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INLEIDING 

Historisch overzicht 

Op 16 juli 1936 besloten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot de oprichting van een nieuw 
waterschap, dat de Volkerakpolders zou gaan heten. Dat besluit werd op 2 juni 1937 in het Provinciaal 
Blad afgekondigd en twee maanden later, 3 augustus 1937, hield het voorlopige dagelijks bestuur zijn 
eerste vergadering.Het nieuwe waterschap ontstond uit een samenvoeging van de waterschappen 
Dintelpolder en Koningsoordpolder met de onbeheerde Mariapolder, Annapolder, Drievriendenpolder, 
Driebroederspolder, Kooi- en Karolinapolder, Kleine Karolinapolder en enige andere gronden 
(Nassaupolder en een deel van de Westveerpolder).De Mariapolder, ingedijkt 1650, en de 
Annapolder,ingepolderd 1755, behoorden tot de domeinen, evenals tot 1813 de Nassaupolder langs 
de Vliet. De overige polders waren particulier eigendom en werden ingepolderd in 1755 (Karolina- en 
Kooipolder, Kleine Karolinapolder), 1817 (Drievriendenpolder) en 1883 (Driebroederspolder). 
Bij de oprichting was het waterschap 1985 hectare groot, maar al in 1939 vond op aandrang van het 
bestuur een uitbreiding plaats tot 2108 hectare door het onderbrengen van de gorzen 1angs het 
Volkerak en enige buitendijkse gronden voor de Dintelpolder bij het waterschap.Deze uitbreiding werd 
overigens in 1974 weer ongedaan gemaakt. 
In het bijzonder reglement van 1937 werd het doel van het waterschap omschreven als 'het beheeren, 
voor zooveel nodig in goeden staat brengen en onderhouden van de waterkeeringen en de 
waterleidingen, alsmede van wegen en waterstaatswerken binnen zijn gebied en voorts het 
bevorderen van de verbetering van den waterstaatstoestand der gronden, welke deel uitmaken van 
het waterschap". In 1939 werd daaraan toegevoegd "het bevorderen van de totstandkoming, het 
instandhouden van de vóór den zeewaterkeerende dijk gelegen gorzen en slikken". 
Het voorlopige dagelijkse bestuur maakte op 1 juli 1938 plaats voor een definitief dagelijks bestuur, 
dat bestond uit een dijkgraaf en vier gezworenen, die werden bijgestaan door een secretaris-
penningmeester. De benoeming van bestuursleden geschiedde na een keuze en aanbeveling door de 
stemgerechtigde ingelanden per Koninklijk Besluit.Benoembaar waren allereerst stemgerechtigde 
ingelanden, hun (schoon)zonen en vertegenwoordigers van Staats- of Kroondomein.Al zeer snel 
werden op initiatief van het voorlopige dagelijks bestuur daaraan toegevoegd huurders of gebruikers 
van gronden, alsmede bestuurders van stichtingen of verenigingen en vennoten van maatschappen of 
vennootschappen, die ingeland waren.De bestuursproblemen in de voorgaande waterschappen de 
Dintel- en de Koningsoordpolder waren duidelijk nog niet vergeten.Overigens vertoonde de 
Volkerakpolders een opvallende gelijkenis met die twee voorgangers.De grootste en naar 
verondersteld mag worden de meest invloedrijke ingeland bleef het Kroon- , vanaf 1973 het 
Staatsdomein. Van 1937 tot 1987 had altijd een vertegenwoordiger van de domeinen zitting in het 
bestuur. 
Het voornaamste motief voor Gedeputeerde Staten om alle polders langs het Volkerak onder 
waterschapsverband te brengen was de matige toestand van de zeewaterkerende dijken. Het bestuur 
van de Volkerakpolders begon dan ook vrijwel onmiddellijk met de voorbereidingen voor de 
dijkverzwaringen en -verbeteringen. De uitvoering ging in 1939 van start, maar door het uitbreken van 
de oorlog viel het werk door een gebrek aan personeel en materiaal al spoedig stil. Na de oorlog 
kwamen de werken door de voortdurende schaarste slechts moeizaam weer op gang. Op 1 februari 
1953 was de dijkverzwaring dan ook nog niet helemaal voltooid toen de grote watersnoodramp 
enorme schade aanrichtte en grootscheeps herstel noodzakelijk maakte. Ditmaal kwam echter deze 
taak niet op de schouders van het waterschap te rusten, want Gedeputeerde Staten besloten in 1955 
de taak van het dijkherstel en -beheer in geheel West-Brabant over te hevelen van de waterschappen 
naar het voor dat doel opgerichte hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk. 
De kosten voor de dijkwerken na 1937 werden omgeslagen, waarbij een classificatie in vier klassen 
gold. Ook de overige beheerskosten werden omgeslagen, maar dan zonder classificatie. De 
classificatie voor de dijkwerken verdween aan het einde van de jaren zestig. Tegen die tijd begon de 
aandacht van het bestuur zich te richten op de aanpassingswerken binnen het gebied van het 
waterschap,die noodzakelijk werden door de uitvoering van de Deltawerken. Tot aan 1987 zouden 
deze aanpassingswerken de hoofdmoot van het bestuurswerk uitmaken en grote invloed hebben op 
de verbetering van de waterstaatkundige toestand van de Volkerakpolders. Vanaf het begin van de 
jaren zeventig werkte het waterschap op technisch en administratief terrein samen met het 
aangrenzende waterschap De Striene. Deze samenwerking zou later het begin van samengaan 
blijken te zijn.Per 1 januari 1988 gingen deStriene en de Volkerakpolders samen met de 
waterschappen de Oude Prinslandse Polder en de Willemspolder op in het nieuwe waterschap de 
Vierlinghpolders. 



