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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 
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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 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. 

                                                           
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. 
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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 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 
  

                                                           
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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Groep dijkwerkers na de dijkdoorbraak in de Noord-Heenpolder, 1911. Van links naar rechts en van 
achter naar voren: onbekend, Gerrit de Haan, Piet Roosendaal, Van Overveld (bijgenaamd de 
Vetkont), Marijn Heijnen (bijgenaamd de Flasso), 3 keer onbekend, Van Domburg, onbekend, Kees 
van Hooijdonk (bijgenaamd den Duvel, was ook ordebewaker in de RK-kerk en doodgraver.), De Groot, 
Jan van Dongen, onbekend, Marijn Dam, Ko de Jong (bijgenaamd de Slachter), Van Dam, onbekend, 
Geert Heijnen en Piet Plasman 
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ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP DE GEWIJZIGDE CRUIJSLANDSPOLDERS 
(1594) 1935-1987 (1989) 
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INLEIDING 
 
GESCHIEDENIS 
 
Het waterschap de Gewijzigde Cruijslandspolders ontstond overeenkomstig besluit van Provinciale 
Staten van 17 januari 1935 na samenvoeging van de oude waterschappen de Groote en Kleine 
Bolspolder, de Cruijslands Polders en het oostelijk gedeelte van het waterschap de Oost en West 
Graaf Hendrikpolder. Aan deze samenvoeging werden verder nog de gorzen gelegen tussen 
genoemde polders en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet toegevoegd. De oprichting van het 
nieuwe waterschap werd bij Koninklijk Besluit van 25 mei 1935 goedgekeurd en had bij de oprichting 
een oppervlakte van ruim 5.000 hectare. Het waterschapsbestuur bestond uit een dijkgraaf en zes 
leden. Zij werden gekozen door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden die beurtelings in 
Steenbergen en Kruisland vergaderde. 
Het waterschap had als taak het toezichthouden op en beheren van de waterstaatswerken in zijn 
gebied. Voor de Gewijzigde Cruijslands Polders waren vooral de afwateringswerken van groot belang. 
Daarnaast behoorde het onderhoud van een aantal wegen tot de taken van het waterschap. 
Voor de financiering van zijn werkzaamheden kon het waterschap bij de ingelanden zogenaamde 
waterschapslasten heffen. Deze op grondbezit gebaseerde belasting was binnen de Gewijzigde 
Cruijslandspolder verdeeld in vier klassen. Hoe meer bezit in een hogere klasse, hoe meer stemrecht 
het betreffende lid had. De kosten voor verharding en onderhoud van wegen werden gefinancierd uit 
een aparte omslag. Voor deze omslag bestonden vijf klassen. Het een en ander werd geregeld in het 
bijzonder reglement. 
Nogal wat schade aan de waterstaatkundige werken en eigendommen van het waterschap werd 
aangericht door toedoen van terugtrekkende Duitse soldaten in 1944. Ook de stormvloedramp van 
1953 richtte enige schade aan, maar deze schade bleef beperkt doordat juist het jaar daarvoor het 
nieuwe gemaal 'Brooymans' in gebruik was genomen. Het binnengestroomde water kon hierdoor snel 
worden uitgeslagen. De bouw van het gemaal was onderdeel van een groot pakket van 
waterstaatkundige werken die onder leiding van dijkgraaf Brooymans in de jaren vijftig werden 
uitgevoerd. Eerder waren er - gebruikmakend van de goedkope arbeidskrachten die de 
werkverschaffingsregeling kon leveren - ook in de jaren dertig al een aantal verbeteringen aan de 
ontwatering van de polders binnen het waterschapsgebied aangebracht. Deze verbeteringen konden 
echter niet verhelpen dat nog steeds grote stukken grond bij tijd en wijle onder water kwamen te staan, 
reden waarom de verbeteringswerken in de jaren vijftig werden uitgevoerd. Een ander groot 
waterstaatkundig project dat tijdens het bestaan van het waterschap de Gewijzigde Cruijslandspolder 
onderhanden werd genomen, was de aanpassing van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet aan 
de door de uitvoering van de Deltawerken in West-Brabant ontstane waterstaatkundige toestand. 
Binnen het bestuur van het waterschap werd al vroeg onderkend dat om de waterstaatstaken zo goed 
mogelijk uit te voeren samenwerking en uiteindelijk concentratie onafwendbaar waren. Zo werd 
vooruitlopend op deze concentratie in 1980 besloten de nieuwe secretaris-penningmeester enkel met 
de status van waarnemer te benoemen. Pas acht jaar later werd de concentratie in het waterschap 
'Zoomvliet' een feit. 
 
