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Landerijen en wegen, in en rondom de "Stavorsche Noordermeer polder". 
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Er is te Staveren ook een Wymerts zijn      
 

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

De Vrije Fries, deel 28 (1928) blz. 380 e.v. 

Hierin wordt de "beweiding" besproken. Het aantal 

koeien van Westerwijmerts begint in 1690 met 36 en 

eindigt in 1729 met 29 ½  (de breuken worden met 

kleinvee gevonden). Het grootste aantal is 36½ in 1695, 

het kleinste 25½ in 1715. De opgegeven grootte is in 

1720-'23: 41 h 40 e 4 p, in 1729: 41-4-10½, in 1768: 41-

3-115/6 (dan in 5 stukken verdeeld. Het aantal 

deelnemers (eigenaars) is in 1700: 41, in 1720-'23: 37, 

in 1729: 36, in 1768: 4 en in 1838: 3. 

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

Noordermeer-boeken (Verhuring) 

1804 ......... de overige meersdieken als 

 't end van de hoge Wiemerts tot aan de molen. 

1782 het slatten van 2412 Roede Stavore Noorder 

 Meers Ringsloot, sig strekkende van langs  

een gedeelte van Albert Hayes Wester Wymerts 

tot aan het hooghout, de overgang naar Warns 

bij Gosse Uilkes plaats. 

1761 9. 't Sesde perscheel dijk,  

van de scheidinge tot Westerwymers. 

       10. 't Sevende perscheel dijk,  

van Westerwymers tot het verbrand huis,  

waar't stek staat. 

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

Noordermeer-boek (inkomsten en uitgaven) 

Op heden den 9 Augusti 1763 

De Participanten van de Stavorse Noorder Meer na gedane aansegging in't vergulden Hooft te Stavoren 

vergadert sijnde. Voorts is geresolveert dat de Eigenaars der plaatsen in de Meer de vrijheid sullen hebben, 

om de dijken bij hun plaatsen leggende in huir te gebruiken. Voorts is geresolveert dat de Eigenaars der 

Landen in de voorste Cavel de vrijheid sullen hebben om die landen 's Winters onder Water te setten, dog 

pompen en verhoginge der dijken op hun eigen kosten, en onder het brugje in de weg langs de Wymers 

lopende een schuif te leggen op dat het water niet in de Meer op kan koomen. 

-----------------------------------------------------------  
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de wester “Wymerts” 
 

d. strikwerda, 

afgedrukt: 3 maart 2010 

Blad: 2 /2. 

Reëel-cohieren Staveren (de landen) 

jaar: nr.: eigenaar: evt. gebruiker en omschrijving:                    

1794 6 Gosse Uilkes erv. onder Nr. 3 begrepen [Een Zathe en landen 64 pdm  

      (42 pdm ingepolderd)] 

1717 72 Symon Binkes Gerrit Oeges een stuk lant, genaamt de Wymers. 

16 Hendrik Martens selv  1/3  in groote helling. 

79 Jan Fokkes Fok Fokkes 6 pdm lant op de Wymers. 

1713 41 P.S. Wiaerda selv  6 pt lant, de Wymerts genaamt. 

49 Sipck Douwes erv. Lysbeth Jans 6½ hooft lant gelegen op de Wymers. 

82 B. Binkes 3/4 Y. van Wyckel een stuk lant de Wymerts genaamt. 

Haytie Binkes 1/4 -  - 

84 Jan Fockes Fok Fockes 6 pond lant gelegen op de Wymerts. 

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

1708   Floreen-cohier Staveren 

folio 2:  De Heer Burgemeester Bencke Benckes geeft aen navolgende landen: 

 De helft in een beschut stuk landt de Wymers genaamt hebbende Haye Binckes & de kinderen van Pier Bartels  

 voor 1/4 pt. tot inleggers & Baafje Hovius ten Oosten, Claes Gaarts ten Westen & Oosten, de Wegh ten Noorden  

 & de Ringsloot ten Zuyden. 

Item heeft overgenomen van Pier Bartles sijne kinder te sien op fol 6 1/4 part in een stuck landt de Wymers,  

hebbende dese Coper en Haytie Binckes tot inleggers & Baafjen Hovius ten Oosten & Claas Tiaards ten Oosten  

ende Westen, de Wegh ten Noorden & de Ringsloot ten Zuyden. 

fol. 4:  De Burgemr. Haytie Binckes Erven geven aen: 

 Item 1/4 van een stuck landt genaamt de Wymers, hebbende de Burgemr. Binckes nu voor 3/4 p. ten tot Inleggers, 

  Baefjen Hovius ten Oosten, Claes Gaarts ten Oosten en Westen, de Wegh ten Noorden, de Ringsloot ten Zuyden. 

fol. 5:  Pier Bartles kinderen landen: 

 Een 4de part in een stuck landt genaemt de Wymers, hebbende de Burgemr. Binckes & Haytie Binckes  

 tot Inleggers & Baefje Hovius ten Oosten, Claes Gaerts ten Oosten & Westen, de Wegh ten Noorden  

 & de Ringsloot ten Zuyden. 

fol. 17 links: Claas Tjaarts geeft aen: 

 Omtrent 7 pondematen op de Wymers, hebbende de Bmr. Bincke Binckes ten Oosten, Doeyke Balck ten Westen,  

 de Suyder Vaart ten Suyden & de Meerwegh ten Noorden. 

fol. 22 links: Doeyke Balck geeft aan: 

 Ses pondematen op de Wymers, hebbende Claas Tieerts ten Oosten, de Gemeene Wymers ten Westen,  

 de Vaart ten Suyden, de gemeene wegh ten Noorden. 

Item vier ende een half hoofd op de Gemeene Wymers, hebbende de Stadt ten Westen, ten Oosten  

bovengemelde ses pondematen, ten Suyden de Vaart ende de Gemeene wegh ten Noorden. 

folio 35 links: Rinck Hendricks landen, off Crediteuren land: 

 Item een hoofd landt op de Wymers, hebbende Claes Tieerts tot naastleggers dit is vrij landt geweest,  

 waer in met drie Strs floreen beswaert, na de afgenomen van Cornelis Sipkes veld,  

 blijft oock voor de Crediteuren ende onvercocht met drie Strs. floreen. 

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

 

 


