
 
Afdeling Utrecht- ’t Gooi 
 

Bestuursnieuws nr. 8 
(20-1-2022) 
   

1 
 

 
 
 

1. Jubileum Gilde van Vrijwillige Molenaars 
Het 50-jarig bestaan van het Gilde is afgelopen zaterdag 15 januari geopend door Prinses Beatrix. 
Door de coronamaatregelen helaas in ultra-klein gezelschap onthulde zij het beeldmerk “Het jaar van 
de Molenaar”, dat het hele jaar te zien zal zijn als poster en op flyers die oproepen molenaar te wor-
den. 
De volgende activiteit zal de start van “onze” maand februari zijn. 
Op 5 februari gaan we van start met als thema ”Zij is molenaar”. Door een groep vrouwelijke col-
lega’s onder aanvoering van Ingrid Friesema en Marloes Stofferis is een indrukwekkend programma 
opgesteld.  
‘Zij is Molenaar’ bestaat uit 6 fietsroutes, 13 audioverhalen, 10 portretten (filmpjes), 1 documentaire 
en 1 website. In totaal doen de volgende 13 molenaars en molenaars in opleiding met ‘hun’ molen 
mee: 
Suzanne Brakenhoff De Vriendschap Weesp 
Annet Brandes Oukoper Molen 
Judith Brandon Het Hoog- en Groenland 
Sylvana Calis Larense Korenmolen 
Lisa van Dijk (mio) Oostzijdse Molen 
Ingrid Friesema Geesina 
Nadine Haasnoot (mio) De Ster 
Yara Loman (mio) De Windhond Soest 
Marisa Mol (mio) Buitenwegse Molen 
Karolien Molenaar De Trouwe Waghter 
Marloes Stofferis Kockengense Molen 
Karen Walter De Ruiter 
Paulien Wiersema De Kraai 
 
Tussen deze 13 molens zijn er 6 fietsroutes uitgezet (30 tot 40 kilometer lang). Bij elk van deze mo-
lens kun je met je telefoon een QR code scannen en via de telefoon het verhaal van de deelnemers 
afspelen. De routes, verhalen en website lanceren op 5 februari: dan zijn alle molenaars en MIO’s 
aanwezig op hun molen.  
Op de Oostzijdse Molen vindt op 5 februari de officiële aftrap plaats, vanwege de coronamaatregelen 
in klein gezelschap. Hiervoor zijn onder anderen uitgenodigd de burgemeester van de gemeente De 
Ronde Venen de heer Maarten Divendal, de directeuren van De Hollandsche Molen en Het Utrechts 
Landschap, Nicole Bakker en Saskia van Dockum en Erik Kopp en Peet Wessels van het landelijk Gil-
debestuur. De boekjes met de fietsroutes kun je dan ook o.a. bij molens in Utrecht ophalen of laten 
toesturen via de website.  
RTV Utrecht maakt een tweedelige documentaire waar 10 molenaars en MIO’s aan deelnemen. De 
uitzending staat gepland op 20 en 27 februari en in de aanloop hiernaartoe worden er via social me-
dia en RTV Utrecht korte filmpjes van deze 10 molenaars en MIO’s gedeeld. 
‘Zij is Molenaar’ is onder andere gefinancierd door de Provincie Utrecht en is zodanig ingericht dat 
het minstens 10 jaar lang kan meegaan. We moedigen andere afdelingen van harte aan om het con-
cept als voorbeeld te gebruiken als wervingscampagne voor vrouwelijke molenaars.  
Er is een speciale website opgezet: www.zijismolenaar.nl 
Op social media kun je het project volgen via instagram: @zijismolenaar. 
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2. Recordpoging 
De landelijke Jubileum commissie is al enige tijd bezig om molenaars te stimuleren mee te doen aan 
de recordpoging op 9 april. Het streven is dat daarbij zoveel als mogelijk alle wind- en watermolens in 
Nederland tussen 11 en 12 uur gelijktijdig zullen draaien.   
Het gelijktijdig draaien van alle molens in Nederland is een bijzonder evenement in dit jaar van de 
molenaar waar gelijktijdig alle molenaars aan mee kunnen doen.  
Veel molenaars hebben hun molens al aangemeld maar er ontbreken ook nog veel. Het actuele over-
zicht van molens per provincie die zich al hebben aangemeld is te vinden op de website van het GVM 
bij wereldrecordpoging.   
Aanmelden kan door een email, met vermelding van naam, locatie en provincie, te sturen naar: 
molenaarsrecord@gmail.com 
 

3. Roedenproblematiek molens van Stichting De Utrechtse Molens/Utrechts Landschap 
De afgelopen weken heeft het afdelingsbestuur zich intensief beziggehouden met de problematiek 
van de afgekeurde roeden van Utrechts Landschap/Stichting De Utrechtse Molens. Wij hebben een 
lid van de commissie van De Hollandsche Molen die de roedenproblematiek landelijk onderzoekt be-
reid gevonden met ons mee te denken. Als resultaat hebben wij aan Saskia van Dockum, directeur 
van Utrechts Landschap en tevens van Stichting De Utrechtse Molens, de onderstaande mail ge-
stuurd. 
 

