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Van:  < @cultureelerfgoed.nl>

Verzonden: maandag 8 december 2014 14:14

Aan:

Onderwerp: RE: Molen Rijn en Zon

Hoi  

 

Even een korte reactie over het wieksysteem van de Rijn en Zon: het aanbrengen van Van 

Busselneuzen is niet logisch omdat dit er nooit op heeft gezeten. De foto’s deden ons twijfelen, maar 

er valt met zekerheid te zeggen dat Oud-Hollands icm zelfzwichting juist is. 

Met vriendelijke groet, 

ing.   

Specialist molens en waterbouwkundige werken 

 

.................................................................................. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer  

Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort 

.................................................................................. 

T 033  

F 033  

M 06  

@cultureelerfgoed.nl 

www.cultureelerfgoed.nl 

.................................................................................. 

Van: @utrecht.nl]  

Verzonden: woensdag 29 oktober 2014 13:29 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: RE: Molen Rijn en Zon 

 

Beste  

 

Ter voorbereiding van ons overleg morgen doe ik je een korte opsomming van onze onderbouwing 

toekomen. Echter willen we dit graag nader toelichten. 

Daarnaast stuur ik ook de notitie, opgesteld door bureau Groen, als bijlage mee, wat is meegenomen 

in de afweging. 

 

We hebben morgen de afspraak staan om 10.30 uur op de zes verdieping (ruimte W41) van het 

Stadskantoor. 

 
Met vriendelijke groet,  
  

, 

Adviseur Portefeuillemanagement 
  
     Gemeente Utrecht 
     Utrechtse Vastgoed Organisatie 

     Portefeuillemanagement 

       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 

     Telefoon 030 -   

   E-mail @utrecht.nl 
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   Internet www.utrecht.nl 

     Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

 

Van: @cultureelerfgoed.nl]  

Verzonden: maandag 27 oktober 2014 11:13 

Aan:  
CC:  

Onderwerp: RE: Molen Rijn en Zon 

 

Hallo  

 

Hierbij de beschikbare dagen: 

 

- Dinsdag 28 okt, om 15.00 - 16.00 uur; Niet  

- Woensdag 29 okt, na 15.30 uur; Niet 

- Donderdag 30 okt, tussen 10.00 en 12.00 uur; Wel 

- Dinsdag 4 nov, na 10.30 uur; Niet 

- Woensdag 5 nov, na 14.30 uur; Wel 

 

Met vriendelijke groet, 

ing.   

Specialist molens en waterbouwkundige werken 

 

.................................................................................. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer  

Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort 

.................................................................................. 

T 033  

F 033  

M 06  

@cultureelerfgoed.nl 

www.cultureelerfgoed.nl 

.................................................................................. 

Van: @utrecht.nl]  

Verzonden: maandag 27 oktober 2014 10:09 
Aan:  

Onderwerp: RE: Molen Rijn en Zon 

 

Beste  

 

Helaas is het nog niet eerder gelukt een voorstel te doen voor het inplannen van een afspraak.  

 

Zoals besproken is de gemeente voornemens de Molen Rijn en Zon te restuareren waarbij ook het 

wiekenkruis vervangen zal worden. Hiervoor is de gemeente van mening hetzelfde wiekenkruis als 

huidig te plaatsen. Naar aanleiding van uw mail hebben we besproken om met de betrokken partijen 

(Gemeente als eigenaar, afdeling erfgoed en RCE) om tafel te gaan om te bespreken hoe we zijn 

gekomen tot deze beslissing. 

 

Mijn voorstel is om een afspraak in te plannen op een van de volgende momenten: 
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- Dinsdag 28 okt, om 15.00 - 16.00 uur; 

- Woensdag 29 okt, na 15.30 uur; 

- Donderdag 30 okt, tussen 10.00 en 12.00 uur; 

- Dinsdag 4 nov, na 10.30 uur; 

- Woensdag 5 nov, na 14.30 uur 

 

Ik heb een aantal data in deze en volgende week geprikt, zodat we daarna spoedig het vervolg kunnen 

voortzetten. Kunt u per data aangeven of het voorstel u uitkomt, zodat ik daarna met mijn collega’s 

kan afstemmen welke data het beste uitkomt? 

 

Ik verneem graag uw reactie. 

