
 
 
 

VERGADERVERSLAG           09 MAART 2011 - 14.00 UUR 

        GASTERIJ DE WÂLDWEI WERGEA 
Aanwezig namens: 

 

Stichtingsbestuur: Gemeente Boarnsterhim: Gebruikers, beheerders, sleutelhouders: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Wergea Hempenserpoldermolen: S. Mensinga, L. v.d. Meer 
Jan Galama      Wetterskip Fryslân: O. Buwalda, W. van den Berg   
Kees de Boer       
      
 
Punt: 

 

Betreft: Actie: 

1. Opening 

 

Na een bezoek aan de draaiende molen, met een enthousiaste uitleg van de 
beide molenaars, opent voorzitter Piet Vellinga om 15.00 uur in het naburige 
restaurant De Wâldwei de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. De 
vertegenwoordigers van het Wettersskip stellen zich voor; de heer Oane Buwalda 
is teamleider van één van de vier gebieden waarin Friesland is opgedeeld, de 
heer Wiebe van der Berg is beheerder van één van de 10 rayons (en ons eerste 
aanspreekpunt / beheer waterhuishouding), de heer Binne Hoekstra beheert de 
technische installaties (is wegens ziekte niet aanwezig). 
 

 

4. Relatie tot Wetterskip Fryslân 

 

In verband met de beschikbare tijd van de heren van het Wetterskip wordt eerst 
punt 4 van de agenda behandeld.  
- beider verantwoordelijkheden:  De eerste verantwoordelijkheid van het 
Wetterskip is de beoogde waterpeilen te handhaven. Zij maakt daarbij gebruik 
van en is verantwoordelijk voor de technische installaties welke in de 
poldermolen zijn onder gebracht. De verantwoordelijkheid van de stichting is het 
beheer en onderhoud van het gebouw waarin de installaties zijn geplaatst. Voor 
beider verplichtingen / verantwoordelijkheden zijn op papier geen afspraken 
vastgelegd. In de overdrachtsacte is hiertoe een algemene formulering 
opgenomen.  
- contractueel vastleggen: Beide partijen onderstrepen de wens om de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk af te spreken en vast te leggen. Vooreerst zal 
hiertoe een inventarisatie worden gedaan, onderverdeeld in duidelijke taken voor 
Wetterskip, duidelijke taken voor Stichting en de taken en verantwoordelijkheden 
waarover onduidelijkheid bestaat en een afspraak gemaakt moet worden wie wat 
doet. 
De stichting/molenaars maken hiervoor een inventarisatie, welke in een volgend 
overleg besproken zal worden.  Zodra dit rapport is opgesteld maken we hiervoor 
een afspraak.  
- gebruikersvergoeding:  In het rapport/overleg over de uitvoering van de 
verschillende taken zal deze mogelijke vergoeding worden meegenomen. 
- wie is verantwoordelijk voor onderhoud toegangsweg / bruggetje: Ter 
voorbereiding op dit overleg heeft de heer Wiebe van den Berg, samen met 
Wigle Pasma, onderzocht wie en hoe eigendommen, grenzen en 
verantwoordelijkheden hier liggen. Een tekening met en een overzicht van de ter 
zake doende verplichtingen wordt overhandigd. Een en ander zal ook definitief 
geregeld moeten worden.     
Voor de uitvoering van het nodige schilderwerk aan het bruggetje wordt door de 
Gemeente Boarnsterhim de toezegging gedaan dat getracht zal worden om een 
en ander in haar onderhoudsprogramma van dit jaar op te nemen. 
Zowel Wetterskip Fryslân als de Monumentenstichting Boarnsterhim spreken de 
wil uit om de bestaande situatie van gezamenlijk gebruik te handhaven en op een 
goede plezierige manier duidelijkheid te verkrijgen in beider taak / 
verantwoordelijkheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stichting/molenaars. 
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2. Ingekomen stukken 

 

- bespreken brief vrijwillige molenaars d.d. 13 januari 2011: Mensinga en Van der 
Meer hebben deze brief opgesteld om aan te geven dat  een molen meer een 
werktuig is dan een monument. De onderdelen van een molen zijn een wezenlijk 
noodzakelijk machineonderdeel voor het werktuig molen. Daardoor is hij een 
aparte categorie binnen de monumentale objecten. 
Besloten wordt om voor de molen de naam Hempenserpoldermolen te gebruiken. 
 

