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

de Ballastkade.
Aan de Stadsgracht, buiten de Staverse Noordermeer polder.
[Zit waarschijnlijk "in" B 93. DS]

de Zuiderzee

Hier op deze hoek stond de
“geoctroyeerde Kraan”.

Dit is B-93,
(aan de Gracht)

Aan wie verkoopt Gerben Siedzes dit land ??
--------------------------------------------------------------------------------------------------Notarieel archief Stavoren (127.001, acte nr 6 tweede blad.) 3 de Procl. 23-01-1810
1810
Wij ondergetekenden Reytje en Aldert Eyzes Mr. Scheepstimmerlieden wonende te
Stavoren, verklaren door dezen publiek verkogt te hebben en in eigendom overgedragen te hebben
aan de Heer Gerben Ziedzes, lid van het Gemeentebestuur te Stavoren:
10 Een Ballast kade, zijnde een plak grond te Stavoren aan de Gragt ter lengte van 80 en
breedte van 11 á 12 Treeden met de daar op liggende Ballast en het Regt van Ballasten
ingevolge Transacties tusschen wijlen Jan Tuim en de Magistraat en Vroedschap der
Stad Stavoren de dato den 9 Mai 1777, thans bij de Verkopers in gebruik,
hebbende het stuk land de Bleek ten Oosten en Noorden
de Gragt ten Westen en Jouke Hilverda ten Zuiden.
voor 300 guldens
20 Een stuk land te Stavoren, de Kraanpol.
voor 175 guldens
30 Een vierde gedeelte in de grote geoctroyeerde kraan
staande op het vorig perceel.
voor 45,25 guldens
------------------------------------------------Het Colleteraal boek der Stad Stavoren. (toegang 8, inv.nr. 2418.)
1801
Op huyden den 3 February 1801 compareerde voor ons Leeden van de Raad der gemeente
Stavoren Aldert Eyses als gelastigde van zijn broeder Reijtje Eyses en zijn Moey Jeltjen Jans, alle
woonende te Stavoren om aangaave te doen en tegelijk Inventaris overleggende van de Erfenisse van
hun wijlen oom Teunis Jans in leeven Meester Scheepstimmerman te Stavoren.
Vastigheden:
N0 3. De ballastpramen & Ballasterij, getauxeerd op 1500 guldens.
Over de Ballastkade zelf wordt niets vermeld.
-------------------------------------------------
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