Archief en inventarisatie 

Bij het begin van de inventarisatie werd negen meter archief aangetroffen, voor het merendeel 
bestaande uit financiële bescheiden. In 1960 besloot het bestuur voortaan het archief te ordenen 
volgens de code van de Unie van Waterschappen, alsmede het sinds 1937 gevormde archief te laten 
herordenen aan de hand van die code. Tot 1992 berustte het archief in het Dinteloordse 
gemeentehuis, daarna werd het ondergebracht bij het Streekarchief Nassau-Brabant te Zevenbergen. 
Van een deel van de gevormde dossiers had G.J. van Donschot in een eerder stadium reeds 
voorlopige beschrijvingen gemaakt. Deze beschrijvingen werden definitief gemaakt, de overige 
stukken werden beschreven en het geheel werd geordend volgens het standaardschema en 
geschoond volgens de Lijst 1984.In totaal archief werd vier meter vernietigd. 

Naamlijst van dijkgraven, bestuursleden en secretaris-penningmeesters van het waterschap de 
Volkerakpolders 

Dijkgraaf 

1937-1946 P.M. Sneep 
1946-1954 C. van de Riet 
1954-1979 M.A. Geluk 
1979-1987 J.C.A. Geluk 

Bestuursleden 

1937-1938 ir.G. van Loon 
1937-1946 J.C.A. Geluk 
1937-1956 A.C. Coppens 
1937-1963 J.A. Breure 
1938-1954 H.R. Tutein Nolthenius 
1946-1954 M.A. Geluk 
1954-1967 Joh.Breure 
1954-1973 J.M. baron van Tuyll van Serooskerken 
1956-1980 A.H. van Nieuwenhuyzen 
1963-1987 A.C. Boudeling 
1967-1969 J.L. Vogelaar 
1969-1987 J.P.W. Vogelaar 
1973-1981 H.J.P. van Oyen 
1980-1987 G. Breure 
1981-1983 H.J.Nienoord 
1983-1987 mr.W. Kramer 

Penningmeester 

1937-1946 C. van de Riet 

Secretaris, vanaf 1946 secretaris-penningmeester 

1937-1938 A.S. Vroon 
1938-1978 H. Vroon Azn. 
1979-1987 G. Verwijs 

INVENTARIS 

1 Stukken van algemene aard 

1-7. Notulen van het dagelijks bestuur, 1937-1987.Met bijlagen.  7 omslagen 



1. 1937-1940 
2. 1941-1950 
3. 1951-1960 
4. 1961-1970 
5. 1971-1975 
6. 1976-1980 
7. 1981-1987 

8. Presentielijsten van de vergadering van het dagelijks bestuur, 1937-1980.1 omslag 
 
9-15.Notulen van de stemgerechtigde ingelanden, 193 8-1977.Met bijlagen. 7 omslagen 

9. 1938-1940 
10. 1941-1950 
11. 1951-1960 
12. 1961-1970 
13. 1971-1975 
14. 1976-1980 
15. 1981-1987 

16. Presentielijsten van de vergadering van de stemgerechtigde ingelande 1938-1987.  1 omslag 

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

2.1 Opheffing 

17.  Stukken betreffende de concentratie van het waterschapsbeheer in West-Brabant en met 
name  betreffende de opheffing van de waterschappen in de gemeente Dinteloorden 
Prinsenland,  1966-1987.  1 omslag 

2.2 Bestuursinrichting 

18. Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het bijzonder reglement, 1937-1987.  1 
omslag 

19. Stukken betreffende de wijziging of herziening, vaststelling en afkondiging van het Algemeen 
Waterschapsreglement voor Noord-Brabant, 1940, 1957-1 1960, 1974-1975, 1978-1979, 1983-1984.  
1 omslag 

