
Jaarverslag van de Himpenserpoldermole 2021  

De molen heeft dit jaar 241 draaiuren gemaakt, waarvan 121 uur belast en 120 uur onbelast. 

In 2021 hebben 121 personen de molen bezocht. Nog een redelijk aantal gezien de nog altijd 

geldende Corona maatregelen. De meeste bezoekers zijn geweest op momenten dat deze 

maatregelen even werden versoepeld. Wanneer er enkele bezoekers waren werden de 

geldende veiligheidsmaatregelen toegepast.  

Bemensing 

Willem Oosterbaan heeft dit jaar de functie van 1e molenaar overgenomen van Johannes 

Vuijk, Willem is dit jaar als nieuwe molenaar bij de molen gekomen en Stef Mensinga heeft 

de molen na jaren als vrijwillig molenaar dienst te hebben gedaan, de molen verlaten. Hierbij 

wordt hij nogmaals bedankt voor zijn jarenlange inzet op de molen. Paul Drent is de derde 

molenaar op de Himpenserpoldermole. 

Lesmolen  

De molen is het tweede jaar ingegaan als lesmolen. Twee stages hebben plaatsgevonden: 

Bate en Jan van korenmolen De Hoop in Holwerd en van twee Limburgse molenaars Marco 

en Sandra uit Weert. Zij hebben hun opleiding bijna afgerond op de Sint Anna molen Keent 

in Weert. Er zijn momenteel vier molenaars in opleiding op de molen, t.w. Izaak de Jager, 

Jildou Tjoelker, Daniël Kingma en Ad van Elst. Johannes Vuijk is leermeester op de molen.  

Bijeenkomsten op de molen  

Gezien de ernst van het Coronavirus hebben dit jaar geen bijeenkomsten plaatsgevonden op 

de molen. In de periode van een versoepeling van de maatregelingen heeft een excursie 

plaats gevonden van het Wetterskip. 25 man hebben toen uitleg gekregen over de werking 

van de molen, het verhaal over de droogmakerij en het lekkage probleem, die ten tijde van 

de excursie opgelost was. Het laten draaien van de molen ging helaas niet door vanwege 

mist en gebrek aan wind.  

Algemeen  

Vanaf het derde kwartaal van 2021 is in de molen een nieuwe complete EHBO-doos 

aanwezig. Opdracht is gegeven voor nieuwe aangepaste folders, deze zullen begin 2022 

worden aangeleverd. Jildou is op het idee gekomen om zonnebloemen te zaaien bij de muur 

van de molen. Daar hebben we van kunnen genieten, het was een prachtig gezicht. In 2022 

zal de rand om de molen ook weer opnieuw worden ingezaaid. Rond de kerstdagen heeft de 

molen een verlichte ster in het bovenste deel van de wiek gehad zodat heel veel mensen, 

vooral vanaf de N31, hebben kunnen genieten van dit feestelijke vertoon.  

Algemeen technisch  

De molenmaker heeft begin 2021 zijn werkzaamheden op de molen afgerond. Het complete 
verslag van deze werkzaamheden is bijgevoegd als aanvulling op het jaarverslag van 2020. In 
het jaar 2021 zijn verder geen werkzaamheden door de molenmaker uitgevoerd. Wel is 
vanaf 3 mei t/m 20 mei het Wetterskip met groot materieel op het molenerf aan het werk 



geweest. Al langer was er lekkage vanuit de boezem naar de polder. Deze lekkage nam begin 
mei verontrustende vormen aan. De kruipaal aan de kant van de polder was al gauw niet 
meer bruikbaar en er vielen hele gaten in het erf waar het water vanuit de boezem met 
geweld doorheen stroomde. Deze lekkage moest worden opgespoord. In het kort komt het 
hierop neer dat ter hoogte van de wachtdeur scheuren in het beton waren geconstateerd 
waar het water vanuit de voorwaterloop doorheen stroomde. Het Wetterskip en een 
betonrestaurateur zijn lang bezig geweest om alles te herstellen. Na 20 mei kon de molen 
weer dienst doen. Het erf is opgehoogd en er is over de gehele lengte van de polderkant een 
damwand aangebracht. Het Wetterskip heeft boven de vijzel een rooster aangebracht, als 
beveiliging. Tevens is aan de kant van de polder een trap aangebracht die uitkomt op de 
kroosbrug boven de inlaat van de vijzel, dit om veilig op de kroosbrug te kunnen komen om 
o.a. de peilstok af te lezen en te hekkelen. Deze metalen kroosbrug is door het Wetterskip 
ook geheel vernieuwd. Kees en Wigle, bestuursleden van de Monumentenstichting 
Boarnsterhim hebben boven de vijzel een kijkluik gemaakt, een versteviging van het 
achterwaterloop-dek, een plank ter afdichting van het gedeelte van het voorwaterloop-dek 
ter plaatse van de veldmuur van de molen. Tevens is ter hoogte van de brug een fietsbeugel 
aangebracht. De bliksemafleider heeft twee nieuwe aansluitingen gekregen. Een aansluiting 
bij de bevestiging aan de aardleiding bij de muur van de molen en aan de andere kant van de 
leiding voor de aansluiting aan de roede. Het Wetterskip heeft na alle werkzaamheden op 
het erf een plank tussen de vijzel vandaan gehaald. Het blijft van belang dat, ook in 2022, 
door de molenaars de molen onderhouden wordt, zoals bijv. schoon houden van de molen 
en vooral het smeren van de kruiring, onderkant en buitenkant, waar we tijdens het kruien 
nu al de vruchten van plukken. De plannen voor 2022 liggen al klaar en zullen begin 2022 
worden besproken met het bestuur. De molen blijft niet alleen staan, maar het is de 
bedoeling dat hij gaat leven en deel uitmaken van het sociale leven van alle passanten, 
scholen en de mensen in de omliggende wijken.  
 
Johannes Vuijk 

 


