
 
 
 

VERGADERVERSLAG           14 JANUARI 2020 - 15.00 UUR 

        CAFÉ `S LANDS WELVAREN WERGEA 
Aanwezig namens: 
 
Stichtingsbestuur: Adviseur stichting:   Gebruikers, beheerders, sleutelhouders: 
Piet Vellinga  Wigle Pasma    Molenaars Himpenserpoldermole: Johannes Vuijk, 
Jan Galama       Stef Mensinga, Lolke van der Meer 
Kees de Boer       Wetterskip Fryslân: Hein de Jong, Harmen Visser, 
        Niels Koetsier  
Verhinderd: 
Paul Drent 
 
Punt: 
 

Betreft: Actie: ✓ 

1. Opening 

 

Voorafgaand aan het overleg in Wergea is een bezoek gebracht aan de Himpenserpoldermole. 
Mede ten gevolge van Pfas en Stikstof regels zijn de door het Wetterskip geplande 
renovatiewerkzaamheden nog niet uitgevoerd. Een recente versoepeling van de Pfas-norm 
maakt dat begin 2020 de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat 
het werk ca. 3 weken zal duren en de planning is dat uiterlijk 1 april het (buiten)werk 
opgeleverd kan worden.  
De werkzaamheden zullen, gelijk zoals ook vorig jaar besproken, uitgevoerd worden door de 
eigen mensen van het Wetterskip. Niels Koetsier vertelt in het kort nog eens welke dit zijn: 
* Het aanbrengen van een ca. 1 m. brede kleikist, dwars op en vanaf de uitstroom tot in beide 
polderdijken. 
* Met de uitkomende grond het molenerf ophogen. Enkele kruipalen worden dan iets 
opgetrokken. De molenaars zullen worden gevraagd de gewenste hoogte aan te geven. Aan 
de kant van de poldersloot zal het talud een flauwere helling krijgen.  
* Bij de instroom wordt de oude houten damwand en paal/schot constructie vervangen door 
een nieuwe damwand.  
* Het niet beschoeide deel van het erf langs de poldersloot wordt voorzien van een paal/schot 
beschoeiing. 
* De vijzelafdekking bij de instroom wordt vervangen. In het vlakke deel van de afdekking 
tegen de molen zal een draaibaar luik worden gemaakt. Onder de nieuwe afdekking worden 
roosters 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 de 
lager gelegen (verplaatste) peilbuis te kunnen bereiken.   
* De kast van de E-installatie wordt vervangen.   
 
In het metselwerk van het molenhuis naast de betonnen vijzelbak is een scheurvorming en 
zitten enkele losse delen. Omdat de vijzel nog goed aansluit op de betonnen bak wordt 
verondersteld dat die niet is gezakt. Mogelijk dat met de droge zomers de fundering van het 
molenhuis iets is gezet en daardoor de scheuren zijn ontstaan. 
 
Geconstateerd wordt dat de door de Monumentenstichting uitgevoerde werkzaamheden, zoals 
de verhoging van de hekwerken, de gaasbespanning op de uitschoot, de brandwerende 
plaatjes achter het schakelmateriaal, het maken van een extra trede bij de brug, naar 
tevredenheid van het Wetterskip zijn uitgevoerd.  
 
Johannes Vuijk krijgt de toestemming om, voor het onderricht aan de leerling molenaars, een 
tafeltje met twee stoelen te plaatsen op de eerste zolder.   
 