2.3 Bestuur 

20.  Stukken betreffende de verkiezing en benoeming van leden van het voorlopige dagelijks bestuur 
en het dagelijks bestuur, 1937-1981.  1 omslag 

21. Reglementen van orde voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, later de 
algemene  vergadering genoemd, 1938, 1964.  1 omslag 

22. Roosters van aftreding van leden van het dagelijks bestuur alsmede van de leden van de 
financiële  commissie, 1938-1986.   1 omslag 

23. Staten van stemgerechtigde ingelanden, 1959/60-1987/88.  1 pak 

2.4 Hulpmiddelen bij de taakuitvoering 



2.4.1`Personeel 

24.  Stukken betreffende de benoeming, bezoldiging en het ontslag van de secretaris-
penningmeester, 1937-1988.  1 omslag 

25. Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van overig personeel, 1938-1987.  1 omslag 

26. Stukken betreffende de bezoldiging van het personeel, 1949-198 1.  1 omslag 

2.4.2 Archief 

27. Stukken betreffende het beheer van het archief, 1948-1982.  1 omslag 

28. Stukken betreffende het ontwerpen, vaststellen en goedkeuren van een archiefverordening, 1974-
1975.  1 omslag 

2.4.3 Eigendommen 

29. Brieven van de Dienst van het Kadaster met kennisgeving van opmeting van percelen in de 
gemeente Dinteloord en Prinsenland, c. 1940, 1975, 1987.  1 omslag 

30. Stukken betreffende het maken en bestellen van hoogte- en grenskaarten van het waterschap, 
1956-1975.  1 omslag 

31. Stukken betreffende de aankoop, de verkoop en de overdracht van percelen grond en water, 
1959, 1964, 1966, 1971-1987.  1 omslag 

2.4.4 Financiën 

2.4.4.1 Algemeen 

32. Brief aan het Centraal Bureau voor de Statistiek met opgave van de toestand van de 
waterschapsfinanciën, 1963.  1 stuk 

2.4.4.2 Belastingen/heffingen 

2.4.4.2.1 Inning 

33. Stukken betreffende het opmaken en wijzigen van verschillende leggers ten behoeve van de 
kadastrale boekhouding, 1937-1973.  1 omslag 

34. Stukken betreffende de vaststelling en de inning van de waterschapslasten door of ten behoeve 
van het waterschap, 1941-1973, 1976-1986.  1 omslag 

35.Brief van het Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk betreffende de toepassing van de 
omslagverordening ten aanzien van de betalingsachterstanden, 1962. Doorslag.  1 stuk 

36. Stukken betreffende de pogingen door diverse (hoog)heemraadschappen en waterschappen in 
West-Brabant te komen tot de invoering van een gezamenlijke leggeradministratie en de centralisatie 
van de invordering van de waterschapslas 1964.  1 omslag 



37. Stukken betreffende de toetreding tot en de vertegenwoordiging in het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling tot het mechanisch vervaardigen van vastgoedadministraties en de 
centrale invordering van waterschapslasten, genaamd: Centrale Waterschapslasten-administratie 
Westelijk Noord-Brabant, 1972-1987.  1 pak 

N.B.: Het waterschap is toegetreden tot de centrale invordering in 1974 en tot de al langer bestaande 
gemeenschappelijke regeling in 1976. 

38. Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen, alsmede het goedkeuren door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van de omslagverordening, 1981-1987.  1 omslag 

2.4.4.2.2 Kohieren 

39-52. Kohieren van de omslag, 1959-1987.  2 omslagen, 8 delen en 4 katernen. 

39. 1959-1961 (omslag) 
40. 1962-1963 
41. 1964-1965 
42. 1966-1967 
43. 1968-1969 
44. 1970-1971 
45. 1972-1973 
46. 1974-1975 
47. 1976-1977 
48. 1978-1979 (katern) 
49. 1980-1981 (katern) 
50. 1982-1983 (katern) 
51. 1984 (katern) 
52. 1986-1987 (omslag) 

53-64. Perceelsgewijze ingerichte leggers van belastingplichtige eigendommen, 1974-1984, 1986.   12 
delen in plano. 

