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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1 Circulaires van gedeputeerde staten gericht aan de dagelijkse besturen van 
de waterschappen in Noord-Brabant.
1946-1952

2 Agenda´s voor vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden.
1918-1953

3-4 Registers van notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en 
van de stemgerechtigde ingelanden.
1878-1953 2 delen
3  1878-1895
4  1895-1953

5 Registers van publicaties van het waterschap.
1878-1952 1 deel

6-7 Register van minuut-uitgaande brieven.
1878-1953 2 delen
6  1878-1941
7  1941-1953
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2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1. bestuursinrichting

2.1. BESTUURSINRICHTING
2.1.1. reglementen

2.1.1. REGLEMENTEN

8 Algemeem Waterschapsreglement voor de provincie Noord-Brabant.Met 
wijzigingen.
1862-1941

9 Stukken betreffende de oprichting en de betreffende de vaststelling van het 
bijzonder reglement van waterschap Het Zuiderafwateringskanaal.
1927, 1930

10 Bijzonder reglement van het waterschap. Met ontwerp.
z.d., 1906 2 stukken

11 Bekendmakingen van het dagelijks bestuur betreffende het ter inzage leggen 
van een voorstel tot herziening van het bijzonder reglement.
1939 1 stuk

2.1.2. reoorganisatie en opheffing

2.1.2. REOORGANISATIE EN OPHEFFING

12 Circulaire van gedeputeerde staten betreffende de reorganisatie van 
waterschappen ten zuiden van de Bergsche Maas.
1936 1 stuk

13 Brief van Gedeputeerde Staten ten geleide van ontwerp- besluiten 
betreffende de reorganisatie van waterschappen in het rechtsgebied van 
waterschap Het Zuiderafwateringskanaal.
z.d., 1939 3 stukken

14 Brief van de provinciale waterstaat inzake het toezenden van gegevens in 
verband met de reorganisatie van waterschap Het Zuiderafwateringskanaal.
1951 1 stuk

15 Bekendmakingen van het dagelijks bestuur inzake de reorganisatie van 
waterschappen in het gebied van de waterschappen Het 
Zuiderafwateringskanaal en De Beneden Donge en de hiermee in verband 
staande opheffing.
1952 1 stuk

16 Brief van de waterschappen De Binnenpolder van Capelle, De Oude Straat 
en Ten Westen van de Vrijhoevense Vaart aan provinciale staten betreffende 
de opheffing van waterschappen in het gebied van waterschap Het 
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Zuiderafwateringskanaal, minuut.
1952 1 stuk

17 Brief van Gedeputeerde Staten ten geleide van een exemplaar van het 
provinciaal blad betreffende de opheffing van het waterschap.
1953 2 stukken

18 Brief van waterschap Het Zuiderafwateringskanaal betreffende de 
waterschaplasten voor het dienstjaar 1952/1953 en betreffende een opgave 
van de hoofdingelanden in verband met de opheffing van het waterschap.
1953 1 stuk

2.2. bestuur

2.2. BESTUUR

19 Stukken betreffende de benoeming van leden van het voorlopig bestuur.
1878 1 stuk

20 Lijsten van stemgerechtigde ingelanden.
1880, 1883, 1915-1953 1 pak

21 Besluiten en brieven van Gedeputeerde Staten inzake het onthouden van 
goedkeuring aan een besluit van stemgerechtigde ingelanden aangaande de 
bezoldiging van ledenvan het dagelijks bestuur, de secretaris en de 
penningmeester.
1918-1919

22 Nota van de provinciale griffie met verzoek om gegevens over de benoeming 
van een voorzitter en over het totaal bedrag voor het voeren van de schouw.
1935 1 stuk

23 Reglement van orde voor de vergaderingen van het waterschap.
1940

24 Verklaring van geen bezwaar van de procureur-generaal te ´s-
Hertogenbosch op een verzoek van het waterschapsbestuur tot het houden 
van een vergadering.
1941 1 stuk

25 Brief van W.M.A. Heijmans waarbij hij bedankt als lid van het dagelijks 
bestuur.
1943 1 stuk

26 Brief van J. van Waverijn, bestuurlid, betreffende zijn verkiezing tot 
hoofdingeland van waterschap het Zuiderafwateringskanaal.
1948 1 stuk
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2.3. personeel

2.3. PERSONEEL
2.3.1. bezoldiging

2.3.1. BEZOLDIGING

27 Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende het ontwerpen van een 
nieuwe regeling voor de bezoldiging en vergoeding van leden van het 
bestuur, secretaris en penningmeester.
1917 2 stukken

28 Goedkeuringen van Gedeputeerde Staten op besluiten van stemgerechtigde 
ingelanden inzake de bezoldiging van bestuur, secretaris en 
penningmeester.
1919, 1942-1948

