VERGADERVERSLAG

14 DECEMBER 2016 - 14.30 UUR
GASTERIJ DE WÂLDWEI WERGEA

Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Kees de Boer
Jan Galama

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Molenaars Himpenserpoldermole: Stef Mensinga en
Lolke van der Meer
Wetterskip Fryslân: Binne Hartstra

Verhinderd:
Piet Vellinga, Monumentenstichting Boarnsterhim
Harmen Visser, Wetterskip Fryslân
Punt:

Betreft:

1. Opening

Het bezoek aan de molen leverde nog enkele aandachtspunten op, te weten:
* Geconstateerd wordt dat er enige ruimte ontstaat bij de verbinding van de
schoren van de lange spruit aan de staartbalk. Het stichtingsbestuur zal met Gijs
van Reeuwijk overleggen wat de oorzaak hiervan kan zijn en hoe dit opgelost kan
worden.
* Ondanks de vorig jaar uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan uitschoot en
beschoeiingen is verschillende malen geconstateerd dat het nog steeds door het
molenerf lekt. Ook op deze dag was er behoorlijke lekkage. Vooreerst is er geen
verklaring te bedenken waarom het soms wel en soms niet lekt.
Uit onderzoek door Staatsbosbeheer is gebleken, dat dit lekwater niet dezelfde
kwaliteit heeft als het polderwater, zodat geconcludeerd kan worden, dat dit water
of uit een wel of uit de boezemsloot komt. Binne Hartstra zal deze
onderzoeksrapporten binnen het Wetterskip laten beoordelen.

Actie:

Kees 

Binne

Om 15.15 uur wordt het overleg voortgezet in het naburige restaurant De
Wâldwei. Kees de Boer opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag vorige vergadering

Vaststelling verslag vergadering d.d. 17-12-2015:
Verslaglegging akkoord.
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
* De vanglamp is inmiddels door Hoekstra Bedrijfshygiëne opgehaald.
* In het kader van de RI&E zijn een aantal waarschuwingsbordjes in en aan de
molen aangebracht.
* Het stichtingsbestuur heeft besloten de eigen ongevallen- en
aansprakelijkheids-verzekering naast de collectieve vrijwilligersverzekering van
de gemeente door te laten lopen.
* Het stichtingsbestuur heeft de gemeente geattendeerd op de slechte staat van
onderhoud van de toegangsbrug. Helaas is hier dit jaar niets aan gedaan. De
gemeente zal hierover opnieuw worden benaderd.
* Zoals vorig jaar door Binne is toegezegd, heeft Wetterskip Fryslân de peilschaal
in de polder vernieuwd.

3. Relatie tot Wetterskip Fryslân

Evaluatie samenwerking afgelopen jaar:
* De samenwerking tussen Monumentenstichting / molenaars en Wetterskip
Fryslân werkte ook het afgelopen jaar uitstekend. De bemaling van de polder
functioneerde zonder problemen.
Toekomst elektrisch gemaal in de molen
* Binne deelt mee, dat Wetterskip Fryslân afziet van het eerdere plan om drie
bestaande gemalen in / bij de Hempensermeerpolder te vervangen door één
nieuw gemaal. Dat betekent, dat het huidige gemaal in de molen zal blijven
bestaan. Het stichtingsbestuur heeft hier altijd voor gepleit en Kees zegt dan ook
erg blij met dit besluit te zijn.

4. Onderhoudsprogramma’s

Onderhoudswerkzaamheden monumentenstichting:
* Dit jaar is het door Gijs van Reeuwijk opgestelde restauratieplan door
Bouwbedrijf Kolthof uitgevoerd. Het werk is in goed onderling overleg en naar
volle tevredenheid verlopen. Mede dankzij bijdragen van verschillende fondsen
kon het stichtingsbestuur het volledige plan laten uitvoeren.
* Voor 2017 staan er, naast het normale dagelijkse onderhoud, geen
werkzaamheden gepland.
Onderhoudswerkzaamheden Wetterskip:
* In het afgelopen jaar is er door Wetterskip Fryslân alleen regulier onderhoud
uitgevoerd.
* Voor 2017 staan o.a. de volgende werkzaamheden gepland:

