders Weimeren en Halle, Rooskensdonk en
Hooyendonk en Kraayennest, Lange Bunders, Slangwijk,
Buitendijkse Slangwijk en de Molenpolder, 1956-1957.

1 omslag

Bestek met voorwaarden nr. 1367 van het Technisch Bureau van
de Unie van Waterschappen voor de bouw van een
bemalingsgebouw alsmede het uitvoeren van grondwerken in en
langs de dijk van de rivier de Mark nabij Terheijden, 1962.
Stukken betreffende de bouw van het gemaal Kraayennest en
bijkomende werkzaamheden, 1960-1987.

1 stuk en 1
deel.
7 omslagen en
1 deel.

269 Stukken betreffende de bouw en de aanleg van voorzieningen
van gemaal Kraayennest, 1960-1967.
N.B. me? èedzemMgs en onier/zoudsvoorsc/zn/ten.
270 Vergunningen, ontheffingen en overeenkomsten voor de
bouw en inrichting van gemaal Kraayennest, 1962-1965.
271 Bestek TD nr. 2871 van de Nederlandse Heidemaatschappij
en proces-verbaal van oplevering van een waterleiding naar
het nieuwe gemaal Kraayennest en het verwerken van de
vrijgekomen grond, 1963.
272 Processen-verbaal van de eerste en tweede oplevering van
gemaal Kraayennest, 1963-1965.
N.B. Me? Jzverse èoww?e£:em>zgen.
273 Stukken betreffende het onderhoud van gemaal Kraayennest
en de invloed op de uitstroomconstructie van de verbreding
van de rivier de Mark, 1970-1980.
N.B. Me? sc/zema?e&em>2ge« vaw Je e/eferac/ze msta/toze.
274 Stukken betreffende de bouw van een krooshekreiniger aan
gemaal Kraayennest, 1983-1984.
275 Instructies voor de bediening van de elektrische installatie van
de krooshekreiniger van gemaal Kraayennest, 1985.
NB. Me?te&enmgercvara de e/eforac/ze m5?a//a?ze
276 Bestek nr. 1610 voor de levering en het bedrijfsvaardig
opstellen van twee volautomatische, elektrisch aangedreven
24

gesloten schroefpompen met toebehoren in een nieuw te
bouwen gemaal, 1965.

277-281

Stukken betreffende de bouw van gemaal Halle met bijkomende
werken, 1966-1968.

1 stuk

1 stuk en
3 omslagen

277 Bestek nr. 1619 van het technisch bureau van de Unie van
Waterschappen en stukken betreffende de bouw van gemaal
Halle en de aanleg van een beveiligingskade aansluitend op de
hoogte van de Haagsche Dijk, 1966.
278 Vergunningen van het heemraadschap van de Mark en Dintel
voor het waterschap voor de bouw van gemaal Halle en het
maken van diverse voorzieningen, 1966-1967.

282

283

279 Instructie van de krooshekreinigersinstallatie, geplaatst bij
gemaal Halle, 1967.

1 stuk

280 Stukken betreffende de naamgeving van het gemaal in Halle,
1967.

2 stukken

281 Stukken betreffende de overeenkomst voor energielevering
door de provinciale noordbrabantse electriciteitsmaatschappij aan gemaal Halle, 1967-1968.

1 omslag

Correspondentie met de provincie en de plaatselijke commissie
voor de ruilverkaveling over het handhaven van dieselgemaal
Zwartenberg in het kader van de Wet Bescherming
Waterstaatswerken, 1965-1970.

1 omslag

Stukken betreffende de aansluiting op het polderwater van de
gerestaureerde Zwartenbergse windmolen te Etten-Leur,
1971-1972.

1 omslag

4.2.3. Duikers en stuwen

284

285

Stukken betreffende de bediening, het herstel, het onderhoud, de
plaatsing en de verwijdering van stuwen en duikers,
1943-1963.

1 omslag

Bestek en stukken betreffende het leggen van een duiker met
bijkomende werken nodig voor zomerbemaling in de Oostpolder
en Gemeen-Trijpen, 1950-1952.

