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Het boekwerk dat nu voor u ligt bevat de inventarissen van de archieven van de acht waterschappen in WestBrabant, 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 WestBrabant.

Steenbergen, november 1994

De voorzitter van het
waterschap Zoomvliet,

F.J.P.M. van der Heyden
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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 NassauBrabant 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 NieuwVosmeer" (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).
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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

I
Z
P
ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WESTLAND (1628) 1934-1987 (1989)

I
Z
P

INLEIDING
GESCHIEDENIS
In hun vergadering van 26 juli 1934 besloten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot de opheffing van het
waterschap Westland en St. Omcommers onder de gemeente Steenbergen en van het waterschap de OudGlymespolder onder de gemeente Halsteren. Tegelijkertijd werd een nieuw waterschap genaamd Westland
opgericht, dat behalve het gecombineerde gebied van de twee opgeheven waterschappen ook nog de tot dan toe
buiten waterschapsverband liggende gronden rondom het dorp Lepelstraat in de gemeente Halsteren toegewezen
kreeg. Bij de oprichting was dit nieuwe waterschap ongeveer 1.720 hectare groot; na enige grenscorrecties bleven
daarvan in 1970 1.670 hectare over.
Gedurende zijn gehele bestaan kende het waterschap een bestuur van vijf leden waaronder een voorzitter, die
aanvankelijk als dijkgraaf en gezworenen werden aangeduid. Naast de secretaris-penningmeester bestond het
personeel nog uit een machinist-opzichter en een polderwerker. De zorg voor een goede afwatering was wel de
voornaamste taak van het waterschap, dat daarnaast nog enige wegen beheerde en tot aan de oprichting van het
hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk tevens de zorg droeg voor waterkeringen. Het wegenbeheer omvatte tot
1955 overigens ook de aanleg en onderhoud van enige wegen in de Verdronken Aanwas en het Verdronken
Westland in het gebied van het waterschap de Ligne. Deze toestand vloeide voort uit het feit dat die twee gebieden
tot 1917 deel uitmaakten van het waterschap Westland.
Vrijwel onmiddellijk na de oprichting in 1934 werden in werkverschaffingsverband ontwateringswerken
uitgevoerd naar een al eerder opgesteld plan van ir. P. Bongaerts. Daardoor nam het aantal gronden toe dat op
natuurlijke wijze zijn water loosde via de Glymessluis op de Eendracht. Het overige, noordelijke deel van het
waterschap werd met een elektrisch gemaal bemalen en loosde op de Vliet. In 1942 werd nog een gemaaltje aan de
Drielindekensdijk gebouwd, waardoor een gebied van ongeveer 110 hectare groot onderbemalen kon worden. De
grote watersnoodramp van 1953 liet ook het waterschap Westland niet onberoerd. Verreweg het grootste gedeelte
van het gebied kwam onder water te staan en er waren een aantal doden onder de ingelanden te betreuren. Tijdens
de besprekingen over het herstel van de watersnoodschade kwamen plannen voor een ruilverkaveling naar voren,
die in de jaren 1956-1966 daadwerkelijk uitgevoerd werden. De jaren zeventig en tachtig stonden in het teken van
aanpassing en concentratie. Door de uitvoering van de Deltawerken moest de Vliet aangepast worden en daardoor
eveneens de waterlozing en bemaling van het waterschap Westland. Ten slotte werd vanaf 1979 gewerkt aan de
totstandkoming van een concentratie van de waterschappen in West-Brabant, die op 1 januari 1988 zijn beslag zou
krijgen. Op die datum werd het waterschap Westland opgeheven en ging het op in het nieuwe waterschap
Zoomvliet.

INVENTARISATIE
Het beheer van het archief berustte tijdens de vorming bij de secretaris-penningmeester. De archieven van de
rechtsvoorgangers van het waterschap Westland werden in 1955 in bewaring gegeven aan de gemeente
Steenbergen, waarna archivaris A. Delahaye de inventarisatie van dit bestand ter hand nam. In 1983 werd opnieuw
een overeenkomst tot inbewaringgeving met de gemeente Steenbergen gesloten, waarbij de archieven ouder dan
vijftien jaar overgedragen werden. Na de opheffing berustte het beheer bij het opvolgende waterschap Zoomvliet.
Bij het begin van de inventarisatie werd ongeveer 6,5 meter archief van na 1934 aangetroffen. Tot aan in ieder
geval 1950 werd het agendastelsel toegepast en vervolgens het dossierstelsel met behulp van de code van de Unie
van Waterschappen. De aansluiting bij het bureau registratuur van de Unie werd in 1981 opgezegd, waarna van
1981 tot en met 1984 door een gemeenteambtenaar (?) nog werkzaamheden aan het archief werden verricht. Enkele
stukken van voor 1934 werden in het archief aangetroffen, evenals een enkele maal stukken behorende tot de
archieven van de waterschappen de Graaf Hendrikpolder en de Heense Polder. Deze vermenging van archieven is
te verklaren uit het feit dat deze beide waterschappen samen met het waterschap Westland gedurende de gehele
periode een zelfde persoon als secretaris-penningmeester in dienst hadden.
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 2,5 meter archief vernietigd
worden en bleef 4 meter bewaard. Het archiefschema werd opgesteld aan de hand van de schema's gepubliceerd in
het Nederlands Archievenblad 87 (1983), 359-360.
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Lijst van voorzitters, bestuursleden en secretaris-penningmeesters, 1934-1987
Voorlopig bestuur, 1934-1935
Voorzitter:
H.P.A. de Wit
Leden:
C.A. Wijnen, L. Ooms, J.J. Matthijssen
Voorzitters:
1935-1950
1950-1966
1967-1978
1978-1987