29 Stukken betreffende de bezoldiging van de secretaris en de penningmeester.
1936-1951

2.3.2. pensioenen

2.3.2. PENSIOENEN

30 Brief van de pensioenraad over de hoogte van de premie voor het eigen en 
het gezinspensioen.
1924 1 stuk

31 Brief van de pensioenraad inzake de betaling van pensioenbijdragen.
1924 1 stuk

32 Brieven van pensioenraad betreffende het inzenden van mutatiestaten.
1934, 1935, 1939 3 stukken

33 Stukken houdende berekeningen van de totaalsom der 
pensioengrondslagen.
z.d., 1938 2 stukken

34 Stukken betreffende de vaststellng van de pensioengrondslag van B.van der 
Hoeven, secretaris-penningmeester.
1941-1953

35 Brieven van de pensioenraad betreffende de berekening van de 
verschuldige pensioenbijdragen voor het personeel.
1947-1948

2.3.3. categorieën van personeel

2.3.3. CATEGORIEËN VAN PERSONEEL

36 Brief van D. A. de Bruin met verzoek om ontslag als secretaris / 
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penningmeester.
1884 1 stuk

37 Telegram van de provinciale waterstaat betreffende de opgave van 
personeel werkzaam bij het waterschap als opzichter, sluiswachter etc. ,
1943 1 stuk

38 Brief van P. van der Schans met verzoek om ontslag als polderbode.
1948 1 stuk

39 Instructie voor de bode van het waterschap.
z.d. 1 stuk

2.3.4. andere stukken

2.3.4. ANDERE STUKKEN

40 Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van een besluit van 
stemgerechtigde.ingelanden inzake het toepasselijk verklaren van het 
Uitkeuringbesluit 1950 en het Toelagebesluit 1951
1951 1 stuk

41 Beschikking van het bestuur der Rijkverzekeringsbank betreffende het 
indelen in gevarenklasse 8 ten aanzien van het bedienen van sluizen.
1935 1 stuk

42 Beschikking van het bestuur der Rijkverzekeringsbank betreffende het 
indelen in gevarenklasse 11 ten aanzien van het onderhoud van wegen en 
waterleidingen.
1949 1 stuk

2.4. administratie

2.4. ADMINISTRATIE

43 Brief van J.Ch.H. Wijnands betreffende het door hem bijwerken van de 
leggers van het waterschap. Met bijlage.
1923 2 stukken

44 Brief van Rijkswaterstaat , directie Algemene Dienst, over de toezending van 
gegevens.
1943 1 stuk

45 Briefwisseling met M.J.A. Damen betreffende de bijwerking van de registers 
van het waterschap.
1940, 1952
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2.5. eigendommen

2.5. EIGENDOMMEN
2.5.1. koop

2.5.1. KOOP

46 Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het besluit van 
stemgerechtigde ingelanden tot aan koop van grond. Afschrift
1882 1 stuk

47 Akte van verkoop van een stuk grond onder Capelle door L. van Pelt aan het 
waterschap
1883 1 stuk

48 Brieven van W.M. Mast, hoofdinspecteur der domeinen betreffende de 
verkoop van parallelwegen ten zuiden en ten noorden van de spoorweg 
Zwaluwe-´s-Hertogenbosch.
1882 1 stuk

2.5.2. verkoop

2.5.2. VERKOOP

49 Akte van verkoop door het waterschap aan de Staat der Nederlanden van 
delen van waterlopen en wegen ten behoeve van de aanleg v/d spoorlijn 
Zwaluwe-´s-Hertogenbosch.
1882 1 stuk

50 Voorwaarden voor de verkoop van stenen, balken, latten, etc.
1882 1 stuk

51 Brief van Staatsspoorwegen, lijn Zwaluwe-´s-Hertogenbosch, betreffende het 
inzenden van een besluit van stemgerechtigde ingelanden tot overdracht 
van percelen grond.
1882 1 stuk

52 Kennisgevingen van de burgemeester van Capelle betreffende de 
uitkomsten van plaats gehad hebbende opmetingen van percelen grond in 
verband met verkoop.
1883, 1889 2 stukken

53 Brief van Gedeputeerde Staten ten geleide van een beschikking houdende 
goedkeuring van een besluit van stemgerechtigde ingelanden tot verkoop 
van enige percelen grond.
1897 2 stukken

54 Brief van Gedeputeerde Staten betreffende het ter goedkeuring inzenden 
van een besluit van stemgerechtigde ingelanden tot overdracht van een 
weg.
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1925 1 stuk

55 Besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van een besluit 
van stemgerechtigde ingelanden tot overgave in eigendom aan de gemeente 
Sprang-Capelle van de Westelijke Dwarssteeg.
1925 1 stuk

56 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte sloot in de Dulver aan de 
Staat der Nederlanden.
1942

