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VOORWOORD

Het boekwerk dat nu voor u ligt bevat de inventarissen van de archieven van de acht waterschappen in West-
Brabant, die per 1 januari 1988 zijn opgeheven en opgegaan in het waterschap Zoomvliet. Hierin vindt u een
beschrijving van de waardevolle stukken uit de polderarchieven, die bewaard dienen te blijven. Veel van die
polders zijn vele eeuwen geleden ontstaan, maar toch bevatten de hier beschreven archieven vrijwel alleen
materiaal uit de twintigste eeuw. Eerder werden immers al door de heren A. Delahaye en W. van Ham de soms tot
de late middeleeuwen teruggaande oudere archieven beschreven.
Ik ben verheugd dat wij u dit boekwerk kunnen presenteren. Het besluit van de algemene vergadering van het
waterschap Zoomvliet om tot inventarisatie over te gaan, betekende een afsluiting van een tijdperk en een
veiligstelling van belangrijk materiaal. Nu wij op de drempel staan van de overgang van het waterschap Zoomvliet
naar het waterschap het Scheldekwartier is het mooi dat we dit binnen de korte bestaansperiode van het waterschap
Zoomvliet hebben kunnen afsluiten.
Dank zijn wij verschuldigd aan de heer J. Hopstaken en aan de heer P. van Dun, die aan deze inventarisatie
gewerkt hebben. Op prettige en snelle wijze hebben zij in samenwerking met het gemeentearchief Roosendaal en
Nispen dit werk voor ons uitgevoerd.
Wij hopen door deze archivering te hebben bijgedragen aan het behoud van vele waardevolle gegevens voor de
geschiedenis van deze streek. Voor ons is dit dan uiteraard met name de waterschapsgeschiedenis van West-
Brabant.

Steenbergen, november 1994

De voorzitter van het
waterschap Zoomvliet,

F.J.P.M. van der Heyden



ALGEMENE INLEIDING OP DE INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE
RECHTSVOORGANGERS VAN HET WATERSCHAP ZOOMVLIET.

Binnen het kader van reorganisatie van het waterschapsbestel in West-Brabant besloten Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant in de jaren tachtig tot de oprichting van verschillende nieuwe waterschappen, waaronder het
waterschap Zoomvliet. Dit waterschap nam met ingang van 1 januari 1988 de taken over van acht voormalige
waterschappen. Dat waren de Gewijzigde Cruijslandspolders, de Graaf Hendrikpolder, het Westland, de Heense
Polder, de Ligne, de Wouwse Gronden, de Polders van Halsteren en de Polders van Nieuw-Vosmeer. Deze acht
rechtsvoorgangers van het waterschap Zoomvliet vormden een gevarieerd geheel, zowel in ouderdom als omvang.
Het waterschap de Gewijzigde Cruijslandspolders kon zijn geschiedenis terugvoeren tot de late middeleeuwen,
terwijl de waterschappen de Ligne en de Wouwse Gronden pas respectievelijk in 1917 en in 1935 tot stand
kwamen. Het waterschap de Graaf Hendrikpolder was slechts 650 hectare groot, maar het al genoemde waterschap
de Gewijzigde Cruijslandspolders omvatte  niet minder dan 5.000 hectare.
Inmiddels komt aan de geschiedenis van het waterschap Zoomvliet ook al weer een einde. Met ingang van 1
januari 1995 zal dit waterschap met de waterschappen de Agger en de Mark-Vlietlanden opgaan in het nieuwe
waterschap het Scheldekwartier. In dit vooruitzicht besloot het dagelijks bestuur van het waterschap Zoomvliet in
1993 tot het laten inventariseren van de archieven van zijn rechtsvoorgangers. Voor een deel was deze taak eerder
al uitgevoerd door de archivarissen A. Delahaye en W.A. van Ham. Zij inventariseerden de archieven van zes
waterschappen, namelijk de rechtsvoorgangers van de Gewijzigde Cruijslandspolders, de Graaf Hendrikpolder, het
Westland, de Heense Polder, de Polders van Halsteren en de Polders van Nieuw-Vosmeer1. Als eindpunt van deze
inventarissen gold het jaar 1935. De archieven van de waterschappen de Ligne en de Wouwse Gronden waren in
het geheel nog niet geïnventariseerd.
In juli 1993 werd begonnen met het inventarisatieproject, waarvan het resultaat nu voor u ligt. Vanuit het
waterschapskantoor te Steenbergen en de gemeentehuizen van Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Halsteren
werden de archieven voor de ordening en beschrijving overgebracht naar het gemeentearchief Roosendaal en
Nispen. Daar beschreef J.M.W. Hopstaken de archieven van de waterschappen de Wouwse Gronden en de Ligne,
alsmede de archieven na 1935 van de waterschappen de Graaf Hendrikpolder, het Westland en de Heense Polder.
In januari 1994 werd zijn taak overgenomen door P.E.H.M. van Dun, die de archieven na 1935 van de
waterschappen de Gewijzigde Cruijslandspolders, de Polders van Halsteren en de Polders van Nieuw-Vosmeer
ordende. Tevens beschreef hij de kaarten, tekeningen en foto's en stelde hij een aanvulling samen op de inventaris
van het archief van het waterschap de Oud-Glymespolder, rechtsvoorganger van het waterschap Westland. In zijn
inventaris van de archieven van het waterschap Westland had A. Delahaye namelijk ook een deel van het archief
van het voormalige waterschap de Oud-Glymespolder opgenomen. Dit laatste waterschap was in 1934 bij het
waterschap Westland gevoegd. Het overgrote deel van het archief van de Oud-Glymespolder bleef echter in het
gemeentehuis van Halsteren berusten en werd in 1963 niet door Delahaye beschreven. Kennelijk is na 1963 dit
archief wel overgebracht en beschreven, maar een inventaris kon niet worden gevonden, zodat het aanvullende
gedeelte opnieuw beschreven moest worden.
Bij de huidige inventarisatie werden ten slotte nog enige stukken opgenomen, die door het streekarchief Nassau-
Brabant te Zevenbergen aangetroffen werden in de archieven van de gemeenten Steenbergen en Nieuw-Vossemeer.
Deze stukken dateren allemaal van voor 1935, waarvan de oudste uit de zestiende eeuw. Begin november 1994 kon
het inventarisatieproject worden afgerond.
Na schoning resteert er in totaal een kleine 25 meter archief. Als richtsnoer bij de selectie voor vernietiging gold de
door de minister van WVC in 1993 vastgestelde Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende
archiefbescheiden van waterschappen van na 1935. Een enkele maal werd hiervan afgeweken. Zo werden
bijvoorbeeld vanwege het historisch belang de kohieren van de omslag wel bewaard voor de periode waarin het
waterschap de omslag zelf inde. In de jaren zestig en zeventig traden met uitzondering van het waterschap de
Polders van Halsteren alle waterschappen namelijk toe tot een gemeenschappelijke regeling voor het innen van de
waterschapslasten.
Voor de taken en de geschiedenis van waterschappen in het algemeen wordt verwezen naar de bestaande
literatuur2, voor de taken en geschiedenis van de rechtsvoorgangers van het waterschap Zoomvliet wordt verwezen
naar de inleidingen per archief. Nadrukkelijk worden de raadplegers van de archieven hier ten slotte nog eens
                                                                