INVENTARISATIE 
 
Het beheer van het archief was een taak van de secretaris en vanaf 1941 van de secretaris-
penningmeester. Na de opheffing van het waterschap ging de taak over op het nieuwe waterschap. De 
archieven van de rechtsvoorgangers werden geïnventariseerd door Albert Delahaye. Deze 
inventarissen werden onder de titel 'Oud archief van het waterschap De Gewijzigde Cruijslands 
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Polders' opgenomen in de in 1963 door het gemeentebestuur uitgegeven inventaris van de archieven 
van Steenbergen3. 
Het in deze inventaris beschreven archief had voor de selectie een omvang van ruim 25 meter. Een 
groot deel van het archief was geordend met behulp van de door de Unie van Waterschappen 
opgestelde code. Voor de huidige ordening is het in het Nederlands Archievenblad van 1983 
gepubliceerde schema voor waterschapsarchieven gebruikt4. Na selectie en vernietiging bleef er ruim 
zeven meter over die voor blijvende bewaring in aanmerking kwam. Bij de selectie werd gebruik 
gemaakt van de door de minister van WVC in 1993 vastgestelde vernietigingslijst voor 
waterschapsarchieven. 
Daarnaast is er nog een aantal 16e-, 17e- en 18e-eeuwse stukken een van de voorgangers van het 
waterschap in deze inventaris opgenomen. De stukken werden door het Streekarchief Nassau-Brabant 
aangetroffen in het gemeentearchief van Steenbergen en zijn conform het herkomstbeginsel bij het 
waterschapsarchief gevoegd. 
  

                                                           
3 IVe afd. de gedeponeerde archieven 
4 Nederlands Archievenblad 87 (1983) blz. 359-360. 
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Lijst van voorzitters, bestuursleden en secretaris-penningmeesters, 1935-1987 
 
Voorlopig bestuur: 
L.M.A. van Loon (voorzitter), J.M. Koenraadt, W.P. Timmermans, J.B. Dekkers, W. Linders,  
M.C. Aarden en L.A. van Nieuwenhuijzen 
 
Voorzitters: 
1935-1947  L.M.A. van Loon 
1947-1960  Jac. L. Brooymans 
1961-1970  A.C.G.M. van der Heijden 
1971   P.Dekkers (waarnemend) 
1972-1987  F.J.P.M. van der Heijden 
 
Leden: 
1935-1937  W. Linders 
1935-1937  W.P. Timmermans 
1935-1938  J.B. Dekkers 
1935-1944  L.A. Nieuwenhuizen 
1935-1948  W. Lodiers 
1935-1950  A.C. Dekkers 
1937-1942  M.J. Timmermans 
1937-1947  Joh. de Vree 
1939-1978  P.M.A. Dekkers 
1942-1944  Alph. C.P. van Bavel 
1944-1948  J.M.A. Nieuwenhuizen 
1945-1964  Adr. Verbeek 
1948-1966  W.M.A. Testers 
1949-1956  C.M.P.M. Jacobs 
1949-1961  Corn. van Nispen 
1950-1980  J.A. Dekkers 
1954-1960  A.C.G.M. van der Heijden 
1960-1977  E.C. van de Spelt 
1961-1976  F.C. de Bruijn 
1964-1971  C.J.Th. Luijks 
1966-1972  Matth. J. Bogers 
1972-1987  Adr. Joh. Doggen 
1976-1987  J.J.A. van Oorschot 
1979-1987  N.M. van der Spelt 
1979-1987  A.H.M. Meesters 
1979-1987  H.A. van Nieuwenhuijzen 
1981-1987  P.J.A. Potters 
 
Secretarissen, penningmeesters en secretaris-penningmeesters: 
1935-1941  H.H. Plasmans (secretaris) 
1935-1953  L. Tolhuijzen (penningmeester en vanaf 1941 secretaris-penningmeester) 
1954-1979  P.C. van Loon 
1980-1987  M.A.F. van de Keijbus 
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INVENTARIS 
 
 
A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
1.  Notulen van het bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, 1935-1941.  
    1 deel 
 
2-10.   Notulen van het bestuur met bijlagen, 1941-1987.  1 deel, 8 omslagen 
  2.  1941 augustus-1948 oktober. 1 deel 
  3.  1948 december-1955 
  4.  1956-1958 
  5.  1959-1963 
  6.  1964-1974 
  7.  1975-1980 
  8.  1981-1982 
  9.  1983-1985 
  10.  1986-1987 
 
11.   Notulen van de stemgerechtigde ingelanden, 1942-1987. 1 pak 
  NB: De jaren 1944-1945 bevatten tevens de notulen van de die dagen gehouden   
  bestuursvergaderingen. 

 
12.   Klapper op de notulen van bestuur en van de stemgerechtigde ingelanden, 1935-1941. 
    1 katern 
 
13.   Convocaties voor de algemene vergaderingen,1935-1942.  1 omslag 
 
14.   Agenda van in- en uitgaande brieven, 1981-1987.  1 deel 
 
 
B STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 
I ORGANISATIE 
 
I.1 BESTUURSINRICHTING 
 
15.   Stukken betreffende de opheffing van het waterschap Cruijslandspolders en de  
  oprichting van het waterschap Gewijzigde Cruijslandspolders, 1933-1935.  
    1 omslag 
 
16.   Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het bijzonder reglement, 1935-1979. 
    1 omslag 
 
17.   Reglement van orde voor de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden, 1943, 
  1961.  2 stukken 
 
18.   Grenskaarten van het waterschap vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten, 
  1967.  1 deel 
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19.   Stukken betreffende de opheffing van het waterschap en de oprichting van het  
  waterschap Zoomvliet, 1979-1986. 1 omslag 
 
 
I.2 BESTUUR 
 
20.   Rooster van aftreding van het bestuur, 1935-1987.  1 deel 
 
21-22.  Staten van stemgerechtigde ingelanden voor de 2 katernen, dienstjaren 1954-1960. 
    2 katernen en  
    1 pak 
  21.  1954-1955, 1956-1957. 2 katernen 
  22.  1959-1960. 1 pak 
 
