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Van de 606 bezoekers van de Himpenserpoldermole in 2017 horen we van een enkele nog af en toe de opmerking: ik 
kom hier zo vaak langs, ik rij in de auto hier over de N31 tussen Drachten en Leeuwarden en ik zie de molen nooit 
draaien. 
Ja, dat kan, de meeste keren dat je langs een kerk rijdt is er ook geen dienst. Toch komt het gemiddelde aantal uren 
dat de molen elke week draait in de buurt van zo’n 5 maaluren. 
In 2017 halen we een record van ver over de 200 uren. 198 uur belast en 45 uur onbelast is er met de molen 
gedraaid door Lolke van der Meer en Stef Mensinga. 
De beide vrijwillige molenaars komen wekelijks vaak meerdere keren naar het Mardyksterpaad parallel aan de 
Wâldwei. In het vroege begin van het jaar wordt er onbelast gedraaid als er ijsvorming in de schroefbak is, maar 
zodra het kan willen we malen natuurlijk. 
Een redacteur van de wijkkrant van Zuiderburen, Vinex-wijk bij Leeuwarden, komt voor een interview. Ook doen we 
aan promotie van de molen op een duurzaamheidsavond in wijkcentrum Markant, waar Stef een lezing houdt over 
eventuele nieuwe functies voor molens. 
Molenmaker Kolthof zet de schoren van de staartbalk beter vast. De taats van de koningspil moet gesmeerd en na 
het wilgenrooien in de polder werpt Lolke zich op het vlechten van weer een groot aantal eendenkorven. 
Studenten van de NHL komen voor een studie-opdracht, het onderzoeken van de belevingspotentie van de 
Hempenserpolder en de molen door het publiek. Wij werken er gewillig aan mee. Ondertussen wassen we de 
kammen met bijenwas, vullen we gaten in het molenerf en vegen we vogelpoep van trappen en balken. 
Ha, we hebben begin april Leeuwarder Molendag. Goed voor zo’n 80 bezoekers. Die zien de foto-expositie van de 
tientallen verdwenen molens in en om Leeuwarden. Het maaiseizoen is ook al weer begonnen en het blijkt een 
grasrijk jaar te zijn want het regent vaak en de temperatuur is gunstig. 
Leerling molenaar Gerlof Osinga uit Menaam komt een middag oefenen met zeilklampen en vangen. Er zijn 
bezoekers uit Polen die met een drone luchtopnamen maken. De twee-jaarlijkse inspectie van Monumentenwacht 
Fryslân komt in de week voor de nieuwe Friese Molendag die nu in het voorjaar is. 
Op 11 april staat de molen in de rouwstand. Collega molenaar Marten Lootsma van De Volharding in Jislum overleed 
in de vorige week en nu is de uitvaartplechtigheid in crematorium Goutum.  
De twee dagen van Nationale Molendag, altijd het tweede weekeind van mei. We draaien beide dagen 7 uur belast 
en tellen daarbij 115 bezoekers. Ook een week later is de molen in bedrijf, nu als dynamische ondersteuning voor 
Loop Leeuwarden. Wandelaars van de 15 en 30 kilometer sponsoractie voor KWF, het Koningin Wilhelmina Fonds, 
lopen in de hitte van de dag langs. De bekertjes drinkwater die Stef in de berm op een tafel zet vinden gretig aftrek. 
De zomer geeft een wisselvallig weerbeeld, maar meestal is er genoeg wind om de zeilen voor te leggen. We zien 
ook een bruidspaar met gasten op ons bruggetje die hun foto-reportage wel zien zitten met een molen op de 
achtergrond. 
Maaien, maaien en nog eens maaien, het gras groeit geweldig en we willen toch dat het erf en de berm met 
recreatiebankje er netjes bijliggen. Helemaal op 2 september als familie van Stef een feestelijke reünie op het 
molenerf viert. Dan is het gelukkig mooi weer en droog. 
Een week later, Monumenten weekeind. Ook dan laten we de molen op zaterdag en zondag draaien. Dat hoeft niet 
als Brandweer Fryslân de windstille zaterdag daarna met vijf teams komt oefenen. ‘Blikseminslag en een gewonde op 
de kapzolder’.  Elke ploeg lost de ‘calamiteit’ naar eigen inzicht op waarna er direct geëvalueerd wordt. Als 
molenaars vinden we dat ook bijzonder leerzaam. 
Helaas moeten we opnieuw de molen in de rouwstand zetten. Diep getroffen zijn we door het zo onverwacht 
overlijden van molenaar en zeilmaker Sipke Koning op 3 oktober.  We kunnen alleen maar stil zijn. 
De gemeente Leeuwarden laat een cameraploeg opnames maken van molen en polder in het kader van 
‘Hempensermeerpolder in Beeld’ Het is de bedoeling dat de nog gaaf en uniek verkavelde droogmakerij een 
gemeentelijk monument gaat worden. De presentatie van dat project vond al eerder in het voorjaar plaats. 
En dan wordt het 7 december. Uit Zuid Korea komt het nieuws dat de Unesco het ambacht van molenaar heeft 
aangemerkt als werelderfgoed. Fantastisch goed nieuws. Omrop Fryslân weet de molen te vinden voor een kort item 
op televisie. Het wiekenkruis staat in de vreugd, zoals bijna alle Nederlandse molens. 
Af en toe gaan de wieken nog rond in de laatste weken van het jaar. Na Kerstmis, op 28 december sluit Lolke in een 
harde zuidwestenwind ons molenjaar af met twee uren onbelast. Hij noteert in het logboek, regenachtig, geen zeilen 
voor en zonder steekborden. 
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