1 Zie voor de Gewijzigde Cruijslandspolders, de Graaf Hendrikpolder, het Westland en de Heense Polder A. Delahaye en W.A.
van Ham, Archief van de gemeente Steenbergen. IVe afdeling de gedeponeerde archieven (Steenbergen, 1963), pp. 5-102. Voor
de archieven van de polders van Nieuw-Vosmeer zie W.A. van Ham, Het archief van het waterschap "De polders van Nieuw-
Vosmeer" (Z.p. 1967). Zie ten slotte voor de archieven van de polders van Halsteren  A. Delahaye, 'Het oud archief van het
waterschap "De polders van Halsteren", in A. Delahaye en G.W.G. van Bree, De archieven van Halsteren (Halsteren, 1970), pp.
205-246.
2 Zie H.J.M. Havekes e.a. (eds.), Het waterschap in kort bestek (Den Haag 1991) en J.C.N. Raadschelders en Th.A.J. Toonen
(Eds.), Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling (Hilversum 1993).



gewezen op de zogenaamde algemene series, zoals de notulen, correspondentie en dergelijke. Ook en met name
over specifieke zaken valt daar heel veel te vinden. Rest nog te vermelden dat de archieven openbaar zijn met
uitzondering van de personeelsdossiers, die dertig jaar na het afsluiten van het dossier openbaar worden.

Roosendaal, november 1994,

Paul van Dun
Joss Hopstaken



ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP DE HEENSE POLDER (1671) 1934-1987 (1989)



INLEIDING

GESCHIEDENIS

In het kader van een reorganisatie van de waterschappen in West-Brabant besloten Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 26 juli 1934 tot een uitbreiding van een waterschap de Heense Polder. De Prins Willem Frederik
Karelpolder, de Noordheenpolder en de gorzen tussen de Noordheenpolder en de Steenbergse Vliet werden
opgenomen in het verband van het waterschap, omdat zij belangen van waterkering, waterlossing en wegverkeer
gemeen hadden met het waterschap. Het waterschap de Heense Polder werd op deze wijze vergroot van 737 tot 925
hectare. In 1961 werd gesproken van een omvang van 1.030 hectare gelegen onder de gemeenten Steenbergen en
Nieuw-Vosmeer. Nog in 1985 werd het waterschap uitgebreid met 100 hectare van het voormalige interprovinciale
waterschap de Prins Hendrikpolder. Deze polder lag ten westen van de Heense Polder, en was na het graven van
het Schelde-Rijnkanaal in twee delen uiteengevallen. Het oostelijke, Brabantse deel van de Prins Hendrikpolder
werd toegevoegd aan het waterschap de Heense Polder.
Het dagelijks bestuur van het waterschap bestond uit drie leden, die als dijkgraaf en heemraden werden aangeduid.
Naast een secretaris-penningmeester bestond het personeel verder eigenlijk enkel uit een of twee polderwerkers. De
functie van sluiswachter-machinist werd meestal door een van de polderwerkers als nevenbezigheid waargenomen.
Tot aan de overdracht aan het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk in 1959 diende het waterschap te zorgen
voor het in goede staat brengen en houden van de waterkeringen. Daarnaast droeg het waterschap zorg voor en
hield toezicht op het onderhoud van de waterleidingen, wegen en andere waterstaatswerken. Vrijwel onmiddellijk
na de oprichting werd in 1935 in werkverschaffingsverband een gedeelte van de zeedijk verhoogd. Plannen voor
een verbetering van de ontwatering bestonden ook al voor de Tweede Wereldoorlog, maar de oorlog en de
watersnoodramp van 1953 vertraagden de uitvoering. Uiteindelijk werd na een zeer lange discussie en het
afstemmen van een voorstel tot ruilverkaveling door de ingelanden in 1959 met de uitvoering van de
ontwateringsplannen begonnen. De ontwateringswerken, die bestonden uit de bouw van een gemaal en verbetering
van leidingen en wegen, waren in 1966 voltooid. Anders dan aangrenzende polders raakte overigens de Heense
Polder in 1953 niet overstroomd.
Een grote zorg in de jaren zeventig en tachtig vormde de onderhoudskosten van de wegen. Het kleine waterschap
beheerde naar verhouding een enorme lengte wegen, waardoor de waterschapslasten tot grote hoogte stegen. Twee
andere veelbesproken onderwerpen tijdens bestuurs- en ingelandenvergaderingen waren de aanpassingswerken en
de concentratie. Door de uitvoering van de Deltawerken moest de Roosendaalse en Steenbergse Vliet aangepast
worden. Van 1983 tot 1986 werden in de Heense Polder het gemaal veranderd, alsmede kaden, oevervoorzieningen
en kunstwerken gebouwd. De concentratie van waterschappen in West-Brabant kwam al in de jaren zestig ter
sprake, maar kreeg pas in de jaren tachtig zijn beslag. Met ingang van 1 januari 1988 werd het waterschap de
Heense Polder opgeheven en werden alle taken overgenomen door het nieuwe waterschap Zoomvliet.
Voor een geschiedenis van het waterschap tot 1962 wordt verwezen naar de publikatie van archivaris A. Delahaye,
getiteld Dorp en Polder aan de Vliet en verschenen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan.

