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Objectgegevens 
Objectnummer : Peenm12030 
Object : Molen Rijn en Zon 
Gelegen te : Adelaarstraat 30 Utrecht 
Eigenaar/beheerder : Utrechtse Vastgoed Organisatie 
Adres eigenaar : Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Rijksmonumentnummer  : 36000 
Categorie : 09 Molens 
   Inspectiegegevens 
Inspectienummer : 12030.12 
Inspectie uitgevoerd door : ,   
Inspectiedatum : 11-9-2012 12-9-2012     
Aanvang inspectie : 07.45 07:45     
Einde inspectie : 16:45 15:45     
Aantal inspectie-uren : 9 x 2 8 x 1     
Totaal aantal uren 26,00 – 1,50 uur pauze = 24,50 uur + 5 uur administratie = 29,50 uur 
 
Algemeen 
De constructieve toestand (casco) van de molen is, behoudens dat van de kapconstructie, gevlucht en het kruirad, 
redelijk te noemen.  
De constructieve toestand van de kapconstructie, gevlucht en het kruirad is matig tot plaatselijk slecht. 
De onderhoudstoestand is matig. 
Door de in slechte staat verkerende “kop” van het linker voeghout, staat de molen ruim 2 jaar “stil”. 
Mede gezien het feit van de slechte onderhoudstoestand van het gevlucht en kruirad is tijdens onze inspectie niet 
met de molen gekruid en/of gedraaid. 
Bij de uitvoering van de inspectie is de vrijwillige molenaar en bewoner de heer  aanwezig geweest. 
Ter oriëntatie is aangehouden Merelstraat = oostzijde 

 
Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische 

staat 
termijn 

- gezien de matig tot plaatselijk slechte staat van onderhoud is het aan te 
bevelen een totaal groot onderhouds c.q.restauratieplan voor de molen op 
te stellen. 

   

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Volgens de geldende normen en richtlijnen voldoet de molen niet aan de eisen. 

 
Bijlagen 
- fotobijlage 
 
Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht 
- geen 

 
Verwerkte materialen 
- geen 
 

 
 

 





























Nummer 12030 Object Molen Zon en Rijn 
Adres Adelaarstraat 30  

Foto bijlage 

blad 1 
 

 
Plaats Utrecht 

 

  

 

Foto 1: zie rubriek 1.2 
losgekomen en verweerd voegwerk 
 

 

Foto 2: zie rubriek 1.2 
voegwerk in het verleden onvoldoende diep 
uitgehakt waardoor onvoldoende hechting 
van het nieuw aangebrachte voegwerk. 
 
 
 

 

Foto 3: zie rubriek 1.2 
losgekomen en verweerd voegwerk 
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Adres Adelaarstraat 30  

Foto bijlage 
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Plaats Utrecht 

 

  

 

Foto 4: zie rubriek 1.2 
afschilfering/kapotte baksteen 

 

Foto 5: zie rubriek 1.2 
scheurvorming westzijde 



Nummer 12030 Object Molen Zon en Rijn 
Adres Adelaarstraat 30  

Foto bijlage 
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Plaats Utrecht 

 

  

 

Foto 6: zie rubriek 1.2 
plaatselijk mosgroei en afschilferende 
stenen 

 

Foto 7: zie rubriek 1.5 
inrotting ondereinden van de invaartdeuren 
aan de westzijde 

 

Foto 8: zie rubriek 1.5 
inrotting terrasdeuren balkon zuid/westzijde 
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Plaats Utrecht 

 

  

 

Foto 9: zie rubriek 1.5 
fors ingerotte stellingdeuren 

 

Foto 10: zie rubriek 1.3 
lichte inrotting stellingschoren 

 

Foto 11: zie rubriek 1.3 
fors ingerotte stellingliggers ter plaatse van 
de muuroplegging 
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Foto 12: zie rubriek 1.3 
fors ingerotte stelling liggers ter plaatse van 
de muuroplegging 
 
 
 
 

 

Foto 13: zie rubriek 1.3 
ingerotte stellingplanken   
 

 

Foto 14: zie rubriek 1.3 
ingerotte stellingplanken 
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Foto bijlage 
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Plaats Utrecht 

 

  

 

Foto 15: zie rubriek 5.4.4 
fors ingerotte heklat 
 

 

Foto 16: zie rubriek 5.4.4 
ingerotte onderdelen van de fokwieken 

 

Foto 17: zie rubriek 5.4.4 
ingerotte onderdelen van de fokwieken 
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Foto 18: zie rubriek 5.3.2 
fors ingerotte roedewiggen (ter plaatse van 
de askop) 

 

Foto 19: zie rubriek 5.3.2 
ernstige roestvorming van de roeden ter 
plaatse van askop 

 

Foto 20: zie rubriek 5.3.2 
roestvorming roede en ingerot vulhout 
tussen roede en askop 
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Foto 21: zie rubriek 2.1 
ernstige inrotting en aantastingen van de 
bonteknaagkever in het linker voeghout 

 

Foto 22: zie rubriek 2.1 
Gescheurd/ gebroken linker voeghout 

 

Foto 23: zie rubriek 2.1 
forse wind- en droogte scheuren in het 
linker voeghout 
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Foto 24: zie rubriek 2.1 
ernstige inrotting linker luik in het 
voorkeuvelens 

 

Foto 25: zie rubriek 2.1 
forse zwamvorming voorkeuvelens 

 

Foto 26: zie rubriek 2.1 
ernstige inrotting rechter zwaardstuk aan 
het voorkeuvelens 
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Plaats Utrecht 

 

  

 

Foto 27: zie rubriek 2.1 
ernstige inrotting en zwamvorming 
spantring, ondereind spant en dakbeschot 
ter plaatse van spruitluiken 

 

Foto 28: zie rubriek 2.1 
inrotting windpeluw en weerstijl 

 

Foto 29: zie rubriek 2.1 
ernstige inrotting onderzijde windpeluw 
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Foto 30: zie rubriek 2.1 
ernstige inrotting onderzijde windpeluw 

 

Foto 31: zie rubriek 2.2 
Voorkomende plooivorming in de 
bitumenweefselbedekking op de molenkap 
 

 

Foto 32: zie rubriek 2.2 
uitgezakt/losgetrokken 
bitumenweefselbedekking op de molenkap 
ter plaatse van het voorkeuvelens 
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Foto 33: zie rubriek 2.2 en 2.4 
gescheurd/uitgezakt bitumenweefsel ter 
plaatse van spruitluiken 
 

 

Foto 34: zie rubriek 2.2 
inrotting steenbord 

 

Foto 35: zie rubriek 1.6 
ernstige inrotting van de spaken in het 
kruirad ter plaatse van munnik 
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Foto 36: zie rubriek 1.6 
ernstige inrotting spaken (kruirad) ter 
plaatse van munnik 
 

 

Foto 37: zie rubriek 1.6 
inrotting lange spruitbalk ter plaatse van 
wind- en droogtescheuren 

 

Foto 38: zie rubriek 1.6 
inrotting lange spruitbalk ter plaatse van 
wind- en droogtescheuren 
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Foto 39: zie rubriek 1.2 em 3.3 
verzand/weggespoeld binnenpleisterwerk 
westzijde  

 

Foto 40: zie rubriek 1.2 en 3.1 
inrotting vloerdelen ter plaatse van de 
aansluiting tegen het muurwerk 

 

Foto 41: zie rubriek 6.1 
minimale ruimte tussen het maanijzer 
(vangstukken) en de stalen band om het 
bovenwiel 
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Foto 42: zie rubriek 6.1 
minimale ruimte tussen maanijzer 
(vangstukken) en stalen band bovenwiel 

 

Foto 43: 
overzicht foto zuid/oostzijde  
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Foto 44: 
overzicht foto zuid/westzijde 

 















Conclusies en aanbevelingen 

Ongeacht het type wieksysteem worden de volgende zaken opgemerkt: 

1. Er wordt een wijziging toegebracht aan het monument wat inhoudt dat er een 

omgevingsvergunning gevraagd wordt. Indien er door de gemeente een advies wordt gevraagd 

aan de RCE(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), wordt door hen vermoedelijk een 

bouwhistorische verkenning van het wiekenkruis verlangd.  

2. Aangezien de wieken moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud, wordt aanbevolen extra 

aandacht te vestigen op een duurzame materiaalkeuze: het toepassen van aluminium 

plaatmateriaal, houtsoorten met kwaliteitsklasse I en een onderhoudsarm verfsysteem.  

3. Vanuit historisch perspectief wordt aanbevolen om de verschillende kleuren vast te leggen 

die het wiekenkruis ooit heeft gehad, mede in relatie met punt 1. Dit kan aan de hand van 

historische afbeeldingen en overige bronnen. Op basis van deze gegevens kan een 

kleurenschema voor het nieuwe wiekenkruis vastgesteld worden. 

 

Aan de hand van een aantal factoren kan een afweging gemaakt worden voor het toe te passen 

wieksysteem.  

 

Kosten: Het aanbrengen van variant 1 of 2 ontloopt elkaar niet veel. Vanwege het aanbrengen 

van een uitgebreider hekwerk en het leveren van molenzeilen is het wieksysteem met 

fokwieken iets duurder in aanschaf. 

 

Onderhoud: De onderhoudskosten zullen op korte termijn(circa eerste 20 jaar) nagenoeg gelijk 

liggen. Op langere termijn zal de zelfzwichting  wat meer onderhoud vragen omdat er meer 

lagerpunten zijn.  

 

Historische waarde: De molen is 36 jaar voorzien geweest van zelfzwichting. Het wieksysteem 

met zelfzwichting past beter bij het verhaal van de molen omdat dit systeem mag worden 

gezien als een toonbeeld van de modernisatie van windmolens in de 19
e
 eeuw. Het terug 

aanbrengen van het systeem zou een hommage zijn aan de Utrechtse molenaars die hun tijd 

ver vooruit waren, zie “geschiedenis”. 

 

Gebruiksgemak voor de molenaar: Het in bedrijf stellen van de molen is met beide systemen 

snel gebeurd. Voordeel bij de zelfzwichting is dat er niet met zeilen gewerkt hoeft te worden wat 

tijd scheelt. Op basis van ervaringen met beide wieksystemen kan gesteld worden dat een 

molen met zelfzwichting met een constanter toerental loopt dan een molen met fokwieken. Dit 



wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het zelfregulerende oppervlak bij zelfzwichtende wieken 

groter is dan bij fokwieken.  

 

Rendement en trekkracht: Een fokwiek levert over het algemeen meer trekkracht dan een 

wiekenkruis met zelfzwichting en een Oud-Hollandse ophekking. Dit is vooral merkbaar bij lage 

windsnelheden. Een molen met fokwieken zal dan sneller belast kunnen werken.  

 

Veiligheid 

Op dit gebied hebben beide systemen hun voor en tegens. Bij een stilstaande molen blijven 

fokwieken trekkracht ontwikkelen waardoor de rem(vang) van de molen zwaarder wordt belast. 

Echter is dit systeem niet gevoelig voor het achteruit draaien van de molen op het moment dat 

de wind tegen de achterzijde van het gevlucht blaast. Het wieksysteem met zelfzwichting heeft 

dit nadeel wel omdat dan de kleppen dicht willen slaan en de wieken achteruit willen gaan 

draaien.   

 

Zeldzaamheid: Het wieksysteem met zelfzwichting is thans vooral aanwezig op molens in 

Noord-Nederland. In West- en Midden-Nederland is het systeem geheel “uitgestorven”. Het 

wieksysteem met fokwieken komt aanmerkelijk meer voor, in de provincie Utrecht zijn er thans 

nog 8 molens mee voorzien. 

    

Energieopwekking: Indien men kiest voor een nevenfunctie als stroomopwekking, is het 

voornamelijk van belang dat de molen met een zo constant mogelijk toerental loopt en al bij een 

laag toerental begint te leveren. 
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De gemeente Utrecht is voornemens deze opdracht aan uw onderneming te gunnen, onder voorwaarde 
dat de verificatiebespreking voor beide partijen een goed resultaat oplevert en de afgewezen 
inschrijver niet in rechte tegen dit voorgenomen besluit opkomen. De afgewezen inschrijver is hiertoe 
tot en met 8 mei 2015 in de gelegenheid gesteld. Graag nodig ik u hierbij uit voor de 
verificatiebespreking op donderdag 30 april om 10.30 uur in Fort de Gagel in Utrecht. Verder wil ik u 
ook graag laten weten dat de vergunningsprocedure wat langer duurt dan we gehoopt hadden. De 
aanvraag ligt nu tot 14 mei ter inzage. Daarna start de periode van zes weken dat er bezwaar kan 
worden ingediend. Teun Winkelman zal u maandag bellen om nader af te stemmen. 
 



Interne Bedrijven 
Concerninkoop 
Postadres  Postbus 10080, 3505 AB Utrecht 
Telefoon 030 -    Fax 030 -  
www.utrecht.nl/concerninkoop 

   
Heijmans Civiel B.V. 
Ter attentie van de heer   

@heijmans.nl   
Graafsebaan 67 
5248 JT Rosmalen 
 

 
   

 

Behandeld door  Datum 17 april 2015 
    
E-mail @utrecht.nl Onderwerp Aanbesteding ‘Restauratie Molen 

Rijn en Zon’ kenmerk 1100006906    
   
  
Geachte heer   

Naar aanleiding van de door de gemeente Utrecht geïnitieerde aanbesteding 'Restauratie Molen Rijn en 
Zon’ met kenmerk 1100006906 bericht ik u dat uw onderneming vooralsnog niet in aanmerking komt 
voor gunning van de opdracht.  
 
Beoordeling van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden op basis van het gunningscriterium 
economisch meest voordelige inschrijving. Hieronder is een gedetailleerde onderbouwing van de score 
en beoordeling opgenomen. 
 
