
 
 
 

VERGADERVERSLAG           21 NOVEMBER 2012 - 14.30 UUR 

        GASTERIJ DE WÂLDWEI WERGEA 
Aanwezig namens: 

 

Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:  Gebruikers, beheerders, sleutelhouders: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma   Wergea Hempenserpoldermolen: S. Mensinga, L. v.d. Meer 
Jan Galama      Wetterskip Fryslân: O. Buwalda, B. Hartstra    
Kees de Boer       
      
 
Punt: 

 

Betreft: Actie: 

1. Opening 

 

Na een bezoek aan de molen, opent voorzitter Piet Vellinga om 15.30 uur in het 
naburige restaurant De Wâldwei, met een welkom, de vergadering. Voorzitter 
vertelt dat er overleg is met de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden over de 
positie / toekomst van de Monumentenstichting Boarnsterhim. Dit in verband met 
de aanstaande herindeling van de gemeente per 01-01-2014. De verschillende 
opties worden nu in kaart gebracht. Het belang van een goede toekomst van het 
monument staat bij de uiteindelijke keus voorop.  
Oane Buwalda meldt dat Wiebe van den Berg verhinderd is. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

 

A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 02-11-2011 
 -      Verslaglegging akkoord 
B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige 
agendapunten)  
 Punt 2: 

 De vrijwilligersovereenkomst met de stichting moet nog 
worden uitgewerkt. Uitwerking is ook afhankelijk van de 
toekomst van de verschillende monumenten i.v.m. 
herindeling.  

 Punt 4: 

 De vanglamp is inmiddels een klein half jaar actief. Kees 
informeert bij Hoekstra Ongediertebestrijding of de lamp 
nog langer moet blijven en welke conclusies uit “de 
vangst” getrokken kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees 

3. Relatie tot Wetterskip Fryslân 

 

* De relatie met het Wetterskip wordt als bijzonder plezierig ervaren.  
* Het Wetterskip Fryslân onderzoekt de mogelijkheid tot reduceren van het aantal 
gemalen. Ook het gemaal in de molen zou in die overweging kunnen vervallen. 
De Monumentenstichting Boarnsterhim bepleit nogmaals het behoud van de 
huidige unieke situatie voor zowel de Stichting als voor het Wetterskip, zijnde een 
elektrisch gemaal in de behuizing van een oude molen. De vorig jaar gemaakte 
afspraak, dat de Monumentenstichting Boarnsterhim wordt betrokken in de 
afweging en besluitvorming, blijft gehandhaafd.  
* De afspraken inzake de wederzijdse verantwoordelijkheden werken goed en de 
afgesproken vergoedingen worden verrekend.  
* Voor de afsluiting van het molenterrein is inmiddels een antracietkleurig stalen 
hekwerk geplaatst, welke kan worden geopend met een door het Wetterskip 
beschikbaar gestelde gelijksluitende cilinder. De kosten voor het hekwerk zijn op 
50/50 basis verrekend. 
* Door Wetterskip Fryslân is een brand-/stormverzekering afgesloten voor de 
elektrische installatie / aandrijving e.d. in de molen.   
* Binne Hartstra informeert of bij het Wetterskip een goede WA dekking aanwezig 
is indien oorzaak van een calamiteit bij Wetterskip ligt.  
* In 2013 wordt door het Wetterskip bij alle gemalen een risico-onderzoek 
uitgevoerd inzake brandgevaar, beklemmingsgevaar etc. Door de 
Monumentenstichting Boarnsterhim wordt, voor haar vrijwilligers en bezoekers,  
ook een nieuwe RIE (Risico Inventarisatie Evaluatie) uitgevoerd. Dit op basis van 
de nieuwe door de vereniging De Hollandsche Molen opgestelde Veiligheidsmap.  
Het is zinvol om beide onderzoeken op elkaar af te stemmen. Zodra de nieuwe 
veiligheidsmap is ontvangen neemt Kees contact op met Binne Hartstra om een 
afspraak te maken hoe verder te handelen. 
* In de watergang voor de inlaat bevinden zich links en rechts flinke rietpolen. 
Wiebe van den Berg zal worden gevraagd de betreffende aannemer opdracht te 
geven deze te verwijderen. 
* De watergang voor de uitstroom is de laatste jaren volledig dicht gegroeid. 
Alleen aan de weiland zijde is nu een strook opgeschoond. Voorheen was het 
mogelijk om met een praam bezoekers aan het molenerf af te meren. Het zou 
mooi zijn als die mogelijkheid weer gerealiseerd zou kunnen worden. Het 
Wetterskip overlegt intern (Wiebe van den Berg?) waar de verantwoordelijkheden 
liggen en probeert te bevorderen dat de hele watergang weer schoon en zo 
mogelijk bevaarbaar wordt. Wellicht dat een vaartocht in de toekomst dan weer 
mogelijk is.  
* De betonnen inlaat lekt als molen/gemaal in bedrijf is. Het water loopt dan door 
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het molenerf weer de polder in. In het inspectierapport van de Monumentenwacht 
wordt een en ander omschreven als “Bij de aansluiting op de veldmuur van de 
molen is een verticale scheur aanwezig. Nabij het maaiveld is een scheurtje in de 
wand aanwezig. Met het Wetterskip wordt afgesproken dat de voor 2013 
geplande onderhoudsinspectie in het begin van dat jaar zal worden uitgevoerd. 
Kees stuurt een kopie van het inspectierapport van de Monumentenwacht op 
naar Binne Hartstra.    