INVENTARISATIE

Het beheer van het archief berustte tijdens de vorming bij de secretaris-penningmeester. Al in 1933 werd echter
besloten een deel van de archieven onder te brengen in de brandvrije kluis van het gemeentehuis te Steenbergen.
Dit en een ander deel van de archieven werd in 1955 aan de gemeente in bewaring gegeven, waarna archivaris A.
Delahaye een inventaris opstelde van het archief voor 1934. Ten slotte werd in 1983 een overkomst tot
inbewaargeving met de gemeente Steenbergen gesloten voor de archieven ouder dan vijftien jaar. Na de opheffing
berustte het archief bij het opvolgende waterschap Zoomvliet.
Bij het begin van de inventarisatie werd 4,25 meter archief van na 1934 aangetroffen. Tot aan de jaren vijftig werd
het agendastelsel toegepast en vervolgens het dossierstelsel met behulp van de code van de Unie van
Waterschappen. Het waterschap sloot zich in 1956 aan bij het bureau registratuur van de Unie van Waterschappen,
maar zegde deze aansluiting in 1981 op. Toegevoegd aan het archief werden tijdens de inventarisatie stukken
afkomstig van het technisch (advies)bureau van de Unie van Waterschappen en van het voormalige waterschap de
Prins Hendrikpolder. Dit betrof stukken aangaande de bouw van de gemalen aan de Heensedijk en in de Prins
Hendrikpolder, die in het archief van het waterschap niet of niet meer aanwezig waren, maar die om praktische
redenen wel bewaard dienden te blijven. Tijdens de inventarisatie werd vermenging met de archieven van de
waterschappen de Graaf Hendrikpolder en Westland geconstateerd. Deze vermenging valt te verklaren door het feit
dat het secretariaat van deze drie waterschappen door een persoon gevoerd werd in de periode 1934-1987.



Door toepassing van de Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van
waterschappen van na 1935, vastgesteld door de minister van WVC in 1993, kon 2 meter archief vernietigd worden
en bleef dus 2,25 meter bewaard. Het archiefschema werd opgesteld aan de hand van de schema's gepubliceerd in
het Nederlands Archievenblad 87 (1983), 359-360.

Lijst van dijkgraven, heemraden en secretaris-penningmeesters, 1935-1987

Dijkgraven
1935-1953  P.J.S. Looyen
1953-1971  A.J. van Nieuwenhuyzen
1971-1980  F.H.S.M. Looyen
1980-1987  W.J. van Nieuwenhuyzen

Heemraden
1935-1937  A.J. de Bakker
1935-1953  A.J. van Nieuwenhuyzen
1937-1961  J.W. van der Riet
1954-1971  F.H.S.M. Looyen
1961-1980  J.G. Stoop
1971-1987  L.W. van Nieuwenhuyzen
1981-1987  W.J.A.M. Brooymans

Secretaris-penningmeesters
1935-1955  N.M. van der Spelt
1955-1980  W.P.A.M. van Haaren
1980-1987  A.J.P.A. van Agtmaal



Bouw van het gemaal ’t Hoge Diep in de Heense Polder, ca 1965.



INVENTARIS

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

HP1-HP4. Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden alsmede
van het dagelijks bestuur, 1932-1987. Met uitgaande brieven, 1932 maart
10-1935.

2 deel,
2 omslagen

HP1. Dagelijks bestuur, 1932 maart 10-1960 maart 29. Stemgerechtigde
ingelanden, 1932 april 19-1960 maart 4. Uitgaande brieven, 1932 januari
10-1935 juli 22.
NB: Is zelfde als inv.nr. HE14 van archief voor 1934.

1 deel

HP2. Dagelijks bestuur, 1960 maart 5-1971 maart 1. Stemgerechtigde
ingelanden, 1960 mei 25-1971 februari 19.
HP3. Dagelijks bestuur, 1971 maart 17-1981 november 3.
Stemgerechtigde ingelanden, 1972 januari 14-1981 februari 7.
HP4. Dagelijks bestuur, 1982 februari 2-1987 november 4.
Stemgerechtigde ingelanden, 1981 december 1-1987 december 30.

HP5. Ingekomen stukken, 1935-1956. Met uitgaande stukken, 1951-1956 1 pak

HP6-HP8. Kopieboeken van uitgaande brieven, 1935-1950. 3 delen
HP6.1935 augustus 2-1940 april 29.
HP7.1940 mei 7-1947 april 17.
HP8.1947 april 22-1950 september 28. Met achterin aantekeningen
betreffende financiële zaken, 1950-1955.

HP9. Convocaties voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden,
1937-1987.

1 omslag

HP10-HP14. Agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken, 2 katernen,1956-1987. 2 delen,1 omslag
HP10. 1956 december 27-1961 januari 27. 1 katern
HP11. 1961 januari 18-1962 juni 23. 1 katern
HP12. 1962 juni 23-1970 april 22. 1 deel
HP13. 1970 mei 4-1984 januari. 1 deel
HP14. 1984 januari-1987 december. 1 omslag

HP15. Verslag van de rede op 9 oktober 1962 uitgesproken door de dijkgraaf
A.J. van Nieuwenhuyzen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de
Heense Polder, 1962. Met brief van archivaris A. Delahaye aan de
dijkgraaf betreffende de uitgave van een gedenkboekje, 1962.

2 stukken

B STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

I ORGANISATIE

I.1 BESTUURSINRICHTING

HP16. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot uitbreiding van
het waterschap en tot vaststelling van een herzien bijzonder reglement,
1934. Met besluiten tot wijziging en herziening van het bijzonder
reglement, 1941, 1943, 1954, 1957, 1960-1970, 1983, 1986.

1 omslag

HP17. Akte van uitgifte door de prins van Oranje in1610 van de gorzen de
Heenen en het Hoogediep, ca. 1935. Afschrift.
NB: Zie ook inv.nr. HP228.

1 katern



HP18. Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verzoekende om een
spoedige invoering van het nieuwe Reglement op de watergangen, 1966.
Doorslag.