 
Met vriendelijke groet,  
  

 

Adviseur Portefeuillemanagement 
  
     Gemeente Utrecht 
     Utrechtse Vastgoed Organisatie 

     Portefeuillemanagement 

       
     Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 

     Telefoon 030 -    

   E-mail @utrecht.nl 

   Internet www.utrecht.nl 

     Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

 

Van: @cultureelerfgoed.nl]  

Verzonden: dinsdag 7 oktober 2014 14:21 

Aan:  
CC:  

Onderwerp: Molen Rijn en Zon 

 

Beste  

 

Enige tijd geleden werd ik door , ambtenaar van de Utrechtse vastgoed organisatie, 

benaderd met een aantal vragen over o.a. elektra-opwekking en sprinklerinstallaties in molens, 

wiekverbeteringssystemen, restaureren van metselwerk, etc. 

Omdat ik  ken vanuit de molenwereld heb ik hem, zonder al te veel achtergrondinformatie te 

kennen, onze algemene opvattingen en uitgangspunten over deze onderwerpen meegedeeld. 

Inmiddels zie ik dat deze gesprekken een belangrijke rol hebben gespeeld in de besluitvorming over 

het restauratiedossier van molen Rijn en Zon, mijns inziens is dat niet geheel juist. Om een goed 

afgewogen advies te geven, met name over de zelfzwichting, lijkt het me goed om deze discussie in 

klein verband te heropenen. Het lijkt me een gemiste kans wanneer er op deze wijze besloten wordt 

om de molen niet te voorzien van zelfzwichting.  

 

Graag zou ik met alle betrokken partijen inhoudelijk kijken naar de argumenten voor het aanbrengen 

van zelfzwichting of handhaving van het bestaande systeem. 

 

Met vriendelijke groet, 

ing.   
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Specialist molens en waterbouwkundige werken 

 

.................................................................................. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer  

Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort 

.................................................................................. 

T 033  

F 033  

M 06  

@cultureelerfgoed.nl 

www.cultureelerfgoed.nl 

.................................................................................. 
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MONDELINGE VRAGEN  
“Herstel Molen Rijn en Zon” 

Marijn de Pagter (VVD) 
(6 december 2018) 

 
De VVD heeft contact gehad met de molenaar van molen Rijn en Zon. Hij huurt de molen al sinds 1987 en is 
gespecialiseerd molenmaker.   
 
De gemeente is eigenaar van de molen en heeft een paar jaar geleden opdracht gegeven voor een 
renovatie. Nog steeds kan de molen echter niet optimaal draaien, omdat de molenroeden nu niet veilig zijn. 
De gemeente gaat de molenroeden daarom rond de jaarwisseling opnieuw vervangen.    
 
De molenaar ziet kansen bij deze tweede reconstructie van het gevlucht. De gemeente heeft namelijk bij de 
vorige restauratie een verkeerde (veel te zware) houtsoort gekozen voor het gevlucht. Dat zorgt volgens de 
molenaar voor twee keer zo zware wieken, waardoor het meer windenergie kost om de molen te laten 
draaien. De molenaar geeft aan dat de molen daardoor veel minder vaak kan draaien en daarom 35% 
minder meel kan produceren. Bovendien zijn er geen stroomlijnneuzen gereconstrueerd, tegen het advies 
van de molenaar in. De stroomlijnneuzen zijn nodig omdat de bebouwing rondom de molen nu zorgt voor 
minder wind dan heel vroeger bij de bouw van de molen.  
 
De VVD heeft de afgelopen jaren al vaker vragen gesteld over de renovatie van de molen. We willen graag 
dat de molen snel weer draait en op volle capaciteit meel kan produceren voor Utrechtse bakkers. Daarnaast 
ziet de molenaar meer kansen voor educatie als de molen vaker kan draaien. Daarom hebben we de 
volgende vragen. 
 

1. Is het college het met de VVD eens dat de constructie van de molen ook gericht moet zijn op het 
goed functioneren daarvan? Of ziet het college de molen vooral als museumstuk?   
Ja, het college deelt de wens dat de molen weer draai- en maalvaardig wordt. 
 

2. Deelt het college de zorgen van de molenaar over de verminderde capaciteit van de molen? Zo nee, 
waarom niet?   
Nee, de molenaar heeft ons nadrukkelijk gewezen op de cultuurhistorische waarde van het 
oorspronkelijke wiekensysteem met zelfzwichting. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
werd dit mede geadviseerd. Op aangeven van molendeskundigen verwachten wij  dat het huidige 
systeem (met zelfzwichting) mogelijk een verminderde capaciteit ten opzichte van het vorige 
systeem met fokwieken zal generen. Echter geven de deskundigen aan dat het niet is te 
kwantificeren wat deze vermindering zal zijn. 
 
