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De ondergetekenden: 
1. Cornelis Johannes Marinus Jongkindt Coninck, Directeur der Maatschappij van 
Weldadigheid en als zoodanig ingevolge artikel 26 der statuten der genoemde Maatschappij 
in en buiten regten vertegenwoordigende, woonende te Frederiksoord, gemeente Vledder, 
thans nog speciaal handelende ingevolge magtiging van Heeren Commissarissen, 
Contractant ter eenre 
     en 
2. Albert Hoier, vervener, woonende in het Vledderveld onder Vledder, Sybrand Lelsz, 
vervener, woonende onder Noordwolde, Hendrik Baten Krol, grondeigenaar en 
logementhouder te Noordwolde en Hermanus Christoffel Hilkemeijer, koopman en vervener, 
woonende te Nijensleek Gemeente Vledder, gezamenlijk handelende als eigenaren van de 
zoogenaamde Vledder Veenen door hen bij publieke verkooping van de Maatschappij van 
Weldadigheid aangekocht blijkens acte verleden voor den Notaris Mr. W.O. Servatius dd. 14 
Maart 1868, Contractanten ter andere zijde verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 Contractant ter eenre zijde verleent aan contractanten ter andere zijde het regt om 
door het eigendom der Maatschappij van Weldadigheid ene wijk te graven ter breedte van 
zeven meters boven gemeten en wel door percelenm ten Kadaster der Gemeente Vledder 
bekend onder Sectie C No. 828 gelegen in de zoogenaamde Oostvierdeparten, teneinde 
contractanten ter andere zijde gelegenheid te geven uit de Vledder Veenen in de 
Compagnonsdwarsvaart door de Oostvierdeparten loopende te komen. 
 Contractanten ter andere zijde doen daar en tegen ten behoeve der Maatschappij van 
Weldadigheid  zoo lang deze bestaat afstand van ieder vermeend of werkelijk regt van 
menning over de drie ten oosten van de nieuw te graven wijk gelegen wijken, blijvende de 
bestaande regten van contractanten ter andere zijde om langs de wijken over het land der 
Maatschappij van Weldadigheid te mennen onverkort. 
 Contractant ter eenre neemt op zich om door het leggen van een brug of batten over 
de nieuw te graven wijk op voldoende wijze de gelegenheid te geven met paard en wagen 
daar over te rijden. 
 Contractant ter eenre verleent daar en boven aan contractanten ter andere nog het 
regt om indien zij daaraan behoefte mogten hebben op eigen kosten over de thans 
bestaande voetbruggen  lees: meergenoemde drie zogeheten batten te leggen in plaats van 
de thans bestaande voetbruggen teneinde met paard en wagen over de wijk te komen. 
Tenuitvoerlegging dezer wordt door partijen domicilie gekozen in het logement te 
Frederiksoord. 
Aldus gedaan en getekend te Frederiksoord gemeente Vledder den 30 Julij 1800 Vieren 
zeventig. 
 
Hier staan de handtekeningen van de contractanten Jongkindt Coninck, Zwier, Lelsz, Krol en 
Hilkemeijer 
 
Alle ondergetekenden verklaren ter berekening der kosten van registratie dat de in deze acte 
gevestigde en afgestane dienstbaarheden ene waarde vertegenwoordigen van vijftig gulden. 
 
Ook deze toevoeging is door allen ondertekend. 
Dan staat nog het volgende in de kantlijn: 
 
Geregistreerd Steenwijk den dertigsten October 1800 vierenzeventig deel 38 folio 171 verso 
vak 8 een blad geen resnovi. Ontvangen voor regt wegens bestelling van erfdienstbaarheid f. 
2,-- wegens afstand van erfdienstbaarheid f. 2,-- tezamen voor regt f. 4,-- uitmakend met de 
38 opcenten ad f. 1,52 vijf gulden twee en vijftig cent f. 5,52. 
De ontvanger 
Handtekening  
 