1 stuk

HP19. Register met grenskaarten van het waterschap, schaal 1:50.000 en
1:2.500, in zes bladen, 1971.Met besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant tot vaststelling van de grenzen van het waterschap, 1971.

1 omslag

HP20. Brieven van en aan het waterschap betreffende een rapport van de
commissie waterschapsbestuur van Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant, 1981.

1 omslag

I.2 BESTUUR
-. Aantekeningen betreffende de benoeming en het aftreden van

bestuursleden van de waterschappen de Heense Polder, de Graaf
Hendrikpolder en Westland, opgemaakt 1981 en bijgehouden tot in 1986.
NB: Zie archief van het waterschap de Graaf Hendrikpolder na 1935,
inv.nr. GH22.

HP21. Rooster van aftreding van bestuursleden, 1935-1986. Met aantekeningen
betreffende de leden van de controle-commissie in de jaren 1956-1986 en
de leden van het dagelijks bestuur in de jaren 1971-1987.

1 omslag

HP22. Staten van stemgerechtigde ingelanden over dejaren 1951/1952-
1957/1958, 1959/1960-1962/1963, 1970, 1980-1981, 1984, 1987,
opgemaakt 1951-1957, 1959-1962, 1970, 1980-1981, 1984, 1987.

1 omslag

HP23. Stukken betreffende het bepalen of gehuwde vrouwelijke ingelanden
stemrecht bezitten in verband met een wijziging van het Burgerlijk
Wetboek, 1957.

1 omslag

HP24. Stukken betreffende de verkiezing, de benoeming, het ontslag en het
afscheid van bestuursleden, 1957-1981.

1 omslag

HP25. Stukken betreffende het vaststellen, goedkeuren door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant en het wijzigen van het reglement van orde
voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1961-1962.

1 omslag

HP26. Staten van eigenaren met een eigendom groter dan een hectare
respectievelijk vijf hectare, 1963, 1977.

2 stukken

HP27. Stukken betreffende de voorbereiding van de concentratie van
waterschappen in het Vlietgebied (XII), 1980-1984.

1 omslag

HP28. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de opheffing
van het inter-provinciale waterschap de Prins Hendrikpolder en de
verdeling van dit waterschap over het Zeeuwse waterschap Tholen en het
Noordbrabantse water-schap de Heense polder, 1981-1987.

1 omslag

HP29. Verordening passieve openbaarheid van bestuur, vastgesteld 1982. Met
bijlage.

2 stukken

II HULPMIDDELEN BIJ DE TAAKUITVOERING

II.1 PERSONEEL

HP30-HP38. Stukken betreffende de aanstelling, de bezoldiging en het ontslag van
personeelsleden, 1954-1986.

9 omslagen



HP30. A.J.P.A. van Agtmaal, geboren 7 mei 1920, secretaris-
penningmeester, 1979-1985.
HP31. P.J. van Agtmaal, geboren 1 februari 1923, polderwerker, 1964-
1979.
HP32. F.A. Brekelmans, geboren 29 november 1917, archivaris, 1957.
HP33. A.J. Clarijs, geboren 28 november 1920,
polderwerkerhulpmachinist, 1963.
HP34. W.P.A.M. van Haaren, geboren 30 september 1910, secretaris-
penningmeester, 1956-1979.
HP35. C.A. de Klerck, geboren 8 mei 1923, polderwerker, 1956-1963.
HP36. K.A. van Kuik, geboren 5 december 1881, polderwerker, 1957.
HP37. J. de Jong, geboren 14 augustus 1885, polderwerker, 1960.
HP38. P.J. de Jong, geboren 7 oktober 1921, polderwerker en
sluiswachter-machinist, 1954-1986.

II.2 ARCHIEF
HP39. Stukken betreffende het beheer van het archief, ca. 1925, 1954-1983. 1 omslag

II.3 EIGENDOMMEN, BELASTINGEN EN FINANCIËN

II.3.1 Eigendommen
HP40. Stukken betreffende het bepalen van de eigendomvan een perceel nabij

het gemaal, 1962, 1972-1973.
1 omslag

HP41. Stukken betreffende de aankoop, verkoop, ruiling en opmeting van
eigendommen, 1961-1983.

1 omslag

II.3.2 Belastingen
HP42-HP43. "Veldboeken", opgemaakt ten behoeve van de inning van de

waterschapslasten aan de hand van de kadastrale perceelsgewijze legger
van de gemeente Steenbergen in 1922 en 1935 en bijgehouden tot in
1975. Met voorin alfabetische naamindices.

2 delen

HP42. Artikels 1-121, opgemaakt 1922 en bijgehouden tot in 1975.
HP43. Artikels 122-241, opgemaakt 1935 en bijgehouden tot in 1975.

HP44-HP45. Kohieren van de omslag over de jaren 1935/1936-1975, vastgesteld 1935-
1975.

2 omslagen

HP44. 1935/1936-1965
HP45. 1967-1975

HP46. Brieven van en aan het heemraadschap van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet betreffende de betaling door het waterschap van
saslasten voor de Willem Frederik Karelpolder,1961.

3 stukken

HP47. Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van de omslagverordening,
1981-1986.

1 omslag

II.3.3 Financiën

II.3.3.1 Begrotingen



HP48-HP94. Begrotingen voor de jaren 1935/1936-1987, opgemaakt 1935-1986.
NB: Het dienstjaar loopt van 1 juli-30 juni tot en met 1959/1960. Het jaar
1960 juli 1-1961 december 31 is een overgangsjaar; vervolgens is het
dienstjaar gelijk aan het kalenderjaar. Tot en met 1962 gesplitst in twee
afdelingen: Algemeen en Wegen. Vanaf 1943/1944 goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor begroting 1947/1948 zie
rekening 1945/1946.