 

3. Is het college bereid om de adviezen van de gebruiker/specialist ter harte nemen en:  
a. de stroomlijnneuzen te laten herstellen;  

Nee, het wijzigen van de huidige windborden naar stroomlijnneuzen vergt een forse onrendabele 
investering (ca. €  waar geen dekking tegenover staat. Wij wensen ook dat de molen de 
molen weer spoedig draai- en maalvaardig is. Daarnaast betekent een aanpassing van de 
restauratie een aanzienlijke vertraging in het restauratieproces 
 

b. de tweede reconstructie te gebruiken als kans om een lichtere houtsoort te kiezen voor het gevlucht? 
Nee, door het toepassen van bankirai is het wiekenkruis nog geen 10% zwaarder geworden. Mede 
omdat het onderhoud in het verleden te wensen over liet, hebben we voor een duurzamere houtsoort 
gekozen. Overigens is te verwachten dat een zwaarder wiekenkruis veel constanter loopt. Het 
gewicht heeft dus voordelen en nadelen. 



Molen Rijn en Zon – woordvoeringslijn 
Opgesteld 28-1-2019 

Opmerkingen vooraf: 
- Doel van de molen: de cultuurhistorische waarde behouden voor de stad, op aandringen van 

de molenaar, en de molen weer draai- en maalvaardig maken; 
- Extra kosten stroomlijn neuzen ca. EUR  waarvoor geen dekking is; 
- Huidige huurprijs is niet kostendekkend dan wel marktconform; 
- Het kunnen draaien heeft vertraging opgeleverd vanwege het advies vanuit de RCE om de 

molen stil te zetten vanwege onzekerheid over de constructieve veiligheid van de 
bouwverbinding (van de deelbare roeden); 

- Molenaar wil stroomlijnneuzen, in afwijking van het cultuurhistorisch beeld, vanwege 
verwachte verminderde capaciteit; 

- De verminderde capaciteit t.o.v. het oorspronkelijke systeem is niet te kwantificeren; 
- De werkzaamheden zijn bijna afgerond (11 febr. Worden roeden vervangen met kraan); 
- De afronding van de restauratie staat gepland voor begin april. 

 
Tijdslijn: 
Medio 2010 – de molen komt stil te staan vanwege gebroken voeghout (constructiebalk in kap) 
Sept 2012 – gemeente laat uitgebreide inspectie uitvoeren, waarbij grote gebreken aan het licht 
kwamen komen 
28 mei 2013 –  VVD – vragen over de stilstand van de molen uitvoering van restauratie 
Aug 2013 – wordt voorstel uitgewerkt met verschillende scenario’s, zijnde consolideren, totale 
restauratie of restaureren in fasen 
Jan 2014 – In Staf Vastgoed wordt besloten om te gaan restaureren in fasen, waarbij de molen weer 
draai- en maalvaardig te maken, met reparaties op onderdelen. Geplande uitvoering 
werkzaamheden zijn eind 2014 
April 2014 –  doet bij de gemeente het verzoek voor het uitvoeren van jaloezie wieken 
(zelfzwichting) i.p.v. vervanging van de op dat moment aanwezig Fokwieken. Gemeente onderzoekt 
deze mogelijkheden. 
Aug 2014 –  (molenaar) doet bij de RCE het verzoek om tijdens de restauratie te 
overwegen om het oorspronkelijk systeem met Jaloezie wieken aan te brengen. Deze keuze wordt 
gehonoreerd, echter hiervoor is een vergunning benodigd. 
Juni 2015 – gestelde vragen  door VVD over restauratie 
Aug 2015 – start restauratie. 17 augustus 2015 wordt kap van de molen getakeld 
April 2016 – terug plaatsen kap op 19 april 2016 
Juli 2016 — molen officieel weer maal- en draaivaardig in gebruik genomen 
Na de restauratie maakt de molenaar veel bezwaar over uitvoering, omdat dit niet naar zijn wens is. 
Enkele bezwaren worden opgepakt en aangepast. 
Maart 2017—brief van RCE om molen voorlopig stil te zetten, vanwege de onzekerheid van de  
constructieve veiligheid van de boutverbinding bij deelbare roeden 
April 2017—uitgaan persbericht over stilzetten molen 
Mei 2017 – advies RCI om niet te draaien met de molen en dat er gezocht wordt naar oplossen 
problemen gedeelde roeden 
Aug 2017 –  VVD, wanneer gaat de molen weer draaien 
Sept 2017 – Molenaar vraagt om Van Busselneuzen (stroomlijnneuzen) vanwege oprukkende 
hoogbouw 
Nov 2017 en 2 feb 2018 – aan de molenaar wordt ambtelijk aangegeven niet te zullen instemmen 
met deze aanpassing 
21 sept 2018 -  memo aan de Raad over de uitvoering van de werkzaamheden rondom de 
jaarwisseling van 2018/2019 
Okt 2018 – brief van  (molenaar) met verzoek tot aanbrengen van stroomlijnneuzen 
9 nov 2018 – gesprek molenaar met wethouder Everhardt met bevestiging niet akkoord gaan 
wijzigen naar stroomlijnneuzen 
6 dec 2018 –  VVD over aanbrengen van stroomlijnneuzen en de verminderde capaciteit 
29 jan 2019 – bezoek raadleden aan de molen 

















