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Jaarverslag 2021 van de Technische Commissie
Samenstelling Commissie
In 2021 werd de commissie bemand door de heren Douwstra (voorzitter), De Vries (secretaris), Kunnen,
Klöpping, De Maat en Wieringa. De TC heeft vanwege de Coronapandemie slechts 4 bijeenkomsten met
de technisch adviseur over de voortgang van de werkzaamheden aan de 10 monumentale molens
gehouden.
Technisch adviseur
Wieringa Molenbouwadvies heeft als technisch adviseur van de molenstichting de voorbereiding en
begeleiding van de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de molens uitgevoerd. Voor een
overzicht van de werkzaamheden aan de molens wordt verwezen naar het verslag 2021 van Wieringa
Molenbouwadvies.
Herstel roedebreuk van de poldermolen De Dellen in Nieuw-Scheemda
Op 27 september 2020 is de binnenroede van de poldermolen De Dellen afgebroken. In het voorjaar van
2021 is een subsidieaanvraag voor herstel van de molen bij de provincie ingediend. Deze aanvraag is
niet gehonoreerd. De Dellen heeft de 2e prijs ontvangen bij de landelijke molenactie. In het najaar van
2021is er opnieuw een subsidieaanvraag voor herstel van de molen bij de provincie ingediend.
SIM werkzaamheden
Voor de werkzaamheden in 2021 aan de 10 monumentale molens is volgens planning gebruik gemaakt
van de SIM-subsidies van de rijksoverheid, bijdragen van de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt
en het waterschap Hunze en Aa’s en donateurs. Drie molenmakers en 3 schildersbedrijven hebben bij de
molens diverse onderhoudswerken in 2021 uitgevoerd. Bij alle molens zijn bliksembeveiliging en de
brandblussers geïnspecteerd.
Herstel aardbevingsschade aan de molens
Voor de Entreprise worden in 2022 plannen voor inrichtingswerkzaamheden opgesteld.
Restauratie Westerse molen te Nieuw Scheemda
De restauratie voor het vervangen van de voeghouten is afgerond met heropening van de molen op 19
september 2021.
Restauratie Motorhuisje bij korenmolen Windlust in Overschild
De restauratie van het motorhuisje is ook op 19 september 2021 afgesloten met de heropening op 19
september 2021, waarbij de Bronsmotor voor de 1e keer heeft gedraaid.
Molenbiotopen
Met de gemeente Midden-Groningen is overleg geweest over het gedeeltelijk kappen van de bomen aan
de noordzijde van de molen in Harkstede en over de herbouw van de woningen in Overschild.
Voorzieningen voor de molens
Aan de plannen voor de elektriciteit-, water- en toiletvoorzieningen voor de molens is in 2021 niet
gewerkt. Financiering moet de komende jaren worden gezocht voor de uitvoering van de voorzieningen.
Overleg met de molenaars
Er is vanwege de coronamaatregelen geen overleg geweest met de molenaars over de voorgenomen
werkzaamheden in en bij de molens in 2021.
Veiligheid in de molens
De Risico- Inventarisatie & Evaluatieplannen van de molens zijn gedateerd. De RI&E plannen worden in
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2022 in overleg met de molenaars opnieuw opgesteld volgens een digitaal model van De Hollandsche
Molen.
Werkzaamheden in en bij de molens in 2021
In 2022 zijn o.m. de volgende werkzaamheden gepland voor en bij de molens:
-

Restauratie van de poldermolen De Dellen te Nieuw Scheemda.
Vervanging van de paal van de tjasker in Nieuw Scheemda.
Actualisatie van de RI&E’s van de molens.
Inventarisatie uitvoeren en beleid opstellen voor de molenerven.
Beschrijving van de werkzaamheden van de Technische Commissie.

Klussenteam
Eind 2020 is gestart met de opzet van een klussenteam voor onderhoudswerkzaamheden bij molens.
Het klussenteam gaat op de begane grond van de korenmolen De Noordstar in Noordbroek een
werkruimte inrichten. Zie voor de werkzaamheden het aparte verslag van het klussenteam.

Veendam, 26 januari 2022
Grieto de Vries, secretaris TC.

Poldermolen De Dellen na de roedebreuk op 20 september 2020
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Jaaroverzicht Klussenteam 2021
In 2021 is het klussenteam voor het eerst bij elkaar gekomen. Daarvoor hebben we veelal via
de mail met elkaar gesproken of hebben we elkaar gezien bij andere bijeenkomsten.
Als coördinator van het team ben ik wel actief geweest op de achtergrond. Ik ben zelf
verdergegaan met het opvragen van offertes voor het opknappen van de Tjasker en heb me
beziggehouden met het regelen van een werkplek.
De goedkeuring ligt nu bij het bestuur.
Corona heeft ons nog tegengehouden om er volop voor te gaan en ook het uitblijven van
besluiten van het bestuur heeft ervoor gezorgd dat we nog niet hebben kunnen starten bij
de Entreprise. Ik hoop dat 2022 meer klusdagen gaat opleveren dan 2021 en dat we ook een
mooie thuisbasis kunnen gaan opbouwen vanwaar de klussers kunnen werken.
Het klussenteam heeft een valse start gemaakt maar ik denk dat met de tijd we er wel
komen.
Jacco de Maat