Wens 1, Communicatie 
U heeft op deze wens de hoogste score behaald. Uw uitwerking is aansprekend. U geeft aan duidelijk 
betrokken te zijn bij het werk en u neemt de opdrachtgever en het wijkteam werk uit handen door zelf 
initiatieven te ontplooien naar de omwonenden. Verder heeft u bijvoorbeeld gedurende de hele 
bouwperiode een klachten-telefoonnummer beschikbaar. 
 
Wens 2, Beperken overlast omwonenden 
U heeft op deze wens de hoogste score behaald. Zo is bijvoorbeeld mogelijk voorkomende overlast 
goed doordacht en uitgesplitst naar verschillende soorten hinder, waarvoor maatregelen en 
oplossingen worden aangedragen. Verder heeft u goed duidelijk gemaakt dat werken zonder overlast 
op deze plek niet mogelijk is, maar dat u er alles aan doet om dit zoveel mogelijk te beperken. 
 
Wens 3, Totale inschrijfprijs 
Deze wens is beoordeeld conform de formule zoals weergegeven in de inschrijvingsleidraad. 
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Aanbesteding 'Restauratie Molen Rijn en Zon', met kenmerk 1100006906 
Bronversie: Uitvoeringsverklaring onderaannemer 3v1, 20130710 

Uitvoeringsverklaring onderaannemer 
(Document bij aanbesteding Restauratie Molen Rijn en Zon, kenmerk 1100006906) 
 
Verklaring ten behoeve van de aanbesteding Restauratie Molen Rijn en Zon, kenmerk 1100006906 
 
Ondergetekenden: 
 
Bouwbedrijf de Witte bv, statutair gevestigd te Staphorst,  kantoorhoudende te Wethouder 
Timmermanstraat 3 te Staphorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost Nederland onder 
nummer 05068186, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Directeur G de Witte in 
zijn/haar hoedanigheid van Directeur , hierna te noemen Bouwbedrijf de Witte bv te Staphorst 
 
en 
 
Molenbouwer de Jongh bv, statutair gevestigd te Veldhoven, kantoorhoudende te de Withstraat 19 
5503 XJ Veldhoven , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te veldhoven  onder nummer 
17078190, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur J de Jongh in zijn/haar 
hoedanigheid van directeur, hierna te noemen onderaannemer; Molenbouw de Jongh bv te Veldhoven 
 
hierna gezamenlijk te noemen Partijen, 
 
overwegende dat: 
 
- Gemeente Utrecht, hierna te noemen Aanbesteder het project Restauratie Molen Rijn en Zon, 

wenst tot stand te brengen en deze opdracht door middel van een aanbesteding wenst te 
plaatsen; 

 
- Inschrijver in dat kader voornemens is een inschrijving te doen; 
 
- Bouwbedrijf de Witte bv Onderaannemer nodig heeft om te kunnen voldoen aan de door de 

Aanbesteder terzake de aanbesteding gestelde geschiktheidseisen en/of selectiecriteria; 
 
- Partijen in dat kader jegens de Aanbesteder wensen te verklaren dat, indien Inschrijver het werk 

gegund krijgt, Inschrijver Onderaannemer als onderaannemer zal inzetten voor het uitvoeren van 
de overeenkomst. 

 
Partijen verklaren jegens Aanbesteder het navolgende te zijn overeengekomen: 
 
dat, indien Bouwbedrijf de Witte bv, de opdracht: Renovatie Molen Rijn en Zon 
gegund krijgt, Molenbouw de Jongh bv het opdrachtonderdeel/de opdrachtonderdelen  
Molenbouw volgens open begroting zal uitvoeren.  
 
Aldus overeengekomen te Staphorst op 11 april 2015 
 
Bouwbedrijf de Witte bv Onderaannemer: Molenbouw de Jongh bv 
 
 
G de Witte  J de Jongh 
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Opgave referenties
Document bij aanbesteding 'Restauratie Molen Rijn en Zon

Naam inschrijver__Bouwbedrijf de Witte bv_________________________________

Werk Naam opdrachtgever 
(referent)

NAW opdrachtgever 
(referent)

Contactpersoon 
opdrachtgever 

(referent)

Telefoonnummer 
contactpersoon 

(referent)

E-mail adres 
contactpersoon 

(referent)

Datum (op)levering 
/ datum afronding 

opdracht

Beschrijving werkzaamheden, indien van toepassing 
toegepast concept.

Beroept u zich op de ervaring 
van een onderaannmer?

NAW Onderaannemer

1 U heeft een monumentaal pand gerestaureerd met gebruik van kalkmortels. Utrechts Landschap Bunninkseweg 39 De Bilt Hr 030- @utrechtsland
schap.nl

2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

nee

2 U heeft het gaand werk van een molen gerestaureerd. Utrechts Landschap Bunninkseweg 39 De Bilt Hr 030- @utrechtsland
schap.nl

2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

ja Molenbouw de Jongh

3 U heeft het staand werk van een molen gerestaureerd. Molen in Eerde/Best Dhr de Jongh 2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

ja Molenbouw de Jongh

2 U heeft molenwieken met zelfzwichting gebouwd. Molen in Oude Molen 
Brabant

   Dhr de Jongh 2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

ja Molenbouw de Jongh
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Opgave referenties
Document bij aanbesteding 'Restauratie Molen Rijn en Zon

Naam inschrijver__Bouwbedrijf de Witte bv_________________________________

Werk Naam opdrachtgever 
(referent)

NAW opdrachtgever 
(referent)

Contactpersoon 
opdrachtgever 

(referent)

Telefoonnummer 
contactpersoon 

(referent)

E-mail adres 
contactpersoon 

(referent)

Datum (op)levering 
/ datum afronding 

opdracht

Beschrijving werkzaamheden, indien van toepassing 
toegepast concept.

Beroept u zich op de ervaring 
van een onderaannmer?

NAW Onderaannemer

1 U heeft een monumentaal pand gerestaureerd met gebruik van kalkmortels. Utrechts Landschap Bunninkseweg 39 De Bilt Hr 030- @utrechtsland
schap.nl

2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

nee

2 U heeft het gaand werk van een molen gerestaureerd. Utrechts Landschap Bunninkseweg 39 De Bilt Hr 030- @utrechtsland
schap.nl

2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

ja Molenbouw de Jongh

3 U heeft het staand werk van een molen gerestaureerd. Utrechts Landschap Bunninkseweg 39 De Bilt Hr 030- @utrechtsland
schap.nl

2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

ja Molenbouw de Jongh

2 U heeft molenwieken met zelfzwichting gebouwd. Utrechts Landschap Bunninkseweg 39 De Bilt Hr 030- @utrechtsland
schap.nl

2012 U kunt voor de beschrijving ook een apart blad gebruiken en 
toevoegen aan uw aanmelding (max. 1 A4 per 
referentieproject).

ja Molenbouw de Jongh















Gesprek van  en  met  d.d. 21 mei 2015, 
naar aanleiding van de door hem verzonden brief d.d. 12 april 2015. 
 
 
Door  aangedragen punten van zorg: 
 

• Restauratie van het voeghout voor: 
Voeghout is op 2 plekken spontaan gekraakt. Dit was in 1913 al tweedehands, dus niet 
“origineel”. Wordt nu met epoxy verstijfd, maar epoxy vangt de krachten anders op en zorgt 
voor verandering van de veerkracht. Is het niet beter nu geheel te vervangen? 

 
• Voeghout achter (?): 

Is gemaakt van Frans eiken, geplaatst in 1976. Volgens  slecht hout. Gelegenheid 
aangrijpen dat nu ook te vervangen? Deens eiken is beter. 

 
• Stelling liggers en schoren: 

Is de nu gekozen opleiding de goede? Is dit bij nog meer liggers nodig? 
 

• Kruivloer: 
Is ook slecht; bezien of deze ook vervangen moet worden. 

 
• Spruiten: 

Zijn door  voorzien van een afdekking van gegalvaniseerd plaatijzer. Dit voorkomt 
inwateren. Laten we dit zitten? 

 
• Voorkeuvelens: 

Is in 1976 vernieuwd. Nu wordt gerepareerd met liplassen en epoxy. Zelfde probleem als 
voorste voeghout t.a.v. stijfheid. Beter nu weer vervangen, is mogelijk ook goedkoper. 

 
• Roeden: 

Komen er roeden van cortenstaal of gedeelde roeden? In Haastrecht zijn bi gedeelde roeden 
de bouten los gekomen. 
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5. Brieven t.b.v. communicatie voorafgaand aan transport 
T.b.v. de projectraming levert  zijn kosten voor projectleiding aan.  deze kosten zijn aangeleverd 
De vraag of de btw toebedeeld kan worden aan de gebouwonderdelen is uitgezet en blijkt mogelijk. Dit 
dient later met  en  te worden besproken voor de financiële verwerking (actie 

 
Daarnaast dienen voor de MJOP-werkzaamheden een aparte verplichtingnummer te worden aangevraagd 
(actie  
 

6. Omwonenden 
Voor de planning is het van belang om rekening te houden met de termijn van het gehuurde werkterrein. 
Hiervoor 
 

7. Bankgarantie 
 neemt contact op met Risicobeheer over de CAR verzekering. Wie moet de aanmelding van het 

project doen bij Risicobeheer? 
 

8. Communicatie 
A.s. donderdag bespreken  en  met  over de communicatie omtrent het afhalen van de 
molenkap. Dan zal worden besproken welke pers we kunnen uitnodigen en hoe we hieraan invulling geven.  
Daarnaast leggen we aan de bestuur ondersteuners voor: 
- Wanneer het hijsen en transporteren op de planning staat; 
- Welke bestuurder dit pand in zijn portefeuille heeft. 
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6. Volgende zaken met Bureau Groen (  afstemmen: 

- Bouwhekken rondom het werkterrein op de Merelstraat � wie regelt dat? 

- Contact met  over plaatsen bebording � wanneer, kosten en nog onderdelen 

aanleveren? 

- Verkeersregelaars rondom het werkterrein op de Merelstraat � wie regelt deze op de Merelstraat 

- Omtrent veiligheid tijdens het hijsen: - wie is coördinator, wie stuurt verkeersregelaars aan, wie 

plaatst bouwhekken? 

- Wie voert de nulmeting uit voorafgaand aan het transport �  geeft aan de De Witte dit zal doen in 

de week ervoor, maar zal nog worden afgestemd met  

 



Agenda startvergadering restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Donderdag 6 augustus 2015  10.00 uur 

Locatie: Molen Rijn en Zon  Adelaarstraat 30  Utrecht 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Opdrachtverlening 

5. Communicatie omwonenden / gemeente 

6. Parkeervergunningen 

7. Social return 

8. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

9. Vergunningen en handhaving 

10. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

11. Veiligheidsvoorzieningen algemeen / V&G plan 

12. Financiën:  

     Progonose  Betalingstermijnen 

     Termijnstaat 

13. Plaatsing reclameborden 

14. Vaststellen vergaderschema totale bouwtijd en plaats van samenkomst 

15. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 



Agenda startvergadering restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Donderdag 3 september 2015  10.00 uur 

Locatie: Molen Rijn en Zon  Adelaarstraat 30  Utrecht 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Communicatie omwonenden  

5. Parkeren  

6. Evaluatie hijs- en transportdag 

7. Social return 

8. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

9. Vergunningen en handhaving 

10. Bouwkundig werk inhoudelijk 

11. Molenmakerswerk inhoudelijk 

12. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

13. Veiligheidsvoorzieningen algemeen / V&G plan 

14. Financiën:  

     Progonose  Betalingstermijnen 

     Termijnstaat 

15. Plaatsing reclameborden 

16. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

17. Volgende vergadering 

18. Sluiting 



Agenda bouwvergadering 3 restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Donderdag 1 oktober 2015  10.00 uur 

Locatie: Molen Rijn en Zon  Adelaarstraat 30  Utrecht 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Social return 

5. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

6. Bouwkundig werk inhoudelijk 

7. Molenmakerswerk inhoudelijk 

8. Meer/minderwerk 

9. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

10. Veiligheidsvoorzieningen algemeen / V&G plan 

11. Financiën 

12. Plaatsing reclameborden 

13. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

14. Volgende vergadering 

15. Sluiting 

 

Overleg parkeren en communicatie omwonenden in separaat overleg.    



Agenda bouwvergadering 8 restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Woensdag 23 maart 2016  12.30 uur 

Locatie: Werkplaats Molenbouw De Jongh - Hoogeind 35  Veldhoven-Oerle 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Bouwkundig werk inhoudelijk 

5. Molenmakerswerk inhoudelijk 

6. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

7. Voorbereiding hijsdag kap / roeden 

8. Communicatie omwonenden  

9. Afhandeling werkterrein  

10. Meer/minderwerk 

11. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

12. Volgende vergadering 

13. Sluiting 

 

 



Agenda startvergadering restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Donderdag 2 juli 2010  9.00 uur 

Locatie: Fort De Gagel, Gageldijk 167, Utrecht 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Opdrachtverlening 

5. Communicatie 

6. Onderaannemers 

7. Social return 

8. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

9. Hijs- en transportplan 

10. Bouwkundig werk inhoudelijk 

11. Molenmakerswerk inhoudelijk 

12. Toezicht op de bouwwerkzaamheden / bezoekrapporten 

13. Vergunningen en meldingen aan gemeente Utrecht 

14. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

15. Veiligheidsvoorzieningen algemeen / V&G plan 

16. Garantiebewijzen (bestek) 

17. CAR-verzekering 

18. Financiën:  

     Aanneemsom 

     Weekstaten 

     Betalingstermijnen 

     Meer- en minderwerk 

     Bijkomend en aanvullend werk 

19. Reclameborden 

20. Adressering 

21. Vaststellen vergaderschema totale bouwtijd en plaats van samenkomst 

22. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 



BIJLAGE    N-001.BV.150702 

 

Bespreking punten aangevoerd door  

 

 Volledig vervangen van beide voeghouten in plaats van herstel met epoxy: Uitvoering blijft 

conform het bestek. 