 
 
 
Wetterskip 
 
Kees 

4. Onderhoudsprogramma  Dit jaar uitgevoerd: 

 Het plaatsen van een afsluitbaar hekwerk door ABC Hekwerken. 

 Bijstoppen rietbedekking en aanbrengen gaasbespanning op draaibare 
kap door Rietdekkersbedrijf Hekstra.  

 Het maken van een tegelpad van brug naar molenerf en het vervangen 
van enkele kluften (deze werkzaamheden door molenaars en 
bestuur) 

 Verschillende kleine onderhoudswerkzaamheden door molenaars. 
Volgend jaar uit te voeren werkzaamheden: 

 Onderhoudswerk conform PIP/begroting 

 Bestrijding knaagkever en houtworm (afhankelijk van resultaat 
vanglamp) 

 De brug voorzien van traptreden (met de Gemeente Boarnsterhim, als 
eigenaar van de brug, wordt nog overleg gevoerd of zij dit willen 
uitvoeren) 

 Het maken van een tegelpad van brug naar fietspad (zelfwerkzaamheid 
bestuur en molenaars) 

 Kleine onderhoudswerkzaamheden (door de molenaars zelf).  
Financiën: 

 Voor de jaren 2013-2018 is een nieuwe PIP / aanvraag BRIM opgesteld  
en ingediend door Monumentenwacht Fryslân. De totale subsidiabele 
kosten zijn berekend op € 90.945,-.  Bij de huidige  regeling geldt een 
maximum van € 50.000,-. Hiervan wordt 60% als subsidie beschikbaar 
gesteld. In juli hebben we hiervoor de beschikking ad. € 30.000,- 
ontvangen.      

 In september is door Monumentenadvies Noord een aanvraag 
ingediend in het kader van de “Provinciale Stimuleringsregeling 
Monumenten 2012”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rondvraag 

 

 

 
 

 Lolke: De zelfwerkzaamheid-actie van bestuur en molenaars was zeer 
plezierig.Besloten wordt jaarlijks twee keer een dergelijke actie te 
ondernemen. Het pad voor de brug zou voor de Nationale Molendag 
11-05-2013 klaar moeten zijn. Daarnaast wordt de afspraak gemaakt 
om in het voorjaar, onder leiding van Lolke, een rondgang door de 
polder te maken.   

 Lolke: Afgelopen januari liep, bij de hoge waterstand, enig water over 
de polderdijk. Oane Buwalda vertelt dat de Hempenserpolder de functie 
lokale polder heeft. Bij een hoge waterstand is het, voor het Wetterskip,  
geen probleem dat deze onder water zou komen te staan.    

 Piet: Vertelt van het initiatief afgelopen voorjaar om de molen te 
betrekken in een kunstproject. Het ingediende voorstel werd echter 
beoordeeld als minder geschikt voor de molen. Het bestuur staat wel 
open voor een mogelijk kunstproject in de toekomst. 
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6. Sluiting  
 

Voorzitter sluit vergadering om 16.30 uur met een dank aan iedereen voor 
inbreng en plezierige en enthousiaste medewerking. Piet stelt dat dit jaarlijks 
overleg bijzonder zinvol is. 
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld. 
 

 
 
 
Allen 

 

 

Voor akkoord: 

 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


