VERGADERVERSLAG

13 DECEMBER 2017 - 14.30 UUR
GASTERIJ DE WÂLDWEI 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

Verhinderd:
geen
Punt:

Betreft:

1. Opening

Het bezoek aan de molen leverde nog enkele aandachtspunten op, te weten:
* De zuidoostzijde van het molenerf zou iets opgehoogd moeten worden. Wellicht
zijn er, in combinatie met het uitdiepen / deels verbreden van de noordelijke
ringvaart en het ophogen van de kaden door Wetterskip Fryslân, “werk met werk”
mogelijkheden.
* Restauratiebedrijf Kolthof heeft enkele weken terug onderhoudsklusjes uitgevoerd.
* Hoekstra Bedrijfshygiëne is nog niet langs geweest voor de (garantie) ongediertebestrijding.
* De lekkage door het molenerf is nog steeds aanwezig, zij het dat de afgelopen
maanden de toestroom naar de polder eerder afgenomen dan toegenomen is.
Omdat niet duidelijk is hoe het probleem opgelost kan worden en het lijkt dat de
lekkage nu iets minder is, wordt besloten eerst af te wachten hoe een en ander zich
ontwikkeld.
* Om de werking van de vijzel aan de bezoekers te kunnen tonen zou (een deel van)
de afdekking doorzichtig moeten zijn. Nu wordt door de molenaar de afdekking
opgetild, wat niet wenselijk is omdat dan de vijzel direct bereikbaar is. Samen
nadenken of bij de aanstaande revisiewerkzaamheden hier iets voor bedacht kan
worden.
Om 15.15 uur wordt het overleg voortgezet in het naburige restaurant De Wâldwei.
Piet Vellinga opent de vergadering en heet iedereen welkom. Piet feliciteert de
molenaars met hun nieuw behaalde status van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Voor
het molenaarsambacht is dit een opsteker.
Hein de Jong vertelt dat Binne Hartstra erg ziek is en hij zijn werkzaamheden van
Binne bij het Wetterskip Fryslân heeft overgenomen. Gevraagd wordt naar het privé
adres / telefoonnummer van Binne.

2. Verslag vorige vergadering

Actie:

Kees

Kees

allen

Hein

Vaststelling verslag vergadering d.d. 14-12-2016:
Verslaglegging akkoord.
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten):
* Zoals vorig jaar ook door Binne is verteld blijft het gemaal in de
Himpenserpoldermole bestaan en zal de installatie gereviseerd worden. Door de
omstandigheden is de uitvoering van het plan opgeschoven naar eind 2018 / begin
2019.
* Nog steeds is aan de toegangsbrug geen onderhoud gepleegd. Het geheel ziet er
zo langzamerhand erg verwaarloosd uit. Bovendien zijn de brugdelen erg glad.
Mogelijk kunnen deze worden vervangen door dekplanken met antislipstrippen
(Kuipers Antislip Dokkum?). De gemeente zal hierover opnieuw worden benaderd.
* Voor het afschermen van het draaigebied van de wieken is dit jaar een extra net
aangeschaft.
* Het mogelijk afschermen van de draaiende delen in de molen zal worden
besproken bij / na het in kaart brengen van de engineeringswerkzaamheden voor de
revisie van de E-W installaties.
* Een oproep voor nieuwe molenaars op de Himpenserpoldermole heeft nog geen
resultaat gehad. Lolke heeft een redactioneel stukje geplaatst in de Havensbank,
Stef heeft de molenaar in opleiding Brouwer uit Wirdum gepolst over plaatsing op
onze molen. Beide acties hebben tot nu niets opgeleverd.
Mogelijk dat extra belangstelling ontstaat door de aanleg van het fietspad, en de
plannen Hempensermeerpolder in beeld.
* Een mogelijke fusie, na de na de gemeentelijke herindeling per 01-01-2018, van de
verschillende monumentenorganisaties in de nieuwe gemeente Leeuwarden is van
de baan. Weinig stichtingen zagen hiervan de voordelen. De meeste organisaties
blijven bestaan zoals ze nu functioneren. Het zou nog kunnen zijn dat een soort van
overkoepelende organisatie wordt opgezet.
* Voor het in de kruisstand plaatsen van de wieken is nog geen materiaal
aangeschaft. Als de molenaars dit nodig vinden kunnen ze hiervoor de nodige
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spullen bestellen.
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 jaar zijn er geen bijzondere werkzaamheden uitgevoerd.
* Voor 2018 staan er, naast het normale dagelijkse onderhoud, geen extra
werkzaamheden gepland.
Onderhoudswerkzaamheden Wetterskip:
* In het afgelopen jaar is er door Wetterskip Fryslân alleen regulier onderhoud
uitgevoerd.
* Voor 2018 staan o.a. de volgende werkzaamheden gepland:
- vervanging van de elektrische bedieningskast met bijbehoren;
- aanpassing van de afdekking van de vijzelbak (rooster);
- Ten behoeve van de bereikbaarheid van het krooshek e.d. traptreden aanbrengen
over de afdekking van de vijzelbak. In verband met de monumentale status van de
molen deze uitvoeren in hardhout met antislip strippen (Kuipers Antislip Dokkum?).
Ook de bestaande stalen roostertrede afdekken met houten antislip dekdelen.
- de lantaarnpaal bij vijzelbak verwijderen (is storend element bij monumentale
molen)
De communicatie over de plannen gaat via Hein de Jong naar de
Monumentenstichting (mail@monumentenstichting.nl en/of 0653310841 tel. Kees)
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. In de revisieplannen zal ook dit aspect meetellen.

5. Project
“Hempensermeerpolder in beeld”

Het definitieve programmaplan “Hempensermeerpolder in beeld” is op 19 april onder
grote belangstelling gepresenteerd. Voor de droogmakerij is ook de status
Gemeentelijk Monument aangevraagd. Bij de Gemeente Leeuwarden en de
beoordelingscommissie Hûs en Hiem is hiervoor veel steun.
Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2018 deze status zal worden verleend.
Lolke meldt nog dat de centraal in de polder gelegen “Rietseize” cultuurhistorisch
hier niet past. Het zou mooi zijn als deze weer teruggebracht zou kunnen worden
naar de oorspronkelijke inrichting. Staatsbosbeheer is hierin de beslissende partij.

6. Rondvraag

* Stef, deelt de zorg van de vergrijzende molenaar maar stelt: “Komt tijd komt raad”.
Hij deelt enkele raambiljetten uit van het Gild Fryske Mounders waarin wordt
opgeroepen om molenaar te worden. Stef stelt ook dat met vaste openings/draaitijden van de molen de bezoekersaantallen kunnen stijgen. Dit kan slechts
bereikt worden als meer molenaarsuren ingezet kunnen worden.
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.

7. Sluiting

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris

Allen