 Herstel stelling met balkschoenen: Tijdelijke oplossing; blijft volgens het bestek. 

 Meer herstel kruivloer: Wordt in het werk bekeken. 

 Spruiten afgedekt met plaatijzer: Volgens JJ is het beter er dakleer op te branden. Wordt 

t.z.t. nader besproken. 

 Vernieuwen voorkeuvelens: Blijft volgens het bestek. 

 Losgeraakte bouten in deelbare roeden: Volgens JJ wordt nu een speciale constructie 

toegepast die dit voorkomt. 

 



Utrechtse Vastgoed Organisatie 

Beheer - Team Erfgoed en Cultuur 

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Telefoon 030 -  
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Verslag Bouwvergadering  
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01. 1 Opening   
  Door ernstige fileproblemen kan de vergadering pas om 09.25 uur worden 

geopend. 

 werkt bij de afdeling Portefeuillemanagement, welke optreedt 

als de eigenaar van de molen.  is gebouwenbeheerder bij de afdeling 

Vastgoedbeheer en uit dien hoofde toezichthouder op het werk. De overige 

aanwezigen kennen elkaar. 

 

  

01. 2 Verslaglegging   
 2.1 Ter vaststelling 

Het verslag van het verificatiegesprek d.d. 30 april 2015 is goedgekeurd en wordt 

ondertekend. 

  

 2.2 Actielijst 

De bij het verificatiegesprek opgekomen actiepunten worden bij de betreffende 

agendapunten van deze vergadering besproken. 

 

  

01. 3 Mededelingen   
 3.1 Mededelingen van de aannemer 

Geen mededelingen. 

  

 3.2 Mededelingen van bouwdirectie 

Geen mededelingen. 

  

 3.3 Mededelingen van de opdrachtgever 

Geen mededelingen. 

 

  

01. 4 Opdrachtverlening   
  De beroepstermijn voor de vergunning is verlopen zonder dat er beroep is 

ingesteld. De vergunning is daarmee onherroepelijk geworden en de aannemer mag 

ervan uitgaan dat de opdracht definitief is verleend. Een en ander wordt verder door 

de afdeling Concern Inkoop afgehandeld. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1e Bouwvergadering Verslag door  

Projectnaam Restauratie molen Rijn en Zon Datum verslag 10 juli 2015 

Projectnummer  Verzonden aan Aan- en afwezigen 

Datum 2 juli 2015 Vervolg 6 augustus 2015, 10.00 uur 

Tijdstip 09.00 uur  In de molen, Adelaarstraat 30 

Plaats Fort de Gagel   

 

Deelnemers 

Bouwbedrijf de Witte BV: G. de Witte (GW) 

 

 

Molenbouw de Jongh BV: J. de Jongh (JJ) 

Erfgoed Advies Groen: ), directievoerder 

Gemeente Utrecht UVO:  

 

Afwezig 

 

 

 

Agendapunten 



Utrechtse Vastgoed Organisatie 

Beheer - Team Erfgoed en Cultuur 

Datum <datum> 

 

 

01. 5 Communicatie   
  Binnenkort wordt door de gemeente een wijkbericht verspreid, waarin wordt 

aangegeven dat de werkzaamheden in de week van 10 augustus zullen starten met 

het verwijderen van de wieken en het afnemen van de molenkap. Voor verdere 

communicatie over de werkzaamheden en de overlast in deze eerste dagen is het 

nodig te weten wat daarover in de transportvergunning staat. 

JJ zegt dat de vergunning pas aangevraagd kan worden als de datum vaststaat. 

Transportbedrijf Baetsen heeft al wel contact gehad met de gemeente. Geregeld is 

dat de verkeerslichten op de kruising Talmalaan – Melis Stokestraat verwijderd 

kunnen worden. De aanvraagtermijn zal ongeveer drie weken duren. 

De eerste werkdag van De Witte na de bouwvakvakantie is dinsdag 11 augustus. 

Dan moet eerst de stelling worden afgedekt; daarna gaat De Jongh aan de gang met 

het afhekken van de wieken en losmaken van de staartbalken etc. De kale roeden 

kunnen dan worden uitgehesen, gevolgd door de balken. Ten slotte wordt de kap 

van de molen gehaald. Als datum voor hijsen en transport wordt vrijdag 14 

augustus gepland; uitwijkdata i.v.m. slecht weer zijn maandag 17 en dinsdag 18 

augustus. Er blijven een groot aantal onduidelijkheden: 

- Wie regelt het afzetten van de Merelstraat? 

- Wie zorgt voor bericht aan de omwonenden over parkeerverbod in de 

Merelstraat op de transportdatum? 

- Wie zorgt voor verdere begeleiding van het transport? 

- Wie zorgt voor stopzetten van het verkeer op de andere wegen naar het 

werkterrein aan de Gerbrandystraat? 

- Wie regelt een parkeerverbod langs de Draaiweg en de Oudlaan? 

- Et cetera. 

Het is zaak dat Baetsen nog deze week de vergunningaanvraag regelt en verdere 

afspraken met de betrokken personen binnen de gemeente maakt. TW heeft 

daarvoor al enige tijd geleden een aantal contactpersonen doorgegeven. 

JJ wil hijsen en transport overdag laten plaatsvinden. Verder zegt hij dat uit risico-

oogpunt de slagerswinkel tijdens de werkzaamheden gesloten moet zijn. Ook  

 en zijn vrouw moeten op die dag hun woning verlaten en hetzelfde geldt 

waarschijnlijk voor het pand aan de Merelstraat 2, waarin een woning, een 

Bed&Breakfast en een bedrijfje zijn gevestigd.  voorziet hierbij grote problemen. 

Nog afgezien van de onaannemelijkheid dat de slagerswinkel kan worden gesloten 

c.q. de daarmee samenhangende inkomstenderving verwacht hij dat er geen 

toestemming zal worden gegeven de transportroute overdag af te sluiten. Hij 

waarschuwt de aannemer er rekening mee te houden dat de werkzaamheden ’s 

avonds en ’s nachts moeten worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baetsen

/JJ/GW 

 

 

01. 6 Onderaannemers   
  De Jongh voert ook het dakdekkerswerk uit. GW maakt een lijstje van de overige 

onderaannemers. 

 

GW 

 

 

01. 7 Social return   
  GW heeft volgende week daarover een afspraak met de betreffende afdeling van de 

gemeente. 

 

GW 

 

 

01. 8 Werkplanning   
 8.1 Werkplanning van de aannemer 

GW heeft een globale planning aangeleverd; nadere detaillering volgt nog. Er 

worden geen problemen voorzien. Zodra de kap van de molen is, kan er een 

nauwkeurige tekening van de doorsnede van de bovenkant van de molenromp 

worden gemaakt. Herstel van het metselwerk moet zo spoedig mogelijk starten in 

verband met de lange droogtijd.  

Door opdrachtgever en directie wordt opgemerkt dat de planning nu 9 maanden is 

in plaats van 6 maanden. Dit wijkt af van de aanbestedingsvoorwaarden. 

 

GW 

 

GW 

 

 

 8.2 Werkplanning van de molenmaker 

Werk aan liggers en schoren van de stelling moet zo snel mogelijk worden 

uitgevoerd om het draagvermogen van de stelling te verbeteren. Het aanbrengen 

van de balkschoenen moet dus vroeg worden ingepland. Daarvoor is een 

 

 

 

 

 



Utrechtse Vastgoed Organisatie 

Beheer - Team Erfgoed en Cultuur 

Datum <datum> 

 

 

hoogwerker nodig die op de het trottoir en fietspad langs de Adelaarstraat en 

Merelstraat zal staan. Daarvoor moet mogelijk publiekrechtelijke toestemming en 

afzetting worden geregeld bij de gemeente. Ook dit werk zal voor een deel boven 

de slagerswinkel plaatsvinden, met mogelijk invloed vanuit de Arbowetgeving. Het 

is dus zaak hiervoor snel een detailplanning te maken. GW stemt een en ander af 

met de slager en betrokkenen binnen de gemeente. 

Terugplaatsen van de molenkap staat voorlopig gepland eind maart / begin april 

2016. Echter dient de kap teruggeplaatst te worden voor 1 februari 2016 in verband 

met het gebruik van het werkterrein. Hiervoor dient de planning nader bekeken te 

worden en een nieuw voorstel worden ingediend. 

 

GW/JJ 

 

 

GW 

 

 

 

GW/JJ 

 

 8.3 Werkplanning van de onderaannemers 

T.z.t. wordt bekeken of het schilderwerk naar voren kan worden gehaald. 

 

  

01. 9 Hijs- en transportplan   
  Naar aanleiding van het door de firma Baetsen opgestelde hijs- en transportplan is 

door  op 29 juni een e-mail met vragen verstuurd. Voor een deel zijn deze al bij 

agendapunt 5 besproken. De volgende punten zijn nog niet aan de orde geweest: 

- Uitvoering van het transport. Dit gebeurt in 2 fases: de vrachtwagen brengt 

eerst de roeden en balken naar de Gerbrandystraat en neemt daarvandaan 

de noodkap mee terug. Dan wordt de molenkap er af gehaald en de 

noodkap geplaatst. Daarna gaan vrachtwagen en kraanwagen naar de 

Gerbrandystraat om de molenkap op het werkterrein te plaatsen. 

- Doorslijpen van de wieken. In verband met de te verwachte geluidsoverlast 

zo snel mogelijk het verwachte tijdstip doorgeven. 

- Nulmeting Merelstraat en Gerbrandystraat. Moet door De Witte worden 

uitgevoerd voordat het hijsen en transporteren worden uitgevoerd. 

- Plaats op het werkterrein. Hiervoor wordt een inrichtingstekening van het 

werkterrein ter goedkeuring voorgelegd, uiterlijk een dag voor de volgende 

vergadering. 

- Uitsplitsing van de kosten. Volgens JJ €  kraankosten en €  

transportkosten. 

- Kosten De Witte. Ook de hoofdaannemer zal de hele dag bij de 

werkzaamheden aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

GW 

 

JJ 

 

 

01. 10 Bouwkundig werk inhoudelijk   
  Op dit moment nog geen punten van bespreking. 

 

  

01. 11 Molenmakerswerk inhoudelijk   
  Door  Wilten zijn een aantal opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het 

bestek. Deze zullen na de vergadering apart met JJ worden besproken. Zie de 

bijlage bij dit verslag. 

 

  

01. 12 Toezicht op de werkzaamheden / bezoekrapporten   
   houdt toezicht op beide werklocaties.  kijkt mee. Er zullen standaard 

bezoekrapporten worden opgemaakt. 

 

  

01. 13 Vergunningen   
  Bouw- en Monumentenvergunning zijn onherroepelijk geworden. 

Voor transportvergunning zie het besprokene onder agendapunten 5 en 9. 

 

  

01. 14 Bouwplaatsinrichting   
  Aan de Adelaarstraat is geen plaats voor materiaalopslag buiten de molen. Stenen, 

cement, hout, et cetera zullen dus in de molen moeten worden opgeslagen. Aan de 

Gerbrandystraat is ruimte voldoende voor een materiaalcontainer. 

 heeft binnenkort een afspraak met de locatiebeheerder van het terrein aan de 

Gerbrandystraat. Daarna worden sleutels van beide werklocaties aan de 

betrokkenen verstrekt. JJ heeft al een sleutel van de molen. 

 

 

 

 

 

 

 

     
     



Utrechtse Vastgoed Organisatie 

Beheer - Team Erfgoed en Cultuur 

Datum <datum> 

 

 

01. 15 Veiligheidsvoorzieningen    
  V&G-plan 

 stuurt een format voor het V&G-plan naar De Witte. GW vult dit aan. 

 

 

LT/GW 

 

 

01. 16 Garantie   
  Conform het daarover bepaalde in het bestek, paragraaf 03.04 op bladzijde 10, en 

in de algemene voorwaarden van de bestekitems. 

 

 

 

 

 01. 17 CAR-verzekering   
  GW verzorgt een kopie van de afgesloten CAR-verzekering. 

 

GW 

 

 

01. 18 Financiën   
 18.1 Aanneemsom, weekstaten, termijnen en factureren 

Goedkeuring van weekstaten door  van in te dienen termijnen door  

GW maakt een voorstel voor de verdeling in termijnen. De wijze van factureren zal 

worden aangegeven in de nog te versturen opdrachtbrief. 

 

 

GW 

 

 

 18.2 Meer- en minderwerk meldingen 

Meer- en minderwerk mag pas worden uitgevoerd en gefactureerd na schriftelijke 

toestemming van de directie. Dit geldt ook voor eventueel bijkomend en aanvullend 

werk. 

 

  

01. 19 Reclameborden   
   verzorgt een bouwbord dat bij de molen zal worden geplaatst. De naam van de 

aannemer en molenbouwer zullen hierop vermeld worden. Aan GW en JJ wordt 

verzocht digitaal hun bedrijfslogo’s aan te leveren. 

 

 

GW/JJ 

 

 

01. 20 Adressering 
 verzorgt een naam- en adreslijst van de bij dit werk betrokkenen. 

 

 
 

 

 

01. 21 Vergaderschema 
Locatie voor de vergaderingen is in principe in de molen, Adelaarstraat 30. 

GW heeft een voorkeur voor vergaderen op donderdag, omdat hij dan toch al in (de 

buurt van) Utrecht is. De volgende twee bouwvergaderingen worden gepland op 6 

en 27 augustus, ’s ochtends om 10.00 uur.  en  maken in overleg een verder 

vergaderschema voor de hele bouwperiode. 

