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Afschrift. 19 September 1880. No. 10. 

WIJ WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-

Hertog van Luxemburg enz. enz. 

Op de voordragt van Onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 17 September 1880, 

no. 4, afdeeling Waterstaat A, strekkende tot aanwijsdag der perceelen, welke, ingevolge de Wet van 

23 April 1880 (Staatsblad No. 68), onteigend moeten worden, ten behoeve van het bouwen van 

Wachterswoningen bij de Bruggen over de Drentsche Hoofdvaart, in de gemeenten Smilde, Diever en 

Havelte; 

gelet op de artt. 10 tot en met 15 der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125); 

Gezien de processen-verbaal van de commissie uit Gedeputeerde Staten van Drenthe, welke met den 

Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 1ste district en de hoofden van de besturen der gemeenten 

Smilde, Diever en Havelte, ingevolge art. 10 der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) 

binnen die gemeenten zitting heeft gehouden, ten einde de bezwaren van belanghebbenden tegen het 

plan aan te hooren, nadat aan de bepalingen van de artt. 11 en 12 dier Wet was voldaan; 

Hebbende goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat ten behoeve van den bouw van wachterswoningen in de gemeente Smilde, bij de 

Norgerbrug, de van Liersbrug, de Meester Sickensbrug, de Pieter Hummelenbrug en de 

Beilervaartsbrug; in de gemeente Diever, voor den bouw van Wachterswoningen bij de 

Geeuwenbrug, de Oude Dieverbrug en de Wittelderbrug, en in de gemeente Havelte, voor den bouw 

van Wachterswoningen, bij de eerste Uffelterbrug, de Havelterbrug en de Lokbrug. allen over de 

Drentsche Hoofdvaart, ten algemeene nutte, uit het publiek belang, en ten name van den Staat, ter 

uitvoering van de Wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 68), onteigend zullen worden de 

eigendommen, aangeduid in het plan en de kaarten, welke ingevolge art. 12 der Wet van 28 Augustus 

1851 (Staatsblad no. 125) op de Secretariën der gemeenten Smilde, Diever en Havelte ter inzage van 

een ieder hebben gelegen, als: 

Van het kadastraal perceel Sectie K, no. 1146 van de gemeente Smilde, 3 are, 22 centiare. Van het 

kadastraal perceel Sectie K, no. 773 van Harm Paas Sickens en c.s., landbouwer en verveener, 

Smilde, 6 are, 50 centiare. Van het kadastraal perceel I, no. 834 van Hendrik de Wal, student in de 

geneeskunde, Amsterdam, 6 are, 50 centiare. Van het kadastraal perceel B, no. 172 van Lucas 

Fledderus en c.s., landbouwer, Hoogersmilde, 6 are, 60 centiare. Van het kadastraal perceel B, no. 

711 van Martinus Hofman, landbouwer, Oude Smilde, 6 are, 50 centiare. 
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SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de ingezetenen bekend, dat op de Gemeente-Secretarie ter 

inzage ligt: een afschrift van het Koninklijk besluit van 19 September 1880 No. 10 tot aanwijzing van 

de perceelen, die onteigend moeten worden voor den bouw van wachterswoningen bij bruggen over 

de Drentsche Hoofdvaart. 

Smilde, 2 Oct. 1880.       De Burgemeester voornoemd, BOELKEN. 
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Bovensmilde, 6 Oct. Hedenmiddag omstreeks vier uur had hier een ongeval plaats, dat vreeselijke 

gevolgen na zich had kunnen slepen. De landbouwer Harm Hoeks van Hoogersmilde keerde met zijn 

echtgenoote per rijtuig terug van de jaarmarkt te Assen, toen op de hoogte van de van Liersbrug een 

drietal wagens hem inhaalden en voorbij wilden rijden. In den beginne ging alles goed, doch toen de 

derde wagen zoude passeeren sprong het paard van Hoeks ter zijde en geraakte met wagen en al in de 

hoofdvaart. De heer H. wist schielijk uit het rijtuig te komen, met zijne echtgenoote ging dit minder 

vlug; ook zij werd behouden aan wal gebragt. Nadat de strengen waren doorgesneden kon men het 

paard weder op het drooge brengen, terwijl later het rijtuig uit het water werd gehaald. H. en 

echtgenoote werden bij G. de Boer welwillend van drooge kleederen enz. voorzien. De materieele 

schade is gering; een drietal zakken met koorn hebben van het water geleden. 