57 Stukken betreffende de onttrekking aan het openbaar verkeer van een 
weggedeelte te Vrijhoeve-Capelle en de verkoop daarvan door het 
waterschap.
1944-1946

2.5.3. verpachting

2.5.3. VERPACHTING

58 Voorwaarden voor de verpachting van het grasgewas van de wegen en 
parallelwegen.
1914-1952

59 Overeenkomst tussen de jachtclub Sprang-Capelle en het waterschap 
terzake van het verpachten van de jacht.
1947 1 stuk

60 Briefwisseling met mr. J.D. Hengst, advocaat en procureur, betreffende het 
verbaliseren van de jachtclub Sprang-Capelle, pachter van de jacht, wegens 
jagen in de Binnenpolder.
1949

2.6. financiën

2.6. FINANCIËN
2.6.1. algemeen

2.6.1. ALGEMEEN

61 Stukken houdende gegevens op financieel gebied, opgemaakt ten behoeve 
van het provinciaal verslag en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Afschriften.
1884-1952

62 Brief van Gedeputeerde Staten ten geleide van een verslag van een bij het 
waterschap ingesteld onderzoek naar het geldelijk beheer en naar de wijze 
van administratie.
1938 2 stukken
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63 Stukken betreffende de deelname in het Frauderisico-Onderlinge van 
Gemeenten (F.O.G.).
1942

64 Telegrammen van de commissaris der provincie Noord-Brabant betreffende 
het inleveren van bankbiljetten van fl. 500,00 en fl.1000,00.
1943 4 bladen

65 Brief van de commissaris der provincie Noord-Brabant betreffende het 
vermengen van privé-middelen met de kas van het waterschap.
1944 1 stuk

66 Rondschrijven van Gedeputeerde Staten met richtlijnen voor het opstellen 
van begroting, rekening, het opnemen van de kas, etc,.
1951 1 stuk

2.6.2. begroting

2.6.2. BEGROTING

67 Nota van aanmerking van gedeputeerde staten op de begroting dienstjaar 
1907/1908.
1907 1 stuk

68 Brieven van Gedeputeerde Staten en van de commissaris der provincie 
Noord-Brabant ten geleide van besluiten tot vaststelling van de rekening en 
begroting.
1942-1953

69 Stukken betreffende het goedkeuren van begrotingwijzigingen.
1944-1951

70-133 Begrotingen van inkomen en uitgaven.
1878-1953
N.B. Begrotingen 1882, 1884-1888, 1890-1892 en 1936/1937.
70  1878
71  1879
72  1880
73  1881
74  1883
75  1889
76  1893
77  1894
78  1895
79  1896
80  1897
81  1898
82  1899
83  1900
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84  1901
85  1902
86  1903
87  1904/1905
88  1905/1906
89  1906/1907
90  1907/1908
91  1908/1909
92  1909/1910
93  1910/1911
94  1911/1912
95  1912/1913
96  1913/1914
97  1914/1915
98  1915/1916
99  1916/1917
99a  1917/1918
100  1918/1919
101  1919/1920
102  1920/1921
103  1921/1922
104  1922/1923
105  1923/1924
106  1924/1925
107  1925/1926
108  1926/1927
109  1927/1928
110  1928/1929
111  1929/1930
112  1930/1931
113  1931/1932
114  1932/1933
115  1933/1934
116  1934/1935
117  1935/1936
118  1937/1938
119  1938/1939
120  1939/1940
121  1940/1941
122  1941/1942
123  1942/1943
124  1943/1944
125  1944/1945
126  1945/1946
127  1946/1947
128  1947/1948
129  1948/1949
130  1949/1950
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131  1950/1951
132  1951/1952
133  1952/1953

2.6.3. rekening

2.6.3. REKENING

134 Brieven van de Gedeputeerde Staten en nota´s van opmerkingen naar 
aanleiding van ingezonden rekeningen.
1915-1945

135-206 Rekeningen van inkomsten en uitgaven.
1878-1953
N.B. rekeningen 1936/1937, 1940/1941 en1946/1947 ontbreken.
135  1878
136  1879
137  1880
138  1881
139  1882
140  1883
141  1884
142  1885
143  1886
144  1887
145  1888
146  1889
147  1890
148  1891
149  1892
150  1893
151  1894
152  1895
153  1896
154  1897
155  1898
156  1899
157  1900
158  1901
159  1902
160  1903
161  1904/1905
162  1905/1906
163  1906/1907
164  1907/1908
165  1908/1909
166  1909/1910
167  1910/1911
168  1911/1912
169  1912/1913
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170  1913/1914
171  1914/1915
172  1915/1916
173  1916/1917
174  1917/1918
175  1918/1919
176  1919/1920
177  1920/1921
178  1921/1922
179  1922/1923
180  1923/1924
181  1924/1925
182  1925/1926
183  1926/1927
184  1927/1928
185  1928/1929
186  1929/1930
187  1930/1931
188  1931/1932
189  1932/1933
190  1933/1934
191  1934/1935
192  1935/1936
193  1937/1938
194  1938/1939
195  1939/1940
196  1941/1942
197  1942/1943
198  1943/1944
199  1944/1945
200  1945/1946
201  1947/1948
202  1948/1949
203  1949/1950
204  1950/1951
205  1951/1952
206  1952/1953

