
 
 
Bronnenlijst Infrastructuur: de Zuid-Willemsvaart en spoorweg 
Voorwaardenscheppend: infrastructuur en energie 
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Beeldmateriaal 
 
De foto’s zijn te bekijken via de website van het RHCe. Ga naar zoek > zoeken en klik op 
Beeldbank. Als U het nummer van de foto intypt bij “globaal zoeken” krijgt U de foto en de 
beschrijving te zien. 
 



 
 
Enkele voorbeelden: 
Zuid-Willemsvaart: 14335; 17295; 102871; 108149 
Spoor: 106033; 106041; 106059; 106131 
Tram: 104285; 106176; 107185 
Gasfabriek: 102072; 109865; 120472 
Waterleiding: 14367; 100436; 100445 
 
briefhoofden 
te vinden op website RHCe: www.rhc-eindhoven.nl > zoek > zoeken / Overige indices > 
Isis / bron briefhoofden 
 
Kranten 
 
In Helmond zijn verschillende kranten verschenen. Er is geen index op die kranten. Wel zijn 
veel krantenartikelen terug te vinden in de documentatie. Microfiches van de kranten zijn in 
te zien in de publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
 
Daarnaast zijn in de publieksruimte TOEN in Eindhoven ook diverse tijdschriften te 
raadplegen. De Gemeentelijke Gasfabriek Helmond beschikte over een eigen bibliotheek met 
daarin tijdschriften, zoals het Journal für Gasbeleuchtung. Dit en andere tijdschriften zijn 
opgenomen in de collectie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
 
Documentatie 
 
De documentatie is systematisch in rubrieken opgeborgen. Zij is aan te vragen in de 
publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
2.4. Rivieren, kanalen, bruggen en haven 
4.6. Verkeer, vervoer en communicatie 
4.6.1. Algemene en diverse onderwerpen 
 o.a. Spoor- en overwegen en station 
4.6.2. Vervoersondernemingen 
 o.a. Gebroeders van den Boom en Nieuwe Helmondse Schroefbootmaatschappij 
6.1. Gemeente Helmond 
6.1.2.7. Elektriciteitsbedrijf 
6.1.2.8. Gasbedrijf 
6.1.2.15. Waterleidingbedrijf 
6.3. Obragas 
 
Daarnaast is er nu nog een hele serie brochures, die ook tot de documentatie gerekend wordt. 
In de brochures zitten vaak verrassende zaken. Het kan gaan om feestprogramma’s, maar ook 
om statuten van een vereniging of bedrijfsfonds, of om een herdenkingsboekje bij gelegenheid 
van een jubileum. De hoofdindeling is ongeveer gelijk aan die van de systematische indeling van 
de documentatie. Binnen de hoofdrubrieken zijn verschillen. De brochures zijn op te vragen in 
de publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
2.5. Kanalen, rivieren, bruggen 
4.5. Verkeer, vervoer en communicatie 
6.2. Gemeentelijke diensten, instellingen en samenwerkingsverbanden 
 
Tot de documentatie behoren ook jaarverslagen van bedrijven en instellingen. De jaarverslagen 
zijn te raadplegen in de publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
 
 
 



 
 
 
Gemeente Helmond (1851-1965) 
Gemeentebedrijven 
 De verslagen van de gemeentebedrijven zijn terug te vinden in de verslagen van de 

Gemeente Helmond. Daarnaast zijn er losse verslagen uit de jaren 1888-1961 met 
hiaten 

Obragas (1979-1986 met hiaten) 
 
Archieven 
 
NB: De infrastructuur wordt vaak bovenlokaal geregeld. De archieven zitten daardoor vaak 
niet lokaal. 
 
archief-
nummer 

naam archief periode 
archief 

in te zien in inventaris 
op Internet 

2008 Gemeentebedrijven Helmond 1863-1974 Eindhoven nee 
2021 Gemeentebestuur Helmond 1913-1941 Eindhoven ja 
2100 Gemeentebestuur Helmond 1811-1912 Eindhoven ja 
0325 Kanaal Eindhoven – Helmond 1840-1935 Eindhoven ja 

 
 