Om 15.45 uur wordt het overleg voortgezet in Café `s Lands Welvaren in Wergea. Piet Vellinga 
opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Niels Koetsier neemt niet deel aan dit binnen-overleg. Paul Drent heeft zich via Lolke van der 
Meer afgemeld.  
Piet vertelt dat de Monumentenstichting afgelopen jaar twee nieuwe molenaars, Johannes 
Vuijk en Paul Drent, kon verwelkomen. Met de komst van Johannes Vuijk heeft de 
Himpenserpoldermole een leermeester in huis en zal de molen ook als lesmolen voor 
molenaarsleerlingen van “It Gild Fryske Mounders” worden gebruikt.   
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2. Verslag vorige vergadering 
 

Vaststelling verslag vergadering d.d. 11-12-2018: 
Lolke meldt dat de naam van het café “`s Lands” i.p.v. “Hollands” Welvaren is. 
Voor de in punt 1 genoemde “damwand” kan het ook een “paal/schot” zijn. 
Bij punt 4 moet “kapring” “overring” zijn. 
Overige verslaglegging akkoord. 
Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige agendapunten): 
* Afgelopen herfst heeft de Gemeente Leeuwarden de leuningen van de toegangsbrug 
eindelijk vervangen. Ze zijn uitgevoerd in een duurzame hardhoutsoort en worden door de 
gemeente niet geschilderd.   
* Het onder punt 5 genoemde ecologisch rapport is opgesteld en de omgevingsvergunning is 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



afgegeven. 
* Hein de Jong zegt toe aan de boezemzijde nog een peilschaal te zullen plaatsen.  

 
Hein 

3. Relatie Wetterskip Fryslân – 
Monumentenstichting 
Boarnsterhim 

Gebruiksovereenkomst tussen Wetterskip en Monumentenstichting 
Afgelopen september zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een schriftelijk 
document. 
Aan Hein de Jong wordt, conform het gestelde in de overeenkomst, een papieren exemplaar 
van het instandhoudingsplan en inspectierapport van de Himpenserpoldermole overhandigd. 
Kees zorgt ook voor een digitale verzending.  
Nadat de e-kast is vervangen zal een bedieningshandleiding en uitleg aan de molenaars 
worden gegeven.  
De gebruiksovereenkomst zal digitaal naar de molenaars worden toegestuurd en opgenomen 
in een nog samen te stellen en in de molen op te bergen “Documentenmap 
Himpenserpoldermole”. 
Evaluatie werkzaamheden en samenwerking afgelopen jaar: 
* De samenwerking tussen Monumentenstichting/ molenaars en Wetterskip Fryslân verliep ook 
het afgelopen jaar uitstekend. De bemaling van de polder functioneerde zonder problemen.  
* Hein de Jong vertelt dat er een overleg plaats vindt tussen Wetterskip Fryslân, 
Staatsbosbeheer en de pachters om te onderzoeken of de polder, bij noodsituaties, gebruikt 
kan worden als retentiebekken. Statistisch gezien zou een dergelijke situatie eens in de 20 à 
25 jaar voor kunnen komen. Het idee is om ten behoeve van het onderzoek begin volgend jaar 
de polder enkele weken onder water te zetten.  
Een eventuele inlaat zou aan de zuidkant van de polder gesitueerd kunnen worden en een 
opstelplaats voor extra pompen nabij Gasterij De Wâldwei.  
Niels Koetsier is daarbij de vertegenwoordiger van het Wetterskip. 
Stand van zaken/actualiseren RI&E Himpenserpoldermole 
In 2013/2014 is door Wetterskip en Monumentenstichting een gezamenlijke Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie opgesteld. Veel van de daarin genoemde maatregelen zijn 
inmiddels uitgevoerd. Het Wetterskip heeft in 2018 haar deel van de RI&E met een aanvulling 
geactualiseerd. Hein stuurt deze naar de stichting. Ook de Monumentenstichting dient haar 
deel van de RI&E te actualiseren. Het bestuur en de molenaars maken op de molen een 
afspraak om, mede aan de hand van de richtlijnen van De Hollandsche Molen, de risico`s te 
inventariseren en eventuele maatregelen te benoemen. Johannes attendeert daarbij met name 
op de veiligheid van de bezoekers.  
De RI&E ook opnemen in de nieuwe “Documentenmap Himpenserpoldermole”. 
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4. Onderhoudsprogramma’s
  