53. 1974 
54. 1975 
55. 1976 
56. 1977 
57. 1978 
58. 1979 
59. 1980 
60. 1981 
61. 1982 
62. 1983 
63. 1984 
64. 1986 

65-76. Artikelsgewijze ingerichte leggers van belastingplichtige eigendommen, 1974-1984, 1986.  12 
delen in plano 

65. 1974 
66. 1975 
67. 1976 
68. 1977 
69. 1978 
70. 1979 
71. 1980 
72. 1981 
73. 1982 



74. 1983 
75. 1984 
76. 1986 

2.4.4.3 Verantwoording 

2.4.4.3.1 Begrotingen 

77-125. Begrotingen opgemaakt voor de jaren 1938/1939-1987.  49 omslagen 

N.B. Het dienstbaar loopt tot 1959/1960 van 1 juli tot 30 juni. Het jaar 1 juli 1960-31 december 1961 is 
een overgangsjaar. Vanaf 1962 loopt het dienstjaar gelijke met het kalenderjaar. Vanaf 1942/43 zijn 
de begrotingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met uitzondering van het 
jaar 1951/1952. 

77. 1938/39 
78. 1939/40 
79. 1940/41 
80. 1941/42 
81. 1942/43 
82. 1943/44 
83. 1944/45 
84. 1945/46 
85. 1946/47 
86. 1947/48 
87. 1948/49 
88. 1949/50 
89. 1950/51 
90. 1951/52 
91. 1952/53 
92. 1953/54 
93. 1954/55 
94. 1955/56 
95. 1956/57 
96. 1957/58 
97. 1958/59 
98. 1959/60 
99. 1960/1961 
100. 1962 
101. 1963 
102. 1964 
103. 1965 
104. 1966 
105. 1967 
106. 1968 
107. 1969 
108. 1970 
109. 1971 
110. 1972 
111. 1973 
112. 1974 
113. 1975 
114. 1976 
115. 1977 
116. 1978 
117. 1979 
118. 1980 
119. 1981 



120. 1982 
121. 1983 
122. 1984 
123. 1985 
124. 1986 
125. 1987 

2.4.4.3.2 Rekeningen 

126-175. Rekeningen lopende over de jaren 1937/1938-1987.  50 omslagen 

N.B.: Het dienstbaar loopt tot en met 1959/1960 van 1 juli-30 juni. Het jaar 1 juli 1960-31 december 
1961 is een overgangsjaar en vanaf 1962 loopt het dienstjaar gelijk met het kalenderjaar. Vanaf 
1940/1941 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met uitzondering van de jaren 
1950/195 1 en 1986. 

126. 1937 augustus 2-1938 juni 3 0 
127. 1938/1939 
128. 1939/1940 
129. 1940/1941 
130. 1941/1942 
131. 1942/1943 
132. 1943/1944 
133. 1944/1945 
134. 1945/1946 
135. 1946/1947 
136. 1947/1948 
137. 1948/1949 
138. 1949/1950 
139. 1950/1951 
140. 1951/1952 
141. 1952/1953 
142. 1953/1954 
143. 1954/1955 
144. 1955/1956 
145. 1956/1957 
146. 1957/1958 
147. 1958/1959 
148. 1959/1960 
149. 1960/1961 
150. 1962 
151. 1963 
152. 1964 
153. 1965 
154. 1966 
155. 1967 
156. 1968 
157. 1969 
158. 1970 
159. 1971 
160. 1972 
161. 1973 
162. 1974 
163. 1975 
164. 1976 
165. 1977 
166. 1978 
167. 1979 
168. 1980 



169. 1981 
170. 1982 
171. 1983 
172. 1984 
173. 1985 
174. 1986 
175. 1987 

2.4.4.3.3 Grootboeken 

176-221. Grootboeken lopende over de jaren 1937/1938-1987.  46 omslagen 

 N.B. Tot en met 1959/1960 loopt het dienstbaar van juli 1 -juni 30. Vanaf 1962 loopt het dienstjaar 
gelijk met het kalenderjaar. De jaren 1950/51, 1952/1953, 1959/1960 en 1960/1961 ontbreken. Tot en 
met 1962 uitgesplitst in twee gedeelten "ontvangsten" en "uitgaven". Over het jaar 1939/1940 onder 
zes hoofden (12 katernen) en over de jaren 1940/1941-1943/1944 en 1945/1946-1949/1950 onder 7 
hoofden (zeven katernen)  gebracht. 

176. 1937/1938 
177. 1938/1939 
178. 1939/1940 
179. 1940/1941 
180. 1941/1942 
181. 1942/1943 
182. 1943/1944 
183. 1944/1945 
184. 1945/1946 
185. 1946/1947 
186. 1947/1948 
187. 1948/1949 
188. 1949/1950 
189. 1950/1951 
190. 1951/1952 
191. 1953/1954 
192. 1955/1956 
193. 1956/1957 
194. 1957/1958 
195. 1958/1959 
196. 1962 
197. 1963 
198. 1964 
199. 1965 
200. 1966 
201. 1967 
202. 1968 
203. 1969 
204. 1970 
205. 1971 
206. 1972 
207. 1973 
208. 1974 
209. 1975 
210. 1976 
211. 1977 
212. 1978 
213. 1979 
214. 1980 
215. 1981 
216. 1982 



