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.,.BESTEi( EN VOOR\VAARDEN 
. ,vcgcns het BOUWEN van ZES 
achtkante ·WIND� W ATElt
M OLEN S, in. den .grootcn Sint
Johannesga' stor· Vein.i11olde1·, in

. . . 

Scliolerland en · Il<1s/,;,erlct1ul, 
· ·1•rovincic F1·iesland.

Art. 1. 
Maat,· Geioigt en Pdt . 

. l)c n:i'aat, ,v�an hier wordt melding gemaakt, is de . gewone- nedcrJandschc. c), Cll ftet O"C• . . . 0 

wigt, he(ned.- pond; beide vastge�eld bij koninklijk b.esitiit van den 20 Maart 1817. 
· Voor ··peil ·1s· ._aangenomen het provinciaal zomerpeil, dat vóór den aanvang der werkzaam-
heden'�. aè ··:nabijheid der standplaatsen zal worden overgeb.ragt, . �n op vaste punten. nan�·
gètceken� ... 

) � ., ..... Art. 2 .. 
. . Opu,ave van het Werk:

De hierna beschreven wcrke�, zullen bcstan.n in het bouwen v�n zes 1:1chtknnte \Vincl·,v.n
termolens vnn 2� el vlugt,. met steenen voetingen en :wn.tcrloopen, doch houten vijzelkommen ; 
onder bijl�vcring van alle benoodigde. materialen, o.rbeidsloonen, gerecclscl\p.ppcn, transportkos-
ten en verdere ,uitga�en, zonder onderscheid. 

Deze. molen�· zullen op drui.rtoe nfgeba.kendc plaatsen, langs e� op c1en ringdijk vnn· voren· 
genoe�den . p�ider, . _zoodanig wor1èn geplaatst, dat het centrum vn.ii iccleren molen precies in 

__ het midden vnn· den kruin des dijks valt; met uitzondering van No. 2, ,velks middelpunt 5 
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el· binnen de liar.tlijn vnn dcnJ;,Polderdijk moet worden gesteld. 
De stnndplaatsen zijn bepaald, als: 
Voor den· molen No. 1, ge�eente Has'/cerland, 2cle V cendistrict, ten noorden vn.n de V censcheicling. 
Voor den molen No. 2, gemeente Schoterland, 2dc Veendistrict, nnn clc Engelcnvaa.rt. 
Voor den �olen No. 8, gèmeente Schoterl,;md, öde VeeIJ.district, op de .oude Rotstervn.nrt. 
Voor den · molen No. 4, gemeente · Schoterland, · 3de Vèenclistrict, rum de llroersvaart bij de . 

Ma.adschutting. . .. · 
Voor· den molen ·No., 5, geméentç Scl,oterland, 2de. V ccnclistrict, aan de Tjeukemccr, nabij

het oude kerkkot · · · · · · · · · 
Voor den molen No. ·s, getneente 8cl,oterla12d, 2clc Vcenc1istrict, mede aan de Tjcukcmcer; 

op het fond, toebehoorcnde· aàn de _g�1>ro'cders Wuite. 
De steenen voetingen worden, behalve de draagmuren, zonder fundcringwcrk op het vnsto 

zand nangelegd. : · · · · · � · • . · .
Onderling_ zullen deze molens· o.llcoh verscl1illen. in. het groncl-wcrk of c.1c voetingen, bene

. vcns in <le vijzels en vijzelkommen, hetgeen bij icddr ·daartoe betrekkelijk artikel: wordt aan .. 
g�wczcn. Met uitzondering van No. 2 woxdt iè<lcr molen vo·oriicn van een ,voonvcrtrck ten . : ' 
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