
Jaarverslag 2016 Himpenserpoldermole Wergea 
  
De ijzelperiode in begin januari laat leksporen na op de kapzolder. Het rietdek is in slechte staat en 
vertoont gaten. De lichtster in het gevlucht kan er zo na alle feestdagen weer uit en een 
opengewaaid zeil moet opnieuw geklampt. Pas op 12 januari draait de molen een uurtje onbelast. 
In februari geven mollen in het molenerf overlast. Op windkracht 7 maalt de vijzel twee centimeter 
water uit de polder naar de boezem. Dat is op de 21ste. Later in de maand gaan de eendenkorven op 
de strampels in de poldersloot. 
Wetterskip Fryslân stuurt in maart een mannetje dat een nieuwe peilschaal monteert aan het beton 
van de schroefbak. De rietpercelen verderop in de polder staan in brand. De rietsnijders verraden 
zich door hun rookwolken. Gelukkig is de wind van de molen af. 
In april is er veel werk voor de vogelstand achter de rug. De hele polder is beschermd vogelgebied 
van Staatsbosbeheer en is van 15 maart tot 15 juni gesloten. Voor de Leeuwarder Molendag op 10 
april richten we de jaarlijkse expositie van verdwenen molens in en om Leeuwarden weer in. De 
foto’s en overzichten op panelen blijven hangen tot na de Nationale Molendagen in mei. De 
variabele wind op zondag 10 april is zwak, het kruien gaat zwaar en de molen is open maar draait 
niet. Toch 71 bezoekers. 
De molenmakers van de firma Kolthof zijn de afgelopen weken langs geweest en maken 
voorbereidingen en plannen voor de komende restauratie. Het wiekenkruis wordt op 7 juni uit de 
askop getakeld. Het groot onderhoud is begonnen. Pas op 13 oktober wordt er weer aan de 
vangketting getrokken, maar dan is er wel veel veranderd en vernieuwd. 
De uitgevoerd werkzaamheden van de restauratie zijn met vele aanpassingen:  
-              Conserveren van de roeden en de askop, waarna een geheel nieuwe ophekking; - aanlassen 
van de voeghoutkoppen, de rotte delen vervangen door epoxie kunsthars; - een nieuw rietdek op de 
kap; - uitbreiding van de elektrische installatie en lichtpunten op de zolders; - vervangen van de 
meeste kruipalen en een geheel nieuw erfhek. 
-              De damwanden naast de vijzelbak zijn vervangen; - herstel van scheuren en gebreken in het 
metselwerk van de veldmuren; - aanvoegen van beschadigd pleisterwerk in de molen; - muurankers 
in de achtkantstijlen conserveren en opnieuw aanbrengen. 
-              Verder zijn de verdwenen kruischoren in de kap tussen de voeghouten en de lange spruit 
herplaatst; - de gehele molen is geschilderd; - diverse kleinere werkzaamheden, onder andere 
houtwormbestrijding, ontroesten metalen raamwerk van de muurvensters, vastzetten van diverse 
kammen en het opnieuw stellen en vastwiggen van het bovenrad. 
Vrijdagmiddag 28 oktober komt wethouder Isabelle Diks van de gemeente Leeuwarden de molen 
feestelijk heropenen. Acteurs Bert Sinnema en Aleida Fennema voeren een sketch op. In de 
minivoorstelling vertellen ‘oud-molenaar’ Gerke en zijn zuster Pjirkje over de geschiedenis van de 
molen en ze presenteren toekomstplannen voor het unieke poldergebied van de ‘Himpensermar’. 
De wethouder licht de vang en de molen zwiert met vlaggenlijnen aan de wieken de genodigde 
aanwezigen een hartelijk welkom toe. 
Als de drukte van de heropening voorbij is kunnen de molenaars aan de gang met het opnieuw 
inrichten, opruimen en schoonmaken. In de herfst draait de molen weer geregeld, trots glimmend in 
de verse verf. 
Op tweede kerstdag besluiten we het molenjaar met drie uur malen op West, kracht 6. Zonder zeil, 
zonder steekborden. We zeggen: ‘Blote benen en geknipte nagels’. 
Het aantal draai-uren is door de restauratie kleiner dan vorige jaren. We komen uit op 89,5 uur. Het 
aantal bezoekers bedroeg 290. 
De vrijwillige molenaars: 
  
Stef Mensinga en Lolke van der Meer 