2.6.4. bijlagen tot de rekening

2.6.4. BIJLAGEN TOT DE REKENING

207-280 Bijlagen tot rekening.
1878-1953
207  1878
208  1879
209  1880
210  1881
211  1882
212  1883
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213  1884
214  1885
215  1886
216  1887
217  1888
218  1889
219  1890
220  1891
221  1892
222  1893
223  1894
224  1895
225  1896
226  1897
227  1898
228  1899
229  1900
230  1901
231  1902
232  1903
233  1904/1905
234  1905/1906
235  1906/1907
236  1907/1908
237  1908/1909
238  1909/1910
239  1910/1911
240  1911/1912
241  1912/1913
242  1913/1914
243  1914/1915
244  1915/1916
245  1916/1917
246  1917/1918
247  1918/1919
248  1919/1920
249  1920/1921
250  1921/1922
251  1922/1923
252  1923/1924
253  1924/1925
254  1925/1926
255  1926/1927
256  1927/1928
257  1928/1929
258  1929/1930
259  1930/1931
260  1931/1932
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261  1932/1933
262  1933/1934
263  1934/1935
264  1935/1936
265  1937/1938
266  1938/1939
267  1939/1940
268  1940/1941
269  1941/1942
270  1942/1943
271  1943/1944
272  1944/1945
273  1945/1946
274  1946/1947
275  1947/1948
276  1948/1949
277  1949/1950
278  1950/1951
279  1951/1952
280  1952/1953

2.6.5. geldleningen

2.6.5. GELDLENINGEN

281 Stukken betreffende het aangaan van geldleningen.
1882, 1940, 1942

282 Schuldbrief ten laste van het waterschap.
1883 februari 01-1886 januari 26

2.6.6. omslag

2.6.6. OMSLAG
2.6.6.1. leggers

2.6.6.1. LEGGERS

283 Perceelsgewijze kadastrale legger.
1878 1 deel

284 Brief van de gemeente Capelle betreffende het opnemen van het Bergsche 
Pad in de legger der wegen van de gemeente.
1879 1 stuk

285 Brieven van het kadaster te ´s-Hertogenbosch en van M.J.H. Damen 
betreffende het op naam van het waterschap stellen van een aantal percelen 
grond.
1879-1880, 1927

286 Brieven van de Gedeputeerde Staten en van de gemeente Capelle inzake 
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tegenstrijdigheden voorkomen in de leggers der openbare wegen en 
voetpaden van de gemeente Capelle en de legger der onder het beheer van 
het waterschap vallende waterleidingen.
1880, 1884

287 Besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de leggers A en de 
suppletoire leggers 1-3 van de waterleiding in het gebied van het 
waterschap. Met bijlagen.
1880, 1884

288 Brief van de gemeente Capelle betreffende het bijwerken van de kadastrale 
gegevens van het waterschap met behulp van de plans en leggers van de 
gemeente.
1883 1 stuk

289 Leggers der waterkeringen. Met brieven van Gedeputeerde Staten.
1905 3 stukken

290 Brief van de gemeente Sprang-Capelle ten geleide van een afschrift van een 
kennisgeving betreffende de door Gedeputeerde Staten aan te brengen 
wijzigingen i.d. ontwerp-leggers der wegen.
1947 2 stukken

291 Legger B der waterleidingen.
z.d. 1 katern

292 Situatieschets aangevende het gedeelte van de gemeente Waspik dat tot de 
Binnenpolder van ´s-Grevelduin-Capelle behoort.
z.d. 1 stuk

293 Opgave van de kadastrale secties die de Binnenpolder van ´s-Grevelduin-
Capelle omvat
z.d. 1 stuk

294 Staat van landerijen toebehorend aan G. Vermeulen, burgemeester van 
Capelle, gelegen binnen het waterschap.
z.d.

2.6.6.2. kohieren

2.6.6.2. KOHIEREN

295-304 kohieren van de omslag.
1883, 1888, 1951-1952 10 omslagen
295  1883, 1888-1899
296  1900-1909/1910
297  1910/1911-1915/1916
298  1916/1917-1920/1921
299  1921/1922-1929/1930
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300  1930/1931-1933/1934
301  1934/1935-1939/1940
302  1940/1941-1943/1944
303  1944/1945-1947/1948
304  1948/1949-1951/1952