 

 
 
 
 

/  
 

 

01. 22 Rondvraag 
JJ informeert naar de mogelijkheid van een parkeervergunning in de omgeving van 

de molen  zal nog verder uitzoeken wat de mogelijkheden zijn 

JJ zegt verder dat tijdens werkzaamheden aan de stelling en tijdens het 

schilderwerk geen auto’s rond de molen kunnen worden geplaatst om eventuele 

schades te voorkomen. T.z.t. moet dit met omwonenden worden gecommuniceerd. 

 

 
 

 
 

 

01. 23 Sluiting 
De vergadering wordt om 11.30 uur gesloten. 

 

  

 

 

Ondertekening 

Namens de directie      Namens de Aannemer 
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02. 1 Opening   
  Door vergadering wordt om 10.05 uur geopend. 

 

  

02. 2 Verslaglegging   
 2.1 Ter vaststelling 

Het verslag van de bouwvergadering d.d. 2 juli 2015 is goedgekeurd en wordt 

ondertekend door aannemer en directie. 

  

 2.2 Actielijst 

De actiepunten van de vorige keer worden bij de betreffende agendapunten van 

deze vergadering besproken. 

 

  

02. 3 Mededelingen   
 3.1 Mededelingen van de aannemer 

Geen mededelingen. 

  

 3.2 Mededelingen van bouwdirectie 

Geen mededelingen. 

  

 3.3 Mededelingen van de opdrachtgever 

Binnen de gemeente zijn verschillende vragen opgesteld t.b.v. beantwoording van 

persvragen. Hierbij gaan enkele vragen specifiek over de kraanwerkzaamheden. 

Deze vragen bespreken we tijdens de rondvraag. 

 

  

02. 4 Opdrachtverlening   
  Aan GW is opdracht verstrekt voor het werk. De bankgarantie is door GW aan de 

opdrachtgever verstrekt. De gemeente heeft deze bankgarantie ontvangen. 

 

  

02. 5 Communicatie omwonenden / gemeente   
  -Door  is een wijkbericht verspreid, waarin wordt aangegeven dat de hijs- en 

transportwerkzaamheden op 17 augustus plaatsvinden tussen 7.00 en 16.00 uur. 

Ook is het parkeerverbod aangekondigd.  

-  heeft met , de eigenaresse van de B&B en het kantoor MediaMission 

overleg gehad over de invulling van de hijsdag. Afgesproken is dat zij ruim voor de 

 

 

 

 

GW 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2e Bouwvergadering Verslag door  

Projectnaam Restauratie molen Rijn en Zon Datum verslag 6 augustus 2015 

Projectnummer  Verzonden aan Aan- en afwezigen 

Datum 6 augustus2015 Vervolg 3 september 2015, 10.00 uur 

Tijdstip 10.00 uur  In de molen, Adelaarstraat 30 

Plaats Molen Rijn en Zon    

                                Adelaarstraat 30 Utrecht 

Deelnemers 

Bouwbedrijf de Witte BV: G. de Witte (GW) 

 

 

Molenbouw de Jongh BV: J. de Jongh (JJ) 

Erfgoed Advies Groen:  directievoerder 

Gemeente Utrecht UVO:  

 

Afwezig met kennisgeving 

 

 

 

Agendapunten 
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hijsmomenten de panden verlaten. Deze communicatie wordt door GW verzorgd.  

- In acht zal moeten worden genomen dat de zonnepanelen op het dak van de B&B  

niet vervuild worden.  

-Het parkeerverbod voor de Merelstraat is al aangekondigd door borden die bij 

beide inritten en langs de stoepen zijn geplaatst. De bebording voor de 

omleidingsroutes voor auto’s en fietsers wordt op 10 augustus 

geplaatst(mededeling - Stadswerken gemeente). 

-Op de Oudlaan zijn nog geen aankondigingsborden geplaatst. Vermoedelijk zullen 

deze ook op 10 augustus geplaatst worden.  zal op 10 of 11 augustus ter plaatse 

gaan kijken. Deze borden zijn op 10 augustus aanwezig. 

-De contactpersoon voor de bebording is , tel. 06- . 

-De slager onderin de molen zal gedurende de gehele dag gesloten zijn. Door hem 

wordt een vergoeding van €  gevraagd vanwege het mislopen van inkomsten. 

 neemt dit met GW op.   

 heeft aangegeven zijn bus elders te parkeren op de momenten dat dat 

nodig is. E.e.a. in overleg met . 

-Tijdens het plaatsen van de balkschoenen om de stellingliggers en –schoren zal er 

gedurende een week een hoogwerker rond de molen aanwezig zijn. Hiervoor is 

geen vergunning nodig, GW heeft een ontheffing van de gemeente ontvangen. De 

dagen dat er gewerkt wordt met de hoogwerker dienen ruim vooraf gemeld te 

worden aan de molenbewoners, de slagerij en de omwonenden. Hen dient op de 

mogelijke overlast gewezen te worden.    

 

JJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GW 

 

GW 

 

 

 

 

 

JJ/GW 

 

 

 

02. 6 Parkeervergunningen   
  -GW gaat een pareervergunning aanvragen voor een plaats bij de molen. Deze staat 

op kenteken. Zodra de vergunning binnen is, wordt bezien of er meer 

parkeervergunningen nodig zijn.    

-JJ geeft aan dat hij eventueel zijn bus bij het Belastingkantoor kan zetten. 

 

GW 

 

 

02. 7 Social return   
  GW heeft een gesprek gehad bij de gemeente in samenzijn met iemand van 

Fundeon. Beide aannemers geven aan dat er weinig leerlingen beschikbaar zijn.  

GW zal nagaan hoeveel leerlingen er in het bouwkundig werk aan de slag kunnen.   

 

GW 

 

 

02. 8 Werkplanning 
-Naar aanleiding van het gesprek met het kernteam Tijdelijke Bereikbaarheid, is 

besloten de hijs- en transportdag te verzetten van vrijdag 14 naar maandag 17 

augustus. De uitwijkdata bij slechte weersomstandigheden zijn vastgesteld op 18 

en 19 augustus. Voor het overige zijn er geen wijzigingen in de aangeleverde 

planning zoals beschreven in het verslag van de vorige bouwvergadering. 

-JJ geeft aan na de demontage van de molen, zo snel mogelijk te starten met het 

werk aan de stelling zodat De Witte kan starten met steigeren.   

-In de planning van De Witte is opgenomen dat de restauratie eind april is 

afgerond. Het plaatsen van de kap staat gepland voor eind februari. Het is mogelijk 

om de kap eerder terug te plaatsen maar dan moet ook het gevlucht geplaatst 

kunnen worden, anders is er een kraandag extra nodig wat extra kosten met zich 

meebrengt. De huur van het terrein loopt tot eind januari. Er is nog geen akkoord 

over de aangedragen planning.  

  

02. 9 Vergunningen en handhaving 
-Alle vergunningen en ontheffingen zijn aangevraagd.  

-  en  dringen er op aan dat er vanuit Wegbeheer een schriftelijke goedkeuring 

komt op de voorgenomen plaats van de kraan i.v.m. omvang en stempelplaatsen.  

Dit volgens tekening van  van Baetsen.  vraagt  om de 

schriftelijke goedkeuring te regelen.  

-  heeft nagetrokken hoe de handhaving van het parkeerverbod georganiseerd is. 

Wanneer er op de 17e om 7.00 uur ‘s ochtends nog auto’s in de Merelstraat staan, 

moet de politie gebeld worden. Indien nodig kan het wegsleepbedrijf van de 

gemeente dan direct ingeschakeld worden. Zij zijn op de hoogte van de datum en 

het tijdstip waarop begonnen wordt.   

 

 

 

 

 

LT 
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02. 10 Bouwplaatsinrichting   
  -Afzettingen tijdens de hijsdag: Bij het hijsmoment van de molenkap zal het 

verkeer in de Adelaarstraat tegengehouden moeten worden. Hiervoor worden 

gecertificeerde verkeersregelaars ingezet door GW.  

-Daarnaast zijn er minimaal drie geschoolde verkeersregelaars nodig bij de 

afsluiting van beide kanten van de Merelstraat. Hier worden ook bouwhekken 

geplaatst. 

-Besloten wordt om het gehele werkgebied (kraanopstelling en dieplader) rondom 

in de bouwhekken te zetten. 

-Buiten bij de molen zal een dixi geplaatst worden. Gedacht wordt om deze tussen 

de schuur en het transformatorhuisje ten noordwesten van de molen te plaatsen. 

Dit betreft echter wel openbaargebied, dus hiervoor moet dan een goedkeuring 

voor IOG (Inname Openbare Grond) worden aangevraagd. GW zal dit afstemmen 

met  en de slager(gebruiker schuur).  

-Voor watergebruik in de molen zal  met de slager, de heer , moeten 

worden overlegd of gebruik gemaakt kan worden van de aansluiting uit de winkel. 

Hierbij moet ook afstemming plaatsvinden over de verrekening van dit gebruik  De 

huidige aansluiting in de molen is niet meer functioneel. 

-In de molen is wel een elektra aansluiting. De molen heeft een aparte aansluiting 

waarvan  de gebruiker is. GW overlegt met hem over het tijdelijke 

elektragebruik, de verrekening hiervan en het plaatsen van een tussenmeter tijdens 

de restauratie. 

-De toegang tot het werkterrein bij het Belastingkantoor is in gereedheid gebracht 

voor het lossen van de kap. 

-De elektra- en watervoorziening op het werkterrein bij het Belastingkantoor is 

door  met de beheerder afgestemd, echter zijn de aansluitingen nog niet 

aanwezig. Naar verwachting zal deze aansluiting aanwezig zijn op 11 augustus zijn 

de aansluitingen beschikbaar. JJ geeft aan dat er voor de opbouw van de noodkap 

nog geen stroom benodigd is.   

-Afgesproken is dat op 18 augustus de lantaarnpaal voor de ingang teruggeplaatst 

wordt. JJ geeft aan dan aanwezig te kunnen zijn op het terrein. 

 

GW 

 

 

 

GW 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

 

02. 11 Veiligheidsvoorzieningen / V&G plan / Bouwveiligheidsplan   
  -Door GW wordt het concept plan zoals door  aangeleverd, verder uitgewerkt 

waar dat nodig is. 

-De veiligheidsvoorzieningen tijdens de hijsdag worden doorgesproken.  JJ geeft 

aan dat zijn valgordels recent goedgekeurd zijn. 

- Naar aanleiding van de bouwvergunning zijn verschillende voorschriften gesteld. 

De vergunning zal  sturen aan GW zodat deze op de bouw aanwezig is. GW dient 

de start van de bouw aan te melden op www.utrecht.nl/bouwtoezicht. Daarnaast 

dient er een bouwveiligheidsplan te worden opgesteld en ter goedkeuring aan 

Bouwtoezicht te worden voorgelegd uiterlijk dinsdag 11 augustus a.s.. 

 

GW 

 

 

 

GW 

 

02. 12 Financiën   
  -Door GW wordt, aan de hand van de planning, een prognose gegeven van de 

momenten dat een termijn ingediend zal worden. 

-Termijnstaat: aan GW is gevraagd de stand van het werk in percentages aan te 

geven(per bestekshoofdstuk), als toelichting van een ingediende termijn.  

 

GW 

 

GW 

 

02. 13 Plaatsing reclameborden / pers   
  -  geeft aan dat het bedrijf die de bedrukking van de borden verzorgd, op 

vakantie is tot 17 augustus. JJ zal zijn logo nog aanleveren aan   

-  meldt dat de betrokken wethouder mogelijk komt kijken. De tijdsplanning van 

de dag wordt doorgenomen. Besloten wordt om de wethouder uit te nodigen om 14 

uur.  

-  heeft de hijsdag aangekondigd binnen de gemeente. Er zal er een 

persuitnodiging worden verstuurd waarbij wordt aangegeven dat rond 14.00 uur 

gehesen zal worden.  

-De aannemers kunnen op korte termijn eventueel nog pers aandragen die van de 

JJ  
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werkzaamheden op de hoogte moeten worden gebracht.  

 

02. 14 Vergaderschema   
  Het schema zoals opgesteld door  wordt akkoord bevonden. Alleen de 

eerstvolgende bouwvergadering, gepland voor 27 augustus, wordt een week verzet 

naar donderdag 3 september.  geeft aan dan niet aanwezig te kunnen zijn i.v.m. 

vakantie.  en  zal wel aanwezig zijn.  

De overige data zijn: 

-1 oktober 

-5 november 

-17 december 

-21 januari 

-18 februari 

-31 maart 

Steeds op donderdagochtend om 10.00 uur op de molen. 

 

 

 

 

 

 

 

02. 15 Rondvraag / wat verder ter tafel komt    
  -  heeft intern nog een aantal vragen gekregen over de veiligheidsmaatregelen die 

worden genomen tijdens het hijsen en risico’s die gelopen worden. Door JJ en  

worden deze verder beantwoord.  

-  geeft aan de verantwoordelijkheden van alle partijen tijdens de hijs- en 

transportdag nog duidelijk omschreven te willen hebben. Aanwezigen tijdens 17 

augustus a.s.: 

- Geert de Witte, Bouwbedrijf De Witte (verantwoordelijk aannemer); 

- Bureau Groen,  (directievoering) 

- Molenmakersbedrijf De Jongh, 3 personen in de molen; 

- Baetsen Kraanverhuur, 1 kraanmachinist en 1 chauffeur/uitvoerder; 

- Verkeerbegeleiders, minimaal 3 personen; 

- Transportbegeleiding (alleen tijdens vervoer molenkap naar parkeerterrein); 

- gemeente Utrecht, . 

- LT  dat er een factuur van de gemeente ontvangen is voor het plaatsen van 

de bebordingen. Hij zal deze doorzenden aan GW.  