51 omslagen

HP48. 1935/1936
HP49. 1936/1937
HP50. 1937/1938
HP51. 1938/1939
HP52. 1939/1940
HP53. 1940/1941
HP54. 1941/1942
HP54A. 1942/1943
HP55. 1943/1944
HP55A. 1944/1945
HP55B. 1945/1946
HP55C. 1946/1947
HP56. 1948/1949
HP57. 1949/1950
HP58. 1950/1951
HP59. 1951/1952
HP60. 1952/1953
HP61. 1953/1954
HP62. 1954/1955
HP63. 1955/1956
HP64. 1956/1957
HP65. 1957/1958
HP66. 1958/1959
HP67. 1959/1960
HP68. 1960/1961
HP69. 1962
HP70. 1963
HP71. 1964
HP72. 1965
HP73. 1966
HP74. 1967
HP75. 1968
HP76. 1969
HP77. 1970
HP78. 1971
HP79. 1972
HP80. 1973
HP81. 1974
HP82. 1975
HP83. 1976
HP84. 1977
HP85. 1978
HP86. 1979
HP87. 1980
HP88. 1981
HP89. 1982
HP90. 1983
HP91. 1984
HP92. 1985
HP93. 1986
HP94. 1987



II.3.3.2 Rekeningen

HP95-HP145. Rekeningen over de jaren 1936/1936-1987, opgemaakt 1936-1989.
NB: Het dienstjaar loopt van 1 juli-30 juni tot en met 1959/1960. Het jaar
1960 juli 1-1961 december 31 is een overgangsjaar; vervolgens loopt het
dienstjaar gelijk met het kalenderjaar. Tot en met 1962 gesplitst in twee
afdelingen: Algemeen en Wegen. Vanaf 1941/1942 goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, met uitzondering van 944/1945
(afdeling Wegen).

52 omslagen

HP95. 1935/1936
HP96. 1936/1937
HP97. 1937/1938
HP98. 1938/1939
HP99. 1939/1940
HP99A. 1940/1941
HP100. 1941/1942
HP101. 1942/1943
HP102. 1943/1944
HP103. 1944/1945
HP104. 1945/1946. Met begroting over 1947/1948.
HP105. 1946/1947
HP106. 1947/1948
HP107. 1948/1949
HP108. 1949/1950
HP109. 1950/1951
HP110. 1951/1952
HP111. 1952/1953
HP112. 1953/1954
HP113. 1954/1955
HP114. 1955/1956
HP115. 1956/1957
HP116. 1957/1958
HP117. 1958/1959
HP118. 1959/1960
HP119. 1960/1961
HP120. 1962
HP121. 1963
HP122. 1964
HP123. 1965
HP124. 1966
HP125. 1967
HP126. 1968
HP127. 1969
HP128. 1970
HP129. 1971
HP130. 1972
HP131. 1973
HP132. 1974
HP133. 1975
HP134. 1976
HP135. 1977
HP136. 1978
HP137. 1979
HP138. 1980
HP139. 1981
HP140. 1982
HP141. 1983
HP142. 1984
HP143. 1985
HP144. 1986



HP145. 1987

II.3.3.3 Boekhoudkundige bescheiden

HP146-HP148. Kasboeken over de jaren 1935/1936, 1957/1958-1978. 3 omslagen
HP146. 1935/1936
HP147. 1957/1958-1962
HP148. 1963-1978

HP149-HP158. Grootboeken over de jaren 1936/1937-1956/1957, 1979-1987. 10 omslagen
HP149. 1936/1937-1956/1957
HP150. 1979
HP151. 1980
HP152. 1981
HP153. 1982
HP154. 1983
HP155. 1984
HP156. 1985
HP157. 1986
HP158. 1987

II.3.3.4 Leningen

HP159. Stukken betreffende het sluiten van geldleningen, 1985-1986. 1 omslag

III UITVOERING VAN DE TAAK

III.1 ALGEMEEN
HP160. Brieven aan en van de Noordbrabantse Waterschapsbond en

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betreffende eventueel uit te
voeren waterstaatkundige werken in West-Brabant, 1957.

1 omslag

HP161. Brieven van de Provinciale Planologische Dienst betreffende de aanleg
van riooltransportleidingen van De Heen naar Steenbergen en van
Steenbergen naar Kruisland, 1977-1978. Met bijlagen.

1 omslag

HP162. Stukken betreffende het opsporen van stortplaatsenvoor chemisch afval,
1980.

1 omslag

HP163. Stukken betreffende het indienen van een bezwaarschrift tegen het
ontwerp-streekplan West-Brabant bij Provinciale Staten van Noord-
Brabant, 1981.

1 omslag

III.2 KEUR
HP164. Stukken betreffende het ontwerpen en vaststellen van de keur op de

waterleidingen, 1962.
1 omslag

III.3 VERGUNNINGEN

HP165-HP167. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor werken in, door,
onder of boven wegen, 1954-1971.

3 omslagen

HP165. PTT, 1954, 1959-1960.
HP166. NV Waterleidingmaatschappij "Noord-West-Brabant", 1959-
1964.
HP167. NV PNEM, 1954, 1962-1971.



HP168. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de gemeente
Steenbergen voor het lozen van rioolwater van de kern De Heen, alsmede
betreffende de betaling van lozingsrecht door de gemeente Steenbergen,
1958, 1963-1964, 1970, 1972, 1982-1983.

1 omslag

HP169. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor werken in of
door waterkeringen, 1959-1967.

1 omslag

HP170. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor werken in, over
of bij watergangen, 1962-1987.
NB: Zie nadere toegang.

1 pak

HP171. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door het waterschap
aan Prodimex BV te Nieuw-Vossemeer voor het lozen van afvalwater,
alsmede betreffende het betalen van lozingsrecht door Prodimex BV en
het intrekken van de vergunning door het hoogheemraadschap West-
Brabant, 1966-1984.

1 omslag

HP172. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de Nederlandse
Aardoliemaatschappij NV voor het doen van seismisch onderzoek, 1976,
1983, 1985-1986.

1 omslag

HP173. Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de gemeente
Steenbergen tot ingebruikname van gronden langs de noordelijke zijde
van het sportcomplex te de Heen, 1981, 1985-1986.

1 omslag

HP174. Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de ANWB en het
Streekgewest Westelijk Noord-Brabant voor het plaatsen van
bewegwijzeringsborden, 1982, 1985.

1 omslag

IV WATERSTAATKUNDIGE WERKEN

IV.1 ALGEMEEN
HP175-HP180. Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van

ontwateringswerken, 1944-1965.
3 pakken, 3
omslagen

HP175. Voorbereiding, 1944, 1951, 1954-1960. 1 pak
HP176. Uitvoering bestekken TD 3267 en TD 3702 voor het verbeteren
en graven van 22 kilometer leidingen, 1959-1966.