23.   Processen-verbaal van gehouden verkiezingen en benoemingsbesluiten van  
  bestuursleden, 1961-1984. 1 omslag 
 
24.   Lijst met adressen van het bestuur en personeel in 1983. Met foto. 1983.  
    2 stukken 
 
 
II HULPMIDDELEN BIJ DE TAAKUITVOERING 
 
II.1 PERSONEEL 
 
25-35.  Stukken betreffende benoeming, taakuitoefening, bezoldiging en het ontslag van het 
  personeel, 1921-1978. 10 omslagen,  
    1 stuk 
  25.  C.P.M.A. van Agtmaal, opzichter, 1922-1953. 
  26.  F.H.E.W. van den Bosch, machinist, 1952-1954. 
  27. C.A.P.M. Jacobs, opzichter, 1954-1972. 
  28.  W.A. Lodiers, polderwerker, 1955-1961. 
  29.  P.C. van Loon, secretaris-penningmeester, 1954-1979. 
  30.  P.J. Mannaert, machinist graafmachine, 1963.  1 stuk 
  31.  Sebastiaan Rens, arbeider, 1944-1974. 
  32.  M. Rooms, sluiswachter en voorman, 1926-1966. 
  33.  A. Timmermans, polderwerker, 1961. 
  34.  L. Tholhuizen, penningmeester, later secretaris-penningmeester, 1921-1953. 
  35.  A. Uitdewilligen, gemaal- en sluisbediende, 1955-1978. 
 
36.   Instructies voor het personeel, 1948-1952.  1 omslag 
 
 
II.2 EIGENDOMMEN, BELASTINGEN EN FINANCIËN 
 
II.2.1 Eigendommen 
 
37.   Stukken betreffende de aankoop, verkoop en overdracht van eigendommen, 1937-1982. 
    1 doos 
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38.   Stukken betreffende de verkoop, ruiling en overdracht van eigendommen aan de  
  gemeente Steenbergen en de vlasfabriek, 1960-1981. 1 pak 
 
39.   Stukken betreffende de verlening van de zakelijke rechten van overpad en opstal aan 
  derden, 1977-1984. 1 omslag 
 
40.   Stukken betreffende de inrichting van het opslagterrein 'Bovensas', 1984-1987. 
    1 omslag 
 
 
II.2.2 Belastingen 
 
41-57.  Leggers der hectaretallen, opgemaakt ca. 1900 en bijgehouden tot 1955.  
    17 delen 
  41.  Cruijslandspolder, artikel 1 tot en met 336. 
  42.  Cruijslandspolder, artikel 337 tot en met 711. 
  43.  Cruijslandspolder, artikel 712 tot en met 909. 
  44.  Cruijslandspolder, artikel 910 tot en met 1274. 
  45.  Cruijslandspolder, artikel 1275 tot en met 1436. 
  46.  Index op de inventarisnummers 41-45. 
  47.  Oud-Kromwielpolder, met index. 
  48.  Nieuw-Kromwielpolder, met index. 
  49.  Oudland, artikel 1 tot en met 183. 
  50.  Oudland, artikel 184 tot en met 322. 
  51.  Roosendaal. 
  52.  Index op inventarisnummer 51. 
  53.  Steenbergen. 
  54.  Index op inventarisnummer 53. 
  55.  Wouw. 
  56.  Index op inventarisnummer 55. 
  57.  Bolspolder. 
 
58-62.  Kohieren van de omslag, 1935-1950.  5 delen 
  58.  Cruijsland, Oud-Kromwiel en Nieuw-Kromwiel, 1935-1939. 
  59.  Cruijsland, Oud-Kromwiel en Nieuw-Kromwiel, 1940-1945. 
  60.  Cruijsland, Oud-Kromwiel en Nieuw-Kromwiel, 1945-1949. 
  61.  Oudland, Oost-Graaf Hendrikpolder, Triangelpolder, Bolspolder, gemeente  
   Roosendaal en gemeente Wouw, 1940-1945 
  62.  Oudland, Oost-Graaf Hendrikpolder, Triangelpolder, Bolspolder, gemeente  
   Roosendaal en gemeente Wouw, 1945-1950. 
 
63.   Kohieren voor de omslag voor de verharde wegen, 1935-1951.  1 omslag 
 
64.   Kohier van de omslag, alfabetisch op naam van de omslagplichtige opgemaakt, 1945-
  1949.  1 doos 
 
65.   Stukken betreffende de classificatie van gronden, 1951-1987.  1 omslag 
 
66.   Besluiten genomen door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden over de  
  hoogte van de omslag, 1958-1986. 1 omslag 
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67.   Besluiten inzake hoogte van de te heffen leges bij te verlenen ontheffingen, 1962-1981. 
    1 omslag 
 
68-69.  Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de omslagverordening, 1981, 1985-
  1986.  2 omslagen 
  68.  1981 
  69.  1985-1986 
 