217. 1983 
218. 1984 
219. 1985 
220. 1986 
221. 1987 

222-223. Grootboeken van de "buitengewone werken", 1939-1947.  2 katernen 

222. 1939-1947 
223. 1940-1943 

2.4.4.3.4 Overige stukken 

224.  Stukken betreffende het beheer van de waterschapsfinanciën, 1950-1986.  1 omslag 

225.  Stukken betreffende geldleningen en rekening-courantovereenkomsten, 1939-1988.  1 omslag 

226.  Stukken betreffende een door P.W. Sneep ingediende schadeclaim, 1987.  1 omslag 

2.5 Taakuitvoering 

2.5.1 Toezicht 

2.5.1.1 Keur 

227.  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de keur of politieverordening, 1942-1979.  1 
omslag 

2.5.1.2 Vergunningen 

228. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de provincie Noord-Brabant voor 
reconstructie van de weg Dinteloord-Steenbergen, 1939, 1953.  1 omslag 

229.  Brief aan J.A.C. van de Velden te Oudenbosch ter begeleiding van een afschrift van een besluit 
van de Gedeputeerde Staten met voorwaarden voor de aanleg van een duiker door de Veerweg, 
1940. Doorslag.  1 stuk 

230.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen, 1940-1946, 1963, 1975-1987.  1 omslag 

231.  Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het beweiden van de zeedijken, 1943-
1944.  1 omslag 

232.  Stukken betreffende het al dan niet verlenen van vergunning aan derden tot het doen van in- of 
afgravingen van dijken en het bouwen van woningen in of op de waterkeringen, 1943, 1954.  1 omslag 

233.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het planten van bomen en het maken 
van beschoeiing, 1947-1980.  1 omslag 

234.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de NV PNEM te 
's-Hertogenbosch voor werken in, langs of boven waterleidingen en wegen, 1952-1981.  1 omslag 



235.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de NV Waterleidingmaatschappij 
"Noord-West-Brabant" voor het leggen van waterleidingbuizen, 1954-1970.  1 omslag 

236. Stukken betreffende de vergunning voor de gemeente Dinteloord en Prinsenland voor een 
persleiding voor de afvoer van het gemeentelijk rioolwater en andere rioolwerken, 1955-1977.  1 
omslag 

237.  Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan Rijkswaterstaat voor leggen van 
kabels ten behoeve van de verlichting van de vluchthaven te Dinteloord, 1957.  1 omslag 

238.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de PTT voor het leggen van kabels ten 
behoeve van de uitbreiding van het telefoonnet, 1959-1981.  1 omslag 

239.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor werken van derden in of langs 
waterleidingen of watergangen, 1960-1976.  1 pak 

240.  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan "Intergas NV" te Oosterhout voor het 
leggen van gasleidingen, 1962-1978.  1omslag 

241.  Brief aan het Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk verzoekende om vergunning om 
werken voor dijkverbetering van het waterschap te mogen uitvoeren, 1975.  1 stuk 

242.  Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV te Assen voor het verrichten van seismisch onderzoek, 1983.  1 omslag 

243-293.Stukken betreffende het verlenen van vergunningen, 1978-1987.  51 omslagen 

N.B. Deze door de administratie gevormde serie is gehandhaafd. 

243. A.H. van Nieuwenhuijzen, verbreden dam Postbaan-Eerste Klerk, V 1978-1. 
244. P.Th. van Nieuwenhuijzen, verbreden dammen Smallendijk, V 1978-2. 
245. Hoogheemraadschap West-Brabant, verleggen sloot Karolinapolder, V 1978-3. 
246. Domeinen t.b.v. J. Breure, aanleggen oprit Kleine Dijk, V 1978-4. 
247. Domeinen t.b.v D.G. Vogelaar, dempen en verdiepen van sloten, leggen v V 1978-5. 
248. Domeinen t.b.v. J.C. Verstraete, verbreden dammen Koningsoordpolder, V 1979-1. 
249. G. van Steen, leggen dam, V 1980-1. 
250. Domeinen t.b.v. D.G. Vogelaar, leggen dam Stelleweg, V 1980-2. 
251. J.C. Sneep, verbreden dam Stelleweg (Koningsoordpolder), V 1981 (ongenummerd),  
23 oktober 1981. 
252. Gebroeders Testers, leggen dam Postbaan, V 1982-2 
253. PNEM, leggen kabels, V 1982-3. 
254. Domeinen t.b.v. A.L. Breure, leggen dam, V 1982 (ongenummerd), 15 maart 1982.  
255. N. Oomen, planten bomen Boompjesdijk, V 1982 (ongenummerd), 19 juli 1982. 
256. A.J. van 't Hof, aanbrengen beplanting Vlietdijk, V 1983-1. 
257. Domeinen t.b.v. A.L. Breure, dempen en graven sloten; V 1983-2. 
258. A.C.M. Huijsmans, dempen sloot Mariaweg, V 1983-4. 
259. Domeinen, verwijderen en leggen dammen Stelleweg, V 1983-5. 
260. Domeinen, dempen sloot Oudlandse dijk, V 1983-6. 
261. Domeinen, dempen sloot en leggen dammen Groeneweg, V 1983-7. 
262. Domeinen, dempen en graven sloten, V 1983-8. 
263. Domeinen, leggen dam Stelleweg, V 1984-1 
264. M. v.d. Riet-v.d. Weijgaert, planten bomen V 1984-2. 