1 pak

HP177. Uitvoering bestek nummer 1234 voor de bouw van een
afsluitbare duiker in de Prins Willem Frederik Karelpolder, 1959.
HP178. Uitvoering bestekken nummers 1272 en 1321 voor de bouw en
inrichting van een gemaal aan de Heensedijk, 1960-1962.
HP179. Uitvoering overeenkomst nummer 54-64 voor de bouw van een
vijzelgemaal aan de Nieuwe Heidijk en twee stuwen, 1962-1964.
HP180. Tekeningen en staten opgemaakt of ontvangen door het technisch
bureau van de Unie van Waterschappen in verband met de bouw van een
gemaal aan de Heensedijk, 1960-1962.

1 pak

HP181. Brieven aan de hoofdingenieur-directeur van deprovinciale waterstaat met
verslagen van de in de jaren 1952-1963 uitgevoerde bijzondere werken,
1953-1964.

1 omslag

HP181A. Stukken betreffende het herstel van de schade aangericht door de
watersnoodramp, 1953-1956.

1 omslag

HP182. Stukken betreffende het voorbereiden van een ruilverkaveling in het
gebied tussen Eendracht en Vliet samen met de waterschappen de Graaf
Hendrikpolder en de Polders van Nieuw-Vosmeer, 1956-1957.
NB: Niet in deze vorm doorgegaan.

1 omslag



HP183. Brief aan het heemraadschap van de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet betreffende het uitbaggeren van de Vliet, 1959.

1 stuk

HP184. Stukken betreffende het voorbereiden en aanvragen bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant van ruilverkavelingen in Noordwest-Brabant,
1964, 1979.

1 omslag

HP185. Aantekeningen betreffende de lengte van wegen en sloten in onderhoud
en beheer bij het waterschap, alsmede betreffende het gemaal en het
waterpeil, 1965-1972.

1 omslag

HP186-HP190. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de
aanpassingswerken in het gebied van de Roosendaalse en Steenbergse
Vliet aan de gevolgen ontstaan door de uitvoering van de Deltawerken,
1965-1987.

2 pakken,
3 omslagen

HP186. Voorbereiding, 1965-1976. 1 pak
HP187. Voorbereiding, 1978-1985. 1 pak
HP188. Uitvoering van de onderhandse overeenkomstnummer 83102
voor het leveren en installeren van een mechanische en elektrische
installatie voor het gemaal Hoge Diep, 1983-1987.
HP189. Uitvoering van het bestek nummer 8197 voor het maken van
kaden, oevervoorzieningen, waterlopen en kunstwerken, 1985.
HP190. Verslagen van bouwvergaderingen voor de uitvoering van de
onderhandse overeenkomst nummer 83102, genummerd 3-7, het bestek
nummer 8197, genummerd 10-11, en het bestek nummer 85118,
genummerd 1, 1986.

HP191. Stukken betreffende het indienen van een verzoekschrift door het
waterschap samen met de waterschappen de Volkerakpolders en de Prins
Hendrikpolder aan de minister van verkeer en waterstaat betreffende de
door het Rijk op zich te nemen verantwoordelijkheid voor alle nadelige
gevolgen en schaden als gevolg van de afsluiting van het Volkerak, 1970-
1971.

1 omslag

HP192. Rapport aan het dagelijks bestuur en de leden van de financiële
commissie betreffende demechanisering van de polderwerkzaamheden,
opgesteld door de voorzitter, 1971.

1 stuk

HP193. Brief aan de inspectie der domeinen te Breda betreffende het onderhoud
van sloten en een wegje in de Prins Willem Frederik Karelpolder, 1977.
Met kaartje van sloten en hoefbaan in onderhoud bij het waterschap,
1977.

2 stukken

IV.2 WATERKERINGEN
HP194. Legger van de waterkeringen, 1905. Concept. Met fotokopie van

vastgestelde legger en brieven van en aan Gedeputeerde Staten, 1962.
1 omslag

HP195. Stukken betreffende het beheer over de waterkeringen, alsmede
betreffende de overdracht van het beheer en onderhoud aan het
hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 1951-1961.

1 omslag

HP196. Stukken betreffende de verhoging van de buitendijk, alsmede betreffende
de betaling aan het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk van een
omslag ten behoeve van dijkverbetering in verband met een in 1953
bestaande achterstand op dat gebied, 1961-1963.

1 omslag

HP197. Stukken betreffende het ontwerpen van een nieuwelegger van de
waterkeringen, 1968-1969.

1 omslag



HP198. Briefwisseling met het hoogheemraadschap West-Brabant betreffende het
mogelijk verwijderen van de betonblokkenkering (de zogenaamde
Haringmanelementen) liggende bovenop de voormalige buitendijk van de
Heense Polder, 1987.

2 stukken

IV.3 WATERPEIL
HP199. Stukken betreffende het uitvoeren van waarnemingen van de

grondwaterstand en het verzamelen van hydrologische gegevens, 1957,
1962, 1973, 1980-1981.

1 omslag

HP200. Brieven van en aan de commissie waterbeheersing Noord-Brabant
betreffende het vaststellen van peilen, 1958.

2 stukken

IV.4 WATERLEIDINGEN

HP201-HP202. Leggers van de waterleidingen, gemerkt A en B, vastgesteld 1879 en
aangevuld 1955.

2 omslagen

HP201. Legger A, nummer 1-11, vastgesteld 1879. Met aanvulling
genummerd 12 en vastgesteld 1955.
HP202. Legger B, 1879.

HP203. Aantekening betreffende de ligging en lengte van watergangen die
volgens de leggers A en B bij het waterschap in onderhoud zijn, ca. 1940.

1 stuk

IV.5 BEMALING
HP204. Stukken betreffende het regelen van de maalpeilen in overleg met het

heemraadschap van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, 1968.
1 omslag

HP205-HP206. Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de bouw van
het gemaal van en in de Prins Hendrikpolder opgemaakt en ontvangen
door het voormalig waterschap de Prins Hendrikpolder en het technisch
adviesbureau van de Unie van Waterschappen, 1969-1977.