Onderhoudswerkzaamheden monumentenstichting: 
* Naast de werkzaamheden in het kader van veiligheid, zoals onder punt 1 genoemd, zijn er op 
de “klusdag” nog enkele kleine onderhoudswerkjes uitgevoerd. 
* Kolthof heeft in de zomer van 2019 het buitenschilderwerk van de molen schoongemaakt en 
klein onderhouds-schilderwerk gedaan. 
* Voor 2020 staan geen bijzondere werkzaamheden gepland. Zoals bij het bezoek aan de 
molen geconstateerd lijkt het zinvol om dit jaar de scheur/metselwerk naast de betonnen inlaat 
te herstellen. Daarnaast dient de stalen fietsbeugel nog geplaatst te worden. 
* Beide nieuwe houten brugleuningen zijn in blank hout uitgevoerd en zullen vergrijzen. 
Besloten wordt om de suggestie van Stef op te volgen en alleen de dekplank wit te schilderen. 
Wellicht kunnen we dit op een klusdag zelf uitvoeren. 
* Lolke vertelt dat niet de rieten kap, zoals in een eerder verslag is vastgelegd, maar het riet 
van de achtkant bij harde wind en regen nat doorslaat. In het instandhoudingsplan is voor het 
planjaar 2023 een post onderhoud rietdek achtkant opgenomen. De molenaars zullen de 
doorslag/lekkage van het riet in de gaten houden.   
Onderhoudswerkzaamheden Wetterskip: 
* In het afgelopen jaar is er door Wetterskip Fryslân alleen regulier onderhoud uitgevoerd.  
* Voor 1 april 2020 zullen de in 2019 vastgestelde en ter plekke besproken werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
* In de grendels op beide draaideurtjes in het hekwerk rond de techniek in de molen plaatst het 
Wetterskip nog een hangslot.   
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5. Project  
   “Hempensermeerpolder in 
beeld” 
 

In het afgelopen jaar is de noordelijke ringvaart weer bevaarbaar gemaakt en zijn er twee 
steigers geplaatst, zodat sloepen tot aan de molen en het restaurant kunnen varen en 
aanleggen. Aan de Hempensermeerpolder is de status “Gemeentelijk Monument” toegekend.  
In het jaar 2020 hopen we een website te realiseren, worden brochures gemaakt en is er een 
werkgroepje doende om aan de zuidkant van de polder een herinneringsmonument te 
realiseren over de executieplaats Himpensermar.  
In het plan “Hempensermeerpolder in beeld” is voor een volgende fase opgenomen het 
vervangen van de zuidelijke dam in de ringsloot door een duiker/brug, waarmee weer rond de 
polder gevaren zou kunnen worden. Mogelijk kan hier samen met de aanleg van een duiker 
voor de inlaat van water, bij de functie van de polder als retentiebekken, “werk met werk” 
gerealiseerd worden. 
Lolke geeft aan dat Toeristisch Wergea de aanleg/verbetering van het wandelpad zeer 
toejuicht. Staatsbosbeheer is hiervoor de uitvoerende partij. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Rondvraag 
 

* Johannes, In de molen ontbreekt een roehaak. Dit wordt nu opgelost door de hekkel te 
gebruiken. Nu de molen ook als lesmolen wordt gebruikt moeten we een voorbeeld zijn en 
zullen we deze haak aanschaffen. Lolke zorgt voor levering.  
* Piet, vraagt zich af hoeveel bezoekers er maximaal in de molen worden toegelaten; bij de 
actualisering van de RI&E zullen we dit beoordelen. 
* Stef, memoreert dat 2020 het 2e lustrumjaar van de Monumentenstichting is. Bestuur zal 
nadenken over een mogelijke viering. 
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7. Sluiting  
 

Piet sluit de vergadering om 17.00 uur met dank aan iedereen voor zijn inbreng en plezierige 
en enthousiaste medewerking. 
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld. 

 
 
Allen 

 

 Voor akkoord: 

 
Piet Vellinga        Kees de Boer 
Voorzitter        Secretaris 