Actuele motie: Gestroomlijnde Molen 

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 7 februari 2019, 

constaterende dat: 
• de gemeente eigenaar is van de enige Utrechtse korenmolen Rijn en Zon; 
• de molen al negen jaar stilstaat en daardoor geen meel kan produceren;  
• enkele jaren geleden een renovatie is uitgevoerd, die niet goed is verlopen; 
• het gevlucht (de wieken) op 11 februari van de molen wordt getakeld om het opnieuw te 

vervangen; 
• het wieksysteem dat bij de aanstaande renovatie wordt opgehangen niet is voorzien van 

“stroomlijnneuzen”; 
• bij een werkbezoek aan de molen op 26 januari jl. is gebleken dat de renovatie van de molen 

op diverse vlakken gebrekkig of onvolledig is uitgevoerd;  

overwegende dat: 
• de molen veel potentieel heeft, niet alleen als prachtig cultureel en industrieel erfgoed maar 

ook als ambachtelijke leverancier van Utrechts meel voor inwoners en professionele bakkers 
en als educatief gebouw; 

• de molen met stroomlijnneuzen vaker kan draaien en dus meer meel kan produceren; 
• het bevestigen van de stroomlijnneuzen idealiter nog tijdens de op handen zijnde renovatie 

plaatsvindt, maar ook daarna nog mogelijk is (zonder het gevlucht naar beneden te takelen); 

voorts overwegende dat: 
• de gebreken die de molen nog heeft – zoals de vochtige muren en de slechte kwaliteit van de 

omloop – moeten worden verholpen; 
• overige verbeterpunten tijdens een expertmeeting in kaart kunnen worden gebracht; 

verzoekt het college om: 
• voorbereidingen te treffen om het gevlucht van de molen zo snel mogelijk te voorzien van 

stroomlijnneuzen – zo mogelijk nog tijdens de op handen zijnde renovatie; 
• de overige gebreken van de molen in goed overleg met de molenaar in kaart te brengen en bij 

het voorbereiden van de aanpak daarvan gebruik te maken van zijn kennis en kunde; 
• in samenwerking met de raad een expertmeeting te organiseren om in kaart te brengen welke 

investeringen de molen nog meer nodig heeft; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
 
Marijn de Pagter 
VVD 

 
 
 
Pepijn Zwanenberg 
GroenLinks 

 
 
 
Hester Assen 
PvdA 

 
 
 
Jan Wijmenga 
ChristenUnie 

 
 
 
Henk van Deún 
PVV 

 



Actuele motie: Gestroomlijnde Molen 

Indieners: Marijn de Pagter (VVD), Henk van Deún (PVV), Hester Assen (PvdA), Jan Wijmenga (CU), 
Pepijn Zwanenberg (GL), … 