H.P.A. de Wit
C.J. Potters
C.Th.J. de Wit
C.Th.G.M. de Wit

Bestuursleden:
1935-1939
1935-1945
1935-1953
1935-1959
1939-1951
1947-1950
1950-1967
1952-1967
1953-1980
1959-1987
1967-1978
1968-1987
1978-1987
1980-1987

C.A. Wijnen
J.M. Korst
J.J. Matthijssen
L. Ooms
Chr. Heijnen
C.J. Potters
C.Th.J. de Wit
H.A. Koopmans
P.H.Th. Korst
M.J.L. Ooms
C.Th.G.M. de Wit
A. Koopmans
C. Veraart
L.M.J.M. Koenraadt

Secretaris-penningmeesters:
1934-1955
N.M. van der Spelt
1956-1980
W.P.A.M. van Haaren (1950-1955 en 1975-1980 waarnemend)
1980-1987
A.J.P.A. van Agtmaal
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INVENTARIS
A

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

WL1-WL5.

Notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, vanaf
1965 genaamd algemene vergadering, en van het dagelijks bestuur, 19341987.
WL1. Dagelijks bestuur, 1935 januari 18-1948 februari 19.
Stemgerechtigde ingelanden, 1935 mei 10-1948 februari 27. Uitgaande
brieven, 1934 november 30-1935 juli 26.
WL2. Dagelijks bestuur, 1948 maart 23-1963 september 18.
Stemgerechtigde ingelanden, 1948 april 30-1962 november 8.
WL3. Dagelijks bestuur, 1963 oktober 16-1971 november 16.
Stemgerechtigde ingelanden, 1963 december 4-1971 december 14.
Verslagen van schouwvoering, 1965 april 25-1972 januari 11.
WL4. Dagelijks bestuur, 1972 februari 10-1979 november 21 Algemene
vergadering, 1972 december 8-1978 december 8.
WL5. Dagelijks bestuur, 1979 december 13-1987 december 7 Algemene
vergadering, 1979 december 18- 1987 december 14.

3 delen, 2 omslagen

WL6-WL9.

Kopieboeken van uitgaande brieven, 1935-1950.
NB: Zie inv.nr. WL1 voor de periode 1934 november 30-1935 juli 26.
WL6.1935 augustus 1-1938 augustus 10.
WL7.1938 september 15-1942 april 16.
WL8.1942 mei 16-1947 januari 23.
WL9.1947 februari 1-1950 september 29. Metachterin aantekeningen
betreffende financiële zaken, 1950-1955.

4 delen

WL10.

Ingekomen stukken, 1934 november 14-1944 maart 1.

1 pak

WL10a

Ingekomen stukken, 1944 april 21-1956 december 20.
Met uitgaande stukken, 1948-1956

1 pak

WL11.

Convocaties voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden later
algemene vergadering met uittreksels van rekening en begroting, 19361939, 1942, 1952-1987.

1 omslag

WL12-WL14.

Agenda's op ingekomen en uitgaande stukken,
WL12. 1956 december 27-1961 september 13. 1 katern
WL13. 1961 september 12-1973 mei 10.
WL14. 1973 mei 2-1987 december.

1 katern,2 delen

B

I
I.1

1 omslag
1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

ORGANISATIE
BESTUURSINRICHTING

WL15.

Stukken betreffende het ontwerpen, vaststellen, wijzigen en uitvaardigen
van het bijzonder reglement, 1934-1979.

1 omslag

WL16.

Stukken betreffende het bepalen tot welk waterschap de percelen
kadastraal bekend gemeente Halsteren sectie A nummers 1288, 1289,
1720 en 1721 behoren, 1957.

1 omslag

WL17.

Kaart van percelen in de gemeenten Nieuw-Vossemeer en Halsteren,

1 blad

I
Z
schaal 1:2.500, opgemaakt door het hoogheemraadschap de Brabantse
Bandijk in verband met een grenswijziging van het waterschap de Polders
van Nieuw-Vosmeer, genummerd B 229 en gemerkt in rood de grens van
het waterschap Westland en in groen de huidige en toekomstige grenzen
van het waterschap de Polders van Nieuw-Vosmeer, ca. 1965.