 
II.2.3 Financiën 
 
II.2.3.1 Begrotingen 
 
70-121.  Begrotingen, 1935-1987. 52 omslagen 
  NB: Van 1935 tot en met 1960 loopt het begrotingsjaar van juli tot en met juni.  
  Uitzondering is 1960-1961, dat van juli 1960 tot en met ultimo 1961 loopt. Vanaf 1962 is 
  het begrotingsjaar gelijk aan het kalenderjaar.   
  70. 1935/1936 
  71. 1936/1937 
  72. 1937/1938 
  73. 1938/1939 
  74. 1939/1940 
  75. 1940/1941 
  76. 1941/1942 
  77. 1942/1943 
  78. 1943/1944 
  79. 1944/1945 
  80. 1945/1946 
  81. 1946/1947 
  82. 1947/1948 
  83. 1948/1949 
  84. 1949/1950 
  85. 1950/1951 
  86. 1951/1952 
  87. 1952/1953 
  88. 1953/1954 
  89. 1954/1955 
  90. 1955/1956 
  91. 1956/1957 
  92. 1957/1958 
  93. 1958/1959 
  94. 1959/1960  
  95. 1960/1961 
  96. 1962 
  97. 1963 
  98. 1964 
  99. 1965 
  100. 1966 
  101. 1967 
  102. 1968 
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  103. 1969 
  104. 1970 
  105. 1971 
  106. 1972 
  107. 1973 
  108. 1974 
  109. 1975 
  110. 1976 
  111. 1977 
  112. 1978 
  113. 1979 
  114. 1980 
  115. 1981 
  116. 1982 
  117. 1983 
  118. 1984 
  119. 1985 
  120. 1986 
  121. 1987 
 
 
II.2.3.2 Rekeningen 
 
122-173. Rekeningen, 1935-1987. 52 omslagen 
  NB: Van 1935 tot en met 1960 loopt het rekeningjaar van juli tot en met juni.   
  Uitzondering is het jaar 1960-1961, het rekeningjaar loopt dan van 1 juli 1960 tot 1 januari 1962. 
  Met ingang van dat jaar is het rekeningjaar gelijk aan het kalenderjaar. 

 
  122. 1935/1936 
  123. 1936/1937 
  124. 1937/1938  
  125. 1938/1939 
  126. 1939/1940 
  127. 1940/1941 
  128. 1941/1942 
  129. 1942/1943 
  130. 1943/1944 
  131. 1944/1945 
  132. 1945/1946 
  133. 1946/1947 
  134. 1947/1949 
  135. 1948/1949 
  136. 1949/1950 
  137. 1950/1951 
  138. 1951/1952 
  139. 1952/1953 
  140. 1953/1954 
  141. 1954/1955 
  142. 1955/1956 
  143. 1956/1957 
  144. 1957/1958 
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  145. 1958/1959 
  146. 1959/1960 
  147. 1960/1961 
  148. 1962 
  149. 1963 
  150. 1964 
  151. 1965 
  152. 1966 
  153. 1967 
  154. 1968 
  155. 1969 
  156. 1970 
  157. 1971 
  158. 1972 
  159. 1973 
  160. 1974 
  161. 1975 
  162. 1976 
  163. 1977 
  164. 1978 
  165. 1979 
  166. 1980 
  167. 1981 
  168. 1982 
  169. 1983 
  170. 1984 
  171. 1985 
  172. 1986 
  173. 1987 
 
 
II.2.3.3 Boekhoudkundige bescheiden 
 
174.   Giroboek, 1924-1936. 1 deel 
  NB: Dit giroboek was oorspronkelijk bij de rechtsvoorganger in gebruik 

 
175.   Kasboek, 1935-1936.  1 deel 
 
176-226.  Grootboeken, 1936-1987. 51 omslagen 
  NB: Tot 1980 betreft het een apart grootboek voor de inkomsten en een apart grootboek  
  voor de uitgaven. Het boekjaar liep tot en met 1961 van 1 juli tot en met 30 juni.   
  Uitzondering was 1960-1961 toen het boekjaar doorliep tot en met 31 december 1961. 

 
  176.  1936/1937 
  177.  1937/1938 
  178.  1938/1939 
  179.  1939/1940 
  180.  1940/1941 
  181.  1941/1942 
  182.  1942/1943 
  183.  1943/1944 
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  184.  1944/1945 
  185.  1945/1946 
  186.  1946/1947 
  187.  1947/1948 
  188.  1948/1949 
  189.  1949/1950 
  190. 1950/1951 
  191. 1951/1952 
  192.  1952/1953 
  193.  1953/1954 
  194.  1954/1955 
  195.  1955/1956 
  196.  1956/1957 
  197.  1957/1958 
  198.  1958/1959 
  199.  1959/1960 
  200.  1960/1961 
  201.  1962 
  202.  1963 
  203.  1964 
  204.  1965 
  205.  1966 
  206.  1967 
  207.  1968 
  208.  1969 
  209.  1970 
  210.  1971 
  211.  1972 
  212.  1973 
  213.  1974 
  214.  1975 
  215.  1976 
  216.  1977 
  217.  1978 
  218.  1979 
  219.  1980 
  220.  1981 
  221.  1982 
  222.  1983 
  223.  1984 
  224.  1985 
  225.  1986 
  226.  1987 
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III UITVOERING VAN DE TAAK 
 
III.1 ALGEMEEN 
 
227.   Stukken betreffende de door C. van Tilburg tegen het waterschap gevoerde procedure 
  om tot vernietiging van mogelijk genomen besluiten over te gaan, 1981-1983. 
    1 omslag 
 
 
III.2 KEUR 
 
228.   Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van keuren, 1935-1982.   
    1 omslag 
 
 
III.3 VERGUNNINGEN 
 
229.   Ontheffingen verleend aan de gemeente Steenbergen en de PTT, niet opgenomen in de 
  numerieke reeks, 1936-1940, 1953-1954. 1 omslag 
 
230-249.  Ontheffingen verleend door het waterschap. Numeriek geordend, 1941-1987. 
    20 pakken 
  NB: Zie voor nadere toegang de inv.nrs. 250 en 251. Vervallen ontheffingen zijn deels  
  verwijderd. 

