Schagerbrug, 3 oktober

PERSBERICHT
De stichting De Zijper Molens (N-H) vervangt als eerste in Nederland haar deelbare roeden
Sinds begin maart dit jaar zijn er in Nederland 47 oude molens (soms eeuwen oud) op advies van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in overleg met de moleneigenaren stilgezet. In deze molens zijn
de afgelopen jaren deelbare roeden (wieken) toegepast. Deze zijn ontworpen omdat in die periode alleen de
lengte van een halve roede middels een verzinkbad kon worden geconserveerd om daarmee de levensduur
van de roeden te verdubbelen naar ongeveer 70 jaar. Nu is bij twee molens in den lande gebleken dat er
bouten van de boutverbinding tussen de twee halve roeden gebroken zijn. Na zorgvuldig onderzoek door de
door de RCE ingezette deskundigen is gebleken dat er twee degelijke oplossingen zijn. Of het vervangen van
de boutverbinding in een erkende werkplaats door een lasverbinding OF de roede in zijn geheel vervangen. De
kosten hiervan worden in zijn geheel gedragen door het rijk. De moleneigenaren mogen zelf beslissen voor
welke optie zij kiezen.
De stichting De Zijper Molens (N-H) heeft gekozen voor gehele vervanging van de roeden. Het betreft bij deze
stichting twee molens, de F en de D, die gezamenlijk drie roeden hebben die vervangen worden. Op
woensdag 8 november zullen de nieuwe roeden in beide molens met een telekraan worden ingestoken in het
ashuis in de kop van de molen. Dat betekent dat dit de eerste molens zijn in Nederland waarbij dit gebeurt.
Kortom: groot nieuws voor de molenliefhebbers in Nederland.
In de week na het steken van de roeden zullen de roeden zo als dat heet weer opgehekt en voorzien worden
van borden (planken) zodat deze molens vervolgens weer fier in de wind hun rondjes kunnen draaien.
De planning is om de eerste roede om ongeveer 11.00 in de molen F te gaan steken. Deze molen staat aan de
Groote Sloot 33, 1754 JC Burgerbrug.
De aannemer is molenbouwer Poland uit Oterleek en de leverancier van de ruim 20 meter lange roeden is het
staalbedrijf Blom uit Opmeer.
Verdere berichtgeving over het probleem met de deelbare roeden kunt u vinden op de hierbij aangegeven
sites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/rijksdienst-onderzoekt-mogelijke-gebreken-molens
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/molens-met-gebreken-staan-nog-stil
https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/herstel-van-de-molens-die-nu-stil-staan
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