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

het Streng(kje), onder Stavoren.
Kadastraal Staveren Sectie B nummer 129 en 130 / 541 +542
Een smal stukje land aan de Zuidkant van de Koeweg,
tegenover het Domine's diekje en noord van de Spijkermieden (126 en 127)
Tussen 127-126 en 129-130 was de oude polderdijk te zien, deze is later afgegraven en
bij B 126 en 127 gevoegd. B 126 en 127 was “hoog” land, terwijl het land van
B 129 en 130 “rooie-meer” grond was. Onder deze oude polderdijk was een afwateringsbuis
uitmondende in de westhoek van 129 (het later genoemde Strenkje omdat het een smal stuk landwas)
------------------------------------------------2000: De naam is nog steeds bekend in Stavoren.
-------------------------------------------------Ik denk dat B 129 en 130 het bewuste smalle stukje land was ( zie Floreen 1708, DS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Molkwerumer
Strenkje
B 129

B 130

B 128
kaartje: HISGIS
-----------------------------

Hier liep een oude polderdijk met aan weerszijden
een sloot, sloten gedempt met aarde van de dijk.

B 126
de grote Noordermeers
watermolen

1917 Nov. 1917, Verkoop van alle eigendommen van de Stavorensche Noordermeer polder.
Bij deze verkopingen heb ik dit (Staverse) Strengkje niet gevonden, dat klopt,
want volgens onderstaand huurcontract waren ze het eigendom van wed. de Roos.
----------------------------Noordermeers polderarchief. (handgeschreven)
1916
Aan het Bestuur van den
Stavorschen Noordermeerpolder
De ondergeteekende:
Pieter Hessels de Jong, veehouder wonende te Stavoren
verklaart ingevolge artikel 10 van het Contract van de
“Stavorensche Noordermeerpolder”, dat hij, blijkens proces
verbaal van publieke verkooping, verleden voor Notaris
S. Sierks te Koudum den 15den 29 sten September 1900
vijftien, overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek
den 16den November 1915, in deel 588, nummer 60, eigenaar
is geworden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Stavoren, Sectie B, nummer 130, gelegen in gemelden
Polder en vroeger toebehorende aan de Weduwe en Erven
van wijlen den heer Ids Sibbeles de Roos.
Stavoren, den 30 Mei 1916 / P.H. de Jong.
Een zelfde acte, maar dan voor
Jelle Annes de Boer, molenaar wonende onder Stavoren eigenaar is geworden van perceel Sectie B nummer 129.
----------------------------1913 Uittreksel Kadaster Stavoren. Noordermeerspapieren:
B 128 Volmachten van de Noordermeer weiland 16 are en 90 centiare
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het Strenkje (onder Stavoren).
1832

Kadastraal Stavoren:
B 128 Eigenaar: de Volmagten van de Noordermeer te Stavoren,
-------------B 129 Eigenaar: Jacob Aukes Lootsma te Leeuwarden,
B 130 Eigenaar: idem
--------------------------------------------------------------------Noordermeers-papieren
1825 Geldlenings onderpand overstroming 1825 o.a.
Een stukje Meerland onder Stavoren, het Strengje genaamd,
groot 25 Roeden 11 Ellen 55 Palmen, greidland, belendende aan:
de Heer J.A. Lootsma ten Oosten,
de Rijdweg ten Zuiden,
Vrouw Miedensweg ten Westen
en:
een stuk meerland gelegen onder Koudum, het Strengje genaamd,
groot 2 Bunders 20 Roeden 46 Ellen 18 Palm
belendende aan het ander Strengje ten Zuiden,
aan Vrouw Miedens weg ten Westen,
aan de Heer J.A. Lootsma ten Oosten en
aan de wed. Ruurd Hiddes ten Noorden.
-------------------------------------------------------------------1708 Floreen cohier Stavoren.
fol. 27 Simpk Olpherts geeft aen:
een koegangh ofte hoofd in een Streng landt, hebbende
het Spijkerveldt ten Westen, de Vaart ten Oosten naasten.
---------------------------------------------------------------------
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weidland, groot: 1690
weidland, groot: 19880
weidland, groot: 20120