265. A. Huijsmans, planten bomen Mariaweg, V 1984-3. 

266. A. Kats, instandhouden schuur Hooidijk, V 1984-4. 

267. Hoogheemraadschap West-Brabant, leggen ontsluitingsdam en maken lozingspunt voor 

overstortwater, V 1984-5. 

268. P.T.T., leggen telefoonkabel, V 1984-6. 



269. P.T.T., leggen telefoonkabel, V 1984-7. 

270. Gebroeders Testers, verbreden uitrit, V 1984-8. 

271. Gemeente Dinteloord en Prinsenland, dempen waterloop leggen van riolering, V 1984-9. 

272. Domeinen t.b.v. P.J. Bom, drainage.V 1984-10. 

273. P.T.T., leggen telefoonkabel, V 1985-1. 

274. P.W. Sneep, verbreden dammen Annapolder, V 1985-2. 

275. Gemeente Dinteloord en Prinsenland, aanleggen riolering Bloemendijk en Boompjesdijk, 

V 1985-3. 

276. Domeinen t.b.v. J. Breure, aanleggen drainage, V 1985-4. 

277. C.A. Breure, aanleggen drainage, V 1985-5. 

278. Domeinen t.b.v. F. Geers, aanleggen drainage, V 1985-6. 

279. Domeinen t.b.v. A.L. Breure, dempen van een gedeelte van een dijksloot, V 1985-7. 

280. Domeinen t.b.v. J.C. Verstraete, ruiling van grond van gedempte kreek tegen grond 

nieuw gegraven watergang, V 1985-8. 

281. Domeinen t.b.v. A. v.d. Riet, aanbrengen drainage, V 1985-9. 

282. Domeinen t.b.v. P.J. Bom, aanbrengen drainage, V 1986-1 

283. Domeinen t.b.v. D.G. Vogelaar, uitbreiden bietenstortplaats, V 1986-2. 

284. Domeinen t.b.v. A.H. Breure, dempen sloot, V 1986-3. 

285. Domeinen t.b.v. D.G. Vogelaar, aanbrengen drainage, V 1986-4. 

286. P.T.T., uitbreiding kabelnet, 1986-5. 

287. Domeinen t.b.v. J.G.C. van der Riet, planten Windsingel, 1986-6. 

288. P.T.T. uitbreiding kabelnet Annetweg en Annadijk, V 1987-1. 

289. Domeinen t.b.v. P.B. Bierens, verbreden ontsluitingsdam, V 1987-2 

290. Domeinen t.b.v. F.B.H. Geers, aanbrengen dam + duiker, V 1987-3. 

291. Domeinen t.b.v. J.C. Verstraete, aanbrengen drainage, V 1987-4. 

292. Domeinen t.b.v. dhr.Huijsmans, aanleggen oprit, V. 1987-5. 

293. Prov.Nrd.Brabant, Dienst Waterstaat Milieu en Vervoer, brug over de Steenbergse Vliet, 

V 1987-6. 

2.5.1.3 Overige stukken 

294.  Stukken betreffende het vaststellen van de wegenlegger van de gemeente Dinteloord en 
Prinsenland, 1941, 1976-1979.  1 omslag 

295.  Stukken betreffende het indienen van bezwaren tegen het bestemmingsplan Buitengebied van 
de gemeente Dinteloord en Prinsenland, 1982.  1 omslag 

2.5.2 Beheer en onderhoud 

2.5.2.1 Algemeen 

296. Stukken betreffende het vaststellen van de omvang van de oorlogsschade alsmede in verband 
daarmee het bepalen van schadevergoedingen, 1940-1946.  1 omslag 

297. Stukken betreffende de vaststelling van de schade aangericht door stormvloeden alsmede 
aangaande de daarvoor getroffen voorzieningen, 1943, 1949, 1955.  1 omslag 

298. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van herstelwerkzaamheden aan 
waterkeringen en waterleidingen na de ramp van 1 februari 1953, opgemaakt 1953-1956.   1 omslag 