2.6.6.3. andere stukken

2.6.6.3. ANDERE STUKKEN

305 Kennisgevingen van herzieningen van belastbare opbrengst der 
onbebouwde eigendommen in het waterschap.
1883-1888

306 Beschikking van de commissaris der provincie Noord-Brabant en besluit van 
stemgerechtigde ingelanden tot verhoging van de omslag met fl 1,00 per 
hectare.
1943 1 stuk

2.7. keur

2.7. KEUR

307 Stukken betreffendede verordening op het inlaten van water.
1885-1900

308 Brieven van Gedeputeerde Staten betreffende het inzenden van gegevens 
omtrent de keur van het waterschap.
1940 3 stukken

309 Briefwisseling met de commissaris der provincie Noord-Brabant betreffende 
het vaststellen van een keur voor de scheisloten in verband met de 
drinkwatervoorziening van het vee.
1942 2 stukken

310 Bekendmaking Min. Landbouw invordering opbrengst gewassen.
1917 2 stukken

311 Lootcedel langs waterschap.
z.d. 1 stuk

2.8. schouw

2.8. SCHOUW

312 Brieven van de directeur en van de gedelegeerd commissaris van de 
Noordbrabantsche Stoomtramweg-maatschappij betreffende de het verlenen 
van een vergunning voor de aanleg en exploitatie van een stroomtramweg 
op wegen in beheer bij het waterschap. Met tekening.
1881-1885
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313 Brief van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie te ´s-Hertogenbosch 
betreffende de toezending van een extract uit de legger der waterleidingen in 
verband met een proces-verbaal opgemaakt tegen J. van Tilburg inzake het 
leggen van een stoep in de Nieuwe Vaart.
1882 1 stuk

2.9. vergunningen

2.9. VERGUNNINGEN

314 Verzoek van C. Brockx om een pomp via een rioolbuis te mogen verbinden 
met de Nieuwe Vaart.
1882 1 stuk

315 Brieven van de maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
betreffende een overeenkomst tot het uitvoeren van werken aan de lijn 
Zwaluwe-´s-Hertogenbosch in het gebied van het waterschap. Met 
aantekening.
1882 3 stukken

316 Briefwisseling over een geschil tussen de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Noordbrabandse Stroomtram Maatschappij inzake 
een tramovergang bij de Nieuwvaartse Polderweg, in verband met een door 
het waterschap verleende concessie.
1884-1885

317 Brief van de gemeente Capelle met verzoek om vergunning tot het graven 
van een sloot ten behoeve van bluswater.
1887 1 stuk

318 Brieven van de gemeente Loon op Zand met verzoek om vergunning tot het 
bestraten en begrinten van wegen.
1889, 1892 2 stukken

319 Brief van het rijktoezicht op het spoorwegdiensten betreffende het laten 
vervallen van een niet meer in gebruik zijnde overweg.
1902 1 stuk

320 Verzoek van P. Tuenen om vergunning tot het planten van bomen langs een 
weg te Capelle.
1908 1 stuk

321 Verklaring van P.C. de Roon betreffende een hem door het waterschap 
verleende vergunning tot het leggen van een volder.
1909 1 stuk

322 Briefwisseling met de gemeente Vrijhoeve-Capelle en Gedeputeerde Staten 
betreffende vergunning tot het opgraven van de Hoogevaartweg in verband 
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met het leggen van buizen.
1912-1913

323 Briefwisseling met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
betreffende het verlenen van een vergunning om een dam te leggen in de 
Nieuwe Vaart in verband met werkzaamheen aan het station Capelle-
Nieuwevaart. Met tekening.
z.d., 1916 3 stukken

324 Brief van de gemeente Waspik om vergunning tot het slopen van de sluis 
onder de Vrouwkensvaartseweg en het inplaats daarvan leggen van 
betonringen.
1916 1 stuk

325 Brieven van de waterleidingsmaatschappij Noord-West Brabant betreffende 
het verlenen van een vergunnng tot het leggen van buizen.
1921 2 stukken

326 Verzoek van J.Quirijs om een muur van zijn huis te mogen doortrekken langs 
de vaart.
1923 1 stuk

327 Brief van de zangvereniging te ´s-Grevelduin-Capelle met verzoek om in 
verband met een concours, wegens te plaatsen op de zandkant ten zuiden 
van de spoorweg.
1926 1 stuk

328 Brieven van de PTT betreffende vergunning tot het leggen van kabels te 
Sprang, Vrijhoeve-Capelle en ´s-Grevelduin-Capelle met tekening.
1935, 1940 4 stukken

329 Verzoeken tot het leggen van duikers.
1946, 1952 3 stukken

330 Briefwisseling betreffende het verzoek van L. Pols om vergunning tot het 
verbreden van zijn uitweg naar de provinciale weg Waalwijk-Waspik.
1952 2 stukken

