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Ingezonden stukken.
Veenschap “De Zeven Blokken”
Onlangs werd door een geacht persoon verhaald, dat, in plaats van voorgenomene verbinding der
Drentsche en Friesche wateren langs Veenhuizen, het Veenschap „de Zeven Blokken” te Smilde
voornemens geweest was aan het Rijk te verzoeken om die verbinding langs de Grietmanswijk te
willen doen uitvoeren. Daardoor zou, wanneer de in die wijk dan gevorderde sluis nabij de hoofdvaart
werd gebouwd, het gansche Veenschap, dat nu te laag ligt om op de hoofdvaart af te wateren, op het
pand beneden die sluis kunnen loozen, en dus ontheven worden van de kosten der waterleiding, die
het nu naar de zijde van Veenhuizen wil maken.
De verhaler meende te weten, dat door het Veenschap aan dat voornemen geen gevolg zou worden
gegeven, omdat de ingelanden opzien tegen de kosten van de dan gevorderde verdieping van al de
wijken in het Veenschap. Doch de verhaler was van oordeel, dat die verdieping een weldaad voor het
Veenschap moest genoemd worden, omdat dáár te weinig zandgrond op het veen is gebragt, welk
gebrek dan door de verdieping der wijken radicaal kon hersteld worden.
De verhaler meende dus, dat het voor het Veenschap in alle opzigten van het hoogste belang was, om,
bij voorbeeld door het aan het Rijk kosteloos aanbieden van de Grietmanswijk met wegen, enz., te
toonen, dat het deze gunstige, nooit weder voorkomende gelegenheid wil aangrijpen om zoowel de
kwaliteit der landerijen als de afwatering te verbeteren.
Wij hebben gemeend den ingelanden van het Veenschap deze denkbeelden van een practisch
landbouwer uit de veenstreken te moeten mededeelen.
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+ Smilde, 17 Sept. Als een zeldzaam voorbeeld van buitengewone duurte der bijen, deelen wij mede,
dat door den koopman J. Cohen alhier van den heer F. Boonstra 44 korven vette bijen zijn gekocht
voor de enorme som van f 500. Zoo iets is misschien nog nooit eerder gebeurd.
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Ingezonden stukken
Dam te Appelscha.
Naar men zegt, zouden eigenaren van de Compagnons-vaart in Friesland willen toestemmen in de
wegruiming van den dam te Appelscha, onder voorwaarde dat het Veenschap “De Zeven Blokken”
zijn water niet zou loozen langs de in project zijnde waterleiding naar de zesde wijk der kolonie
Veenhuizen, maar op het bovenpand der Compagnons-vaart.
Dit verwondert ons geenszins. Het zal den eigenaren dier vaart wel bekend wezen, dat de stouwen der
wijken in dat Veenschap zoover van waterdigt zijn, dat er veel water uit de Drentsche Hoofdvaart in
dat Veenschap dringt. Al dat met veel kosten opgepompte water zou dan een niet te versmaden
voeding voor de Compagnons-vaart worden, of, wat op hetzelfde neêrkomt, die vaart zou, ten nadeele
van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart, meer bevaarbaar worden gehouden dan zij thans, bij
droogte, is.
De vraag is nu of de prijs, waarvoor men op die wijze de wegruiming van den dam te Appelscha zou
kunnen bekomen, ook te duur zou wezen in vergelijking van het voordeel dat die wegruiming zou
opleveren.
Inzender dezes onderwerpt deze vraag hiermede aan de beoordeeling en de bespreking van
deskundigen.
Het zou hem, ter bevordering daarvan, aangenaam zijn, indien de Friesche nieuwsbladen dit stuk in
hunne kolommen overnamen.