 

 

 

 

 

JJ 

 

 

LT 

 

02. 16 Sluiting   
  De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten. 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

Namens de directie      Namens de Aannemer 
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03. 1 Opening   
  Door vergadering wordt om 10.10 uur geopend. 

 zal als adviseur vanuit de RCE af en toe vergaderingen bijwonen. 

 

  

03. 2 Verslaglegging   
 2.1 Ter vaststelling 

Het verslag van de 2e bouwvergadering d.d. 6 augustus 2015 is goedgekeurd en 

wordt ondertekend door aannemer en directie. 

  

 2.2 Actielijst 

De actiepunten van de vorige keer worden bij de betreffende agendapunten van 

deze vergadering besproken. 

 

  

03. 3 Mededelingen   
 3.1 Mededelingen van de aannemer 

Geen mededelingen. 

  

 3.2 Mededelingen van bouwdirectie 

Geen mededelingen. 

  

 3.3 Mededelingen van de opdrachtgever 

De rol van de RCE in de persoon van  zal beperkt zijn. Hij is op afroep 

beschikbaar voor adviezen, bijvoorbeeld over het metselwerk, kleuren van het 

schilderwerk, uitvoering van het gevlucht, etc. 

 

  

03. 4 Communicatie omwonenden   
  Valt op dit moment niets over te melden.  

 

 

03. 5 Parkeren   
  Er zijn klachten vanuit de Bed and Breakfast.  heeft contact gehad met de 

eigenaresse. Er zal een briefje worden gestuurd over de gedeclareerde 

parkeerkosten. GW moet verder het contact onderhouden.  benadrukt dat de 

voertuigen van de aannemers uitsluitend naast de molen geparkeerd mogen 

worden, als daar absolute noodzaak voor is. Normaal gesproken moeten de  

 

 

GW 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3e Bouwvergadering Verslag door  

Projectnaam Restauratie molen Rijn en Zon Datum verslag 16 september 2015 

Projectnummer  Verzonden aan Aan- en afwezigen 

Datum 3 september 2015 Vervolg 1 oktober 2015, 10.00 uur 

Tijdstip 10.00 uur  In de molen, Adelaarstraat 30 

Plaats Molen Rijn en Zon    

                                Adelaarstraat 30 Utrecht 

Deelnemers 

Bouwbedrijf de Witte BV: G. de Witte (GW) 

 

 

Molenbouw de Jongh BV: J. de Jongh sr (JJ) en  

Erfgoed Advies Groen:  

Gemeente Utrecht UVO:  

RCE: ) 

Afwezig met kennisgeving 

 

  

 

Agendapunten 
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parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor de omwonenden. Omwonenden moeten 

tijdig worden geïnformeerd wanneer er door de werkzaamheden niet geparkeerd 

kan worden.  heeft hiertoe aan GW gevraagd om een overzicht van de dagen dat 

dit het geval zal zijn. GW geeft aan dit overzicht te leveren. 

 

 

 

 

GW 

03. 6 Evaluatie hijs- en transportdag   
  Het geheel is goed verlopen. Het heeft alleen iets langer geduurd dan voorzien. 

Het trottoir aan de overzijde van de Merelstraat open houden voor voetgangers is 

een goede keus geweest. De volgende keer moet er wel beter op gelet worden dat 

passanten niet toch in de fuik van de bouwhekken lopen. Hiervoor moet de 

Merelstraat (zijde Jumbo-supermarkt) beter afgezet worden met hekken of door 

meer toezichthouders. Ook moet er beter op gelet worden dat toeschouwers op 

voldoende afstand van de hijskraan gehouden worden. 

  

     

03. 7 Social return   
  Via Fundeon is de restauratie aangemeld als leerlingbouwplaats. Dit is voldoende 

voor de social-return doelstelling. 

 

 

 

 

03. 8 Werkplanning 
Het aanbrengen van de balkschoenen is gereed. Ook is de stelling aan de 

onderzijde al één keer geheel geschilderd. 

Voor de komende weken staat het volgende op de planning:  

Bouwkundig werk: 

- Metselwerk bovenzijde molenromp; 

- Bij slecht weer start werk aan de vloeren; 

Molenmakerswerk:  

- Verwijderen van de kruivloer gevolgd door inspectie; 

- Schilderwerk staart, schoren en lange spruit  

- Bestellen van roeden en diverse andere zaken.  

Over de totale werkplanning is nog geen akkoord. In de volgende bouwvergadering 

zullen hierover afspraken worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

GW 

GW 

 

JJ/  

JJ 

JJ 

 

03. 9 Vergunningen en handhaving 
De WABO-vergunning dient op het werk aanwezig te zijn. GW geeft aan dat dit het 

geval is.  

 

 

 

 

 

03. 10 Bouwkundig werk inhoudelijk   
  -JJ stelt voor om in verband met de vochtproblemen in de binnenrand van de 

stelling rondom de molenromp een bakgoot aan te brengen. Dit voorstel wordt 

goed ontvangen. De plaats van de afvoerpijpen moet nog nader worden bepaald. De 

aannemer zal het voorstel verder uitwerken en er een kostenraming voor maken 

aan de hand van een tekening.  levert deze. 

-In dit verband wordt ook geopperd een goot aan te brengen langs de onderzijde 

van de kap. Het opgevangen water moet dan door een pijp langs de staartbalk 

worden afgevoerd naar de goot op stellinghoogte. Hier moet nog verder over 

worden gesproken. 

-GT merkt op dat sloop van het metselwerk met beleid moet gebeuren. Niet 

doorgaan met slopen als het metselwerk toch hard is en vast zit.  vraagt aan GW 

te melden wanneer met het sloopwerk wordt begonnen. 

-Eén stellingschoor moet geheel vervangen worden. 

-Het bovenste deel van de muur moet worden ingemeten en uitgetekend.  houdt 

hierover contact met GW. 

-Gevraagd wordt de koning goed verticaal te stellen. 

-Aan het eind van elke werkdag moet gecontroleerd worden of de noodkap weer 

volledig en goed geborgd is. 

-Schilderwerk van het hek van de stelling is niet in het bestek opgenomen.  kijkt 

dit na. 

 

 

 

 

GW/JJ 

 

 

 

 

 

GW 

 

 

GW 

 

GW 

 

GW/JJ 

 

 

03. 11 Molenmakerswerk inhoudelijk  
-Eén stellingligger moet nog worden aangegoten. 

 
JJ 
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-De keuvelensbalk heeft zwamaantasting en moet mogelijk geheel worden 

vervangen. Dit wordt in overleg bepaald na het verwijderen van de bedekkingen. 

-Ook de zwichtketting moet mogelijk vervangen worden en het ophangoog 

opgelast. Dit wordt nader bepaald. 

-Ditzelfde geldt voor het vangtouw. 

-Voor de kruiplaat, kruirail en onderliggende klossen wordt na demontage en 

inspectie besloten hoe er mee wordt omgegaan. 

-De bovenzijde van de staartbalk en de lange spruit hebben veel scheuren. JJ pleit 

ervoor deze vol te gieten met epoxyhars.  is hier geen voorstander van in 

verband met mogelijke krimp en daardoor nieuwe problemen op lange termijn. 

Alternatief is om de scheuren voor te behandelen door te verzadigen met lijnolie. 

Aanvullend kan er een afdekking over de voorzijde van de staartbalk aangebracht 

worden. Dit zal nader beslist worden.  maakt een voorstel waarop GW inzichtelijk 

kan maken wat de afdekking zou kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/GW 

 

03. 12 Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen   
  -Op het werkterrein aan de Gerbrandystraat is de afstand van de nutsaansluitingen 

tot de molenkap erg groot (± 150 m). Voor water is dit niet zo erg, maar voor 

elektra kan dit problematisch zijn. 

-Voor watervoorziening ten behoeve van het metselwerk neemt GW contact op met 

. 

-De steiger wordt niet volledig dicht gelegd met planken in verband met het 

gewicht. De steiger wordt verankerd aan de muur. 

 

 

 

 

GW 

 

 

03. 13 Veiligheidsvoorzieningen / V&G plan   
  Het V&G-plan is aanwezig en door de aanwezigen ondertekend. Het plan dient te 

allen tijde op het werk aanwezig te zijn. 

 

 

GW 

 

03. 14 Financiën   
  De eerste termijnnota is al bij de gemeente ingediend. Dit is niet de juiste weg. Het 

indienen van termijnnota’s moet eerst door de directie (  zijn goedgekeurd.  

De termijnen moeten vergezeld zijn van een overzicht (inschrijfbegroting) met 

stand van zaken van het geleverde werk d.m.v. percentages of bedragen, volgens 

format zoals JJ gebruikt. 

 

 

GW 

 

GW 

 

 

03. 15 Plaatsing reclameborden / pers   
  Bord aan de Gerbrandystraat is geplaatst. Door de vele bouw- en steigermaterialen 

kon het bord aan de Merelstraat nog niet geplaatst worden. Dit gebeurt binnenkort. 

 

  

03. 16 Rondvraag / wat verder ter tafel komt    
  Verspreiding onder betrokkenen van de sleutels van werkterrein en molen is niet 

helemaal goed verlopen. GW heeft de sleutels van  De volgende vergadering 

dienen beide aannemers en de directie weer eigen sleutels te hebben.  

 

 

 

 

03. 17 Volgende vergadering   
  Volgens schema: 1 oktober 2015 in de molen. 

 

 

 

 

03. 18 Sluiting   
  De vergadering wordt om 11.25 uur gesloten. 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

Namens de directie      Namens de aannemer 
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04. 1 Opening   
  Door vergadering wordt om 10.35 uur geopend. 

 

  

04. 2 Verslaglegging   
 2.1 Ter vaststelling 

Het verslag van de 3e bouwvergadering d.d. 3 september 2015 is goedgekeurd en 

wordt ondertekend door aannemer en directie. 

  

 2.2 Actielijst 

De actiepunten van de vorige keer worden bij de betreffende agendapunten van 

deze vergadering besproken. 

 

  

04. 3 Mededelingen   
 3.1 Mededelingen van de aannemer 

Geen mededelingen. 

  

 3.2 Mededelingen van bouwdirectie 

Geen mededelingen. 

  

 3.3 Mededelingen van de opdrachtgever 

Er zal ’s middags een apart overleg plaatsvinden ov er de parkeersituatie rond de 

molen en communicatie met de omwonenden. 

 

  

04. 4 Social return   
  GW meldt dat er elke dag een leerling op de molen werkt.  

 

 

04. 5 Werkplanning   
   De steiger is door de arbeidsinspectie gecontroleerd en goedgekeurd. 

 Keuze van de juiste baksteen heeft veel tijd gekost. Daardoor loopt het 

metselwerk nu al 2 weken achter. Er zijn nu goede tweedehands stenen 

gevonden in Turnhout (B) waarvan monsters zijn meegenomen. Na de 

vergadering zal beslist worden van welke partij besteld zal worden. De stenen 

worden door de aannemer zelf uit België gehaald. Het metselwerk moet nu zo 

snel mogelijk beginnen met gebruikmaking van de nog aanwezige oude stenen 

 

 

 

 

 

 

GW /  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

4e Bouwvergadering Verslag door  

Projectnaam Restauratie molen Rijn en Zon Datum verslag 15 oktober 2015 

Projectnummer  Verzonden aan  

 Datum 1 oktober 2015   ,   

Tijdstip 10.00 uur Vervolg 5 november 2015, 10.00 uur 

Plaats Molen Rijn en Zon   In de molen, Adelaarstraat 30 

                                Adelaarstraat 30 Utrecht 

Deelnemers 

Bouwbedrijf de Witte BV: G. de Witte (GW),  

 

 

Molenbouw de Jongh BV: J. de Jongh sr (JJ) 

Erfgoed Advies Groen:  

Gemeente Utrecht UVO:  

 

Afwezig met kennisgeving 

Geen 

  

 

Agendapunten 
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tot ze op zijn. Daarna zal worden aangevuld met de Belgische stenen. 

 Vervanging van het vloerhout loopt. 

 Schilderwerk aan de kap c.a. start vandaag. 

 Schilderwerk aan de vensters van de molenromp moet zo spoedig mogelijk 

worden opgestart, nu de steiger nog staat. 

 

 

 

 

 

GW 

 

04. 6 Bouwkundig werk inhoudelijk   
   Er is 4 cm hoogteverschil in het metselwerk op verschillende plekken van de 

bovenrand geconstateerd. Dit moet in het nieuwe metselwerk worden vlak 

getrokken. Gedeeltelijk is dit op te vangen in de rollaag. De rest moet door 

ondersabelen op hoogte worden gebracht. NB: ook de blokkelen variëren in 

hoogte. 

 Voor de bovenrand van het metselwerk wordt de oude hoogte aangehouden. Er 

zullen geen extra lagen worden toegevoegd. 

 Het aantal blokkelen is conform het bestek. De slechte zijn er uit gehaald en er 

zijn 10 nieuwe geleverd. 

 De kopse kanten van het vloerhout zullen worden geïmpregneerd met kunsthars 

tegen indringen van vocht. Tegen ongedierte zullen de vloerranden 

aangesmeerd worden met een speciezoom(conform bestek). 

  heeft ook aangetaste vloerbalken gevonden; dit zal na de vergadering nader 

worden bekeken. Bij serieuze aantasting moet worden ingeboet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

 

 

 

 

 

04. 7 Molenmakerswerk inhoudelijk   
   Het werk aan de stelling is vrijwel gereed, het geheel moet alleen nog een keer  

één keer geschilderd worden.  

 De oude roeden zijn opgemeten. JJ stuurt de matenlijst incl. zeegstaat ter 

controle op naar  Daarna kunnen de gegevens naar Vaags. 