Kees

- vervanging van de elektrische bedieningskast c.a.;
- aanpassing van de afdekking van de vijzelbak (rooster);
- aanbrengen trapje naast vijzelbak t.b.v. bereikbaarheid krooshek e.d.;
- eventueel verwijderen of vervangen lantaarnpaal bij vijzelbak (is storend
element bij monumentale molen);
één en ander zal in nauw overleg met de molenaars worden uitgevoerd.
* Een storing in een kabel van Liander heeft schade veroorzaakt aan de motoren
van de luidklokken in de kerktoren in Akkrum, doordat hier geen
potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging aangebracht waren. Kees
vraagt aan Binne of deze voorzieningen wel in de molen aanwezig zijn. Volgens
Binne is de elektrische installatie in de molen voldoende beveiligd. Afgesproken
wordt dat Donatus zal worden geïnformeerd over de in de molen aangebrachte
voorzieningen met betrekking tot de beveiliging van de E-installatie.
Stand van zaken RI&E:
* Uit de RI&E van het Wetterskip en de Monumentenstichting zijn al verschillende
maatregelen uitgevoerd. Veiligheid in en rond de molen blijft de nodige aandacht
vragen. Zo zal de molen worden stopgezet, wanneer er bezoekers in de molen
naar boven mogen gaan. Tevens zullen de molenaars een extra net bestellen
voor afscherming van het molenerf wanneer de molen draait.
* De afscherming van de draaiende delen blijft een afweging tussen veiligheid en
beleving van de machtige kamwielen in de molen. Wetterskip en
Monumentenstichting zullen samen overleggen over eventueel te nemen
maatregelen.
* In de molen ligt een logboek, dat door de molenaars wordt bijgehouden. Stef
zou graag zien, dat ook andere bezoekers van de molen (bijv. het Wetterskip)
hun werkzaamheden en bevindingen hierin noteren.
5. Project
“Hempensermeerpolder in beeld”

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft, samen met Staatsbosbeheer, het
initiatief genomen om de beleving van de cultuurhistorische en natuurwaarden
van de Hempensermeerpolder te vergroten. De eerdere startnotitie
“Hempensermeerpolder in beeld” is, na overleg met vele betrokkenen, inmiddels
verder uitgewerkt tot een concept programmaplan, waarin verschillende
maatregelen en voorzieningen worden aangegeven om het doel te bereiken. Aan
de verschillende betrokken partijen zal voor het project aandacht en medewerking
worden gevraagd. Op 5 januari staat een overleg van Staatsbosbeheer met de
pachters van de polder gepland. Daarna zal het plan openbaar worden gemaakt
en gepubliceerd worden. De verwachting is dat begin 2017 een projectgroep
opgericht kan worden die de voorbereiding en uitvoering van de plannen ter hand
kan nemen.
Over dit plan, waar iedereen erg positief over is, wordt nog het volgende
opgemerkt:
- Lolke adviseert een scherm langs het pad naar de vogelhut om verstoring te
voorkomen;
- Stef vreest dat het geplande kunstwerk van kievitseieren het zicht op de molen
bederft;
- Lolke heeft nog een foto van een monumentaal bruggetje als voorbeeld voor de
te maken brug(gen).

6. Rondvraag

* Kees stelt een eventuele toekomstige uitbreiding en/of opvolging van de
molenaars aan de orde. Afgesproken wordt dat zowel het bestuur als de
molenaars zullen nadenken over de wervingsmogelijkheden hiervoor. Gedacht
wordt o.a. aan een oproep in de dorps- en wijkkranten. Stef kent een molenaar in
opleiding uit Wirdum en zal hem hier eens over benaderen.
* Kees deelt mee, dat op verzoek van de gemeente Leeuwarden er gesprekken
gaande zijn over het onderbrengen van de verschillende monumentenstichtingen
binnen de gemeente na de herindelingen, in 1 stichting. Het bestuur ziet hierin op
voorhand nog niet veel voordelen, temeer omdat de stichting ook 4 monumenten
in de gemeente Heerenveen heeft. Zodra hierover meer bekend is, zullen
betrokkenen hiervan op de hoogte worden gehouden.
* Lolke heeft een voorstel voor het plaatsen van een houten toiletgebouwtje bij
de molen. Hierin zou dan een chemisch toilet geplaatst kunnen worden. Vooral
vanwege het noodzakelijke schoonhouden wordt hiervan voorlopig afgezien.
* Stef zou de molen wel eens in de kruisstand willen zetten, maar heeft daarvoor
extra kettingen en een extra kabel voor de bliksembeveiliging nodig. Afgesproken
wordt dat de molenaars de nodige materialen hiervoor zullen aanschaffen.

7. Sluiting

Kees sluit de vergadering om 17.00 uur met dank aan iedereen voor zijn inbreng
en plezierige en enthousiaste medewerking en stelt dat dit jaarlijks overleg
bijzonder zinvol is.
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld.
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