P

WL18.

Stukken betreffende het indienen van bezwaren door het waterschap tegen 1 omslag
ontwerp-reglementen op de watergangen in de provincie Noord-Brabant,
1965-1969, 1981-1982.

WL19.

Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de concentratie
van waterschappen in de gemeente Steenbergen en de opheffing van het
waterschap, 1965-1987.

WL20.

Register met grenskaarten van het waterschap in acht bladen, schaal
1 stuk
1:50.000 en 1:2.500, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, 1971. Met beschikking tot vaststelling door 1 deel,Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant, 1971.

I.2

1 omslag

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.

WL21.

Staten van stemgerechtigde ingelanden, 1874-1881, 1951/19521961/1962.

1 omslag

WL22.

Rooster van aftreding van bestuursleden, 1935--1986. Met inliggend staat
van leden en reserveleden van de controlecommissie, 1961-1986.

2 stukken

WL23.

Stukken betreffende de verkiezing, benoeming en het aftreden van
dijkgraaf en gezworenen, later voorzitter en leden van het dagelijks
bestuur, 1950-1981.

1 omslag

WL24.

Brief aan de Unie van Waterschapsbonden met verzoek om advies
omtrent de regeling van het stemrecht, 1961. Doorslag.

1 stuk

WL25.

Stukken betreffende het vaststellen van een reglement van orde voor de
vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1961-1962.

1 omslag

WL26.

Stukken betreffende het vaststellen van regelingen tot het uitkeren van
presentiegelden voor het bijwonen van de algemene vergadering alsmede
van reis- en verblijfskostenvergoedingen aan bestuursleden en personeel,
1963-1964, 1973-1974.

1 omslag

WL27.

Verordening passieve openbaarheid van bestuur uitgevaardigd door het
waterschap, 1982.

1 stuk

II

HULPMIDDELEN BIJ DE TAAKUITVOERING

II.1
PERSONEEL
WL28-WL34.
Stukken betreffende de aanstellling, de bezoldiging en het ontslag van
personeelsleden, 1949-1985.
WL28. A.J.P.A. van Agtmaal, geboren 7 mei 1920, secretarispenningmeester, 1980-1985.

7 omslagen
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WL29. A.H. Bakx, geboren 8 juli 1912 en overleden 23 augustus 1963,
machinist-opzichter, 1958-1964.
WL30. P.C. Bakx, geboren 4 juni 1946, machinist, 1963-1984.
WL31. F.A. Brekelmans, geboren 29 november 1917, archivaris, 19551957.
WL32. W.P.A.M. van Haaren, geboren 30 september 1910, financieel
adviseur en controleur, later (waarnemend) secretaris-penningmeester,
1949-1979.
WL33. N.M. van der Spelt, secretaris-penningmeester, 1955.
WL34. C.G. van Wijk, geboren 19 april 1916,polderwerker, 1957-1981.

P

WL35.

II.2
WL36.

Besluit tot vaststelling van een premiespaarregeling voor het personeel,
1959. Met brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met
verklaring van geen bezwaar, 1959.

ARCHIEF
Stukken betreffende het beheer van het archief, 1853, ca. 1925, 1948,
1955-1985.

2 stukken

1 omslag

WL37.

Code voor de ordening der archieven van de waterschappen, uitgegeven
door het registratuurbureau der Unie van Waterschapsbonden, tweede
druk, 1948.

WL38.

Aantekeningen van de voorzitter over de geschiedenis van het waterschap 1 omslag
in de jaren 1934-1987, deels op een fotokopie van de inleiding op de
inventaris van het archief van het waterschap voor 1934 opgesteld door A.
Delahaye, en opgemaakt ter gelegenheid van de laatste algemene
vergadering van het waterschap, 1987.

II.3

II.3.1
WL39.

II.3.2

1 katern

EIGENDOMMEN, BELASTINGEN EN FINANCIËN

Algemeen
Stukken betreffende het verkrijgen van vergoedingen van het Rijk voor
geleden oorlogsschade, 1945-1955.

1 omslag

Eigendommen

WL40.

Stukken betreffende de aankoop, verkoop en opmeting van eigendommen, 1 omslag
1952-1985.

WL41.

Stukken betreffende de toewijzing van eigendommen in verband met de
uitvoering van de ruilverkaveling Westland, 1957-1960.

1 omslag

WL42.

Besluit tot aanwijzing van de woning Stoofdijk 67 te Steenbergen tot
ambtswoning voor de opzichter-machinist, 1959. Met brief van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ter goedkeuring, 1959.

2 stukken

WL43.

Stukken betreffende het plaatsen van eigendomspalen of grensstenen,
1959, 1961.

1 omslag

WL44.

Stukken betreffende de afkoop en een poging tot verhoging van de
erfpachtcanon van de Koeveringsedijk onder de gemeente Steenbergen,
1960, 1962, 1970. Met retroacta, ca. 1870.

