VERGADERVERSLAG

11 DECEMBER 2018 - 14.30 UUR
CAFÉ HOLLANDS WELVAREN WERGEA

Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Jan Galama
Kees de Boer

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Molenaars Himpenserpoldermole: Stef Mensinga en
Lolke van der Meer
Wetterskip Fryslân: Hein de Jong, Harmen Visser,
Niels Koetsier

Verhinderd:
geen
Punt:

Betreft:

Actie:

1. Opening

Voorafgaand aan het overleg in Wergea is een bezoek gebracht aan de
Himpenserpoldermole. Mede naar aanleiding van het overleg d.d. 9 mei jl..,
betreffende de geplande renovatie van het gemaal in de molen, leverde dat de
volgende aandachtspunten op:
* De lekkage door het molenerf is nog steeds fors. Een wateronderzoek heeft
bewezen dat boezemwater weer de polder in stroomt. Met het aanbrengen van een
ca. 1 m1 brede kleikist, dwars op en vanaf de uitstroom tot in de polderdijk, hoopt
WF het probleem op te lossen.
* Met de uitkomende grond zal het molenerf aan de zuidoostzijde opgehoogd
worden. Enkele kruipalen zullen dan iets omhooggetrokken moeten worden.
* Bij de instroomconstructie zal de oude houten damwand en paal/schol constructie
worden vervangen door een nieuwe damwand met een hoogte gelijk aan de
betonconstructie bij de instroom.
* Gelet op het ophogen van het molenerf is het zinvol om ook het laatste nietbeschoeide deel van het erf langs de poldersloot te voorzien van een damwand.
Volgens WF zijn de kosten hiervoor € 375,-/ m1. (Incl. btw)
* De vijzelafdekking bij de instroom zal worden vervangen. Het aangezicht en de
materiaalkeuze zal gelijk zijn aan bestaand. In het vlakke deel van de afdekking
tegen de molen zal een draaibaar luik worden gemaakt om de werking van de vijzel
aan het publiek te kunnen tonen. Onder de nieuwe afdekking zullen roosters worden
geplaatst om invalgevaar weg te nemen.
* Het rvs-bordes over de vijzelafdekking zal, om struikelgevaar te voorkomen, aan
weerszijden worden verlengd met een rechthoekig of driekantig rooster. Het
verhoogde molenerf kan daarop aansluiten.
* Langs de instroom zullen betonnen traptreden (geen leuning) worden geplaatst om
veilig het lagergelegen krooshek te kunnen bereiken. Tegen de brug over de
ringvaart zal, ter vervanging van de tegels, ook een betonnen traptrede worden
geplaatst.
* De afdekking van de uitschoot kan vrij glad zijn. Omwille van de veiligheid kan
overwogen worden om de planken ter plaatse van de kruigang in te smeren met
bitumen en instrooien met grit of ter plaatse van het looppad de planken te
bespannen met kippengaas. Actie door Monumentenstichting
* WF zal de E-installatie in de molen vervangen.
* Volgens WF schrijven de nieuwste e-voorschriften een brandvertragend plaatje
voor tussen houten constructies en schakelmateriaal. In de (oudere) e-installatie van
de molen zijn deze plaatjes niet geplaatst.
* Binnen de molen dienen losse spullen beter te worden opgeruimd. Opslag op een
vaste plek is gewenst. Nadat de e-installatie is vervangen zal worden bekeken hoe
hiervoor een goede oplossing is te bedenken.
* De in de meterkast aanwezige twee flessen met vluchtige stoffen zijn direct
verwijderd en afgevoerd. Het is verboden deze kast als opslagruimte te gebruiken.
* Gesproken wordt over de verschillende mogelijkheden om het bestaande hekwerk
rond de draaiende delen van de molen te verhogen. Er dient een afweging gemaakt
te worden tussen een verantwoorde veiligheid en een goede zichtbaarheid van de
monumentale techniek van de molen. Vooreerst is het idee om ter plaatse van het
elektrisch gemaal het hek te verhogen tot 150 cm. In dit hek een afsluitbaar
draaipoortje maken. Ter plaatse van het onderrad het hek verhogen tot 120 cm.
Kees maakt een tekening met een voorstel.

Kees

Om 15.30 uur wordt het overleg voortgezet in Café Hollands Welvaren in Wergea.
Piet Vellinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hein de Jong vertelt dat Binne Hartstra ons inmiddels is ontvallen. We herinneren
hem als een warme persoonlijkheid met een hart voor monumentale
Wetterskipswerken.
2. Verslag vorige vergadering

Vaststelling verslag vergadering d.d. 13-12-2017:
Verslaglegging akkoord.

Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
* Nog steeds is aan de toegangsbrug geen onderhoud gepleegd. De Gemeente
Leeuwarden heeft, als eigenaar, een aantal weken terug nu wel een opname
gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden.
* De nieuw geslaagde molenaar uit Leeuwarden heeft helaas niet de keuze gemaakt
om op de Himpenserpoldermole te draaien. Onze zoektocht naar nieuwe molenaars
blijft nog steeds bestaan.
* Het benodigde materiaal om de wieken in de kruisstand te plaatsen is bij Wieger
Baron/ Kolthof besteld.
3. Relatie met 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.

4. Onderhoudsprogramma’s

Onderhoudswerkzaamheden monumentenstichting:
* Dit najaar zijn kleine onderhoudswerkzaamheden (leklatjes op staart, afstellen
asrad en vang, los stuk kapring lijmen, herstel stormschild) uitgevoerd door Kolthof
* Voor 2019 staan er, naast het normale dagelijkse onderhoud, geen extra
werkzaamheden gepland. Aan Kolthof is opdracht gegeven om in het voorjaar het
buitenschilderwerk van de molen schoon te maken. Klein onderhouds-schilderwerk
zal dan tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Onderhoudswerkzaamheden Wetterskip:
* In het afgelopen jaar is er door Wetterskip Fryslân alleen regulier onderhoud
uitgevoerd.
* Voor mei/juni 2019 staat een renovatie in het kader van het project “Renovatie
gemalen Oude Jokse” gepland.
- zie ook verslag van het besprokene bij de molen onder punt 1
- met betrekking het aanbrengen van een damwand langs het laatste nietbeschoeide deel van het molenerf (ca. 10 à 11 m1) wordt staande de vergadering
aan Wetterskip Fryslân verzocht dit, voor rekening Monumentenstichting
Boarnsterhim, samen met de werkzaamheden van WF uit te voeren.
- Voor wat betreft de verlichting en stopcontacten in de molen is niet duidelijk wie
daarvan eigenaar is en daarmee het onderhoud en verantwoordelijkheid draagt.
Logisch is dat, pas nadat een elektrisch gemaal in de molen is geplaatst, er de
noodzaak kwam om een elektrische installatie te plaatsen. Duidelijk is dat zowel
Wetterskip als Monumentenstichting samen gebruik maken van de verlichting en de
stopcontacten. Het is zinvol om de verantwoordelijkheden in deze vast te leggen.
WF maakt een voorstel hoe we hiermee om kunnen gaan.
- De vervangende e-kast zal ongeveer even groot zijn als de bestaande kast.
Mogelijk kan de nieuwe kast iets opgeschoven worden zodat een gunstiger ruimte
resteert voor bergruimte t.b.v. de molenaars. Een en ander t.z.t. in gezamenlijk
overleg in het werk bepalen.
- Het losse houten schot wat nu nog achter de e-kast staat doet voor WF geen
dienst meer.
Betreffende dit onderhoudsprogramma is Kees de Boer de contactpersoon voor de
Monumentenstichting
Boarnsterhim
(mail@monumentenstichting.nl
en/of
0653310841 tel. Kees)

5. Project
“Hempensermeerpolder in beeld”

Met de verschillende partijen die betrokken zijn bij het project is dit jaar weer overleg
geweest. Kees vertelt dat de Hempensermeerpolder inmiddels door de gemeente
Leeuwarden aangewezen is als “Gemeentelijk Monument”. Verschillende
vergunningaanvragen zijn verstuurd. De Watervergunning is ontvangen, voor wat
betreft de omgevingsvergunning wordt door de gemeente nog een ecologisch
rapport gevraagd. Het opstellen van dit rapport vraagt nog enige tijd.

6. Rondvraag

* Lolke, eenvoudig hekwerkje voor fietsen zou welkom zijn. Voorstel is twee paaltjes
waartegen aan weerszijden een plank.
* Kees, om aan de bezoekers inzicht te geven over de waterpeilen zou het mooi zijn
als zowel aan de polderkant als bij de boezem een (eenvoudige) peilschaal wordt
gemonteerd. Hein de Jong zegt toe hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken.
* Kees, vertelt dat één dezer dagen de factuur voor gebruik huisvesting en
onderhoud molenerf weer verzonden zal worden. Hein vraagt dat dit jaar te doen.
Afgesproken wordt dat met ingang van volgend jaar de in 2011 afgesproken
bedragen geïndexeerd zullen worden op basis van de CBS index.

7. Sluiting

Piet sluit de vergadering om 16.30 uur met dank aan iedereen voor zijn inbreng en
plezierige en enthousiaste medewerking. Hij wenst iedereen heel fijne feestdagen
en een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe.
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld.
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