   
  230.  1-74 
  231.  75-106 
  232.  107-137 
  233.  138-169 
  234.  170-230 
  235.  231-293 
  236.  294-352 
  237.  353-383 
  238.  384-414 
  239.  415-444 
  240.  445-460 
  241.  461-475 
  242.  476-500 
  243.  501-510 
  244.  511-520 
  245.  521-550 
  246.  551-575 
  247.  576-607 
  248.  Bijlagen bij ontheffing 417. 
  249.  Bijlagen bij ontheffing 489. 
 
250-251.  Agenda's van verleende ontheffingen, 1941-1989. 2 delen 
  NB: Inv.nr. 251 begint vanaf 1988 met een nieuwe nummering in verband met de  oprichting van 
  het waterschap Zoomvliet. 

  250.  1941-1967, nrs. 1-191. 
  251.  1968-1989, nrs. 192-607. 
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252.   Ontheffingen met bijlagen afgegeven aan de PNEM,niet opgenomen in de numerieke 
  reeks, 1954-1977. 1 omslag 
 
253.   Verslag van een bijeenkomst met de visserijinspektie over de voorwaarden tot het  
  verlenen van visvergunningen, 1957. 1 stuk 
 
254.   Stukken betreffende het verlenen van een vergunning voor de Nederlandse  
  Aardoliemaatschappij ten behoeve van het verrichten van seismisch onderzoek, 1984. 
  Met bijlagen. 1 omslag 
 
 
IV WATERSTAATKUNDIGE WERKEN 
 
IV.1 ALGEMEEN 
 
255.   Stukken betreffende de verbetering van de afwatering in het waterschap, 1935-1941. 
    1 omslag 
 
256.   Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan waterstaatkundige werken, 
  1945-1955. 1 pak 
 
257-271.  Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van ontwateringswerken, bekend als 
  dossier 375, 1946-1962.  12 omslagen,  
    2 pakken, 1 doos 
  257.  Voorbereiding, 1946-1957. 1 doos 
  258.  Bestek 797, pompinstallatie met toebehoren, 1951. 
  259.  Bestek 837, gemaal gelegen aan de weg van Kruisland naar Steenbergen, 1951. 
  260.  Bestek 851, afsluitbare duiker nabij de Engelseweg, 1952. 
  261.  Bestek 881, machinistenwoning, 1953. 
  262.  Bestek 898, verbeteren van een aantal waterlopen nabij Kruisland, 1954. 
  263.  Bestek 1048, verbeteren van een aantal waterlopen in de omgeving van  
   Kruisland, 1955. 
  264.  Bestek 1060, vervanging gemetselde duiker in de weg van Kruisland naar Oud-
   Gastel, 1956. 
  265.  Bestek 1061, betonnen duiker in de weg van Kruisland naar Steenbergen, 1956. 
  266.  Bestek 1064, verbeteren aantal waterleidingen en het maken van eenvoudige 
   kunstwerken, 1956. 
  267.  Bestek 1084, bemalingsinstallatie ten behoeve van ondergemaal aan de  
   Engelseweg, 1956. 
  268.  Bestek 1104, bemalingsgebouw aan de Engelseweg ten behoeve van  
   onderbemaling, 1957. 
  269.  Bestek 1157, verbeteren aantal waterleidingen en maken van eenvoudige  
   kunstwerken. Primaire leidingen, 1955-1959. 1 pak 
  270.  Secondaire en tertiaire leidingen, 1956-1962.  1 pak 
  271.  Bestek 1204, verbetering van een aantalwaterleidingen, 1959. 
 
272.   Vergunningen door de provincie aan het waterschap verstrekt in verband met door het 
  waterschap uit te voeren waterstaatkundige werken, 1952-1967. 1 omslag 
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273.   Stukken betreffende het herstel van de schade aangericht door de stormvloed aan de 
  waterstaatkundige werken in het waterschap, 1953. 1 omslag 
 
274.   Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de ruilverkaveling Kruisland-
  Wouw, 1964-1985. 1 pak 
 
275-282.  Stukken betreffende het voorbereiden en uitvoeren van aanpassingswerken in verband 
  met de Deltawerken aan de Roosendaalse en Steenbergse Vliet, 1966-1987. 
    8 pakken 
  275.  Voorbereiding, 1966-1970. 
  276.  Aansluiting op het bemalingsgebied van de Wouwse Gronden, 1976-1982. 
  277.  Steenbergse haven, met name aanpassing van de Boomvaart, 1981. 
  278.  Bestek 8087 inzake het maken van kaden,het aanpassen van    
   oevervoorzieningen, waterlopen en kunstwerken met bijkomende werk in het 
   noordwestelijk deel van het waterschap, 1983. 
  279.  Onderhandse overeenkomst 8091 inzake de mechanische en elektrische  
   installatie in gemaal Brooymans met bijlagen, 1983. 
  280.  Bestek 8092 inzake bouwkundige aanpassing van gemaal Brooymans, 1983. 
  281.  Uitvoering, 1979-1986. 
  282.  Verslagen van de bouwvergaderingen. Deels met bijlagen, 1975- 1986. 
 
