Landerijen en wegen, in en rondom de "Stavorsche Noordermeer polder".

het Molen(aars)-stuk.
Kadastraal: Staveren (oud B 78) B 366.
“de molenaar zal in vrij gebruik hebben, de huizinge, hornleger en het perceel B 131 t/m 137
en een gedeelte van de Warnser en Platte weg”.
--------------------------------------

1995 bekend als “de vijf van Thomas” of als “Anne Ykes vijf”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1918 Verkoop van de Noordermeer landen
Thomas Albertsma, te Stavoren, kooper van eene Boerenhuisinge c.a. en
twee perceelen weiland onder Molkwerum en Staveren,
kadastraal bekend gemeente Koudum, sectie G no. 1243, huis en erf, groot 31 ares 76 centiares
en no. 750, groot 2 hectares 39 ares 70 centiares
in gemeente Stavoren, sectie B no. 366 groot 1 hectare 49 ares 80 centiares voor:
de Meerplaats
ƒ 4448,-Bauke Kuipers Zes
ƒ 3965,-Ane Iekes vijf
ƒ 2830,-- +
(Anne Ykes de Boer was een polder-molenaar.)
ƒ 11253,80
Anne Ykes zie daar
--------------------------------------------------------------------Noordermeers papieren:
1885 Uitkomst der meting sectie B i.v.m. verkoopen
nieuw nr. 366
1 ha 49 ca 80 are
oud nr. 78 de vijve
--------------------------------------------------------------------1880, 6 April Onteigening, door Minister van Waterstaat, van gronden t.b.v. de aanleg spoorlijn.
B 78
Eigenaar: Volmagten van de Noordermeer te Stavoren, perceel groot: 1 . 90 . 00
te onteigenen grond: …………………………………………. groot: 0 . 42 . 85.
er blijft dan over volgens mij: 1 . 47 . 15.
[deze onteigende grond moest worden gebruikt voor het verleggen van de “Molkwerumer vaart”.]
--------------------------------------------------------------------ongedateerd:
Beschrijving de Eigenaren en landen in de Stavorsche Noordermeer: tussen 1858 en 1870.
9. eigen. Noordermeer 1. 90. - B 78 Stavoren Weidland
Molenaars vijf.
23. eigen. Noordermeer 0. 06. - B 132 Stavoren Huis en erf molenaars huis.
--------------------------------------------------------------------1839 Noordermeer boeken, verhuring van de landen en de dijken.
Perceel 11. Het eerste perceel dijk, strekkende tot aan de Molenaars vijf.
--------------------------------------------------------------------1830 Kadaster
B 78
Eigenaar: de volmagten van de Noordermeer te Stavoren, weidland, groot: 19000.
D. Strikwerda,
1 October 2012

Blad: 1 /2.

het “Mole(naars)stuk”
--------------------------------------------------------------------1825 Onderpand voor geldlening van Salling Pieters Haytema ten behoeve van de
buitengewone uitgaven door de overstroming van februari 1825
Eén Bunder 83 Roeden 71 Ellen 82 Palmen greidland, meerland
het Molenaars stuk genaamd
belendende aan Nenke Tjeerds Zwaan ten Oosten
aan de Rijdweg ten Zuiden
aan de Heer J.A. Lootsma ten Westen en
aan de binnendijk ten Noorden.
--------------------------------------------------------------------1790 27 May 1790 Donatie van Jelle Jans Poortier aan de Staverse Noorder Meer:
12 pondemate, hebbende het molenstuk ten Noorden, de weg ten Suyden,
Marten Pieters ten Noorden en de weg ten Westen. [=t String.]
hier 2 x “ten Noorden” kan niet !
---------------------------------------------------------------------
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D. Strikwerda,
laatst bewerkt: 1 October 2012