1 omslag

WL45.

Brief van het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk met voorstel tot
verhoging van de erfpachtcanon die het hoogheemraadschap betaalt voor
het hebben van een dijksmagazijn op het perceel kadastraal bekend

1 stuk

I
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gemeente Nieuw-Vossemeer sectie D nummer 336, 1972.
NB: Verwijzing naar akte van 4 oktober 1963.

P
II.3.3

Belastingen

WL46.

"Veldboek Lepelstraat", legger opgemaakt in 1935 en bijgehouden tot in
1955 ter berekening van de de waterschapslasten volgens de kadastrale
perceelsgewijze leggers van de gemeenten Halsteren en NieuwVossemeer, 1935-1955. Met vooraan alfabetische naamindex van
eigenaren.
NB: Zie ook archief Westland voor 1934 inv.nrs. WE568-WE577.

1 deel

WL47-WL85.

Kohieren van de omslag van waterschapslasten, 1939/1940-1974.
WL47. 1935/1936
WL48. 1936/1937
WL49. 1937/1938
WL50. 1938/1939
WL51. 1939/1940
WL52. 1940/1941
WL53. 1941/1942
WL54. 1942/1943
WL55. 1943/1944
WL56. 1944/1945
WL57. 1945/1946
WL58. 1946/1947
WL59. 1947/1948
WL60. 1948/1949
WL61. 1949/1950
WL62. 1950/1951
WL63. 1951/1952
WL64. 1952/1953
WL65. 1953/1954
WL66. 1954/1955
WL67. 1955/1956
WL68. 1956/1957
WL69. 1957/1958
WL70. 1958/1959
WL71. 1959/1960
WL72. 1960/1961.
WL73. 1962
WL74. 1963
WL75. 1964
WL76. 1965
WL77. 1966
WL78. 1967
WL79. 1968
WL80. 1969
WL81. 1970
WL82. 1971
WL83. 1972
WL84. 1973
WL85. 1974

40 katernen

Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van een
omslagverordening, 1981-1986.

1 omslag

WL86.

II.3.4

Financiën

2 katernen

I
Z
P

II.3.4.1
WL87-WL130.

Begrotingen
Begrotingen over de jaren 1935/1936-1942/1943, 1944/1945-1987,
52 omslagen
opgemaakt 1935-1986.
NB: Het dienstjaar loopt vanaf 1936/1937 van juli 1-juni 30 en volgt
vanaf 1962 het kalenderjaar. Vanaf 1936/1937 gesplitst in drie afdelingen
(Algemeen, Bemaling en Kunstwegen) en vanaf 1945/1946 tot en met
1952/1953 gesplitst in vier afdelingen (Algemeen, Bemaling,
Wegenverharding en Onderbemaling Noorder Westland). De begroting
1960/1961 is gesplitst in twee afdelingen (Algemeen en Onderbemaling
Noorder Westland). Vanaf 1942/1943 goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant met uitzondering van 1943/1944 en 1987.
WL87. 1935/1936
WL88. 1936/1937
WL89. 1937/1938
WL90. 1938/1939
WL91. 1939/1940
WL92. 1940/1941
WL93. 1941/1942
WL94. 1942/1943
WL95. 1943/1944; enkel afdeling Algemeen
WL96. 1944/1945
WL97. 1945/1946
WL98. 1946/1947
WL99. 1947/1948
WL100. 1948/1949
WL101. 1949/1950
WL101A. 1950/1951
WL102. 1951/1952
WL103. 1952/1953
WL103A. 1953/1954
WL103B. 1954/1955
WL103C. 1955/1956
WL103D. 1956/1957
WL103E. 1957/1958
WL103F. 1958/1959
WL103G. 1959/1960
WL104. 1960/1961 december 31
WL105. 1962
WL106. 1963
WL107. 1964
WL108. 1965
WL109. 1966
WL110. 1967
WL111. 1968
WL112. 1969
WL113. 1970
WL114. 1971
WL115. 1972
WL116. 1973
WL117. 1974
WL118. 1975
WL119. 1976
WL120. 1977
WL121. 1978
WL122. 1979
WL123. 1980
WL124. 1981
WL125. 1982
WL126. 1983

I
Z
WL127. 1984
WL128. 1985
WL129. 1986
WL130. 1987
Stukken betreffende het opmaken en goedkeuren vande begrotingen over
de jaren 1953/1954, 1954/1955 en 1956/1957, opgemaakt 1953-1956.

P
WL131.

II.3.4.2

1 omslag

Rekeningen

WL132-WL178.