331 Brief van Rijkcultuurconsulent met verzoek om vergunning tot het leggen van 
rioleringen te Capelle.
1953 1 stuk

332 Brief van de PNEM met verzoek om vergunning tot het leggen van 
hoogspanningskabels te Capelle. Met tekeningen.
1953

333 Vergunning voor G. Rosenbrand om te vissen in het waterlopen van het 
waterschap. z..d.
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1 stuk

334 Verklaring van A.van der Heuvel dat hem door het waterschap vergunning is 
verleend tot het aanbrengen van afsluitdammen in de kruivaart.
z.d. 1 stuk

2.10. waterstaatswerken en het onderhoud daarvan

2.10. WATERSTAATSWERKEN EN HET ONDERHOUD DAARVAN
2.10.1. algemeen

2.10.1. ALGEMEEN

335 Brief van maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen betreffende een 
met het waterschap gesloten overeenkomst tot beheer en onderhoud van 
werken buiten het gebied van de spoorweg.
1882 1 stuk

336 Brief van de opzichter der fortificatiën te Geertuidenberg ten geleide van een 
vragenlijst over militaire inundaties.
1900 1 stuk

337 Brief van het N.V. Central Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie 
betreffende het geven van voorlichting over de waterhuishouding.
1943 1 stuk

338 Briefwisseling betreffende het verlenen en verhogen van subsidie ten 
behoeve van uit te voeren werken.
1945-1947

339 Briefwisseling met Rijkswaterstaat over de inundatie van 500 ha. grond 
gedurende de Tweede Wereldoorlog.
1946 3 stukken

2.10.2. waterstand

2.10.2. WATERSTAND

340 Brieven van de gemeente Capelle betreffende het op een hoog peil brengen 
van de waterstand in verband met de gezondheidstoestand.
1884 1 stuk

341 Besluit van Gedeputeerde Staten op een rekest van J. Treffers inzake het 
inlaten van rivierwater door het waterschap en de daardoor ontstane schade. 
Met bijlagen.
1884

342 Brief van de waterschap De Binnenpolder van Vrijhoeve-Capelle betreffende 
het door de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Toekomst doen afvoeren 
van water naar de Binnenvaart te Vrijhoeve-Capelle.
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1909 1 stuk

343 Verzoek van een aantal ingelanden om in verband met de hoge waterstand 
de waterkering in het Zuidelijk deel van de Nieuwe Vaart te verlagen.
1909 1 stuk

344 Verzoek van een aantal ingelanden om de uitwatering van landerijen aan de 
Nieuwstraat in verband met de te hoge waterstand te verbeteren.
1910 1 stuk

345 Besluit van de Minister van Waterstaat op een verzoek tot het wegnemen 
van een doorvoerbuis en het plaatsen van shotten voorzien van schuiven in 
de ten noorden van het Zuideraf wateringskanaal gelegen bermsloot, in 
verband met verbetering van de grondwaterstand.
1913 1 stuk

346 Brief van J.Gostelle ten geleide van brieven van zijn kooiman J. Reuser met 
klachten over te hoge waterstand in de polder.
z.d., 1926 3 stukken

347 Brief van de commissaris der provincie naar aanleiding van een klacht van P. 
Klootwijk over de verzuring van een perceel land ten gevolge van een 
permanent te hoge waterstand. Met tekening.
1942 3 stukken

348 Brief aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende het 
zodanig inrichten van het zuiderstoomgemaal te Keizersveer dat te hoge 
waterstanden in de winter worden voorkomen. Concept.
z.d. 1 stuk

2.10.3. wateren

2.10.3. WATEREN

349 Brief van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid betreffende de 
verlegging van een waterloop bij de Heistraat in verband met de aanleg van 
een spoorbaan.
1881 1 stuk

350 Brief van Rijkswaterstaat betreffende de capaciteit van een sloot in verband 
met de uitwatering van 50 ha. grond.
1900 1 stuk

351 Stukken betreffende het in het kader van de werkverruiming uitvoeren van 
herstelwerkzaamheden aan waterleidingen en de subsidiëring daarvan.
1942-1943 3 stukken

352 Stukken betreffende de betaling van door Heidemij in het kader van de 
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werkverruiming uitgevoerde opgraving van de waterlopen.
1943

353 Stukken betreffende door Heidemij doen schoonmaken en verbeteren van 
waterlopen.
1946-1947

354 Verzoek van M. Oosterhout en J. Paans om schippers te verbieden een 
ligplaats te kiezen tussen de brug en sluis te Capelle in verband met de 
waterafvoer en vervuiling.
z.d. 1 stuk