 

 

 

JJ 

 

 

04. 8 Meer- en minderwerk 
GW heeft een meerwerkofferte ingediend voor extra tijd voor de steiger en meer 

molenmakerswerk. 

a) Steiger 

Vastzetten van de kuip en afdekken van de blokkelen kan pas na het 

aanbrengen van de vernieuwde kruivloer en dat is weer afhankelijk van het 

metselwerk. Door de daarin opgetreden vertraging is nu extra steigertijd 

nodig. GW verwacht dat de steiger 4 weken langer moet staan. Eerst wordt 

aangezien hoeveel tijd het werk aan het metselwerk en  kruivloer kost.  

b) Molenmakerswerk. 

- De nieuwe stellingschoor is akkoord. 

- Werk aan de houten kruivloer is ook akkoord. 

- Er zijn bij directie en opdrachtgever twijfels aan het aantal ingeschatte 

uren voor de ijzeren rolvloer. Besloten wordt een achtste deel volgens 

offerte te bewerken en daarna een nieuwe prognose voor het aantal uren te 

maken. 

- Voor beslist kan worden over het aanbrengen van een goot rond de 

molen moet worden uitgezocht hoe de waterafvoer op straatniveau kan 

gebeuren. Hier wordt later op terug gekomen. 

 

Verder wordt gesproken over de geconstateerde scheuren in de achterzijde van de 

staartbalk. Directie en opdrachtgever zijn niet voor opvullen met epoxy. Alternatief 

is afdekken met metalen platen, maar daar staat JJ niet achter. Om een meer 

gefundeerde beslissing te kunnen nemen, wordt de aannemer gevraagd een 

kostenoverzicht te maken met de volgende gegevens: 

- Wat kost het aanbrengen van platen; 

- Hoeveel wordt de levensduur hiermee verlengd; 

- Wat kost een nieuwe balk van eikenhout; 

- Wat kost een nieuwe balk van bilinga; 

- Wat is daarvan de levensduur. 

Ten slotte wordt aan de aannemer gevraagd het aantal verwerkte stenen bij te 

houden naar soort: aantal hergebruikte oude stenen / aantal gebruikte Belgische 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

JJ 

 

 

JJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GW / JJ 
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stenen. 

 

 

04. 9 Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen   
  Stroomvoorziening op de werkplek bij het belastingkantoor is nog problematisch in 

verband met de grote afstand. Het is niet duidelijk hoe dit opgelost kan worden. 

 

  

04. 10 Veiligheidsvoorzieningen / V&G plan   
  Valt niets over te melden. 

 

  

04. 11 Financiën 
De tweede termijnnota is weer niet volgens de voorschriften ingediend. GW zal hier 

de volgende keer op letten. 

 

 
GW 

 

 

04. 12 Plaatsing reclameborden   
  Het bouwbord aan de molenromp is nu ook geplaatst 

 

  

04. 13 Rondvraag / wat verder ter tafel komt   
  Wordt geen gebruik van gemaakt 

 

  

04. 14 Volgende vergadering   
  Hedenmiddag extra vergadering over parkeerprobleem en communicatie op Fort de 

Gagel. 

Volgende bouwvergadering volgens schema: 5 november 2015 in de molen. 

 

  

04. 15 Sluiting   
  De vergadering wordt om 11.40 uur gesloten. 

 

  

     
     

     
     

     
     

 

 

Ondertekening 

Namens de directie      Namens de aannemer 
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Volgens mededeling GW is dit 3 weken later dan gepland. Het schilderwerk 
boven de stelling is gereed. 

• Uitgebreid komt de totale werkplanning aan de orde. Deze is door de directie 
nog niet geaccepteerd. Vanuit de directie/opdrachtgever wordt gewezen op de 
in het bestek omschreven werkperiode van 26 weken; GW en JJ wijzen op hun 
mededeling tijdens het verificatiegesprek waarin ze de planning al als te krap 
hebben gemeld. De kort daarna overlegde planning van GW liet een periode van 
2 maanden langer zien. Uitgebreid zijn ook de mogelijkheden besproken om 
tijd te kunnen winnen; in alle redelijkheid blijkt dit niet mogelijk te zijn. Ook 
het eerder plaatsen van de kap en het later aanbrengen van de nieuwe roeden 
bleek geen goede optie in verband met dubbele kraankosten. 
Voorstel is de voorliggende planning te accepteren; dit houdt in eind maart 
2016 terugplaatsen kap en oplevering eind april 2016. GW zal de 
onderbouwing voor de langere bouwtijd op de mail zetten en aan de 
directie/opdrachtgever sturen (is inmiddels ontvangen). De directie zal dit punt 
op korte termijn met GW afhandelen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GW 
 

/  

     
05. 5 Bouwkundig werk inhoudelijk   
  • GW heeft de balkondeuren meegenomen naar de werkplaats om deze te 

repareren en te schilderen. Dit bleek in redelijkheid niet mogelijk in verband 
met ernstige houtrotaantasting. Besloten is alle drie de deuren te vernieuwen. 
GW heeft hiervoor een prijsopgave aangeleverd die door de 
directie/opdrachtgever wordt besproken. 

• Het vervangen van de vloerdelen vlot gestaag; naar verwachting gereed half 
november. 

• De strijkbalk aan de westzijde in de vloer van de luizolder is aan de boven- en 
muurzijde behoorlijk aangetast. Na controle door de directie wordt besloten de 
balk te repareren door het inlijmen van klossen vanaf de bovenzijde. 

• De kopse kanten van het vloerhout worden conform bestek behandeld met 
kunsthars. Langs de vloerranden wordt nog een grondverf aangebracht 
alvorens de speciezoom eroverheen wordt aangebracht; dit geldt niet voor de 
reeds aangebrachte speciezoom. 

•  geeft aan dat er een flinke scheur aanwezig is in de gemetselde toog boven 
een van de stellingdeuren; dit leidt tot lekkages in de molen.  en  bekijken 
de situatie en besloten wordt het metselwerk zover als nodig uit te hakken, 
daarna opnieuw in te boeten en de reparatie met kalkmortel af te voegen. 

• GW is begonnen met het afbikken van het stucwerk in de molen. Dit geeft de 
nodige problemen omdat de toegepaste cementlaag zeer hard is; bij het 
afbikken worden de onderliggende stenen ook ernstig beschadigd. Vraag is 
daarom of het verstandig is de stuclaag er geheel af te bikken. Besloten wordt 
om als proef met een elektrische bikhamer op de luizolder aan de westzijde 
maximaal 2 m2 af te bikken. Op basis van dat resultaat zal daarna bepaald 
worden hoe hiermee verder te gaan. 

•  heeft één van de drie silo’s op de steenzolder gedemonteerd; de planken aan 
de muurzijde waren niet heel te houden. Bij hermontage zal hier een nieuw 
houten achterkant worden gemaakt. Naast de gewolmaniseerde ribben(bestek), 
zal een laag EPDM tussen silo en ribben worden aangebracht. De silo aan 
oostzijde kan blijven zitten maar de derde(noordoostzijde) vertoont ook 
schimmel en moet daarom ook worden losgehaald en gerepareerd. 

• Het aanbrengen van een goot rond de molenromp op de stelling inclusief de 
plaats van de afvoerpijpen moet nog nader worden uitgewerkt. De aannemer 
heeft hiervoor een kostenraming gemaakt. Dit wordt opgepakt na verwijdering 
van de steiger. 
Over het maken van een goot langs de onderzijde van de kap moet nog een 
beslissing worden genomen. Dat zal eind november gebeuren. 

• Schilderwerk van het hek van de stelling is niet in het bestek opgenomen.  
kijkt dit na. Ook dit punt komt later aan de orde, als de bedekking van het 
stellinghek verwijderd is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GW/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  
 

/  
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GW dit met  verrekenen. 
• Voor het opvangen van condenswater boven de invaartdeuren aan de westzijde 

moet nog een oplossing worden bedacht.  
• De derde termijnnota blijkt ook niet op de juiste manier te zijn ingediend. Voor 

alle duidelijkheid: de termijnnota’s worden ter goedkeuring ingediend bij de 
directie (  en daarna doorgestuurd naar de gemeente ter betaling. GW geeft 
dit nogmaals door bij zijn administratie. 

 
 

GW 
 

 
 
 
 
GW 

05. 11 Volgende vergadering   
  Volgens schema: 17 december 2015 in de molen. 

 
 

 
 

 

05. 12 Sluiting   
  De vergadering wordt om 11.45 uur gesloten. 

 
 
 

 

     
   

 
 

  

  Ondertekening 
 

  

  Namens de directie      Namens de Aannemer   
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werkplanning, ook voor wat betreft de huur van het bouwterrein aan de 
Gerbrandystraat. Overeengekomen is dat de gemeente en de aannemer de 
huurkosten delen gedurende de maanden februari en maart. Uiterlijk de laatste 
week van maart moeten de kap en het balkhout van de staart weg zijn van het 
terrein.  
 
 

06. 9 Communicatie omwonenden   
  Geen opmerkingen. Zo doorgaan. 

 
  

     
06. 10 Rondvraag / wat verder ter tafel komt    
  • Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 

  

06. 11 Volgende vergadering   
  Donderdag 18 februari 2016 in de molen. 

 
 

 
 

 

06. 12 Sluiting   
  De vergadering wordt om 11.30 uur gesloten. 

 
 
 

 

     
     
  Ondertekening 

 
  

  Namens de directie      Namens de Aannemer   
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07. 4 Werkplanning 
 De werkzaamheden lopen toch enige vertraging op omdat Vaags bijna 2 weken 

later is begonnen met de fabricage van de nieuwe roeden. Hierdoor heeft de 

molenbouwer minder tijd om de roeden van het nieuwe gevlucht te voorzien. 

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn wel gereed maar de opbouw 

kan pas echt beginnen als de roeden er zijn. Elke roede vergt ongeveer een 

week werk. De verwachting is dat in week 13 de roeden gereed komen. Het 

plaatsen van de kap met het aanbrengen van de roeden kan dan op z’n vroegst 

in week 14 (begin april) plaatsvinden. We gaan nu van deze planning uit en 

kijken medio maart of dat gaat lukken. 

 De werkzaamheden aan de kap hebben ook enige vertraging opgelopen in 

verband met het moeten vernieuwen van een gedeelte overring onder de 

steunder. Verder verloopt het naar wens. Eind februari kap gereed blijft staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

07. 5 Bouwkundig werk inhoudelijk   
   Zoals afgesproken is het muurwerk op de steen- en luizolder nagelopen zodat 

de rondingen van het afslijpen van het stucwerk niet meer zichtbaar zijn; ziet er 

goed uit zo. 

 Opgemerkt wordt dat het straatwerk rond de molen en winkel is beschadigd 

door de hoogwerker. Er zijn “sporen” ontstaan en het stalen deksel van de 

“graan-aanvoerput” is ingedeukt. De aannemer gaat dit na aan de hand van 

voor aanvang restauratie gemaakte foto’s en hersteld de gebreken voor zover 

hij hiervoor verantwoordelijk is. 

 Verder blijkt dat de haag bij het gevelkozijn van de molenaarswoning is 

beschadigd tijdens het uitvoeren van de schilderwerkzaamheden.  en  

lossen dit op in overleg met . 

 In het schilderwerk van de kozijnen, ramen en deuren van de begane 

grond(zowel molen, woning en slagerij) zijn een aantal onvolkomenheden 

geconstateerd.  maakt hiervan een overzicht met foto's waarna GW dit met 

zijn schilder opneemt en de schade hersteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GW 

 

 

 

 

 

 

/GW 

 

07. 6 Molenmakerswerk inhoudelijk  
 Over het schilderen van de staart- en kapbalken wordt afgesproken dat dit eind 

maart op de grond helemaal worden voorbehandeld en na plaatsing en 

montage op de molen met behulp van een hoogwerker worden afgeschilderd; 

dit gelijktijdig met de onderkant van de stelling. 

 Afgesproken wordt dat de gietijzeren askop met het zichtbare gedeelte van de 

bovenas grondig worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van scheurtjes. Dit 

in overleg met de directie en met zonodig navraag bij Vaags. 

 De definitieve kleuren van de verschillende onderdelen van de kap worden op 

korte termijn door de directie vastgesteld en aan de Jongh doorgegeven. 

 De voorwolf zal in de nieuwe situatie worden voorzien van bitumineuze 

dakbedekking en niet meer van potdekseldelen. 

 

 

 

JJ 

 

 

JJ/  

 

 

 

 

 

 

     

     

07. 7 Meer- / minderwerk   
   Opgedragen meer- en minderwerk wordt na de vergadering nog nader 

besproken door  met   

 

 

 

 

 

07. 8 Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen   

  In overleg wordt afgesproken dat het mobiele toilet nog hooguit 2 weken blijft 

staan en dan wordt afgevoerd. Indien nodig opnieuw plaatsen bij terugplaatsen kap 

waarna de laatste werkzaamheden in de molen worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

GW 
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07. 9 Voorbereiding hijsdag kap / roeden 
Als begin maart de roeden in Veldhoven zijn gearriveerd zal de directie aan het 

Kernteam Tijdelijke Bereikbaarheid van de gemeente melden dat het voornemen is 

de molenkap begin april terug te plaatsen. Tijdens de volgende bouwvergadering 

zullen wij onze voorkeursdatum bepalen en doorgeven aan het Kernteam. 

Verder heeft  het te verspreiden wijkbericht in concept gereed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 10 Communicatie omwonenden 

Tijdig zorgen voor berichtgeving omtrent het terugplaatsen van de molenkap met 

roeden e.d. 