Rekeningen over de jaren 1935/1936-1987.
NB: Vanaf 1935/1936 gesplitst in drie afdelingen (Algemeen, Bemaling
en Wegen), vanaf 1945/1946 gesplitst in vier afdelingen (Algemeen,
Bemaling, Wegen en Onderbemaling Noorder Westland), en vanaf
1958/1959 tot en met 1960/1961 gesplitst in twee afdelingen (Algemeen
beheer en Onderbemaling). Het dienstjaar loopt tot 1962 van juli 1-juni
30 en volgt vanaf 1962 het kalenderjaar. Vanaf 1941/1942 goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met uitzondering van
1945/1946.
WL132. 1935/1936
WL133. 1936/1937
WL134. 1937/1938
WL135. 1938/1939
WL136. 1939/1940
WL137. 1940/1941
WL138. 1941/1942
WL139. 1942/1943
WL140. 1943/1944
WL141. 1944/1945
WL142. 1945/1946
WL143. 1946/1947
WL144. 1947/1948
WL145. 1948/1949
WL146. 1949/1950
WL147. 1950/1951
WL148. 1951/1952
WL149. 1952/1953
WL149A. 1953/1954
WL149B. 1954/1955
WL149C. 1955/1956
WL149D. 1956/1957; betreft enkel verzamelstaten van inkomsten en
uitgaven behorende bij de rekening
WL149E. 1957/1958
WL150. 1958/1959
WL151. 1959/1960
WL152. 1960/1961
WL153. 1962
WL154. 1963
WL155. 1964
WL156. 1965
WL157. 1966
WL158. 1967
WL159. 1968
WL160. 1969
WL161. 1970
WL162. 1971
WL163. 1972
WL164. 1973
WL165. 1974
WL166. 1975
WL167. 1976

52 omslagen

I
Z
WL168.
WL169.
WL170.
WL171.
WL172.
WL173.
WL174.
WL175.
WL176.
WL177.
WL178.

P

II.3.4.3

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Boekhoudkundige bescheiden

WL179.

Kasboeken over de jaren 1935/1936, opgemaakt 1935-1936.

1 omslag

WL180-WL181.

Journalen over de jaren 1936/1937-1937/1938
WL180. 1936/1937
WL181. 1937/1938

2 omslagen

WL182-WL204.

Grootboeken over de jaren 1938/1939-1955/1956, 1980-1987.
WL182. 1938/1939
WL183. 1939/1940
WL184. 1940/1941
WL185. 1941/1942
WL186. 1942/1943
WL187. 1943/1944
WL188. 1944/1945
WL189. 1945/1946
WL190. 1946/1947
WL191. 1947/1948
WL192. 1948/1949
WL193. 1949/1950
WL194. 1950/1951
WL195. 1951/1952
WL196. 1952/1953
WL196A. 1953/1954
WL196B. 1954/1955
WL196C. 1955/1956
WL197. 1980
WL198. 1981
WL199. 1982
WL200. 1983
WL201. 1984
WL202. 1985
WL203. 1986
WL204. 1987

26 omslagen

WL205.

Kasboeken over de jaren 1956/1957-1959/1960, 1963-1980.

1 pak

II.4
WL206.

OVERIGE
Stukken betreffende het bezwaar maken door het waterschap tegen de
1 omslag
vaststelling van vervangingskosten van wegen ten behoeve van de heffing
van de waterkerings- en waterbeheersingsomslagen door het
hoogheemraadschap West-Brabant, 1978-1979.

WL207.

Notulen van een vergadering op 25 november 1981van het dagelijks
1 omslag
bestuur met de controle-commissie, 1982. Met verslagen over de
begrotingen over 1986 en 1987 alsmede de rekeningen voor 1984 en 1985

I
Z
van de controlecommissie, 1985-1986.

P
III

UITVOERING VAN DE TAAK

III.1
WL208.

KEUR

III.2
WL209.

VERGUNNINGEN
Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de gemeente
Halsteren voor de aanleg en wijziging van rioleringen, 1951-1984.

Keur of politieverordening, ca. 1965. Doorslag.

1 omslag

1 omslag

WL210.

Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor werken in of
over waterkeringen, 1957-1974.

1 omslag

WL211-WL212.

Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor werken van
derden in, over of bij wateren en wegen, 1954-1987.
WL211. 1954-1978
WL212. 1979-1987

2 pakken

WL213.

Stukken betreffende het verlenen van een vergunning aan de firma's NV
Bogimex en NV Paxfrites te Halsteren voor het lozen van afvalwater;
alsmede betreffende een geschil met deze firma's over het nakomen van
de voorwaarden van deze vergunning, 1966-1980.

1 omslag

WL214.

Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst met het waterschap 1 omslag
de Polders van Halsteren tot het storten van grondspecie in de Kleine
Ramspolder, 1969.

IV
IV.1
WL215.

WATERSTAATKUNDIGE WERKEN
ALGEMEEN
Brief van de Cultuurtechnische Dienst betreffende de wenselijkheid tot
2 stukken
het instellen van een onderzoek naar het regiem van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet in verband met (plannen voor) de bemaling van de
afwaterende waterschappen, 1951. Met bijlage, 1951.

WL215A.