299. Stukken betreffende het uiten van bezwaren door ondermeer het waterschap tegen de 
Bijdragenwet Deltawerken, 1963-1965, alsmede betreffende het indienen door ondermeer het 
waterschap van een verzoekschrift aan de minister van Verkeer en Waterstaat met verzoek om alle 
verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de 
afsluiting van het Volkerak, 1969-1971.  1 omslag 

300. Stukken betreffende het aanvragen en toekennen van een subsidie van het Rijk in de kosten van 
de waterhuishouding, 1969-1979.  1 omslag 

301. Stukken betreffende het maken van bezwaar tegen de beslissing tot de bouw van een 
stormvloedkering in de Oosterschelde, 1974.  1omslag 

302. Stukken betreffende het verstrekken van gegevens en faciliteiten ten behoeve van de aanleg van 
het Zoommeer, 1981, 1986-1987.  1 omslag 

303. Stukken betreffende het opstellen van een reactie op het beleidsplan Krammer-Volkerak, 1987.  
1 omslag 

2.5.2.2 Waterbeheersingswerken 

2.5.2.2.1 Algemeen 

304-309.  Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van aanpassingswerken 
ten behoeve van de waterbeheersing binnen het gebied van het waterschap in het kader van de 
Deltawet, 1965-1987.  3 pakken, 3 omslagen 

304. 1965-1971 1 pak 
305. 1975-1979 1 omslag 
306. 1980-1981 1 pak 
307. 1982-1984 1 omslag 
308. 1985 1 pak 
309. 1986-1987 1 omslag 

310. Meetplan waterkwantiteitsbeheer voor het gebied van de waterschappen De Striene, De 
Volkerakpolders, De Oude Prinslandse Polder en de Willemspolder, opgesteld door de technische 
dienst van het waterschap De Striene, met begeleidingsbrief, 1985.  1 omslag 

2.5.2.2.2 Waterkeringen 

311. Verslagen over de voorzorgsmaatregelen genomen ten behoeve van de dijkverdediging, 
uitgebracht aan Gedeputeerde Staten, 1937-1940, 1942-1944, 1947-1948, 1951-1955.  1 omslag 

312. Verslagen over de toestand van de waterkeringen over de jaren 1937/1938 uitgebracht aan 
Gedeputeerde Staten, 1937-1957.  1 omslag 

313. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van verbeteringswerken aan de buitendijken, 
1938-1952.  1 pak 

314. Stukken betreffende de verwerving en verstrekking van financiële bijdragen aan het waterschap 
voor dijkverbetering, 1938-1948, 1952-1976, 1984-1987.  1 omslag 

315. Brief van Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage met verzoek om inlichtingen over de toestand van de 
dijken, 1940.  1 stuk 



316. Brief aan Provinciale Waterstaat met verslag van de werkzaamheden aan de 
dijkverzwaring,  1946.Doorslag.  1 stuk 

317. Stukken betreffende de bepaling van de omslag tot verhaal op het waterschap van 
de achterstand van de op 31 januari 1953 wenselijk geachte dijksverbeteringen en tot het treffen van 
een regeling voor de overname door het Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk voor het restant 
van de schulden door het waterschap voor de verbetering van de waterkeringen gemaakt, 1954-
1963.Met retroacta, 1938-1942.  1omslag 

318. Brief van gedeputeerde Staten betreffende het noodzakelijk herstel aan de dijk van 
de  Karolinapolder, 1957.  1 stuk 

319. Besluiten van Gedeputeerde Staten waarbij het beheer van bepaalde binnendijken 
en slapersdijken overgedragen wordt van het waterschap op de het Hoogheemraad de 
Brabantse Bandijk, 1966. 1 omslag 

320. Stukken betreffende de intrekking door Gedeputeerde Staten van de geldigheid van de 
leggers van de waterkeringen van de voormalige waterschappen de Koningsoordpolder en 
de Dintelpolder op verzoek van het waterschap, 1968-1969.  1 omslag 

2.5.2.2.3 Sluizen 

321. Stukken betreffende de bouw of overname, het onderhoud en de verbetering van sluizen,  1936-
1976.  1 omslag 

2.5.2.2.4 Gemalen 

322. Akten waarin de eigenaren of pachters van landerijen in de Koningsoordpolder verklaren, 
naar evenredigheid van de omvang van het door hen bezeten of gepachte land, te betalen voor 
de noodbemaling van de polder, 1944.  2 stukken 

323. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de bouw van gemalen, alsmede 
betreffende onderhoud en aanpassing van die gemalen, 1951-1960, 1966, 1976-1985.  c1 omslag 

  