1 omslag,1 pak

HP205. Voorbereiding en uitvoering, 1969-1977. 1 omslag
HP206. Tekeningen en staten, 1971-1973. 1 pak

IV.6 SLUIZEN, STUWEN, BRUGGEN EN DUIKERS
HP207. Briefwisseling met Rijkswaterstaat betreffende het opgeven van

informatie aangaande de sluizen, 1957.
2 stukken

HP208. Briefwisseling met het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk
betreffende het verwijderen van een duiker in de Prins Willem Frederik
Karelpolder, 1964.

2 stukken

HP209. Stukken betreffende het verrekenen van de onderhoudskosten van de
duiker onder de Dorpsweg te De Heen met de gemeente Steenbergen,
1975-1976.

1 omslag

HP210. Stukken betreffende het uitvoeren van de plaatsing van een inlaatduiker
nabij de Heense haven in het kader van de uitvoering van de
aanpassingswerken van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet, 1984.

1 omslag

V LAND- EN VAARWEGEN

HP211. Stukken betreffende het bevorderen van de aanleg van een rijwielpad
langs de rijksweg Steenbergen-St. Philipsland door het Rijk, 1957-1959.

1 omslag



HP212-HP213. Stukken betreffende het voorbereiden en uitvoeren van de verbetering van
9,38 kilometer weg (de Heenpolderschedijk en de Zeedijk vanaf de Zuid-
Groeneweg tot de Heensche Molenweg, de Zuid-Groeneweg, de
Heensche Molenweg en de Langeweg), 1958-1967.

2 omslagen

HP212. Voorbereiding (Rapport nummer 2843), 1958-1964.
HP213. Uitvoering volgens bestek TD nummer 3753, 1964-1967.

HP214. Stukken betreffende het overdragen in beheer en onderhoud aan de
gemeente Steenbergen van wegen, 1964-1983.

1 omslag

HP215. Stukken betreffende het onttrekken aan het openbaar verkeer van het
voetpad over de Noord Heensedijk, 1965-1966.

1 omslag

HP216. Stukken betreffende het overnemen in beheer en onderhoud van het Rijk
van een weggedeelte in de Prins Willem Frederik Karelpolder, alsmede
betreffende het onderhoud van dit weggedeelte, 1966-1987.

1 omslag

HP217. Stukken betreffende het asfalteren van 2,3 kilometer weg (gedeelten
Waterweg, Heensedijk, Noord-Groeneweg en Prins Willem Frederik
Karelpolder) volgens een plan opgesteld door de technische dienst van het
waterschap Tholen, 1973.

1 omslag

HP218. Stukken betreffende de voorbereiding van de verbetering van de
aansluiting van de Heense Molenweg op de provinciale weg Steenbergen-
St. Philipsland, 1977-1982.
NB: Het beheer en onderhoud van de Heense Molenweg werd met ingang
van 1 januari 1981 overgenomen door de gemeente Steenbergen.

1 omslag

VI SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES
HP219. Stukken betreffende het indienen van bezwaren tegen de oprichting van

het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 1953-1956.
1 omslag

HP220. Brieven aan Provinciale Staten van Noord-Brabant betreffende bezwaren
van het waterschap tegen de oprichting en het ontwerp-reglement van het
hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 1953, 1956.

1 omslag

HP221. Stukken betreffende de voorbereiding van de concentratie van
waterschappen in West-Brabant, met name betreffende de oprichting van
het hoogheemraadschap West-Brabant, 1965-1976.

1 omslag

HP222. Brief aan de Noordbrabantse Waterschapsbond betreffende bezwaren
tegen de reorganisatienota van de Unie van Waterschappen, 1967. Met
bijlage, 1967.

2 stukken

HP223. Stukken betreffende de toetreding tot en de deelname aan de
gemeenschappelijke regeling tot het mechanisch vervaardigen van
vastgoedadministraties en de centrale invordering van waterschapslasten,
1975-1983.

1 omslag

VII STUKKEN BEHORENDE TOT HET ARCHIEF VAN DE RECHTSVOORGANGER
HP224. Stukken betreffende de verpachting van gemene gronden, 1671, 1744. 2 katernen

HP225. Stukken betreffende de aanbesteding van het uitbaggeren van bermsloten,
1683.

1 omslag

HP226. Stukken betreffende de openbare aanbesteding van werkzaamheden aan
dijken, 1683.

1 omslag



HP227. Bestek en voorwaarden voor het uitbaggeren en verbreden van de
Sluisvliet, met aantekening van gunning, 1693.

1 stuk

HP228. Akte van uitgifte door de prins van Oranje in1609 van de gorzen genaamd
de Heenen en het Hoogendiep voor bedijking en inpoldering, met akte
van verkoop van twee kavels land en met een aantekening betreffende de
bedijking vanpolders in de jaren 1356-1609 onder Steenbergen,1775.
Afschrift.
NB: Zie ook inv.nr. HP17.

1 katern

HP229. Aantekening betreffende aanwezige archiefbescheiden, ca. 1780. 1 stuk

HP230. Stukken betreffende het voorbereiden van de verzwaring en de verhoging
van de zeedijk, 1884-1885.
NB: Zie inventaris archief voor 1935 inv.nr. HE599.

1 omslag

HP231. Waterstaatswetgeving. Handboek voor gemeente en waterschapsbesturen
op last van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant samengesteld door
J.F.A. Wagenaar, 1906.
NB: Voorin stempels van de waterschappen Westland, de Graaf
Hendrikpolder en de Heensche polders van na 1935.

1 deel

HP232. Akte van overeenkomst tussen het Rijk, de bedijkers van de Prins
Hendrikpolder en het bestuur van het waterschap waarbij het beheer en
onderhoud van een gedeelte dijk, gelegen in de gemeente Steenbergen en
kadastraal bekend sectie B nummer 140, overgedragen wordt, 1907.
NB: Zie inventaris archief voor 1934 inv.nr. HE600.

1 stuk

HP233. Stukken betreffende het verhogen en verzwaren van een gedeelte van de
zeedijk, 1913.
NB: Zie inventaris archief voor 1934 inv.nr. HE601.

1 omslag

VIII KAARTEN EN TEKENINGEN

HP234. Kadastrale kaarten van de Heense polder, secties B en C, schaal 1:2.500,
1895.

