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Vrijwillig molenaar; het is maar een hobby. Wel een hobby met de status van (Nationaal) Immaterieel 
Cultureel Erfgoed, ’ N I C E ’ toch? Niet altijd is het even aangenaam op het erf van een poldermolen. 
We beginnen in januari met 6⁰ Celsius, niet echt koud voor de tijd van het jaar, maar wel “waarm 
klaaie”. 

Buiten de regelmatige draaiuren om zijn we wat aan het schoonmaken, harde wind blaast een 
roosterplank los, een opengewaaide hals van een zeil, even opnieuw klampen, roostervloer weer 
vastleggen. Een losse plank in het erfhek; direct maar even vastspijkeren, anders blijft het er 
misschien bij. 

Lolke en Stef zien meteen in het begin van het jaar al flink wat bezoekers. Kleine Reinder van 3 komt 
regelmatig met zijn moeder. De peuter weet al verbazend veel van molennamen en zijn 
enthousiasme verbaast ons dan weer. Dat wordt een goeie! 

De vooruitgang brengt een rookmelder tegen het plafond van zolderplanken, en ook een onhoorbaar 
piepende rattenverjager met een geruststellend tikgeluid in een vergeten hoekje. Brandblussers 
hebben we al heel lang. Lolke en zijn vrienden van de vogelwacht gebruiken de molen als uitvalsbasis 
voor hun voorjaarswerkzaamheden in het veld. 

Eind februari gaan de eendenkorven op de strampels en verdorie, gebrek aan echte winter maakt de 
mollen ook alweer actief. Een paar weken later ligt de kapzolder vol takken, met dank aan de kraaien. 
Die vogels zijn doorzetters, we hebben er het hele voorjaar werk van. 20 maart moeten we voor het 
eerst weer erfmaaien. 

Het wordt april, en dan doen we op 12 en 13 mee aan de Leeuwarder Molendagen. Aan een 
constructie van touwen en stokken hangt dan een foto-expositie van verdwenen Leeuwarder molens. 
We tellen bijna 100 bezoekers op deze twee dagen. Op de krachtige westenwind kunnen we 12 uren 
poldermalen. Op 22 april krijgen we ruim 20 kinderen van basisschool De Wynwizer uit de wijk 
Zuiderburen op bezoek. 

Mei, Nationale Molendagen. Zaterdag 13 en zondag 39 bezoekers op een regenachtig weekeind. 
Aan het eind van de maand leggen Lolke en Stef samen met de vier leden van het stichtingsbestuur 
een halve nieuwe eerste zolder ter vervanging van vergane vloerdelen. Een bezoeker was er al bijna 
doorheen gezakt. 

Op onregelmatige tijden, als weer en wind gunstig zijn hebben we de molen in bedrijf en schittert hij 
draaiend in het landschap met de zon op de windborden. Gunstig is ook het weer als op een 
zaterdagmiddag in juni de zes zusters van Stef een picknick op het molenerf houden. De geplande 
‘twee uurtjes maar’ lopen uit tot ’s avonds na achten. 

Een maand later staat de molen in de rouw als gevolg van de rampvlucht MH17 en voor Omrop 
Fryslân legt Stef uit dat de molen op deze wijze meedoet aan de uiting van nationale rouw. 

De gemeente Leeuwarden brengt een zitbank en een afvalbak om in de berm bij het fietspad langs 
de molen te plaatsen. Dat doen we als vrijwilligers met plezier, en tot onze vreugde wordt er meteen 
volop gebruik van gemaakt. 

Workshop Springfever, georganiseerd door scholengemeenschap Friese Poort brengt op 15 augustus 
60 studenten op het molenerf. Er staat een partytent en er zijn drank en hapjes. Er is een 
beamerpresentatie in de molen van Jehannes van der Meer en 
Joan Brink. Kennis over de weidevogels wordt gedeeld, maar in het vogelgebied rond de molen is half 
augustus nog maar weinig vogelactiviteit te vinden. 



Molenmakersbedrijf Hiemstra uit Tzummarum brengt het gevlucht iets naar voren waardoor de 
kammen van het bovenwiel vrij van de ijzerbalk blijven lopen. Dat gebeurt op 19 augustus. 

130 bezoekers trekt de molen in het tweede weekeind van september op de Friese Molendagen. Het 
is goed weer en er is genoeg wind om belast met de molen te draaien. 

Wetterskip Fryslân vernieuwt een naambordje en de brandblussers worden gecontroleerd door 
Chubb. Het molenerf heeft te lijden onder de muizenplaag die, zoals op meer plekken in de provincie, 
voor schade zorgt. We merken in oktober dat de staart niet vrij over het dek van de schroefbak kruit. 

Geroerd en onder de indruk zijn de familieleden van Stef als ze in november, na het overlijden van 
schoonvader Jan de Vries (99), de molen in de rouw zien staan. Spontaan brengen ze na de 
crematieplechtigheid op 21 november samen een bezoek aan de molen. 

Links naast de noordoost deur monteren we in december een klassiek geëmailleerd 
monumentenschildje met de naam van de molen: Himpenserpoldermole. 

  

De cijfers: In 2014 draaiden de wieken in totaal 189 uur. Onbelast  ging het gevlucht 35 uur rond en 
met de vijzel in het werk 154 uur. Het aantal bezoekers komt uit op 568. Het was een molenjaar, met 
blije en verdrietige momenten. We zijn ervan overtuigd dat de molen voor veel mensen een 
waardevolle betekenis heeft en zullen daarom ook in 2015 proberen zorgvuldig en respectvol met 
het monument aan de Wâldwei door te gaan met onze bijzondere hobby. 

De vrijwillige molenaars:  

Stef Mensinga 
Lolke van der Meer 

www.monumentenstichting.nl 
mail@monumentenstichting.nl 
 
 

O, ja, de klusjes, het klein onderhoud en diversen dit jaar: 
hanetree gerepareerd, dunne plek in kap bijgestopt, mollen vangen, gras maaien, kanten steken, erf 
onderhoud, kluft aan end I vastgezet, wervels nagelopen, schoonmaken en smeren, nieuwe paal 
erfhek, schietwilgen gesnoeid, vergaderen met bestuur, eendenkorven vlechten, tegelpaadje 
onkruidvrij houden, lekkage molenerf, scheur bij inlaat aangesmeerd (zonder succes), folderbakje 
aan informatiepaal vernieuwd. 
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