 

 

 

   

 

  

07. 11 Rondvraag / wat verder ter tafel komt    
   meldt dat in overleg met de afdeling Rioleringen van de gemeente is bepaald 

hoe de nieuwe hemelwaterafvoer van goot rond de stelling aan te sluiten op het 

gemeentelijk riool. De buitenriolering met grondwerkzaamheden zullen door  in 

opdracht worden gegeven en uitgevoerd na montage hemelwaterafvoer vanuit de 

goot. Afgesproken en op tekening is vastgelegd dat de standleiding aan de 

westzijde tegen de romp wordt geplaatst. De goot zelf wordt voorzien van drie 

afvoeren die met een verzamelleiding aan de standleiding worden verbonden. JJ zal 

nog een waterpassing uitvoeren op de stelling i.v.m. het afschot voor de goot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

07. 12 Volgende vergadering   
  Woensdag 16 maart 2016 om 9:00 uur in de werkplaats van de Jongh in Veldhoven. 

 

 

 

 

 

07. 13 Sluiting   
  De vergadering wordt om 11.25 uur gesloten. 

 

 

 

 

     
     

  Ondertekening 

 
  

  Namens de directie      Namens de Aannemer   
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09. 4 Evaluatie hijsdag 
Iedereen is tevreden over hoe het is gelopen; goede inzet en medewerking van alle 
partijen. Alles is veilig verlopen, echter wel een hele lange dag. De laatsten 
vertrokken om 2:00 uur naar huis; klasse.  
 

 
 
 
 

 

     
09. 5 Bouwkundig werk inhoudelijk   
  Nog een aantal kleine dingen uit te voeren zoals het opruimen van de stelling (in 

overleg met JJ), schoonmaakwerk in de molen. In overleg met  nog enig 
schilderwerk herstellen. 
 

 

 
GW 
 

 

09. 6 Molenmakerswerk inhoudelijk 
• Als eerste de roeden vastzetten en het gevlucht in z’n geheel completeren. 

Verder worden in de kap de overige in het bestek omschreven werkzaamheden 
uitgevoerd en wordt de molen weer draai- en maalvaardig gemaakt. 
De stellingdelen controleren en het vernieuwen van een aantal delen, waarna 
het schilderwerk aan de stelling kan worden afgemaakt. 
Met een hoogwerker wordt schilderwerk uitgevoerd aan de staart, de schoren 
en spruiten. Voor het gebruik van de hoogwerker ontvangen we een 
kostenopgave (meerwerk). 

• Op de stelling rond het molenlijf wordt een zinken goot gemaakt. Hiervoor 
wordt de offerte aangepast en overlegd. 

•  overlegt met  over nieuwe roekettingen en hoe de roeden vast te 
leggen. Dit i.v.m. het monteren van “kettinghaken” op de roeden door JJ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JJ 
 
JJ/GW 
 

 

 

     
     
09. 7 Werkplanning    
  • In opdracht van  heeft de aannemer de grondriolering gemaakt t.b.v. de 

afvoer van de nieuwe goot op de stelling. Deze leiding is aangesloten op een 
aanwezige riolering vanaf de opslagruimte van de slager; dit in overleg met 
hem. Hierover worden afspraken gemaakt en vastgelegd. 

 vraagt om in de hemelwaterafvoer, net boven de grond, een bladvanger op 
te nemen; dit gebeurt. 

• GW zorgt voor de oplevering dat de ontstane gebreken aan het straatwerk e.d. 
rondom de molen worden hersteld. Dit in overleg met  

• Voor het overschilderen van het hekwerk rond de stelling en het kruirad 
ontvangen we ook een prijsopgave. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
houtrotgebreken van het hekwerk. 

• Afgesproken wordt dat  en  ervoor zorgen dat de dubbele deuren van de 
opslagruimte van de slager zijn overgeschilderd, voordat de officiële her-
ingebruikname plaats vindt. 

• De voor- en de opleverdatum worden vastgesteld op 23 mei en 2 juni a.s. 
•  doet voor de oplevering met  een rondgang i.v.m. de overdracht 

aan hem na de oplevering. 
 
 

 
 
 
 
JJ 
 
 
GW 
 
 
JJ/GW 
 
 

/  
 
 
HS 
 

 

09. 8 Communicatie omwonenden   
  Er is waardering voor de berichtgeving via GW na de hijsdag. 

GW zal de omwonenden tijdig informeren wanneer er met de hoogwerker zal 
worden gewerkt. 
 
 

 
 
GW 
 

 

09. 9 Afhandeling werkterrein 
Na het opruimen van het terrein aan de Gerbrandystraat door JJ en de uitgevoerde 
herstelwerkzaamheden in opdracht van  is het terrein op vrijdag 22 maart  jl. 
naar tevredenheid opgeleverd aan de eigenaar. 
Zoals afgesproken worden de huurkosten voor het langer gebruik van het 
buitenterrein gezamenlijk betaald door gemeente en aannemer. 
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09 10 Meer- / minderwerk 
Zoals hierboven aangegeven ontvangen we nog enkele meerwerkopgaven. 
Over de facturering overleggen GW,  en  na de vergadering nog even met 
elkaar. 
 

 
 
 
 

 

     
09. 11 Rondvraag / wat verder ter tafel komt    
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 

 
 

 

09. 12 Volgende vergadering   
  Vooroplevering op maandag 23 mei 2016 om 13;00 uur.  

Oplevering op vrijdag 3 juni 2016 om 9:00 uur in molen Rijn en Zon te Utrecht. 
 
 

 
 

 

09. 13 Sluiting   
  De vergadering wordt om 12:40 uur gesloten. 

 
 

 
 

 

     
     
  Ondertekening 

 
  

  Namens de directie      Namens de Aannemer   
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Verslag bespreking  
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10. 1 Opening   
  De bespreking dient om te bepalen welke werkzaamheden nog moeten worden 

uitgevoerd voor het werk kan worden opgeleverd. 

 

  

10. 2 Verslaglegging   
   maakt een Procesverbaal over deze werkzaamheden, dat zal worden 

rondgemaild.  verzorgt een verslag van wat verder wordt besproken. 

 

 

 

 

10. 3 Wat moet er nog worden gedaan   
   Een aantal kleine werkzaamheden in de kap; schatting ½ dag werk. 

 Diverse werkzaamheden aan het wiekenkruis; schatting ½ dag werk. 

- De binnenroede is aangesloten op de spin, de buitenroede moet nog worden 

aangesloten. De molen heeft al gedraaid. 

 Terugplaatsen van een koppel molenstenen; schatting 2 dagen werk. 

- Door directie en opdrachtgever wordt verzocht het tweede koppel stenen 

goed te inspecteren en zo nodig maatregelen te nemen. 

 Van de stelling moeten nog 3 vakken aan de onderkant worden geschilderd en 

er moet nog 1 stellingschoor worden vervangen. Dit wordt deze week 

uitgevoerd. 

 De loodgieter heeft nog 1 dag nodig voor het afwerken van de goot. Daarna 

moet de afvoerpijp naar beneden worden geplaatst. De voeg waar de 

loodslabben in worden aangebracht moet worden gevoegd met kalkmortel. 

 Een aantal planken van de stelling moet worden vervangen; welke delen dit zijn 

is in een gezamenlijke rondgang bepaald. 

 Het schilderwerk van het hek van de stelling en het schuurtje van de slager 

wordt door de gemeente in eigen beheer geregeld. De daarvoor ontvangen 

meerwerkofferte wordt dus niet gehonoreerd. 

De schilder van De Witte moet nog wel een aantal kleine puntjes afwerken, 

onder meer de voordeur van .  heeft hiervan een lijstje aan GW 

gemaild. 

 Door De Witte moeten de in het bestek genoemde 7 stuks brandblussers nog 

  

Bijeenkomst Voorbespreking oplevering Verslag door  

Projectnaam Restauratie molen Rijn en Zon Datum verslag 31 mei 2016 

  

 

Projectnummer  Verzonden aan Aan- en afwezigen,   

Datum 30 mei 2016 Vervolg 13 juni 2016, 10:00 uur  

Tijdstip 13:00 uur  Molen Rijn en Zon te Utrecht 

Plaats Adelaarstraat 30, Utrecht   

 

Deelnemers 

Bouwbedrijf de Witte BV: G. de Witte (GW)) 

 

 

Molenbouw de Jongh BV: J. de Jongh sr (JJ) 

Erfgoed Advies Groen:  

Gemeente Utrecht UVO:  

 

Afwezig met kennisgeving: 

Gemeente Utrecht UVO:  

 

 

Agendapunten 
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worden geleverd. 

 De bliksemafleiderinstallatie zal vrijdag worden afgemaakt en getest. 

  zal nog met  spreken over het gebruik van roekettingen in plaats 

van roetouwen. De voorzieningen voor de roekettingen zullen in elk geval 

worden aangebracht. 

 

10. 4 Wanneer kan het klaar zijn   
  Gezien het hiervoor besproken schat JJ de nog benodigde tijd in op 1½ week. 

Hij stelt voor de oplevering te verplaatsen naar 13 juni.  zal dit met  en  

overleggen. 

Aanvullende opmerking: overleg is 31 mei gepleegd; datum 13 juni is akkoord. 

 

 

 

 

10. 5 Volgende bijeenkomst   
  Maandag 13 juni 2016 om 10:00 uur: oplevering in molen Rijn en Zon te Utrecht. 

 

  

     
     

  Ondertekening   
     

  Namens de directie      Namens de aannemer   

     
     

     
     

     
     



Agenda startvergadering restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 
Donderdag 3 september 2015  10.00 uur 
Locatie: Molen Rijn en Zon  Adelaarstraat 30  Utrecht 
 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Communicatie omwonenden  

5. Parkeren  

6. Evaluatie hijs- en transportdag 

7. Social return 

8. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

9. Vergunningen en handhaving 

10. Bouwkundig werk inhoudelijk 

11. Molenmakerswerk inhoudelijk 

12. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

13. Veiligheidsvoorzieningen algemeen / V&G plan 

14. Financiën:  

     Progonose  Betalingstermijnen 

     Termijnstaat 

15. Plaatsing reclameborden 

16. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

17. Volgende vergadering 

18. Sluiting 



Agenda bouwvergadering 6 restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Donderdag 6 januari 2016  10.00 uur 

Locatie: Molen Rijn en Zon  Adelaarstraat 30  Utrecht 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

5. Bouwkundig werk inhoudelijk 

6. Molenmakerswerk inhoudelijk 

7. Meer/minderwerk 

8. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

9. Communicatie omwonenden 

10. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

11. Volgende vergadering 

12. Sluiting 

 

 



Agenda bouwvergadering 7 restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Donderdag 18 februari 2016  10.00 uur 

Locatie: Molen Rijn en Zon  Adelaarstraat 30  Utrecht 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

5. Bouwkundig werk inhoudelijk 

6. Molenmakerswerk inhoudelijk 

7. Meer/minderwerk 

8. Bouwplaatsinrichting / grond bouwterreinen / nutsvoorzieningen 

9. Voorbereiding hijsdag kap / roeden 

10. Communicatie omwonenden  

11. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

12. Volgende vergadering 

13. Sluiting 

 

 



Agenda bouwvergadering 8 restauratie molen “Rijn en Zon” te Utrecht 

Woensdag 23 maart 2016  12.30 uur 

Locatie: Werkplaats Molenbouw De Jongh - Hoogeind 35  Veldhoven-Oerle 

 

1. Opening 

2. Verslaglegging 

3. Mededelingen 

4. Bouwkundig werk inhoudelijk 

5. Molenmakerswerk inhoudelijk 

6. Werkplanning van bouwkundig aannemer, molenmaker en onderaannemers 

7. Voorbereiding hijsdag kap / roeden 

8. Communicatie omwonenden  

9. Afhandeling werkterrein  

10. Meer/minderwerk 

11. Rondvraag / wat verder ter tafel komt 

12. Volgende vergadering 

13. Sluiting 

 

 





MOLEN RIJN EN ZON RESTPUNTENLIJST EINDOPLEVERING 13 juni 2016   

 

Kap 

- Afdichting wipstok met zinken zetstuk(schilderen in kleur achterkeuvelens) 

- 2 plaatjes aan onderkant linkervoeghout verwijderen 

 

Stelling 

- Opstappen in de goot aanbrengen ter plaatse van de deuren in de uitvoering zoals ter plaatse besproken 

 

Wiekenkruis 

- 2 stormborden plaatsen – (borging met 2 wervels per stuk) 

- Aanbrengen borging kleppen 

 

Gaande werk 

- Kammen / staven: aanbrengen bijenwas 

- Koppel stenen westzijde opstellen – spillen uitlijnen – lichtwerk nalopen 

- Koppel stenen oostzijde nalopen 

- Terugplaatsen staakijzers – uitsporen beide rondsels 

- Klein timmerwerk aan schuddebak / kaar, nieuw touwwerk 

 

Schilderwerk 

- Bovenzijde stelling nog één keer 

 

Overig 

- Doormeten bliksemafleiderinstallatie  

- Gehele molen bezemschoon 

- Stofvrij maken schilderwerk interieur ramen en deuren 

- Leveren ogen voor windhaken balkondeuren molenaarswoning 

- Aanbrengen tochtstrippen op de drie stellingdeuren zoals ter plaatse besproken 

 

Aanvullend: 

- Schilderwerk onderste twee meter enden – voornamelijk transportschade 

- Herstellen bestrating oprit molenterrein(noordoostzijde) – nader overleggen aan de hand van de 0-

metingen uit augustus 2015 en april jl.  

 





MOLEN RIJN EN ZON RESTPUNTENLIJST VOOROPLEVERING 30 mei 2016   
 

Metselwerk  

- Losse steen ter plaatse van trapgat luizolder vast metselen met kalkmortel 
 

Kap 

- Waterafdichting één spruitluik 

- Afdichting wipstok met zinken zetstuk(schilderen in kleur achterkeuvelens) 

- 2 plaatjes aan onderkant linkervoeghout verwijderen 

- Dichtzetten en afwerken achterkeuvelens 

- Aanbrengen van een plankje op één van de klossen in de steigergaten. 
 

