
D. Strikwerda, 
   laatst bewerkt: 18 October 2012 

 

Blad: 1/2. 

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

de Vijf. 
 

 

Kadastraal: Staveren (oud B 78) B 366. 

groot 1 Ha 49 A 80 Ca 

 

zelfde tekst als het “Molenaarsstuk” 

 

 

 

 

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

 

 1984 Heden den 23 Januari 1984 verschenen voor mij Mr. Gualterus Albertus de Gelder  

notaris ter standplaats der gemeente Gaasterland en Hemelumer Oldeferd, thans Nyefurd: 

1. de heer Klaas Jans Visser, veehouder, wonende te Molkwerum Noardermar 5a,  

    volgens zijn verklaring geboren te Stavoren op 16 december 1933 in algehele  

    gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Antje de Boer. 

2. de heer Klaas Cornelis Visser, slager, wonende te Stavoren Voorstraat 31,  

    volgens zijn verklaring geboren te Stavoren op 6 november 1922 en in algehele  

    gemeenschap van goederen gehuwd met Aaltje Zijlman. 

De comparant sub. 1 verklaarde te hebben verkocht en bij dezen in eigendom  

over te dragen aan de comparant Klaas Cornelis Visser, die verklaarde te hebben  

gekocht en bij deze in eigendom te aanvaarden: 

de onverdeelde helft van een perceel weiland aan de Koeweg onder Stavoren, 

kadastraal bekend gemeente Stavoren Sectie B nummer 366,  

groot een hectare negen en veertig are tachtig centiare. 

Door de comparant verkoper in eigendom verkregen in gevolge akte van transport. 

De comparant verklaarde dat deze verkoop en koop is geschied voor een koopprijs van ƒ 15.729,-- 

In de bepalingen o.a. dat de koper er mee bekend is dat het gekochte  

kan worden belast met ruilverkavelingsrente. 

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

1918 Verkoop van de Noordermeer landen 

Thomas Albertsma, te Stavoren, kooper van eene Boerenhuisinge c.a. en  

twee perceelen weiland onder Molkwerum en Staveren,  

kadastraal bekend gemeente Koudum, sectie G no. 1243, huis en erf, groot 31 ares 76 centiares 

en no. 750, groot 2 hectares 39 ares 70 centiares  

in gemeente Stavoren, sectie B no. 366 groot 1 hectare 49 ares 80 centiares voor: 

de Meerplaats  ƒ  4448,-- 

Bauke Kuipers Zes -  3965,-- 

Ane Iekes vijf  -  2830,--  + 

ƒ 11253,80 

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

Noordermeer-papieren  

1913 Ingelanden en landen in de Noordermeer polder d.d. 20-08-1913 

Staveren B 366  weiland groot: 1 . 49 . 80 

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

 (Hoeveel land is er af gegaan bij het “omleggen” van de Molkwerumer vaart langs de Z-zijde van de Boekerts ?) 

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

ongedateerd: Beschrijving de Eigenaren en landen in de Stavorsche Noordermeer: 

tussen 1858 en 1870. 

  9. eigen. Noordermeer 1. 90. - B   78 Stavoren Weidland Molenaars vijf. 

23. eigen. Noordermeer 0. 06. - B 132 Stavoren Huis en erf molenaars huis. 

Andere benamingen: Ane Ikes vijf 

                                   Molennaars vijf 

 



de vijf. 
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Blad: 2/2. 

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

1839 Noordermeer boeken, verhuring van de landen en de dijken. 

Perceel 11. Het eerste perceel dijk, strekkende tot aan de Molenaars vijf.  
-----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830 Kadastraal Stavoren. 

 B 78 de Volmagten van de Noordermeer te Stavoren,  weidland, groot: 19.000. 

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

1825 Onderpand voor geldlening van Salling Pieters Haytema ten behoeve van de 

buitengewone uitgaven door de overstroming van februari 1825 

Eén Bunder 83 Roeden 71 Ellen 82 Palmen greidland, meerland 

het Molenaars stuk genaamd 

belendende aan Nenke Tjeerds Zwaan ten Oosten 

aan de Rijdweg ten Zuiden 

aan de Heer J.A. Lootsma ten Westen en 

aan de binnendijk ten Noorden. 

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

Noordermeers rekenboek 1762 - 1823 

1790 27 May 1790 Donatie van Jelle Jans Poortier aan de Staverse Noorder Meer: 

ten 3
de

  vijf pondemate,  de Meerdijk ten Noorden,  

de platte weg ten Suyden,  

Monte Wiarda ten Westen,  

deselve en de erven van Jan Jelles Hollander ten Oosten. 

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

   [één pondemaat (pdm) is 36,7 are, dus vijf pdm is 183,5 are en 1 are is 100 m2 , dus B 78 zou zijn 18.350] 

 

 

 

 

 

 

   B 78 

“de Vijf” 

de Koeweg 

oude polderdijk bijgenaamd: 

“het dominé’s diekje 

Molenstuk.doc#molenaar

