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Winter 2021





In het jaar 2021 heeft de molen
430.556 omwentelingen
gemaakt.
De tellerstanden waren als
volgt:
- 1 januari 2021: 364024
- 31 december 2021: 794580

Omwentelingen

Bezoek



Ondanks de Corona maatregelen was er toch nog heel wat
bezoek in 2021.
Kunsthandelaar Sander Bĳl kwam met een aantal
zeventiende eeuwse schilderĳen (met een waarde van 1,5
miljoen euro) voor een fotoshoot.
Alhoewel Molendag dit jaat wederom niet doorging, werd
bezoek voor Open Monumentendag wel (buiten) ontvangen.
Verder kwam de nieuwe burgemeester van Alkmaar, Anja
Schouten langs, die een rondleiding door de Oudorperhout
kreeg. Er kwam een klas basisschoolleerlingen die geholpen
hebben met kruien. Het bruidspaar Jolien en Ben kwamen
binnen foto’s maken omdat het buiten regende. De voorzitter
van vereniging De Hollandsche Molen Nico Salm heeft
molenaar Nel van Leĳen een nieuw getuigschrift overhandigd.
Ook werd zĳ op de foto gezet door Johan Witteman. En in
oktober waren de zes nog in leven zĳnde oprichters van het
Gilde van Vrĳwillige Molenaars bĳeen gebracht voor een
reünie met pannenkoeken, net zoals in 1967.



ErfKluswerk





Er werd in 2021
weer heel wat
werk verzet. De
hele oever van de
hoornsevaart werd
voorzien van een
nieuwe damwand
bestaande uit
zeven meter lange
ĳzeren platen
waarover bĳ de
molens een deksel
is geplaatst.
Alhoewel het een
half jaar lang
aardig wat overlast
gaf, zĳn we er heel
blĳ mee.

De
Monumentenwacht
heeft de molen
geinspecteerd,
waarbĳ ze ook op
de kap klommen
en een mooi
winterlandschap te
zien kregen.

Alle hekken
rondom de molen,
de
toegangshekken
en het
schouwbord zĳn
geschilderd.

Bĳ de
toegangsdeuren
zĳn handgrepen
gemaakt en
geplaatst.



Alle zeilen zĳn in zeer slechte staat.
Twee ervan waren zo slecht dat ze in
afwachting van de nieuwe roeden en
zeilen vervangen werden door twee
tweedehands zeilen. Helaas raakte
tĳdens het draaien een zeil los en
wikkelde zich om de askop.
Molenmaker Jan Poland moest er aan
te pas komen. Geluk bĳ een ongeluk
was dat werd ontdekt dat het waterbord
geheel verrot was. Alles is weer
hersteld, zo ook de loszittende schoor
van de hangenier. De ramen en deuren
beneden zĳn beter geïsoleerd. De
rietdekker heeft het riet bovenaan de
romp rondom vastgeklopt en Martĳn
Vaags heeft de roeden opgemeten ter
voorbereiding.



Hier



Op de warmste dagen gingen de
luiken ‘s morgens dicht en ‘s
avonds weer open. Zo bleef het
lekker koel binnen.

Erf



Op het erf zien we ieder jaar meer biodiversiteit.
Met behulp van een heleboel vrienden wordt een
deel van het gras eenmaal per jaar gemaaid en
het maaisel verwĳderd. Hierdoor wordt de grond
verarmd en komen er ieder jaar meer bloemen.
Dat is weer goed voor de bĳen. Verder heeft de
moestuin in 2021 een aantal verhoogde bedden
gekregen.



Hier



Pĳpleiding

Tot twee keer toe ging er
een pĳp over het erf van
Molen C, over de vaart
om aan de overkant in
de grond te verdwĳnen
voor het warmtenet. Het
is leerzaam om te zien
welk een afstand een
kraan kan overbruggen
zonder op een molenerf
te hoeven staan.

Eind januari volgt
eenzelfde operatie, maar
dan onder het molenerf
van de C.



Het RCE te Amersfoort



Overlast



Naast de gebruikelĳke overlast van schĳtende
aalscholvers werden we in 2021 opgeschrikt door
een aantal branden. Enkele auto’s waaronder die van
buurman Ruud werden in brand gestoken. Ook een
aanhanger en een boot in een straal van een paar
honderd meter van de molens vielen ten prooi aan
een pyromaan. De molenaars hebben overleg gehad
met de wĳkagent die het plaatsen van camera’s
adviseerde. Er zal ook extra gesurveilleerd worden.
Het is duidelĳk te merken dat er weer meer gevlogen
wordt. Soms lĳken de vliegtuigen wel rakelings over
de molens te vliegen.
Een echte plaag zĳn de honderden ganzen die in de
Oudorperhout wonen. Gelukkig helpen de meeuwen
mee om de hoeveelheid eieren te beperken. Ze
gooien deze vanuit de lucht op ons pad om ze te
kunnen opeten.
Doordat we de auto hebben weggedaan is ons
molenerf autovrĳ, een prachtig gezicht. Ons streven
is nog steeds om te proberen om van de Molenkade
een voetpad te maken met fietsers te gast en alleen
bestemmingsverkeer voor auto’s. We hopen dat dit
de service van de pakketdiensten ten goede komt die
vaak niet over het fietspad doorrĳden en waardoor de
pakketjes niet bezorgd worden.



Zoals al eerder vermeld waren er meerdere grote projecten rondom de molens. Er werkt gewerkt aan
het warmtenet. De Molenkade was afgesloten, omdat de kranen de warmtebuizen over de Hoornse
Vaart tilden.Tegelĳkertĳd werden een aantal bruggen in de Oudorperhout vervangen. Hiervoor was een
kraan nodig die over meer dan tweehonderd rĳplaten richting molen E reed, omdat ze het asfalt niet
wilden beschadigen. Op een gegeven moment dachten we dat de enige manier om de molen te
bereiken per boot zou zĳn, maar dat bleek achteraf niet nodig. Een woud van gele borden zorgde alleen
nog maar voor meer verwarring. Gelukkig stond molen D met een pĳl goed aangegeven en was molen
E bereikbaar!



De grootste klus van 2022 zal de vervanging van het
wiekenkruis zĳn. We kĳken ernaar uit en tegelĳkertĳd
zien we er tegenop.
Qua schilderwerk zĳn de kap en de kuip dringend aan
een grote beurt toe, dit stond per slot van rekening al
twee jaar geleden op de planning.
Het nieuwe hek langs de oever moet nog geplaatst
worden en ook een deel van het molenhek wat tĳdens
de oeverwerkzaamheden gesneuveld is wacht nog op
vervanging.
De schuur is in 2022 aan de beurt voor een
schilderbeurt volgens onze driejaarlĳkse cyclus.
Misschien zou de keuze voor houtcoat eens
geëvalueerd moeten worden.
Natuurlĳk zullen we ook in Coronatĳden zoveel mogelĳk
laten zien hoe belangrĳk molens zĳn om te behouden.
In het jaar van de molenaar, wat niet geheel toevallig
samenvalt met het 50-jarig bestaan van het Gilde van
Vrĳwillige Molenaars zal de molen deelnemen aan de
wereldrecordpoging op 9 april.

Planning 2022