Stukken betreffende het herstel van de schade aangericht door de
watersnoodramp, 1953-1959

1 pak

WL216-WL217.

Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de
ruilverkaveling Westland, 1956-1970.
WL216. Voorbereiding en uitvoering, 1956-1970.
WL217. Notulen van de plaatselijke commissie, 1956-1959.

1 pak,1 omslag

WL218.

Stukken betreffende het uitbrengen van een interimrapport met een
beschrijving van de waterstaatkundige toestand door de Commissie
Waterbeheersing Noord-Brabant, 1957.

1 omslag

WL219.

Aantekeningen en kaarten betreffende te onderhouden watergangen,
gemalen en het waterpeil, 1965-1982.1 omslag

WL220-WL226.

Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van werken aan het
gemaal en de Westlandse Watergang in het kader van de aanpassing van
de Roosendaalse en Steenbergse Vliet aan de uitvoering van de
Deltawerken, 1965-1987.
WL220. Voorbereiding en uitvoering, 1965-1987.

1 pak
1 omslag

6 omslagen, 1 pak

1 pak

I
Z
WL221. Verslagen van de vergaderingen over de uitvoering van de
bestekken nummers 86129, 86133, 86137 en 86138, 1986-1987.
WL222. Deelplan afwatering Westland, 1985 maart.
WL223. Bestek nummer 86138 voor het leveren van een mechanische en
elektrische installatie in gemaal Westland, 1986 september.
WL224. Bestek nummer 86133 voor het maken van een kade, oevervoorzieningen, kunstwerken en bijkomende werken ten behoeve van de
Westlandse Watergang en de Boomvaart, 1986 oktober.
WL225. Bestek nummer 86137 voor de bouwkundige aanpassingen aan
aan het gemaal Westland,1986 november.
WL226. Rapport nummer 87164 betreffende capaciteits- en
vermogensmeting aan het gemaal,1987 september.

P

WL227.

Rapport van NV Ingenieursbureau Lievense betreffende de winning van
oppervlaktewater in West-Brabant ten behoeve van de industrie in
Zeeuwsch Vlaanderen, 1966.

1 katern

WL228.

Stukken betreffende het afgeven van een verklaring van geen bezwaar
tegen de ruilverkavelingsaanvrage van de afdelingen Lepelstraat en
Halsteren van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor een
gebied in de Oud-Glymespolder, 1983.

1 omslag

WL229.

Meetplan voor het gebied Zoomvliet opgesteld door een werkgroep uit de
samen te voegen waterschappen, 1985. Met twee kaarten, 1985.

1 omslag

IV.2
WL230.

WATERKERINGEN
Stukken betreffende de uitoefening van de zorg voor de instandhouding
van de waterkeringen; de overdracht van beheer en onderhoud van de
waterkeringen aan het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk,
alsmede de intrekking van de leggers van de waterkeringen, 1951-1974.

IV.3
WL231.

WATERLEIDINGEN
Legger van de waterleidingen, gemerkt A en genummerd 3-44,
opgemaakt ca. 1935. Ontwerp.

1 omslag

1 pak

WL232.

Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van
1 omslag
verbeteringswerkzaamheden in de jaren 1945-1949 aan de waterleidingen,
1946-1950.

WL233.

Stukken betreffende het overnemen in beheer enonderhoud van gedeelten 1 omslag
van wegsloten van de gemeente Steenbergen, 1966-1967.

WL234.

Brief van de Cultuurtechnische Dienst met antwoord op aanwezige brief
verzoekende om inlichtingen over de afmetingen van niet-poldersloten in
het gebied van de ruilverkaveling Westland, 1969.

WL235.

Stukken betreffende het uitvoeren van het onderhoud van de afvoerleiding 1 omslag
langs het Doornedijkje samen met het waterschap de Ligne, 1976, 19831985.

WL236.

Akte van overeenkomst met het waterschap de Polders van Halsteren over 2 stukken
het delen van de onderhoudskosten van het gedeelte westelijke dijksloot
van de Groenendijk, de oostelijke grens vormend van het perceel
kadastraal bekend gemeente Halsteren sectie G nummer 572, 1979. Met
kaart.

2 stukken

I
Z
P

IV.4
WL237.

WL238.

IV.5
WL239.

BEMALING
Stukken betreffende de bouw, de verbouwing en het onderhoud van
gemalen, 1943, 1950-1973, 1982. Met tekeningen
Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van
overeenkomsten betreffende de lozing van het nieuwe gemaal van het
waterschap de Ligne via een afvoerleiding van het gemaal Westland aan
het Doornedijkje, 1968-1974.

SLUIZEN, STUWEN, BRUGGEN EN DUIKERS
Stukken betreffende een geschil met de provincie Noord-Brabant over de
betaling van de kosten van herstel van de in de oorlog beschadigde
Trambrug in de Stoofdijk onder de gemeente Steenbergen, alsmede
betreffende de verkoop van de brug aan de provincie, 1947-1962. Met
retroacta, 1879-1935.