 
IV.2 WATERKERINGEN 
 
283.   Legger van waterkeringen, goedgekeurd in 1941, met stukken betreffende wijziging van 
  de legger, 1941-1977. 1 omslag 
 
284.   Stukken betreffende verbetering van de Kruislandsepolderdijk en de plannen tot aanleg 
  van een weg op deze dijk, 1954-1955. 1 omslag 
 
 
IV.3 WATERPEIL 
 
285.   Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingvan het waterpeil in het waterschap, 
  1958-1978. 1 omslag 
 
 
IV.4 WATERLEIDINGEN 
 
286.   Stukken betreffende de verbetering van de afwatering in het dorp Kruisland door de 
  gemeente Steenbergen en het waterschap, 1935-1942. 1 omslag 
 
287.   Stukken betreffende de verbetering van de afwatering van Oudland en Nieuw Kromwiel, 
  1948-1949. 1 omslag 
 
288.   Stukken betreffende de bijdrage van het waterschap de Wouwse Gronden in de kosten 
  voor de afvoer van het door dit waterschap op de Boomvaart geloosde water, 1954-
  1962.  1 omslag 
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289.   Stukken betreffende het dempen van de oostelijke afvoer van de Boomvaart, 1962-1963. 
    1 omslag 
 
290.   Stukken betreffende het opmaken en goedkeuren van de legger van watergangen, 1963, 
  1972-1974. 1 omslag 
 
291.   Stukken betreffende het buitengewoon onderhoud aan watergangen binnen de  
  waterschappen de Gewijzigde Cruijslandspolders en de Wouwse Gronden, 1978-1980. 
    1 omslag 
 
292.   Afwateringsplan voor de Hanedreef, 1980.  1 stuk 
 
293.   Stukken betreffende het buitengewoon onderhoud aan de watergangen binnen de  
  gemeente Steenbergen volgens bestek 2-1987, 1987. 1 omslag 
 
294.   Verslag van een op 9 juni 1987 gehouden bespreking over de problematiek met  
  betrekking tot de Boomvaart en de Bameerloop, 1987. 1 stuk 
 
 
IV.5 BEMALING 
 
295.   Stukken betreffende de exploitatie van het gemaal Brooymans na toevoeging van het 
  gebied van de Wouwse Gronden aan het bemalingsgebied van het gemaal, 1987. 
    1 omslag 
 
 
IV.6 SLUIZEN, STUWEN, BRUGGEN EN DUIKERS 
 
296.   Stukken betreffende het leggen van duikerbruggen onder de provinciale wegen, 1936-
  1937.  1 omslag 
 
297.   Stukken betreffende de overdracht van de rechten op de sinds 1928 bij het waterschap 
  in onderhoud zijnde in de weg van Steenbergen naar Kruisland gelegen inundatiesluis, 
  1951-1952. Met retro-acta 1927-1930. 1 omslag 
 
298.   Stukken betreffende de bouw van de brug over de Brandse Beek nabij de   
  Gorishoekseweg, 1951-1952.  1 omslag 
 
299.   Stukken betreffende het beheer, onderhoud en herstel van de duikerbrug over de brede 
  watergang in de provinciale weg van Dinteloord naar Steenbergen, 1951-1962. 
    1 omslag 
 
300.   Bestek en voorwaarden voor het maken van een duiker onder de Boomvaart en de 
  daarnaast gelegen Boomdijk met bijkomende werken volgens bestek 1-1953, 1953. 
    1 omslag 
 
301.   Stukken betreffende de plaatsing van een duiker in de Triangelpolder, 1961. Met retro-
  acta, 1936. 1 omslag 
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302.   Stukken betreffende de overkluizing van de Boomvaart te Welberg, 1961-1962. 
    1 omslag 
303.   Stukken betreffende het verlenen van een ontheffing door de provincie aan het  
  waterschap voor het leggen van een riolering in de provinciale weg Steenbergen- 
  Moerstraten, 1974. 1 omslag 
 
 
V LAND- EN VAARWEGEN 
 
304.   Stukken betreffende de concessie verleend aan het waterschap en haar   
  rechtsvoorganger tot het heffen van schutgeld aan de Blauwe sluis en aan de  
  Beatrixsluis alsmede concessie tot het heffen van damgeld aan de losen 
  laadsteiger aan de Steenbergse Vliet bij de Blauwe Sluis, 1902-1968. 
    1 omslag 
 
305.   Register met opgaaf van de classificatie van wegen, ca. 1940.  1 katern 
 
306.   Stukken betreffende ruiling en overdracht van het onderhoud van wegen, 
  1942-1943, 1958-1965. 1 omslag 
 
307.   Stukken betreffende de verharding van een elftal wegen in het waterschap, uitgevoerd 
  door de Grondmij, 1951. 1 omslag 
 