1 omslag
25

286

4.3.
287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

Stukken betreffende de vervanging van een ingestorte duiker
door een betonnen brug in de weg naar gemaal Kraayennest,
1966-1967.

1 omslag

Beheer en behoud van waterkeringen en watergangen
Stukken betreffende het herstel en de kadeverbeteringen tussen
de rivier de Mark en de polders Buitendijkse Slangwijk,
Slangwijk en Hintelaken, ter voorbereiding van het plan
Markverbeteringswerken, uit te voeren door het heemraadschap
van de Mark en Dintel,
1942-1943.
N.B. .De £os/e« voor Jeze A^üfeverèetermg werJerc <ioor /ze/
watersc/ïop Z)e i/aagsc/ze J3eem<ie« voorg-esc/jofó/?.

1 omslag

Stukken betreffende het beheer van het jaagpad langs de rivier de
Mark van Breda tot de Polder van Zwartenberg, 1943-1956.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een nooddijkje in de
buitenlanden van de polder van Zwartenberg, 1944-1953.

1 omslag

Stukken betreffende de verordening Waterhuishouding
onderhoud waterlopen, 1944-1969.

1 omslag

Stukken betreffende het ophogen en verzwaren van een kade en
dijk langs de rivier de Mark en de polder Hintelaken, 1944-1953.

1 omslag

Stukken betreffende het herstel van 200 meter kade in
Hooyendonk en de daaruit voortvloeiende problemen, 1946-1948

1 omslag

Stukken betreffende de reglementen voor de waterleidingen en
watergangen, 1949-1984.

1 omslag

Stukken betreffende de vervanging van een waterkering in de
polder Hintelaken, in het kader van het plan
Markverbeteringswerken, 1949-1953.
N.B. itevfltf ee« aanta/ te&emng-en.

1 omslag

Stukken betreffende de afwikkeling van de stormvloedschade,
1953-1954.

1 omslag

Stukken betreffende het uitdiepen van de waterloop ten zuiden
van de lage gronden tussen de Emerweg en de Gageldonkseweg
te Breda, 1954.

1 omslag

Stukken betreffende de instemming van het waterschap met de
plaats en frequentie van regenwateroverstorten in het
26

298

basisrioleringsplan van de gemeente Prinsenbeek, 1959-1960.

1 omslag

Stukken betreffende de overname van het beheer van de
secundaire watergangen in de gemeenten Etten-Leur en Breda,
1960-1964.

1 omslag

299
Stukken betreffende de ophoging van de kade van de
buitenlanden gelegen in de polder van de Zwartenberg,
1961-1965.
300

301

302

303

304

1 omslag

Verslag van bespreking met de provincie en het heemraadschap
van de Mark en Dintel over de aanleg van een boezemdijk in de
Haagse Beemden en de verdeling van de bijbehorende kosten,
1963.

1 stuk

Correspondentie met Staatsbosbeheer om geen chemische
bestrijdingsmiddelen te gebruiken in de schouwsloten in de buurt
van beschermde natuurgebieden, 1963.

1 omslag

Bestek TD nr. 3159 van de Nederlandse Heidemaatschappij voor
het verruimen van waterleidingen, o.a. de Vloeigracht, en het
verwerken van de vrijgekomen grond, 1963.

1 omslag

Stukken betreffende de verbetering van de Liesboschloop om het
water komende uit het Liesbosch via een natuurlijke leiding,
westelijk van Rijksweg 16, naar de rivier de Mark te vervoeren,
1963-1971.
N.B. itevotf a&e van va« geJawe gronJü!a?z&ope« ge/egen m Je
gemeente Pnnse«&ee&, secrie F «wnwera
7JJ4F225,7SÖ7,7S90,2<502,<W4240,24/e/i2¥2.
Stukken betreffende de verbetering van de secundaire leidingen
ten noorden van de Vloeigracht, nodig voor een betere afwatering
in het oostelijk deel van de Haagse Beemden, 1964-1966.
N.B. itevfltf Jz'verse èesteMrerc.

1 pak

1 omslag

305

Stukken betreffende de legger van de watergangen, 1966-1985.
N.B. Me? fcaarten.
Zze oo& reg/ernen^ o/> Je water/ezaïftgen mv.w 72.

