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

het Putstuk.
"Even" over de sluis, groot 1½ pondemaat.
Kadastraal B 49??
[het is het stukje land naast de sluis tot aan de (noorder-) zeedijk,
het ligt nu geheel onder het spooremplacement.
Dan zou het moeten zijn:. B 49.

De “Molkwerumer”vaart

sluis

de Gracht
STAVOREN

Kaart HISGIS, kadaster 1832 Stavoren
--------------------------------------------------------------------1880
6 April 1880 Onteigening van landen door de Minister van Waterstaat t.b.v. de aanleg spoorweg.
B 49
eigenaar: de Noordermeer Volmagten
groot: 3 ha 34 are 40 centiaren.
te onteigenen
groot: geheel
--------------------------------------1845
Advertentie in de Leeuwarder Courant van 3 Fbruary 1845:
Bij gesloten briefjes voor den tijd van vijf jaren, ingaande St. Petri
e.k.: Ruim 11 bunder 30 roeden 5 el uitmuntend WEIDLAND, zeer geschikt
voor Koemelkerij, gelegen even over de Sluis te Stavoren. De Conditien
zijn te vernemen bij K. KOOIJ, landmeter te Sneek, en bij de Heer H.T. de
JONG, Secretaris van het Dijksbestuur te Stavoren bij wien de briefjes vóór
of op den 17 Januarij e.k. moeten worden ingeleverd.
--------------------------------------1844 Advertentie in de Leeuwarder Courant van 13 en 24 December 1844:
De Notaris A. Haagsma, te Sneek, zal op Zaturdag den 28 December 1844,
des morgens ten 10 ure, in de Stads-Herberg te Stavoren, finaal verkoopen:
1. Eene roijale HUIZINGE met PAKHUIS, TUIN en ERF c.a. (waarbij eene
partij beste Aarde, zeer geschikt ter vervoer), staande en gelegen binnen
Stavoren, door Mejufvr. M.G. Siedsesz, als mede-eigenaaresche wordende
bewoond en gebruikt; op welk perceel is geboden ƒ 650.
2. Een PLEK GROND binnen Stavoren, groot 8 roede 60 el, in huur bij B.
Gras; staande op ƒ 45.
3. Een stuk heerlijk GREIDLAND, even over de Sluis aldaar, groot 75 roede 10 el, met een perceel WATER, groot 5 roede 80 el; waarop geboden
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het “Put-stuk”
is in het geheel ƒ 530,50.
3. Vier stukken GREIDLAND, in de Stavorensche Noordermeer, a. de 2 achterste stukken groot 4 bunder 81 roede; staande over het geheel
op ƒ 455, en b. de 2 voorste stukken 3 bunder 7 roede en 50 el; als voren
op ƒ 205,25.
Voorenstaande percelen te aanvaarden St. Petri en 12 Mei 1845.
-----------------------1832
Kadastraal Stavoren:
Sectie
B 49
eigenaar: Gerben Siezes Siedzes te Muiden, weidland,
groot: 8090.
B 50
eigenaar: Gerben Siezes Siedzes te Muiden, Huis en Erf, groo:t 2440
--------------------------------------------------------------------Notarieel H. Alberda d.d. 20-03-1816
1816Gerben Siedzes koopt van Haije Jans Visser, koopman te Bolsward, voor ƒ 2800,-- o.a.
1. een huis, schuur en erf in Wijk A, staande even over de sluis te Stavoren. Gerechtigheid tot aan de Noordoostkant van het oude hellinggat. Belast met het onderhoud der stekkagie van de hoek van het land tot aan de
muur van de sluis. Naastliggers: de koper ten Oosten en Noorden, de algemene vaart ten Zuiden en een stuk
land, het putstuk genaamd, ten Westen in huring bij Otte Jans Bok tot 12 mei 1816.
5. Het Putstuk, even over de sluis, groot 1½ pond. Belast met het onderhoud der stekkagie aan de Oost en
Zuidkant. Naastliggers: het huis van perceel 1 ten Oosten, de Zeedijk ten Zuiden en Westen en de koper ten
Noorden.
--------------------------------------------------------------------1813
Notarieel (No. 184)
d.d. 12-06-1813
H.J. Visser verhuurt aan Auke Martens v/d Zee, huisman en Wijtske Eelkes e.l. te Stavoren een huisinge en
schuur en watermolen c.a. met 18 pdm land en een pol waarin de watermolen staat ten Noorden van de Stad.
Verder o.a. een stukje greidland, het putstuk genaamd, even over de Stavorse sluis.
---------------------------------------------------------------------

Reëel-cohieren Staveren
jaar:
1801
1790
1785
1780
1775
1770
1765
1750
1735
1717

landnr.: eigenaar:
gebruiker:
omschrijving:
75
Haye Jans Visser
zelve
Een stuk land het Put stuk genaamd, 1½ pdm.
75
Haye J. Visser
zelve
Een stuk land het Put stuk, groot 1½ pdm.
75
J. H. Visser
zelve
Een stuk land het Putstuk genaamd.
75
J. H. Visser
selve
Een stuk land het Putstuk.
75
J. H. Visser
selve
Een stuk land het Putstuk.
75
Jan H. Visser
selve
Een stuk land het Putstuk genaamd.
75
Jan Hayes Visser
selve
Een stuk land het Putstuk genaamt.
75
Galtie Floris
Wybe Sjoerds
een stuk land het Putstuk genaamt.
75
Floris Brouwers wed.
H. de Ruyter
1 stukje land het putstuk genaamt.
50
Floris Jacobs
Uylke Poppes
2 hoofd vrij land. (1 hfd = ¾ pdm)
51
Evert Corff
Uylke Poppes
½ hoofd vrij land.
(volgens het boekje “Molkwar, it fryske doalhof fan Folkert Reitsma side 16 wie:
“in Haad yn de sudwesthoeke ¾ pûnsmiet of noggen einsen” dus 2 hoofd is 2 x ¾ = 1.5 pdm .)
1713
54
Floris Jacobs
Romke Gerrits
een stukje vrij land, het putstuk genaamt.
---------------------------------------------------------------------

1708

Floreen-cohier Stavoren

De naam “Putstuk” niet gelezen.
------------------------------------------------------------------------
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