308.   Stukken betreffende de overeenkomst tussen het waterschap en Provinciale Waterstaat 
  inzake de reconstructie van de provinciale weg van Dinteloord naar Steenbergen tussen 
  kilometer 9.538 en 12.180, 1953-1954. 1 omslag 
 
309.   Stukken betreffende de verbetering van de wegen in het waterschap, 1956-1957. 
    1 omslag 
 
310.   Stukken betreffende het beheer van de wegen in het waterschap in overleg met de 
  gemeente Steenbergen, 1960-1980 1 omslag 
 
311.   Stukken betreffende de verbetering van een tiental wegen volgens bestek 1-1962, 1962-
  1963.  1 omslag 
 
312.   Stukken betreffende de verbetering en verharding van de Welbergseweg, de Tweede 
  Boutweg, de Engelseweg, de Molenweg, de Wildenhoekseweg, de Groeneweg, de 
  Veerweg en de Gavelweg volgens bestek 1-1963 alsmede het aanbrengen van  
  beplanting langs deze wegen, 1963-1967. 1 omslag 
 
313.   Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het onttrekken aan het  
  openbaar verkeer van de op de wegenlegger als de nummers 79, 109, 114, 116 en 119 
  opgenomen wegen, 1965-1966. 1 omslag 
 
314.   Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de mogelijke tracé's voor de 
  Zoomweg, 1971-1982. 1 omslag 
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VI SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES 
 
315.   Stukken betreffende de oprichting van het hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 
  1955-1956. 1 omslag 
 
316.   Stukken betreffende de voorgestelde samenvoeging van de hoogheemraadschappen 
  Mark en Dintel en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, 1965-1966. 
    1 omslag 
 
317.   Besluiten tot deelname aan gemeenschappelijke regelingen inzake de invordering van 
  de waterschapslasten, 1972, 1976. 1 omslag 
 
 
VII STUKKEN BEHORENDE TOT DE ARCHIEVEN VAN DE RECHTSVOORGANGERS 
 
318.   Stukken betreffende het verkopen van verbeurd verklaarde goederen en grond wegens 
  achterstalligheid van de betaling van polderlasten, 1594. 1 omslag 
 
319.   Beschikking op verzoekschrift van Michelis Claessen, gezworene, om landmeter  
  Cornelis Janssen voor de door hem verrichte diensten een redelijk daggeld te  
  verstrekken, ca. 1620. 1 stuk 
 
320.   Akte van benoeming van Geert Bastiaensen Verrijt tot schutter van Cruijsland en de 
  beide Cromwielen, 1646. 1 stuk 
 
321.   Bestek en voorwaarden voor het leggen van een brug in het Oudland over een  
  waterleiding in de weg naar Welberg, ca. 1650. 1 stuk 
 
322.   Akte van aanstelling van Adriaen van Berkel als gezworene van het waterschap  
  Oudland, 1654. 1 stuk 
 
323.   Bevelschrift voor de penningmeester tot betaling van achterstallige rente alsmede  
  aanmaning in de toekomst deze rente jaarlijks correct te betalen, 1673. 
    1 stuk 
 
324.   Verzoekschrift door de inwoners van Wouw aan dijkgraaf en gezworenen van de polder 
  van Cruijsland om verlegging van de Wouwse beek, 2e helft 17e eeuw. 
    1 stuk 
 
325.   Aantekeningen over uitgeschreven bekeuringen naar aanleiding van achterstallig  
  onderhoud door schouwplichtigen, 1694.  1 omslag 
 
326.   Opdracht aan penningmeester Elias de Weert tot betaling van 436 gulden aan Cornelis 
  de Groen, 1745. 1 stuk 
 
327.   Notitie over de waterhuishouding en waterkwaliteit in Steenbergen, opgemaakt door 
  Jacop Thijsen als gezworene naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van het 
  water in de hoofdgracht van Steenbergen, 1769. 1 katern 
 
328.   Staat met de te schouwen waterleidingen, 1779.  1 stuk 
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329.   Lijst met aanwezige archivalia van het waterschap Cruijsland, ca. 1780.  
    1 stuk 
 
330.   Rapport van Broekman, eerstaanwezend ingenieur van de Staatsspoorwegen, aan het 
  bestuur van de Cruijslandspolder inzake een ontwerp voor een stoomgemaal, 1883. 
    1 stuk 
 
331.   Akte waarbij het bestuur van het waterschap de Cruijslandspolders de gemeente  
  Steenbergen 3.500 gulden schenkt ten behoeve van de aanleg van de keiweg  
  Steenbergen-Wouw op voorwaarde dat de gemeente deze weg zal onderhouden, 1884. 
    1 stuk 
 
332.   Borderellen van de rekening alsmede begrotingen van het waterschap Cruijsland. Deels 
  met convocatie voor de vergadering van stemhebbende ingelanden, 1902-1935. 
    1 omslag 
 
333.   Stukken betreffende de totstandkoming van de legger van waterleidingen voor de  
  Cruijslandspolder, 1904-1917. 1 omslag 
 
334.   Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het bijzonder reglement van het 
  waterschap de Cruijslandspolders, 1905-1927. 1 omslag 
 
335.   Legger van de waterkeringen van het waterschap de Cruijslandspolders, 1906. 
    1 deel 
 
336.   Stukken betreffende de benoeming, bezoldiging en ontslag van de secretaris van het 
  waterschap de Cruijslandspolders, H.H. Plasmans, 1916-1927. 1 omslag 
 