2.5.2.2.5 Waterleiding en waterstand 

324. Stukken betreffende het maken, ter visie leggen, vaststellen en goedkeuren door Gedeputeerde 
Staten van de leggers van de waterleidingen, 1937-1975.  1 omslag 

325. Stukken betreffende het beheer, onderhoud en verbetering van waterleidingen en 
watergangen,  1939-1988.  1 pak 

326. Brief aan het dagelijks bestuur van het Heemraadschap van de Roosendaalse en 
Steenbergse Vliet te Roosendaal betreffende de uitvoering van de door het Heemraadschap aan 
het waterschap De Gewijzigde Cruijslandspolders verleend vergunning om door kunstmatige 
lozing het peil op het benedenpand van de rivier te wijzigen, 1953.  1 stuk 

327. Stukken betreffende onderzoeken naar en het vaststellen van de peilen van de 
waterstand, 1953-1954, 1958-1959, 1964-1965, 1970-1973.  1 omslag 

328. Leggers van de waterleidingen, gemerkt A en genummerd 10, 12, 18, 20, 22, 24,opgemaakt c. 
1955.Met bijlagen.  1 pak in plano 



2.5.2.3 Wegen 

329. Stukken betreffende de bescherming van de bruikbaarheid van wegen, 1938-19xx.  1 omslag 

330. Stukken betreffende de verbetering of verharding van polderwegen, 1939-1940, 1958, 1961-
1962, 1967-1968, 1970, 1972-1979, 1981, 1982, 1987.  1 omslag 

331. Akte waarin de rentmeester van het Kroondomein aan het waterschap vergunning verleent 
om tegen betaling van een recognitie en voor een periode van 29 jaar de weg op de zuidberm van de 
dijk van de Koningsoordpolder te hebben, onderhouden en gebruiken, 1940.Met afschrift.   2 stukken 

332. Stukken betreffende de verdeling door de provincie Noord-Brabant van Rijksuitkeringen 
ten behoeve van niet-planwegen, 1957-1974.  1 omslag 

333. Stukken betreffende het overdragen in het beheer en onderhoud van wegen en 
aangrenzende waterlopen, ten behoeve van verharding van de wegen, door het Rijk aan 
het Hoogheemraadschap West-Brabant en A.H. Timmers te Breda, 1969-1971, 1974-1980.  1 omslag 

334. Stukken betreffende het verhalen van schade aan het wegdek van de Vlietdijk e Mariaweg op 
en door het waterschap, 1970, 1979-1980.  1 omslag 

335. Stukken betreffende de pogingen door het waterschap ondernomen bij de provincie Noord-
Brabant en de gemeente Dinteloord en Prinsenland een bijdrage in de onderhoudskosten van wegen 
te krijgen, 1979-1980.  1 omslag 

336. Beschikking van het waterschap op een aanwezig verzoekschrift van het Streekgewest Westelijk 
Noord-Brabant waarin een vergunning voor het plaatsen van bewegwijzeringsborden geweigerd 
wordt, 1986.  2 stukken 

2.6 Samenwerking 

337. Stukken betreffende de samenwerking met en in het Heemraadschap van de Mark en 
Dintel, 1950-1972.  1 omslag 

338. Stukken betreffende de oprichting van de vertegenwoordiging in het bestuur en het opstellen van 
een bijzonder reglement voor het Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk, 1953-1971.  1 omslag 

339. Stukken betreffende de oprichting en de vertegenwoordiging van het bestuur 
van Hoogheemraadschap West-Brabant, 1969-1987.  1 omslag 

340. Brieven aan het Heemraadschap van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet betreffende 
de benoeming van M.A. Geluk tot stemgerechtigde voor het waterschap, 1971, 1975.  2 stukken 

341. Brief van het Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk aan de afgevaardigden van de 
Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap, waarin de schriftelijke goedkeuring van de 
onmiddellijke uitvoering van de verhoging van een gedeelte buitendijk van de Kleine Karolinapolder 
gevraagd wordt, 1973.Met bijlagen.  1 omslag 

342. Brief aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Striene met het verzoek om aan  
ing.D. Looy, hoofd van de technische dienst, toestemming te verlenen voor advisering van het 
waterschap inzake het verstrekken van vergunningen, 1973.Doorslag.  1 stuk 

343. Stukken betreffende de goedkeuring door Gedeputeerde Staten alsmede de uitvoering van de 
gemeenschappelijke regeling tussen de waterschappen de Volkerakpolders en De Striene inzake 
technische en administratieve taken, 1976.  1 omslag 



344. Stukken betreffende de betaling van een aandeel in de salariskosten van de polderwerkers van 
het waterschap door het waterschap De Oude Prinslandse Polder als vergoeding voor verrichte 
werkzaamheden, 1981-1985.  1 omslag 

 


