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Landerijen en wegen, in en rondom de "Stavorsche Noordermeer polder". 

het Waterland. 
 

 

net buiten de ZUIDERMEER 

(tussen de zeedijk en de Zuidermeerspolderdijk) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------  

1832 Kadaster Stavoren Sectie B nummers: 

202 Jacob Aukes Lootsma Lid. Ged. Staten Leeuwarden Rietland groot: 50170   

202a Contributie Wijmbr.dl       vaart 

203 Jacob Aukes Lootsma  Lid. Ged. Staten Leeuwarden Weidland groot:    9650 het waterland 

204    idem      idem     idem     idem groot:    9790 het waterland 

205    idem      idem     idem     idem groot:  11070 het waterland 

206    idem       idem     idem     idem groot:  19420 het waterland 

207 Gerrit Gerrits Mulder  kastelein  Stavoren Weidland groot:  10100 het Ykeveld 

209 Wed. Reinier Pietersen  koopman  Stavoren     idem    Zuidermunnikvelt 

  De (zuider) 

"dieks"vaart 

     B 202a. 

de Stad 

STAVOREN. 

de Meersweg of 

"rooie" weg 

Warnservaart 



het "Waterland" 
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1816 Notarieel archief H. Alberda d.d. 20-03-1816 

 Siebe Jacobs Lootsma heeft ƒ 1200 geleend van Bmr. Gerben Sieses Siedses. 

 Onderpand al zijn eigendommen en in het bijzonder het Waterland. 

 (deze 1200 gulden zullen geweest zijn om het Waterland aan te kopen, zie hierna [D.S.]) 

1816     d.d. 27-03-1816. 

Haije Jans Visser, koopman te Bolsward, verkoopt aan Siebe Jacobs Lootsma voor ƒ 1200,-- 

4 stukken greidland samen 10 pondemaat, Het Waterland genaamd. 

Gelegen ten Zuiden van Stavoren tusschen den Zeedijk en de Zuidermeer,  

onder het behoor dezer Stad, met alle derzelver rietpollen, pollen en aangewassen,  

strekkende zich uit van het Ykeveld tot aan het Scharlerhek,  

vrij van floreen, doch met ordinaris verponding belast  

en bezwaard met 15 guldens maalgeld, jaarlijks te betalen aan de heer P. Brunger te Workum.  

De koper ten Noorden. 

-----------------------------------------------------------  

Verkoopboek Staveren 

1789 Maart 1789 de erven van Migchiel Scholts verkopen het "Ykeveld" 

liggende buiten de Zuiderpoord, hebbende het Waterland ten Zuiden 

de Zeedijk ten Westen, de Scharldervaart ten Oosten em 

het Munnikkeveld ten Noorden. 

-----------------------------------------------------------  

              Verkoopboek staveren Nr. 36 (1783-1789) Fol. 39 links "Palmslag" 24 December 1785. 

1785 Op welke conditien præsenteert Ybel Sybolts, wed. Anne Hiddes Crasburg  

ingevolge transactie met haar kinderen opgerigt, aan de meestbiedende te verkopen  

1
O
. Een Huisinge in't ZOQ op het Zuidend en: 

2
O
. Een stuk greidland onder het behoor van Stavoren,  

het Waterland genaamt, gelegen tusschen de Zeedijk en de Zuidermeer,  

met desselfs Poelen, reidpollen en aangewassen, van Yke-veld af tot  

aan het Scharler hek toe met de watermolen daar in staande, alsmede  

het? Setten, zijnde vrij van floreen en St. Petri 1786 vrij van huuringe,  

begunstigd met reed en drift als er tot heden tsin? bij is gebruikt. 

Totaal 8 artikelen waarvan: 

Art. 5. De Coper van het land zal op tauxatie van onpartijdigen,  

van de tegenwoordige gebruiker moeten overnemen  

het staketsel dat tot afschuttinge van de molen dient  

alsmede twee molen zeylen. 

Den 24 dito, de finale Palmslag gehouden 
slecht te lezen, blz. 39 staat vol met verhogingen 

als laatste: H. Visser met  ƒ 5.- 

Totaal  ƒ 1110-15   
Verder wordt hij in deze acte niet als koper vermeld. 
-----------------------------------------------------------  
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-------------------------------------------------------------------------------  

Reëel-cohier Staveren: 

jaar: nummer:     Eigenaar:     Gebruiker: 

1794   95 ½   Haye Jans Visser zelve,   een stuk land, het Waterland, groot 10 pdm. 

1790   95 ½      idem  zelve     idem 

1785   95 ½   Wed. Anne Hiddes   utsupra 
   96  Jan T. Oudewagen zelve  10 pdm in de Noordermeer onder deselve Sathe 

1780   95 ½   Wed. Anne Hiddes -  Het Waterland utsupra (=onder No. 303) 

Huisen 303: Wed. Anne Hiddes, bruiker: Tjerk Murks 

Een huisinge en landen agter onder het Capitel van landen: 

Nr. 2, 8 t/m 11 ½ , 93, 95½ , 98, 104 en 130. 

1770   95 ½   Anne Hiddes  selve,   het Waterland genaamd. 

na het laatste nummer staat vermeld: 

De landen in de Zuidermeer gelegen zijn toebehorende aan  

de oud Secrt. B. Binkes en de landen onder de Kruidmolen  

alhier met meer floreen en lasten beswaard als de huren zouden kunnen renderen,  

worden alhier Pro memorie aangetekend. 

Maar: het Waterland ligt buiten de Zuidermeer !! 

1765   95 ½   Anne Hiddes  selve  een stuk land het Waterland genaamt en 

een dito, de 9 pondematen genaamt. 

1750   95 ½              komt niet meer voor. 

-------------------------------------------------------------------------------  

  

                                                                                     