337.   Notulen van de Vlietcommissie, 1918-1919.  1 deel 
 
338.   Stukken betreffende een conflict naar aanleiding van de classificatie van percelen voor 
  de omslag nabij de Kleine Spelstraat en de Gagelweg in het waterschap de  
  Cruijslandspolders, 1919-1927.  1 omslag 
 
339.   Stukken betreffende het al dan niet bestraten van de weg over de Welberg, 1920-1930. 
    1 omslag 
 
340.   Stukken betreffende aankoop en verkoop van eigendommen door het waterschap de 
  Cruijslandspolders, 1920-1936.  1 omslag 
 
341.   Bestek en voorwaarden voor het bestraten van de weg van de Boomdijk naar de  
  Heerlesestraat, 1921. 1 katern 
 
342.   Stukken betreffende het onderzoek naar de noodzakelijkheid van de bouw van een 
  nieuwe schutsluis voor de Cruijslandspolder, 1922-1924. 1 omslag 
 
343.   Keur of Politieverordening op de waterleidingen, scheepvaart en wegen in het  
  waterschap de Cruijslandspolders. Met concepten, 1922-1930. 1 omslag 
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344.   Overeenkomst met aannemer Ballegooier uit Sliedrecht waarbij deze toestemming krijgt 
  om grond te bergen en als tegenprestatie zich verplicht om een gedeelte water te  
  dempen en de Kruislandse dijk te verhogen, 1923. 1 stuk 
 
345.   Rapport van de Commissie herziening classificatie in het waterschap de 
  Cruislandspolders, 1924. 1 stuk 
 
346.   Ontheffingen verleend door het waterschap Cruijslandspolders, 1926-1931. 
    1 omslag 
 
347.   Notulen van het bestuur en de stemhebbende ingelanden van het waterschap  
  Cruijsland, Oudland en de beide Cromwielen, 1926-1932. 1 deel 
 
348.   Staat met benoemingen van bestuursleden van de rechtsvoorganger van het  
  waterschap de Gewijzigde Cruijslandspolders 1861-1935, opgemaakt in 1935. 
    1 katern 
 
349.   Ingekomen stukken van de tiendcommissie in het kader van de opheffing van de  
  tiendplichtigheid, 1909-1913. 1 omslag 
 
 
VIII KAARTEN EN TEKENINGEN 
 
350.   Kaarten met uittreksels uit het kadastrale plan van het gebied omvattende de Kleine en 
  de Grote Bolspolders, schaal 1:2.500, 1921. 2 bladen 
 
351.   Kadastrale kaart van het waterschap 'De Cruijslandsche Polder', ca. 1925.  
    1 blad 
 
352.   Technische tekeningen van een aantal bruggen, sluizen en duikers, 1931, 1936-1940, 
  1946, 1950. 1 omslag 
 
353.   Kaart van het waterschap de Cruijslandspolders met aantekeningen van de hoogte ten 
  opzichte van het NAP van enkele watergangen, ca. 1935. 1 blad 
 
354.   Technische tekeningen met de dwarsprofielen van een aantal waterleidingen, 1936-
  1946.  1 omslag 
 
355.   Technische tekeningen opgemaakt ten behoeve van vernieuwingen aan de Beatrixsluis, 
  alsmede correspondentie over de naamgeving van deze sluis, 1938, 1969. 
    1 omslag 
 
356.   Kaarten met de ligging van de telefoonkabel van Steenbergen naar Kruisland, 1951. 
    1 omslag 
 
357.   Kaart uitgegeven door het Technisch Bureau van de Unie van Waterschappen,  
  behorende bij dossier 375. Schaal 1:10.000, 1951.  1 blad 
  NB: Zie ook inv.nr. 257. 
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358.   Technische tekeningen van een aantal duikers in en bij de Boomvaart in de gemeente 
  Steenbergen, 1953-1956. 1 omslag 
 
359.   Tekeningen opgemaakt door de Grondmij met de profielen van de dijken in het  
  waterschap, 1954.  1 pak 
 
360.   Tekeningen betreffende de gedeeltelijke verlegging van de Oosthavendijk, 1956. 
    2 bladen 
 
361.   Kadastrale tekening van een deel van de Holderbergsche Dijk met waterlopen, 1957. 
    1 blad 
 
362.   Kadastrale kaarten van het waterschapsgebied, ca. 1972.  1 omslag 
 
363.   Overzichtskaart met watergangen van overwegend belang met nummers volgens de 
  legger, 1978. 1 blad 
 
364.   Overzichtskaart van onder profiel te brengen primaire watergangen, 1979.  
    1 stuk 
 
365.   Deel van plattegrond Steenbergen rond de Ravelijnstraat en de Wipstraat met  
  ingekleurd de loop van de Boomvaart, ca. 1980. 1 blad 
 
366.   Kaart behorende bij nota inzake de effecten vande aansluiting van de Bameersloop op 
  de Oudlandse watergang, 1983. 1 blad 
 
 
IX DOCUMENTATIE 
 
367.   'Deltawerken' driemaandelijks tijdschrift. Nummer 69 tot en met 124,1974-1988. 
    1 doos 
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Officiële start van de verbeteringswerken in het waterschap de Gewijzigde Cruijslandspolders, 1937 