355 Brief van A. Timmerman betreffende het verbeteren van een waterloop in 
verband met de uitwatering.
z.d. 1 stuk

356 Kaart der gemeente Capelle waarop aangegeven de waterlopen en wegen 
gelegen in de binnenpolder.
z.d. 2 exemplaren

356a Suppletoire leggers A der waterleidingen.
z.d. 1 pak

2.10.4. sluizen, stuwen

2.10.4. SLUIZEN, STUWEN

357 Rekening voor geleverde materialen en arbeidsloon voor de bouw van een 
sluis.
1882

358 Brief van Rijkwaterstaat met verzoek om gegevens over een stuw aan de 
zuidgrens van het waterschap.
1941 1 stuk

359 Besluiten en brieven van de minister van Financiën betreffende de 
vergoeding van kosten van herstel van oorlogsschade aan de sluizen, met 
opgave van kosten.
z.d., 1948-1952

360 Briefwisseling met de gemeente Sprang-Capelle betreffende de verbetering 
van het hekwerk bij de sluis te Capelle.
1951 3 stukken

361 Brief van de gemeente Waspik betreffende het verbeteren van de deuren 
van een sluis in verband met de waterlozing op de haven te Vrouwkensvaart. 
Concept.
z.d. 1 stuk
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362 Kaart waarop aangegeven de sluizen en stuwen in het waterschap
z.d. 1 stuk

363 Tekening van een sluis.
z.d. 1 stuk

2.10.5. waterkeringen

2.10.5. WATERKERINGEN

364 Stukken betreffende de vaststelling van de hoogte en breedte van de 
Capelsche Dijk door het bestuur van het waterschap.
1879-1880

365 Rappelbrieven van Gedeputeerde Staten betreffende de inzending van 
gegevens over de toestand der dijken en noodmaterialen.
1919-1952

366 Brief van de gemeente Sprang-Capelle betreffende het overnemen van de 
onderhoudsplicht van een gedeelte van de Witte Dijk door de gemeente.
1953 1 stuk

367 Brief van waterschap Het Zuiderafwateringskanaal betreffende het herstel 
van een waterkering aan de hooipers te Waspik.
1953 1 stuk

2.10.6. brug

2.10.6. BRUG

368 Stukken betreffende het verrichten van herstelwerzaamheden aan de brug 
over de haven te Capelle.
z.d., 1884

369 Stukken betreffende het herstel van een brug over de Nieuwe Vaart in 
Capelle.
1902-1903

370 Brief van de provinciale waterstaat betreffende het al dan niet handhaven 
van de schotbalken in de brug te Capelle.
1905 1 stuk

371 Bestek en voorwaarden tot het maken van twee bruggen met levering van 
de benodigde materialen.
ca. 1882 1 stuk

372 Notitie over de kosten van herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de brug.
z.d. 1 stuk
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2.10.7. duikers

2.10.7. DUIKERS

373 Brief van de gemeente Capelle aan Gedeputeerde Staten betreffende het 
herstel van een duiker in de Nieuwe Vaart. Afshrift
1880 1 stuk

374 Brief van de gemeente Capelle betreffende het betalen van een bijdrage aan 
het vernieuwen van een stenen duiker.
1884 1 stuk

375 Bestek en voorwaarden tot het maken van 34 duikers. Concept.
1883 1 stuk

376 Stukken betreffende het graven van een sleuf en het leggen van een duiker 
en buizen in de Hoogevaartse grintweg.
1913 3 stukken

377 Brief van de tuinbouwvereniging te ´s-Grevelduin Capelle betreffende het 
door het waterschap doen plaatsen van een duiker in de Kweekel tot 
beperking van de overlast.
1920 1 stuk

378 Brief van de tuinbouwvereniging te Capelle e.o. met een voorstel tot het 
leggen van buizen en het maken van een kering in verband met het sneller 
bevloeien van het hoog gelegen gedeelte van de polder.
1940 1 stuk

379 Briefwisseling naar aanleiding van een klacht van D. van Pelt over het niet 
leggen van een inlaatduiker onder de Hoogevaartseweg.
1940-1941

380 Brief van D.H de Bie betreffende het leggen van een duiker door de kade 
van het Zuiderafwateringskanaal.
1942 1 stuk

381 Brief van G.M. Hoefnagel c.s, betreffende het vervangen van een noodheul 
door een vaste heul ter verbetering van de uitwatering op het 
Zuiderafwateringskanaal aan de zuidkant van de winterdijk.
1942 1 stuk

382 Briefwisseling over het herstel van duikers in de rechterkade van het 
Zuiderafwateringskanaal en het zuiveren van waterleidingen.
1949-1950
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2.10.8. wegen, spoorwegen