306

Stukken betreffende het omleggen van de Bosloop om vervuilmg
van "De Kuil" te Prinsenbeek te voorkomen, 1967.

1 omslag

Stukken betreffende het beleidsadvies van de Unie van
Waterschappen aan het bestuur over het al dan niet mechanisch
reinigen van de watergangen, 1970.

1 omslag

307

1 omslag

27

308

309

Kaarten betreffende de overname van het beheer en het
onderhoud van watergangen in de gemeente Prinsenbeek en
Breda, met bijlage, 1971.

1 omslag

Overname van het beheer en het onderhoud van waterleidingen,
sectie C, F, E en H, in de gemeente Prinsenbeek, 1973-1974.

1 omslag

310

Legger van de watergangen van overwegend belang, 1975.

311

Stukken betreffende de omlegging van de Bethlehemloop door de
gemeente Breda om deze watergang los te koppelen van de
Emerput, waardoor afvalwater van de suikerfabriek CSM deze
watergang en de rivier de Mark niet zou kunnen vervuilen, 1976.

312

313

4.4.
314

315

316

317

318

2 banden en
1 omslag

1 omslag en
2 delen

Stuk betreffende de door het waterschap geëiste plaatsing van een
dam in een afvoersloot en de weigering om geloosd water te
ontvangen van een bedrijf aan de Zeedijk te Etten-Leur, 1984.

1 stuk

Legger van de watergangen van overwegend belang in het gebied
van ruilverkaveling Princenhage-Noord nr. 63 t/m 79, 1985.

1 band

Ruilverkavelingen
Stukken betreffende de bemoeiingen van het waterschap met de
ruilverkaveling Haagse Beemden, 1952-1974.
N.B. i?eva£ vasïge.s'fó/iie fozve/fozarf.

1 omslag

Definitief plan van wegen en waterlopen van de ruilverkaveling
Haagse Beemden, 1968.

1 omslag

Rapport voor en plan van wegen en waterlopen van de
ruilverkaveling Princenhage-Noord met de reacties van het
waterschap daarop, 1969-1974.

1 omslag

Stukken betreffende de legger van wegen en waterlopen en het
plan van toedeling van de ruilverkaveling Zonzeel, 1978-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de ruilverkaveling Haagse Beemden Oost,
1978-1985.

1 omslag

28

4.5.
319

Beheer en onderhoud van wegen
Stukken betreffende de verbetering van de wegen in de
Haagse Beemden, 1948-1974.
Dossier inzake de verharding en reconstructie van de Rietdijk en
de Bredestraat te Prinsenbeek, 1961-1963.

1 omslag

Stukken betreffende de overdracht aan de gemeente Breda van
het onderhoud van enkele wegen en watergangen in het gebied
Haagse Beemden Oost, 1980-1981.

1 omslag

Stukken betreffende het bezwaar van het waterschap tegen de
wegenlegger van de gemeente Etten-Leur, 1981.

1 omslag

321

322

323

lomslag

Documentatie

Stukken betreffende de invloed van de oorlog op het functioneren
van het waterschap, 1940-1953.

1 omslag

Circulaire van de gemeente Beek N.B. over haar voorstel tot
wijziging van de gemeentenaam in Princebeek, met concept van
reactie, 1949.

1 omslag

326

Schouwkaarten voor de gemeenten Prinsenbeek en Breda, 1954.

2 stukken

327

Stukken betreffende de onderhoudsplicht van een deel van drie
dijkgedeelten langs de Mark tussen Breda en het Markkanaal,
1956.

1 omslag

Brief van een medewerker van Staatsbosbeheer over de
toenmalige en toekomstige staat van polder De Haagse Beemden
in verband met de daar in grote getale overwinterende ganzen,
met antwoord, 1958.

2 stukken

Drie foto's van de aanleg van de vliet en de bouw van gemaal
Kraayennest, gemaakt door C. Lohmann, 1963 april 30.

1 omslag

Stukken betreffende de resultaten van een enquête van de Unie
van Waterschappen over het natuurbehoud bij de waterschappen,
1975.

1 omslag

324

325

328

329

330
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