Beste Saskia, 

Zoals aangekondigd in onze mail van 5 januari hebben wij een lid van de commissie van De 

Hollandsche Molen die de roedenproblematiek onderzoekt naar een aantal rapporten van 

MME laten kijken. 

Samengevat komt het er op neer dat het beoordelen van lassen een complexe materie is en dat 

het beoordelen van oude lassen helemaal lastig is. 

Het feit dat een bepaalde roede het al enkele decennia volhoudt toont in elk geval aan dat de 

las bij levering sterk genoeg was. 

Het probleem ontstaat door de dynamische belasting van de molenroeden doordat enerzijds 

de wind niet stabiel is en anderzijds dat door het draaien diverse krachten, met de zwaarte-

kracht als belangrijkste, vermoeiing van het materiaal veroorzaken, zoals ook door Paul 

Groen in zijn presentatie is aangegeven. Deze problemen concentreren zich rond disconti-

nuïteiten zoals lassen en hekstokgaten. 

De kunst is dus om deze zogeheten gebruiksschade te meten. Alleen veronderstellen dat deze 

gebruiksschade onaanvaardbaar hoog is, is te kort door de bocht. 

De gebruikte meetmethoden zijn volgens de door ons geraadpleegde deskundige onvoldoende 

om deze schade te meten. 

Hij geeft aan dat met name de ultrasone metingen te beperkt zijn uitgevoerd om iets te zeggen 

over de kans op roedebreuk. Deze materie is te complex om op basis van alleen de in de UT-

rapporten gerapporteerde toestand van de lassen daar iets over te zeggen. 

Het ET-rapport geeft wel meer inzicht, maar dan is er al ernstige schade opgetreden. Dat de 

molens waarbij in het ET rapport scheuren zijn geconstateerd stil staan onderschrijven wij 

als bestuur volledig. Daar is de veiligheid in het geding en daar kan geen risico worden gelo-

pen. 
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Wat de andere nu stilstaande molens betreft is het volledig stilzetten waarschijnlijk in een 

aantal gevallen "overkill". Wij dringen er sterk op aan dat UL/SDUM op basis van het door 

De Hollandsche Molen uit te brengen rapport een herbeoordeling van de roeden laat uitvoe-

ren door meerdere ter zake deskundigen. 

We verwachten dat daarmee een aantal molens vrij snel weer zal kunnen draaien en ook dat 

voorkomen wordt dat er nodeloos hoge kosten worden gemaakt. 

Blijkt uit dit nadere onderzoek iets anders, dan weten we in elk geval zeker dat de maatrege-

len en kosten ook echt nodig zijn. 

Wij zouden het op prijs stellen om na het verschijnen van het rapport van De Hollandsche 

Molen een gesprek te hebben over het uitvoeren van de herbeoordelingen . Eerder hebben we 

vastgesteld dat wij vanuit verschillende verantwoordelijkheden hetzelfde doel nastreven, na-

melijk molens veilig laten draaien. Laten we zo veel als mogelijk is daar gezamenlijk in op-

trekken. 
 
Wij hebben op deze mail nog geen reactie ontvangen. Wij houden jullie op de hoogte. 
 
Overigens is de afgelopen weken door Sam Visch druk gewerkt om te zorgen dat de mio’s die draai-
den op stilgezette molens actief kunnen blijven met hun opleiding. Dankzij hulp van een groot aantal 
molenaars is het gelukt om alle mio’s geplaatst te krijgen op een molen die draait. Een mooi resul-
taat! 
 

4. Samenstelling afdelingsbestuur 
Op 23 december hebben wij jullie in Bestuursnieuws nr. 7 het voorstel van het afdelingsbestuur voor-
gelegd om Peter Ronner te benoemen tot voorzitter van onze afdeling en Arie Verhoeff en Aart de 
Bruijn te herbenoemen als bestuursleden. Tegen deze voorstellen zijn geen bezwaren ingediend, al-
leen blijken van instemming. Het landelijk bestuur heeft de benoemingen formeel bevestigd. 
We zijn dan ook blij jullie te kunnen meedelen dat Peter Ronner binnenkort de voorzittershamer 
overneemt van Harke Slagter. Het bestuur dankt Harke van harte voor zijn inzet als voorzitter in de 
afgelopen jaren. We zullen op een nader tijdstip hopelijk in een gezamenlijke bijeenkomst daar nog 
bij stil kunnen staan. Zoals eerder gezegd vertrekt Harke niet uit het bestuur, hij blijft als bestuurslid 
en penningmeester zijn bijdrage leveren. 
 