2.10.8. WEGEN, SPOORWEGEN

383 Brieven betreffende te verrichten werkzaamheden aan de Juffrouwsteeg te 
Capelle.
1881, 1886 2 stukken

384 Stukken betreffende de aansleg van een spoor- en een tramlijn in de 
binnenpolder. met tekening,
1882-1888

385 Brief van de tuinbouwvereniging te ´s- Grevelduin-Capelle betreffende het 
door het waterschap verharden van een gedeelte weg.
1921 1 stuk

386 Briefwisseling met de N.V.Nederlandse Spoorwegen over het verstrekken 
van toegangskaarten voor personeel van het waterschap in verband met het 
verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
1922-1952

387 Brief van de voorzitter van de Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland 
betreffende vergunning tot het plaatsen van waarschuwingsborden bij 
onbewaakte spoorwegovergangen. Met bijgevoegd model.
1928 2 stukken

388 Brief van tuinbouwvereniging te ´s-Grevelduin-Capelle betreffende het 
verharden van de Zandkant.
1929 1 stuk

389 Verzoek van bewoners aan het Wolfenest inzake verbetering van de weg 
van de Hoogevaart naar het Wolfenest door het waterschap.
1935 1 stuk

390 Brief van Gedeputeerde Staten ten geleide van een opgave van bij het 
waterschap in beheer en onderhoud zijnde wegen die ingedeeld gaan 
worden in de B-klasse.
1938 2 stukken

391 Stukken betreffende het in opdracht van de geallieerde strijdkrachten 
verbeteren en verbreden van een gedeelte van de verharde weg onder de 
gemeenten Capelle en Waspik.
1948-1949

392 Brief aan Gedeputeerde Staten betreffende het verwijderen van scherpe 
voorwerpen van de wegen. Minuut.
1946 1 stuk
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393 Stukken betreffende de overdracht van de Juffrouwsteeg door het 
waterschap aan de gemeente Sprange-Capelle.
z.d., 1947-1950

394 Vezoek van de bewoners aan de Loonse Dijk betreffende het verbeteren van 
de toegangsweg tot de Heistraat.
z.d. 1 stuk

395 Verzoek van de bewoners van de verbindingsweg tussen de Loonsche Dijk 
en de Nieuwstraat te Capelle om deze weg in samenwerking met de 
gemeente Capelle te verbeteren.
z.d. 1 stuk

2.10.9. materialen

2.10.9. MATERIALEN

396 Voorwaarden voor de aanbesteding van de levering van grint,met 
procesverbaal van aanbesteding en bijlage.
1886

397 Brief van de Dienst Landbouwherstel betreffende het verkrijgen van 
materialen voor het herstel van kunstwerken.
1945 1 stuk

2.11. samenwerking met andere waterschappen en instellingen

2.11. SAMENWERKING MET ANDERE WATERSCHAPPEN EN 
INSTELLINGEN

2.11.1. algemeen

2.11.1. ALGEMEEN

398 Stukken betreffende de verlegging van de Maasmond en de hierbij in het 
geding zijnde belangen van de streek.
1883-1897

399 Brief van waterschap De Binnenpolder van Sprang betreffende het maken 
van bezwaar tegen het niet regelen van het invloeien van water in het 
wetsontwerp inzake de verlegging van de Maasmond.
1884 1 stuk

400 Briefwisseling van mr. H. Allard met de minister van Landbouw betreffende 
het afsluiten der monden van de grote rivieren en het dientengevolge ter 
beschikking komen van cultuurgronden. Afschriften.
1946 3 stukken

401 Rondschrijven van waterschap Stroomgebied van de Dommel ten geleide 
van een motie houdende bezwaar tegen de wijziging van de reglementen 
der waterschappen Stroomgebied van de Aa en Stroomgebied van de 
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Dommel voor wat betreft de benoeming van de watergraaf .Met verzoek om 
adhesie.
1947 3 stukken

2.11.2. afwatering, wegen

2.11.2. AFWATERING, WEGEN

402 Brief van waterchap de Binnenpolder van Vrijhoeve-Capelle met verzoek om 
een bijdrage in de kosten van het plaatsen van spuien in de Binnenvaart.
1880 1 stuk

403 Stukken betreffende het gemeenschappelijk onderhouden van een aantal 
kunstwerken met de gemeente Capelle en waterschap De Binnenpolder van 
Vrijhoeve-Capelle.
z.d., 1879, 1883

404 Brief van waterschap Het Eendenest betreffende de afwatering van dit 
waterschap op het gebied van de Binnenpolder.
1902 1 stuk

405 Brief van waterschap De Binnenpolder van Vrijhoeve-Capelle betreffende 
het in verband met verbetering van de waterstand van de landerijen die 
afwateren op de Binnenvaart en het verhogen van de bijdrage die het 
waterschap daarvoor betaalt.
1927 1 stuk

406 Brief van de waterschap Klein Waspik betreffende een tegemoetkoming in 
de kosten van bediening van een duiker welke water loost op de 
Binnenpolder.
1929 1 stuk
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