2 bladen

HP235. Situatietekening met ontwerp voor het verzwaren van de zeedijk, schaal
1:2.500, en met dwarsprofielen, schaal 1:100, 1913.

1 blad

HP236. Kaart van de verharde en de te verharden wegen, schaal 1:5.000, met
tekening van de dwarsprofielen, schaal 1:50, opgemaakt door A. van
Dorst architect te Middelburg, 1913. In tweevoud.

2 bladen

HP237. Ontwerptekeningen voor het maken van vijf heulen in gewapend beton in
de hoofdwaterleiding, schaal 1:50, 1928. Blauwdrukken, in tweevoud.

2 bladen

HP238. Kaart van de West- en Oost-Heenpolder in de gemeente Steenbergen
(secties B en C), schaal 1:10.000, ca. 1930. Blauwdruk.

1 blad

HP239. Tekeningen van de lengte- en dwarsprofielen van de buitendijk van de
Heense Polder, schaal dwarsprofiel 1:100, opgemaakt door
ingenieursbureau P. Bongaerts te 's-Gravenhage, 1935. Blauwdrukken, in
tweevoud waarvan een met stempel "Behoort bij brief van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant van den 19 augustus 1935 G. nr. 478". Met
aantekening betreffende verzwaring van buitendijk, opgemaakt ca. 1936

2 bladen,1 stuk



HP240. Kaart van de omgeving van het gehucht Heensche Molen, gemeente
Steenbergen, schaal 1:2.500 en genummerd 146 blad 14, opgemaakt door
de NV PNEM in verband met het bouwen van een 10 KV-net, 1936.

1 blad

HP241. Tekening opgemaakt in verband met de vernieuwing van een duiker te De
Heen, schaal 1:100 en 1:20, door de gemeentearchitect van Steenbergen,
1941.

1 blad

HP242. Hoogtekaarten van het gebied van het waterschap genummerd 43.149,
schaal 1:10.000 en ingekleurd, en 52.863 opgemaakt door de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij waarschijnlijk in verband met plannen
tot verbetering van de afwatering, 1944, 1952. Met hoogtekaart van de
Prins Hendrikpolder, ca. 1985. Fotokopieën.

1 omslag

HP243. Topografische kaart genummerd 43 D zuid (Oude-Tonge), waarop onder
meer het gebied van het waterschap, 1960. Afdruk in viervoud.

4 bladen

HP244. Kadastrale kaart van de waterkering van de Heense polder, schaal 1:2.500
en oorspronkelijk opgemaakt in 1936, met aangegeven door middel van
een onderbroken lijn de grens van het omslagplichtig gebied, opgemaakt
door het hoogheemraadschap West-Brabant, 1978. Afdruk.

1 blad



Lijst van vergunningen verleend op grond van het reglement op de waterleidingen door het waterschap de Heense
Polder, 1962-1987 (inv.nr. HP170)

1. H. van Aart, duiker, 1971
2. H.J.P. Adriaanse, duiker, 1979
3. H.J.P. Adriaanse, duiker, 1981-1983
4. J. Akkermans, duiker, 1982
5. F. Augustijn, duiker, 1978
6. J.P. de Bakker, duiker en slootdemping, 1971-1979
7. M. Koert, stopdam, 1982
8. J.H.J. Leenheer, duiker, 1973
9. H.F.J.A. Looijen, duikers, 1985-1986
10. Maatschap J.D. en M.D. Moelker, duiker, 1986
11. Idem, duiker, 1984
12. Idem, windscherm, 1980
13. Idem, duiker, 1979
14. J.D. Moelker, windscherm, 1978
15. Idem, windscherm, 1966
16. S. de Neve-Timmers, duiker, 1981
17. M.A. van Nieuwenhuijzen, duiker, 1980-1981
18. Firma L.W. van Nieuwenhuijzen & Zonen, duiker, 1984
19. Idem, duiker, 1981
20. Idem, duiker, 1979-1980
21. Idem, slootdemping, 1970, 1976
22. Idem, duiker, 1975-1976
23. W.J. van Nieuwenhuijzen, duiker, 1975
24. NV PNEM, Transformatorkast Heensedijk, 1981
25. Idem, kabellegging Heensedijk, 1981
26. Idem, kabellegging Heensedijk, 1981
27. Idem, kabellegging Zuid-Groeneweg, 1981
28. Idem, kabellegging Zeedijk, 1979
29. Idem, kabellegging Heensedijk, 1977
30. Idem, kabellegging en transformatorkast Waterweg, 1975
31. Idem, kabellegging poldersloot gemeente Steenbergen sectie C nummers 124 en 411, 1969
32. Idem, kabellegging Nieuw-Vosmeer (tekening V 4784, ontheffing ontbreekt), 1966
33. Idem, transformatorkasten en duikers, 1962
34. PTT, uitbreiding telefoonnet (tekening R 6-139), 1986
35. PTT, uitbreiding telefoonnet (tekening R 6-070), 1986
36. PTT, uitbreiding telefoonnet (tekening R 4-859), 1984
37. Jac. van de Riet, duiker, 1980-1983
38. Gemeente Steenbergen, uitvoering rioleringswerken de Heen, 1980
39. J.G. Stoop, duiker, 1983
40. Idem, duiker, 1981
41. Idem, duiker, 1978
42. W. Stoop, duiker, 1986
43. A.C.M. Swagemakers, windscherm, 1978 (ontheffing niet aanwezig)
44. M. Swagemakers, duiker, 1967
45. C. Testers, duiker, 1987
46. Idem, duiker (sectie B 638), 1985
47. Idem, duiker (sectie B 551), 1985
48. Idem, vier duikers, 1979
49. Idem, duiker, 1976
50. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, duiker WFK-polder (Slaakdam), 1972-1973
51. C. Visser, dam, 1985
52. NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant, waterleiding, 1981-1982
53. Hoogheemraadschap West-Brabant, afvalwatertransportleiding de Heen-Steenbergen, 1985-1986
54. J. van 't Westeinde, duiker, 1977-1978
55. Idem, duiker, 1972
56. C. van 't Westeinde, beplanting, 1966



Kolonne militaire voertuigen op de Schenkeldijk tijdens de hulpacties na de watersnoodramp, 1953
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