1 pak

1 pak

1 pak

WL240.

Stukken betreffende het herstel door Provinciale Waterstaat van de
Kaaisluis in de Boomvaart, gelegen in de provinciale weg SteenbergenSint Philipsland, 1962.

WL241.

Stukken betreffende de uitvoering van het onderhoud van de duiker onder 1 omslag
de Kade te Steenbergen en het verhalen van de onderhoudskosten op de
gemeente Steenbergen, de provincie Noord-Brabant en het waterschap de
Ligne, 1966, 1968, 1984-1985.

WL242.

Stukken betreffende het verkrijgen van een vergunning van de gemeente
Steenbergen voor het leggen van een duiker onder de Drielindekensdijk,
1967-1968.

V

1 omslag

1 omslag

LAND- EN VAARWEGEN

WL243.

Stukken betreffende de overname in beheer en onderhoud van wegen van
de gemeente Steenbergen, 1950-1954.

WL244.

Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van wegenonderhoud, 1 omslag
1950-1986.

WL245.

Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door de provincie
Noord-Brabant voor het aansluiten van waterschapswegen op provinciale
wegen, 1958-1965.

1 omslag

WL246.

Stukken betreffende de voorbereiding van de aanleg van de provinciale
weg Halsteren-Tholen (S 10), 1973.

1 omslag

WL247.

Stukken betreffende de vaststelling van een nieuwe wegenlegger voor de
gemeente Halsteren, 1976-1979.

1 omslag

WL248.

Stukken betreffende het overleg over de vaststelling van het tracé voor de
aanleg van rijksweg 19 (Zoomweg), 1980-1981.

1 omslag

VI
WL249.

WL250.

SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES
Stukken betreffende het bezwaar maken door het waterschap tegen het
voorgestelde bijzonder reglement van het hoogheemraadschap, 19691977.
Stukken betreffende het de toetreding tot en de deelname aan de

1 omslag

1 omslag

1 omslag

I
Z
gemeenschappelijke regeling tot het mechanisch vervaardigen van
vastgoed-administraties en de centrale invordering van waterschapslasten,
1973-1985.

P
WL251.

Stukken betreffende de taakafbakening kwantiteitsbeheer en
kwaliteitsbeheer tussen het hoogheemraadschap West-Brabant en de
inliggende waterschappen, 1975, 1979-1980.

1 omslag

WL252.

Stukken betreffende het aanwijzen van leden voor de algemene
vergadering van het hoogheemraadschap West-Brabant, 1977-1983.

1 omslag

VII
WL253.

STUKKEN BEHORENDE TOT DE ARCHIEVEN VAN DE RECHTSVOORGANGERS
Processen-verbaal van aanbesteding van dijkwerkzaamheden, 1628.
2 stukken

WL254.

Brief aan dijkgraaf en gezworenen betreffende de versterking van een niet 1 stuk
nader genoemde dijk, 1629.

WL255.

Publikatie van te houden schouwvoering, ca. 1750.

WL256.

Aantekening betreffende aanwezige archiefbescheiden van het waterschap 1 stuk
Westland en St. Omcommers, ca. 1780.

WL257.

Reglement voor het bestuur van de polders onder de jurisdictie van
Steenbergen gelegen, 1804.
NB: Een katern mist vijf pagina's. Betreft concept dat nooit uitgevoerd is,
zie A. Delahaye, Inventaris van het oud archief van de Heensche polder,
inv.nr. HE1.

2 katernen

WL258.

Provinciale verordening op het schouwvoeren in 1823 uitgevaardigd,
1844. Gedrukt.

1 katern

WL259.

Provinciaal reglement op het beheer van polders en dijken, 1846.
Gedrukt, in tweevoud

2 katernen

WL260.

Algemeen reglement voor de waterschappen in de provincie NoordBrabant, 1862. Met bijzonder reglement van het waterschap Westland en
St. Omcommers, 1866.

1 katern

WL261.

Algemeen reglement voor de waterschappen in de provincie Noord1 omslag
Brabant door Provinciale Staten in 1862 vastgesteld en later herzien, 1862
en na 1896. Gedrukt, in meervoud.

WL262.

Provinciale reglementen op de wegen en waterleidingen in NoordBrabant, 1875. Gedrukt, in tweevoud.

WL263.

Leggers van de waterleidingen, gemerkt A en B en genummerd 1-32 en 1- 1 pak
3, opgemaakt en vastgesteld door het waterschap en Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant, 1878-1879.

WL264.

Legger van de openbare wegen en voetpaden in de gemeente
1 deel
Steenbergen, opgemaakt en vastgesteld in 1879 en gewijzigd in 1917. Met
voorin alfabetische naamindex.

WL265.

Circulaires betreffende waterstaatszaken van de provincie Noord-Brabant, 1 omslag
1866-1935. Gedrukt

WL266.

