
Aanbesteding - Bestek 

Bouw van het 7e  Verlaat. 

Stokersverlaat: 

Aanbesteding maandag 31-08-1818. 

Betaling aannemingssom 29-08— 1819. 



.813.11, 	Provinciale vaarwaters* 

No. 55, Compagnoia- of Âppelscha'stenraezt. 
1 • Overneming door de provincie van Gezazaentlijke Compagnon van 
de OpstErlandeohe en Oost stellingwerfsche Veenen en Vaer'ten* 
a. in eigendom, onderhoud en beheer: de Compagnonsvaart met 
aanhoriOzeden van Corredijk tot Appelscha, 
b. in eigendom het gedeelte Compagnonsvaart van C&redijk tot 
aan de Nieuwe Poldervaart bij de Kromten (Vw.no,9) 1B86-1888 
ja. Correspondentie tussen ie Gecommitteerde van Compagnons 
Jhr. Lijcklama £ Nijeholt en het lid van de Gedeputberde Staten 
.7. van Loon, ter voorbereiding van de overneming der vaart door 
tin nrnwlnnln.. 	I887.. 

- ---. 	•' -:•'-': 	:/çY-'i-,, 

vaart (gedrukte stukçu; enige gesohre- 
,q, 

 
rIb. 

 Stukken beir. de plannen tZt"trfiltatmet een "schuttelj
k" tot afloop van het Tjorzgerwater van 1918. 

t' Stateribesluit van 8 nov. 1887  no.  5, betr. het uitvoeren 
van werken aan de vaart in 1888 (vernieuwing van het Nanninga- 
verlaat en het onderhoud, der andere werken). 
Za. Rapp,rt van de hoofdinsgenieur van de provinciale water-
staat betr een volledige peiling van de vaart in dwarsprof ii-
lan. 1388. Met 2 bijlagen dwarsprofillem. 
Het werk is niet uitgevoerd1  zie ras, dd. 28 aug. 1890, no. 30. 
3 • Vernimwing van sluis V of het Ianningaverlaat; verbetering 
van de s:Luiachterwoning aldaar; herstelling van de grond-
duiker bij de Tjongcr en verbetering van een gedeelte van de 
vaart. 1888 - 1889. 
Interpel:Latie in de Staten betr. ontdekte gebreken in de vernieuw-
de sluis, (St.besl. dd. 6 nov. 1388, no. 32). 
4a. Vexteuwing van sluis t, het verlaat to Gorredijk en ver-
andering van de daa.roverliggenda brug. 1888 - 1893. 
1. Bestek,begroting en uitvoering van het werk en schade-
loosstell.ing wegens geleden schade v. waterafvoer tijdens 
de uitvoering. 1888 - 1891 en 1890 - 1892. 
3.Onderzciek betr. de eigendom van de wallen en stalten ("de 
twee roe:en war') te Gorredijk; het maken door de provincie van 
beschoeiingsmuren over de lengte van de oude sluiswerken en een 
loopbrug,e aldaar; overdracht dezer werken in onderhoud en ho-
beer aan de gemeente Opsterland. Statenbesluit dd. 12 nov. 1890, 
no. 7. 	1888 - 1892. 
4. Voorziening der walbeschoeiing van de gemeente Opsterland 
waarvan de gemeente de hslît der kosten draagt. 1891. 
5. Het maken van meerpaaltjes door de provincie bij de sluis 
welke in onderhoud en beheer bij de gen. Cpsterinad overga3n. 1891. 
6. Het maken op kosten van de provincie van 11.30 14. Lrngte wal-
muur tegenover het postkantr te Gorredijic, die in eigendom bij 
Opsterland is. St.besl. 26 juli 1893, no. 6. 	1892 - 1893. 
7. Aanleg door de provincie van een gedeelte walbe3chaeiing dat 
aan particulieren behoort en afwijzing van een verzoek om deze 
beschoeiing nog verder te trekken. 1890 - 1891. 
4h. Vernieuwing van sluis IV, het Uijnjeterperverlaat. 
St.besluit dde 12 nov. 1890, no. 11. 	1890 -1891. 

f 5. Vernieiwing van het Stokersverlaat (sluis no. vii) bij Ap-
pelscha e:.t het bouwen van drie wachterswoningen te Lippen-
huizen, Hamrilc en Wijnje fl, 
6. Vernieuwing van het Fochteloo-verlaat in 1895 (sluis vi). 
1892 - 1895. 
7. Vernieuwing van het Bovenstverlaat (sluis viii) 
scha in 1895 (flachtcn over lage waterstand). 1893 
8. Opruim:Lng von de Dam boven Appelscha en bouw van 
sluis aldaar (sluis ïij, de Damsluis) in  1694. 
a. Onderhandelingen met het provinciaal bestuur van 
het Rijk over de verbinding van de Compagnonsvaart 
tewijk met de Dreatsche hoofdvaart; verbetering var, 
door het Rijk; besluit der Staten dd. 16 nov. 1892, 
uitvoering van het werk. (1885) 1890 - 1893. 
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