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

Het Bosje. 
 

 

In de Zuider-meer. 
groot 9 pdm oudland (Reeelcohieren) 

Kadastraal B ??? 

 

 

 

 

 

 

 

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

1819 Proces van provisionele toewijzing. 14-08-1819. nr. 55 

Verkoopster vrouwe Popkje Deonisius Domna wed. Petrus Brunger te Workum.  

1. Een zathe en landen met huis schuur en hieming c.a. onder Scharl in de Stavorensche  de Zuidermeer nr. 17. 

2.Een zathe met landen, huis schuur en hieming c.a. in de Zuidermeer onder de jurisdictie van Stavoren nr. A 47. 

bestaande uit 10 stukken land, gelegen ten zuidwesten van de beide Middellanen, samen groot 79 pondmet den 

eigendom aan 5 pond dijk, lopende van de rooijing van de Middenweg west en zuidwaarts tot aan de sloot van 

het zgn. oude Kooistuk, of tot de scheiding van deze plaats en die nr. 17 in het vorige perceel vermeld, 

mitsgaders met den eigendom aan de Middenweg lopende van de dijk oostwaarts tot aan de Komsweg. Voorts 6 

stukken land gelegen in de noordwesthoek van de meer tussen de Middellanen , samen groot 70 pond. 

 ( hieronder een stuk greidland “Het Boskje “genaamd, groot 10 pond. ) Belendende ten oosten aan de 

landen van nr. 17en ten dele aan de landen van zathe A nr. 46. Ten zuiden aan de oude Scharlervaart en ten 

westen aan de zeedijksvaart of zover zich aan deze zijde de gerechtigheid uitstrekt. Prov. koper Ynte Sikkes de 

Boer, landbouwer te Scharl voor f 3015,75. 

3.Een zathe en landen met huis, schuur, hieming c.a. met een voor weinig jaren nieuw gebouwd, zeer sterk, 

gerijflijk en modern zomerhuis. Gelegen in de Zuidermeer onder de jurisdictie van Stavoren A nr. 46.  

4. Een turfschuur staande op de grond en gerechtigheids van perceel 3 welke wordt uitgeveild op afbraak.  

Prov. koper  Hendrik Brunger te Workum voor f 105,75. 

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

1809 Proclamatie-boek Gaasterland; 3
O
 proclamatie 9 mei 1809 

Petrus Brungers koopman woonachtig te Workum koopt 

1
O
 het Kruidmolenaars Stuk gelegen ten Zuid Oosten onder Stavoren (ƒ 453,--.) 

2
O
 Een stuk greidland,( het Bosje genaamd), gelegen in de Zuider meer onder Stavoren, groot 10 pdm. 

hebbende de Ringsloot ten Westen,  

het land van Hidde Crasberg ten Zuiden en 

de Zuidermeer ten Oosten en Noorden. 

Welke huuren van beide percelen tot dien tijd lopen tot voor en nadeel van de verkopersche. 

Verkocht door: Wintje Riemers de weduwe van Sybrandus Cramer voor 240 Car. gls. 

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

1790 Sybrandus Cramer, koper van een stuk land na calculatie groot 40 pond. land zoo weid als greidland 

waarop de fabricq de Kruidmolen voor afbraak staat (de enige in Friesland) belast met 30 fl en 25 

st . ordinaris lasten op nr. 195 en 2008 te samen schietende met nog een stuk  land groot 5 pm 

liggende ongeveer een quarier uur van de Kruidmolen waar op de Kruidmolen staat, die hier mede 

wordt verkocht, zijnde een gebouw van steen, rondom en een wijde vijver. Benevens nog 5 pm 

waarvan een gedeelte met bos bepland liggende naast bovenstaande 5 pm belast met 2 fl, 17 st 

en 7 ½ penn bij de lasten  op nr. 252 te Staveren, schietende welke voosrchr landen met het 

woonhuis van de meesterknecht zampt Koe en Paarden stalling bij de cooper als huurder wordt 

gebruikt tot petri in maij 1791 voor 105 car. gld. welke huur ten profijte van de coper zal komen. 

Gekocht van de old secr. Tjeerd Abbring wonende te Coudum en de koopman Klaas Tjebbes te 

Hindelopen, last en procuratie hebbende van de Heeren participanten van de Kruidmolen de 

Eendracht te Stavoren voor 130 car. gld. Hebbende de Zuidermeer en de weg naar dezelve oost en 

zuid en de stadsgracht en dijksvaart ten westen, de Warnservaart noord  (4/127). 

Omdat de grond in de Zuidermeer van zeer slechte 

kwaliteit was, en het niets opleverde, waren diverse landen, in 

deze Meer, jaren lang vrij van de Reëele belasting. 

 



het: “Bosje” in de Zuidermeer. 
 

D.Strikwerda,      Blad: 2/2. 
laatst bijgewerkt: 29 augustus 2012 

      Reëel-cohieren Staveren: 

jaar: landnr. eigenaar:  gebruiker:  omschrijving: 

1801 130½ Jan Crasburg  Sible Sytzes  9 pdm oud land in de Zuidermeer. 

1794 130½ wed. Anne Hiddes Ruurd Aukes  9 pdm oudland in de zuidermeer 

131 Sybrandus Cramer zelve   het Kruidmolenstuk, 12 pdm. 

1790 130½ wed. A. Hiddes  wed. Sytze Sibles 9 pdm Oudland in de Zuidermeer. 

1785 130½ wed. A. Hiddes    onder de huisinge op No. 303 begrepen,  

       9 pdm oudland in de Z. meer 

1780 130 wed. A. Hiddes    9 pdm oudland in de Zuidermeer,  

        op No. 303 begrepen. 

      huis nr 303 is van de wed. Anne Hiddes,  

       wordt gebruikt door Tjerk Murks 

1775 130 wed. A. Hiddes  selve  9 pdm oudland in de Z. meer onder No. 303 

1770 129 is het laatste nummer 

 

129 S. Binkes  selve, Een Zathe en landen in de Noordermeer, 63 1/4 pdm. 

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 beswaart als de huren zouden kunnen 

opbrengen worden hier alleen Pro memorie aangetekend. 

 

 

 

is dit wel het gezochte stuk land ?? 

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

 