Aantekeningen over de bouw van sluizen in de jaren 1649-1772,
opgemaakt ca. 1925. Met afschrift van de akte van uitgifte van de polder
uit 1421 door Engelbrecht van Nassau, ca 1900

1 stuk

2 katernen

2 stukken

I
Z
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WL267.

Legger van de waterkeringen, 1905.

1 stuk

WL268.

Stukken betreffende de vaststelling van de legger van de waterkeringen
van het waterschap de Oud-Glymespolder onder Halsteren, 1905-1906.

1 omslag

WL269.

Rapport van een commissie uit de ingelanden betreffende de verbetering
van de waterafvoer naar het gemaal, 1906. Met inliggende kaart. In
tweevoud.
NB: Zie archief Westland voor 1934, inv.nr. WE609.

2 katernen

WL270.

Keur of politieverordening van het waterschap "De Elisabethpolder"
onder de gemeente Fijnaart, 1910. Gedrukt. Met begeleidingsbrief, 1911.

2 stukken

WL271.

Bestekken voor het bouwen van een duiker onder de Lindekensdijk bij de 1 omslag
Pietersche redoute alsmede voor het bouwen en leggen van nieuwe heulen
en buizen, 1913.
NB: Zie archief Westland voor 1934 inv.nr. WE604.

WL271A.

Stukken betreffende het ontwerpen, wijzigen en vaststellen van keuren op 1 omslag
de waterleidingen, heulen en bruggen, 1914, 1922.

WL272.

Stukken betreffende het ontwerpen, wijzigen en vaststellen van
bijzondere reglementen, 1865-1934.

WL272A.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Vlietcommissie, 1919.
NB. Zie ook het archief van het waterschap de Gewijzigde
Cruijslandspolders (1594) 1935-1987 (1989), inv. nr. GC337

WL273-WL288.

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten van het waterschap
Westland en St. Omcommers, 1919/1920-1934/1935.
WL273. 1919/1920
WL274. 1920/1921
WL275. 1921/1922
WL276. 1922/1923
WL277. 1923/1924
WL278. 1924/1925
WL279. 1925/1926
WL280. 1926/1927
WL281. 1927/1928
WL282. 1928/1929
WL283. 1929/1930
WL284. 1930/1931
WL285. 1931/1932
WL286. 1932/1933
WL287. 1933/1934
WL288. 1934/1935

WL289.

Bestek en voorwaarden voor het plaatsen van een nieuwe pomp met
1 katern
elektromotor in het bestaande gemaal, 1925. Met inliggend procesverbaal
van aanbesteding en een tekening (blauwdruk), 1925.
NB: Zie archief voor 1934 inv.nr. WE610.

WL290.

Kohieren van de omslag van de waterschapslasten van het waterschap de
Oud-Glymespolder, 1934/1935.

VIII
WL291.

1 omslag

16 katernen

1 omslag

KAARTEN EN TEKENINGEN
Kaart van het gebied rond Bergen op Zoom, uitgegeven door het
Ministerie van Oorlog, schaal 1:50.000, 1876.

1 blad

I
Z
P

WL292.

Ontwerp- en situatietekeningen van het stoomgemaal, ca. 1880.
NB: Zie inventaris voor 1934, inv.nrs. WE608-WE672A.

2 bladen

WL293.

Kaart van de wegen en waterleidingen in het waterschap Westland en St.
Oncommers, schaal 1:2500, 1914.

4 bladen

WL294.

Detailtekening van een betonduiker, schaal 1:20,met weergave van
doorsnede A-B en bovenaanzicht, ca. 1920. Blauwdruk.

1 blad

WL295.

Kaart van dertien percelen land in de gemeente Steenbergen (secties A, C
en E) nabij Fort Henricus en de Vliet, de Groeneweg en de wegnaar
Heensche Molen, groot in het geheel 20.81.90 hectare, opgemaakt ten
behoeve van een verkoop, met aantekening betreffende kopers en prijs,
ca. 1935.

1 blad

WL296.

Classificatiekaart van het waterschap, schaal 1:5.000, 1954.

1 blad

WL297.

Tekening van een ontworpen weg of waterloop, gemerkt met blauw, op
1 blad
de grens van de gemeenten Steenbergen (sectie S) en Halsteren (sectie G),
met aan te kopen (?) percelen land genummerd I-IV en gemerkt met rood,
ca. 1960.
NB: Wellicht opgemaakt in verband met ruilverkaveling of
verbeteringswerkzaamheden.

WL298.

Kaart van polderleidingen behorende bij het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant van 12 augustus 1964 kenmerk G 75. 356,
1964.

WL299.

Kaarten van gedeelten van het waterschap, schaal 1:5.000, met in rood,
12 bladen
groen en zwart gemerkt watergangen, opgemaakt waarschijnlijk in
verband met het opstellen van een legger van de waterleidingen, ca. 1965.

1 blad

