
De ondergetekenden, bijeengekomen op verzoek van Tjeerd van Heloma, secretaris van Schoterland, en 
Marcus van Heloma, gedeputeerde, zijnde de eigenaren van de gelicentieerde Veencompagnie te 
Noordwolde, Vinkega en Boijl met verzoek aan de ondergetekenden akkoord te gaan om vanuit de 
Compagnonsvierdepartendwarsvaart naar het Vledderse veen door de Fries/Drentse grens heen te mogen 
opwijken (= een wijk of turfafvoersloot/vaart graven) onder voorbehoud van door Onno Zwier van Haren, 
grietman (een gecombineerde functie van burgemeester en rechter) van Weststellingwerf  Westeinde, 
Andrea van Canter Elias Wigeri en andere belanghebbenden ingebrachte voorwaarden. 
 
Gelet op het rapport van de vier commissieleden uit de onderhavige gebieden, ingesteld volgens het 
Staatsbesluit van 21 april 1780 om visuele inspectie uit te voeren van het gebied waar eerstgenoemde 
contractanten hun opwijking verzoeken te doen en verslag uit te brengen of er gevaar te duchten valt door 
het toestromen van water uit Drenthe in het geval dat de vaart tot in dat landsdeel gegraven wordt. 
 
En ook gelet op de inhoud van de stukken die bij bovengenoemd rapport horen en ter vergadering 
toegelicht, goedgekeurd en begrepen door de vragers gaan ondergetekende bezoekers hierbij daarmee 
akkoord, zij het dat: 
1e Ten noorden van de Boergrup, van daaruit gerekend, een breedte van 20 roeden (1 roede is plm 4 
meter) veen en langs de gehele lengte, zowel Oost- als Westwaarts, te allen tijde niet afgegraven mag 
worden opdat de velden ten zuiden daarvan hun huidige afwatering blijven behouden. 
2e dat de vragers volgens een profiel, zoals opgesteld door professor IJpeg en met nummer 2 is 
opgenomen bij het voornoemde rapport en ter secretarie zal worden gedeponeerd, nog voordat de 
afgravingen zullen beginnen een voldoende afwatering zullen graven om daardoor het water dat valt tussen 
de Vierdepartendwarsvaart en de Boergrup tot op het peil van Boijl te kunnen afvoeren en zeker als dit 
hoger mocht komen te liggen. 
3e dat voor de afgraving een merk aan het noordelijkste Noordwolder Vallaat (=sluis*) ter hoogte van de 
Buitendijkse Landen, die even ten westen van Blesbrug liggen, zal worden geslagen met de bepaling dat 
geen van de rinketten (=kleppen in een sluisdeur), laat staan de sluisdeuren zelf, ooit geopend mogen 
worden als het Lindewater beneden dit merk staat. 
En 4e dat de vragers hun erfgenamen of opvolgers nadat het in dit verzoek gemelde Vledderse veen als 
afgegraven moet worden beschouwd verplicht zullen zijn alle wijken die vanuit de Vierdepartendwarsvaart 
zuidwaarts naar de Boergrup mochten zijn gegraven vanaf de grens en over de genoemde afstand naar 
het noorden tot het hoogste punt van het maaiveld aldaar, helemaal en volledig af te dammen en door de 
eigenaars van het afgegraven veenland in diezelfde staat te laten onderhouden. 
Voor de nakoming hiervan zij voor hun erfgenamen en opvolgers als onderpand een stuk land, liggende in 
Friesland en met een waarde van tenminste achtduizend Caroli-guldens, beschikbaar stellen. Dit 
onderpand mag op geen enkele wijze worden bezwaard, verwisseld, verkocht of vervreemd totdat de 
betreffende afgravingen van de genoemde venen geheel tot een eind gekomen zijn. 
Dat verder, wanneer de vragers, hun erfgenamen of opvolgers de genoemde dammen in de hiervoor 
genoemde wijken niet op de voorgeschreven manier aanleggen het gerecht van Stellingwerf Westeinde 
gerechtigd is de stukken land die het onderpand vormen in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst 
daarvan zoveel als nodig is te gebruiken om de arbeidslonen en verdere onkosten voor het dammen van 
de voornoemde wijken, bij openbare aanbesteding van dit werk, hebben belopen, zonder dat zij, hun 
erfgenamen of opvolgers hiertegen enige vorm van bezwaar zullen kunnen maken. Daarenboven dienen 
de vragers alle voorgeschreven voorwaarden stipt op te volgen. 
Ook zullen zij gehouden zijn onze toestemming  als een Octrooi bij het Gerechtshof te laten registreren en 
wel binnen twee jaar na dato van deze overeenkomst op straffe van verlies van het toegekende recht. 
 
En voorts dragen wij de Landssecretaris (=provinciale) op om de nodige brieven, zoals toegezegd, aan de 
vragers te verstrekken. 
Aldus besloten op het Landschapshuis op 26 Februari 1782. 
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