Stelling 

- 1 stellingschoor vervangen  

- Vervangen 20 stuks stellingdelen 

- Afwerking goot en plaatsen/aansluiten standleiding 

- Aanbrengen voetlood, lintvoeg volzetten met kalkmortel 

- In overleg opstappen in de goot aanbrengen ter plaatse van de deuren 
 

Wiekenkruis 

- Stormborden plaatsen – (borging met 2 wervels per stuk) 

- Aansluiten kleppen buitenroede 

- Aanbrengen borging kleppen 

- Aanbrengen beugels roeketting 

- Uitbalancering wiekenkruis 
 

Staart 

- Beugel voor zwichtketting op staartbalk terug plaatsen.  

 
Gaande werk 

- Wouterlatten aswiel 

- Wouterlatten bovenrondsel 

- Spieën baansteen 

- Terug plaatsen pal 

- Leveren 2 lappen reuzel voor smeren as 

- Vang afstellen – sabelijzer wat verzetten in de vangbalk(loopt nu aan tegen dwarsbout 

koebouten) 

- Poortstok aanbrengen 

- Bouten plooistukken aswiel terugplaatsen 

- Deel van de kammen van het spoorwiel nalopen 

- Koppel stenen westzijde opstellen – spillen uitlijnen – lichtwerk nalopen 

- Koppel stenen oostzijde nalopen 

- Terugplaatsen staakijzers – uitsporen beide rondsels 

- Klein timmerwerk aan schuddebak / kaar, nieuw touwwerk 

- Kruiwerk: splitpen op één rolasje aanpassen  



Schilderwerk 

- 3 velden onderkant stelling 

- Stellingliggers / stellingdelen 

- Onderste stuk staart  

- Deur slagerij / voordeur woning. Beide inrijpoorten molen schoonmaken. Zie mail.  

 

Overig 

- Aanbrengen 7 brandblussers(6L sproeischuim) – ophangen volgens bestek 

- Nalopen / doormeten bliksemafleiderinstallatie  

- Leveren nieuwe loopkabel bliksemafleider 

- Gehele molen bezemschoon 

 



CURATIEVE BINNENAFDICHTING
Waterdicht van binnen



CURATIEVE BINNENAFDICHTING - KIESOL-SYSTEEM
Van een goede basis naar een fijne afwerking.

Het Kiesol-systeem kan nagenoeg

op elke minerale ondergrond aange-

bracht worden.

Het WTA-merkblad beschrijft de

juiste wijze van het aanbrengen van

een binnenafdichting. Dat begint

met een solide ondergrondvoorbe-

reiding.

Alle hechtingsverminderende

bestanddelen zoals niet hechtende,

oude lagen, moeten verwijderd

worden. Tot tenminste 80 cm meer

dan de schadegrens moeten de verf

en stuclaag verwijderd worden.

Zwakke en door zout aangetaste

voegen tenminste 20 mm diep uit-

krabben c.q. verwijderen.

Is de ondergrond goed voorbewerkt,

dan houden we uiteindelijk een zeer

ongelijkmatige oppervlakte over.

Hier kan het Kiesol-systeem, de

afzonderlijke componenten met

bijzondere en goede hechtingsei-

genschappen, zich optimaal en du-

urzaam hechten aan het metselwerk.

4

1
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VOLGORDE
Stap voor stap als systeem

Gronderen van de goed voorbereide onder-
grond met Kiesol. Sterk zuigende ondergron-
den met water voornatten

Tijdens de reactietijd van Kiesol wordt de
Sulfatexmortel met kwast als hechtlaag aange-
bracht.

In de natte hechtlaag wordt de Dichtspachtel
aangebracht. Grote holtes worden geëgaliseerd
met de Grondeerpleister.

Grondering met Kiesol Hechtlaag met Sulfatexmortel Egalisering met Dichtspachtel1 2 3

De kim wordt met een speciale spaan dicht-
gezet met Dichtspachtel.

De eerste afdichtingslaag wordt op de egalise-
ringslaag van Dichtspachtel aangebracht.

De tweede afdichtingslaag kan op de eerste af-
dichtingslaag nat-in-nat worden aangebracht.
Afhankelijk van het probleem eventueel meer-
dere lagen aanbrengen.

Kim met Dichtspachtel Eerste afdichtingslaag met
Sulfatexmortel

Tweede afdichtingslaag met
Sulfatexmortel

4 5 6

Op de aangetrokken, maar nog vochtige af-
dichtingslaag kan de Special Aanbrandmortel
volledig dekkend worden aangebracht.

Na 24 tot 48 uur wordt de Saneerputz Antiekwit
opgebracht.

De Saneerputz moet nadat deze begint aan te
trekken met een sponsbord vochtiggeschuurd
worden en met een rasterspaan en Fijnputz af-
gewerkt worden.

Aanbrandlaag met
Speciale Aanbrandmortel

Het opzetten van
Saneerputz Antiekwit

Het afwerken van de
Saneerputz

7 8 9



714/02.10 NL

DE STERKE KANTEN VAN HET KIESOL-SYSTEEM

1. Het Kiesol-systeem op water-

basis is dermatemilieuvrien-

delijk, dat het ook geschikt is

voor woningen, zwembaden en

zelfs voor reinwaterkelders.

2. Kiesol zorgt voor een hydro-

foberende versteviging als

binnenafdichting van oude

gebouwen en injectie tegen

optrekkend vocht.

3. Verkiezeling en kiezelgelvor-

ming is capillairverdichtend en

dus waterwerend.

4. Omdat de poriën niet volledig

afgedicht worden blijft het sys-

teem dampopen.

5. Het zouttransport naar de

oppervlakte wordt afgeremd,

zoutbindend.

6. Alle slurry-, egaliserings- en

mortelsystemen zijn zeer goed

sulfaatbestendig.

7. De bijzondere hechting van de

verschillende componenten

onderling biedt extra zeker-

heid, ook op extreem natte

ondergronden.

8. Optimale verwerkingseigen-

schappen, zowel handmatig

als machinaal, garanderen een

hoog rendement.

9. Het afbindproces van de

afdichtingsmortel begint direct.

Dit spaart tijd, geld en maakt

nat-in-nat werken mogelijk.

10. Chemicaliënresistent, ook

tegen zeer agressieve stoffen

conform DIN 4030.

11. Meer dan 50 jaar positieve

praktijkervaring en talrijke

keurings- en testrapporten

staan garant voor de kwaliteit

en effectiviteit.

FTB-Remmers
Bouwelven 19
B-2280 Grobbendonk
Tel. +32 14 84 80 80
Fax +32 14 84 80 81
www.ftbremmers.com

Remmers Bouwchemie B.V. . Hoogeveen . Tel.: 0528 229 333 . Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl



RESTAURATIEPLEISTERS

Duurzaam tegen zout



De belangrijkste opgave van een
restauratiepleister bestaat eruit zou-
ten op te slaan en daarmee schade
door hygroscopisch vocht en kristal-
lisatie te verhinderen. Bij restauraties
aan de buitenzijde wordt aanbevo-
len, als ondersteunende maatregel
voor de buitenafdichting, aan de bin-
nenzijde een restauratie-pleister op
te zetten. Voor het verkrijgen van dit
tweeledige effect definieert het
WTA-merkblad “Restauratiepleister-
systemen” een tweelaagssysteem
bestaande uit poriënbasispleister en
de eigenlijke restauratiepleister als
afwerking.

� De restauratiepleister is
hydrofoob zodat er geen zou-
ten naar het oppervlak kun-
nen komen, wanneer vocht
wordt opgenomen in de
pleisterlaag.

� De basispleister werkt als een
zoutbufferende laag. Hier
blijven bij verdamping van het
vocht de in het vocht op-
geloste zouten achter.

� Restauratiepleistersystemen
zijn extreem resistent tegen
zouten, zodat zelfs bij een
gemiddeld zoutgehalte 1 laag
van 20 mm dik voldoende is.

� Restauratiepleisters kunnen
zonder afdichting tot een
vochtpercentage van < 40%
worden toegepast..

Voor dit doel werken restauratiep-
leistersystemen op 2 manieren:

� Ze verleggen de verdampinggrens
van het metselwerk naar de plei-
sterlaag.

� De in de vochtigheid van het met-
selwerk opgeloste zouten kunnen
door de pleisterlaag worden op-
genomen zonder dat bij het
kristalliseren van de zouten schade
ontstaat.

RESTAURATIEPLEISTERS
Zouten schrik aanjagen

Remmers restauratiepleisters voldoen, en dat optimaal, aan de in het

WTA-merkblad „Restauratiepleistersystemen“ gestelde eisen.

Meerdere parameters overtreffen deze zelfs.

MAATREGELEN AFHANKELIJK VAN HET ZOUTGEHALTE

Aan deze eis kunnen pleisters alleen

voldoen, wanneer het poriëngehalte

geconcipieerd wordt volgens de

morteltechnologie. In de mortel

worden doelbewust capillair actieve

en capillair onderbrekende poriën

gecreëerd. Hierdoor is het mogelijk

dat de capillaire wateropname in het

capillair poriënsysteem bewust

gestuurd wordt en het pleister-

systeem als verdampingszone en

veilige zoutbuffer dient.

Zouten Zoutgehalte in massa-%

Chloriden < 0,2 0,2 tot 0,5 > 0,5

Nitraten < 0,1 0,1 tot 0,3 > 0,3

Sulfaten < 0,5 0,5 tot 1,5 > 1,5

Belasting Laag Gemiddeld Hoog

Zoutgehalte Maatregelen Laagdikte
in mm

laag tot gemiddeld 1. Aanbrandlaag min. 5

Systeem 1 2. Restauratiepleister min. 20

hoog 1. Aanbrandlaag min. 5

Systeem 2 2. Poriënbasispleister min. 10

3. Restauratiepleister min. 15

� Zoutopslagcapaciteit
� Hoge sulfaatresistentie
� Vezel- en structuur versterkt
voor scheurvrije droging

VERDAMPINGSZONE EN VEILIGE ZOUTBUFFER



Opbrengen
van Restauratiepleister

Afhankelijk van de opbouw wordt het gekozen
Remmers systeem op z’n vroegst na 24 uur
aangebracht. Tussenlagen moeten door deze
ruw te kammen terwijl ze vers zijn geprepa-
reerd worden voor de volgende laag.

“Schaven”
van het oppervlak

Met de rasterspaan wordt het reeds aange-
trokken restauratiepleisteroppervlak voor het
aanbrengen van de Fijnputz gereed gemaakt.

Opbrengen
van de Fijnspachtel

Op de met de rasterspaan voorbewerkte
ondergrond wordt de Fijnputz in een maxima-
le laagdikte van 5 mm opgebracht en met
schuurbord afgewerkt.

1 2 3

A

B

C

D

A

C

D

Systeem 2Systeem 1

Speciale Aanbrandlaag Poriën basispleister Renovatiepleister -antiek FijnputzA B C D

RESTAURATIEPLEISTERSYSTEMEN
Oplossingen voor elke zoutbelasting

Sinds 1.2.2005 worden in de DIN EN
998-1 restauratiepleistersystemen
omschreven en geregeld. Deze norm
verwijst naar het WTA-
merkblad 2-9-05/ D „Restauratieplei-
stersystemen“. Hierin zijn niet alleen
de technisch eisen gedetailleerd

vastgelegd, maar gaat ook in op de
planning en verwerking van restau-
ratiepleistersystemen. Zo worden de
zoutgehaltes, verkregen door onder-
zoek , ingedeeld afhankelijk van het
zoutgehalte in 3 categorieën: „laag“,
„gemiddeld“ en „hoog“.

Remmers restauratiepleistersyste-
men worden ook toegepast op bin-
nenafdichtingen als vochtregulerende
bescherming.
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Het Kiesol-systeem kan nagenoeg
op elke minerale ondergrond
aangebracht worden.

Het WTA-merkblad beschrijft de
juiste wijze van het aanbrengen van
een binnenafdichting. Dat begint met
een solide ondergrondvoorbereiding.

Alle hechtingsverminderende
bestanddelen zoals niet hechtende,
oude lagen, moeten verwijderd
worden. Tot tenminste 80 cm meer
dan de schadegrens moet de verf en
stuclaag verwijderd worden, Zwakke

en door zout aangetaste voegen
tenminste 20 mm diep uitkrabben
c.q. verwijderen. Is de ondergrond
goed voorbewerkt, dan houden we
uiteindelijk een zeer ongelijkmatige
oppervlakte over. Hier kan het Kie-
sol-systeem, de afzonderlijke com-
ponenten met bijzondere en goede
hechtingseigenschappen, zich opti-
maal en duurzaam hechten aan het
metselwerk.

1
2

3

Curatieve binnenafdichting – Kiesol-systeem
Van een goede basis tot een perfecte afwerking

2. Afdichtingslaag met
Sulfatexmortel

De eerste slurrylaag wordt als een egaliseer-
laag met Dichtspachtel met een borstel opge-
bracht.

2. Afdichtingslaag met
Sulfatexmortel

De tweede slurrylaag kan op de eerste
afdichtingslaag nat-in-nat opgezet worden.
Afhankelijk van de probleemstelling eventueel
meerdere lagen aanbrengen.

Hechtlaag met
Speciale Aanbrandmortel

Op de ingetrokkene nog vochtige slurrylaag
kan de Remmers Aanbrandmortel volledig
dekkend opgezet worden (verdere afwerking
zie blz. 3).

1 2 3

AFDICHTINGSWERKZAAMHEDEN BIJ EEN VOCHT-
GEHALTE VAN > 40%

Verwerking

FTB-Remmers
Bouwelven 19
B-2280 Grobbendonk
Tel. +32 14 84 80 80
Fax +32 14 84 80 81
www.ftbremmers.com

Remmers Bouwchemie B.V. . Hoogeveen . Tel.: 0528 229 333 . Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl
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