 
 

3. Onderhoudsprogramma - uit te voeren werkzaamheden in 2011:  Zoals eerder aangegeven heeft de 
stichting besloten om dit jaar geen nieuwe subsidieaanvraag in te dienen maar 
de bestaande beschikking van de gemneente over te nemen. De stichting neemt 
daarmee niet het (grote) risico om uitgeloot te worden. Het betekent wel dat we 
ca. 10% minder inkomsten ontvangen dan oorspronkelijk gerekend.  
Wigle Pasma heeft een kopie van de bestaande onderhoudsplanning (PIP 2006 
t/m 2012) en het Inspectierapport 2010 van de Monumentenwacht meegenomen. 
Van beide ontvangen de molenaars een exemplaar. In de onderhoudsplanning 
staat voor zowel dit jaar als volgend jaar een bedrag opgenomen van ca. € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.000,--. Ten gevolge van de verminderde inkomsten kunnen we deze twee jaar 
echter totaal maximaal ca. € 18.000,-- aan het onderhoud investeren. Stef 
Mensinga en Lolke van der Meer maken, op basis van het maximaal beschikbare 
budget, een opzet voor de meest noodzakelijke werkzaamheden.  
In iedergeval moeten twee molenzeilen worden vernieuwd, een sabelijzer worden 
versterkt , bliksemafleiding hersteld, kettingen/kabels voor plaatsing wieken in 
kruisstand en wellicht een gaasbespanning op een deel van de rietafdekking 
worden aangebracht. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden vragen de 
molenaars een offerte aan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
molenaars 

5. Rondvraag 

 

 

 
 

 Doordat een fietspad wordt aangelegd van de Zuidlanden, langs de 
molen, naar de Himpensermar zullen meer mensen de molen 
ontdekken.  Aan de ene kant willen we dat, aan de andere kant wordt 
dan de kans op vandalisme groter. Bij overlast kunnen we overwegen 
op de brug een een afsluitbaar hek te plaatsen. 

 Het opschonen van de sloot rond de inlaat zou een taak moeten zijn 
voor het Wetterskip. Niet duidelijk is afgesproken hoe / wie het 
verwijderen van de rietgroei uitvoert. In een volgernd overleg met het 
Wetterskip dit regelen. (Lolke informeert bij Bos hoe dit technisch zou 
kunnen) 

 Als eigenaar van een molen zou de Monumentenstichting lid moeten 
zijn van de vereniging “De Hollandsche Molen”; belangenbehartiger van 
de Nederlandse molens.  

 De molenaars zullen de alinea’s uit de verslagen van de 
bestuursvergaderingen worden toegezonden, voor zover deze 
betrekking hebben op de Hempensermarmolen. Daarnaast zal hen een 
kopie van de statuten worden toegezonden. 

 Middels een artikel op de website van de monumentenstichting zou de 
opleiding voor molenaar (Gild Fryske Mounders) gestimuleerd kunnen 
worden. 

 Om inkomsten voor de exploitatie van de molen te genereren zou voor 
bezoekersgroepen een arrangement gemaakt kunnen worden. (bijv. 
rondleiding, uitleg, demonstratie, consumptie à € 10,-- p.p.) Hiervoor op 
onze website een artikel maken. 

 Aangegeven wordt dat de stichting met vrijwilligersovereenkomsten zou 
kunnen werken. Stef en Lolke sturen een voorbeeld (Menaemeradiel / 
Staatsbosbeheer)  
Piet informeert bij Alde Fryske Tsjerken / Molenstichting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lolke van der Meer 
 
 
Stichting 
 
 
 
Kees de Boer 
 
 
Kees i.o.m. Stef 
 
 
 
Kees i.o.m.  Stef 
 
Stef / Lolke 
 
Piet Vellinga 

7. Sluiting  
 

Voorzitter sluit vergadering om 16.15 uur met een dank aan iedereen voor 
inbreng en plezierige en enthousiaste medewerking.  
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld. 
 

 

 

 

Voor akkoord: 

 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