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 7 februari 2019, 

constaterende dat: 
● de gemeente eigenaar is van de enige Utrechtse korenmolen Rijn en Zon; 
● de molen al negen jaar stilstaat en daardoor geen meel kan produceren;  
De molen staat stil sinds2010. In de jaren erna zijn er technische inspecties en scenario’s 
uitgewerkt, zijnde consolideren, totale restauratie en restaureren in fasen, om een keuze te 
maken. Gekozen is om een restauratie in fasen uit te voeren. Het doel van de restauratie was om 
als cultureel-historisch erfgoed te behouden voor de stad en de molen weer draai- en 
maalvaardig te maken.  
Omdat de molenaar in augustus 2014 in een brief aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) 
heeft gepleit voor ‘de historisch juist keuze ... en weer te kiezen voor jaloezie wieken’, en de RCE 
deze wens ondersteunde, heeft de gemeente haar plannen gewijzigd en het wiekensysteem 
uitgevoerd in de historische, oorspronkelijke uitvoering. 
Hierbij een citaat uit de brief van de molenaar aan de RCE d.d. 12 augustus 2014: 
 

 
 
● enkele jaren geleden een renovatie is uitgevoerd, die niet goed is verlopen; 
De restauratie in 2015/2016 is conform bestek/naar wens van de gemeente uitgevoerd. 
● het gevlucht (de wieken) op 11 februari van de molen wordt getakeld om het opnieuw te 

vervangen; 
● het wieksysteem dat bij de aanstaande renovatie wordt opgehangen niet is voorzien van 

“stroomlijnneuzen”; 
● bij een werkbezoek aan de molen op 26 januari jl. is gebleken dat de renovatie van de molen 

op diverse vlakken gebrekkig of onvolledig is uitgevoerd;  

Deze mening delen wij niet 

overwegende dat: 
● de molen veel potentieel heeft, niet alleen als prachtig cultureel en industrieel erfgoed maar 

ook als ambachtelijke leverancier van Utrechts meel voor inwoners en professionele bakkers; 
De vraag is of er wel een vraag naar meel door professionele bakkers is i.v.m. de hoge hygiëne-
eisen die eraan gesteld worden. 
● de molen met stroomlijnneuzen vaker kan draaien en dus meer meel kan produceren; 
Door experts is bevestigd dat er inderdaad met stroomlijnneuzen iets meer gedraaid kan worden, 
echter is dit nu niet te kwantificeren. Daarnaast beschikt de molenaar over een elektrische 
maalstoel waarmee zonder wind altijd meel geproduceerd kan worden. 



Een productieverhoging van meel gemalen op de wind is nooit (ook niet 2014) de doelstelling. Dit 
is een gewijzigd inzicht t.o.v. voor de restauratie in 2014.  
● het bevestigen van de stroomlijnneuzen idealiter nog tijdens de op handen zijnde renovatie 

plaatsvindt, maar ook daarna nog mogelijk is (zonder het gevlucht naar beneden te takelen); 

Stroomlijnneuzen kunnen alsnog later worden bevestigd, echter niet meer tijdens de huidige 
werkzaamheden. 

voorts overwegende dat: 
● de gebreken die de molen nog heeft – zoals de vochtige muren en de slechte kwaliteit van de 

omloop – moeten worden verholpen; 
Vanwege de grote vochthuishouding in de molen is na de restauratie van 2015/2016 een 
rapportage door een deskundige opgesteld waarin een voorstel is gedaan voor de nodige 
oplossingen om het overmatige vocht te verminderen. De oplossingen uit dit rapport zijn 
overgenomen en worden dit jaar onder het regulier onderhoud uitgevoerd. Hierbij ligt er nog een 
actie bij de molenaar om een logboek op te stellen van de vochthuishouding in de molen.  
● overige verbeterpunten tijdens een expertmeeting in kaart kunnen worden gebracht; 

verzoekt het college om: 
● voorbereidingen te treffen om het gevlucht van de molen zo snel mogelijk te voorzien van 

stroomlijnneuzen – zo mogelijk nog tijdens de op handen zijnde renovatie; 
Het uitvoeren van stroomlijnneuzen i.p.v. de huidige windborden vergt allereerst nader onderzoek 
vanwege de technische uitvoering, financien (de onrendabele meerkosten zullen enkele 
tienduizenden euro’s bedragen (circa € 50.000,-) ) en de benodigde tijd. Uitvoeren tijdens de op 
handen zijnde restauratie is niet mogelijk. 
● de overige gebreken van de molen in goed overleg met de molenaar aan te pakken en 

daarbij gebruik te maken van zijn kennis en kunde; 
Daarnaast zullen enkele extra (reguliere) werkzaamheden worden opgepakt tijdens de 
restauratie. Hiervoor stemmen we af met de molenaar en laten we ons adviseren door 
deskundigen op molenaarsgebied. Uit ervaring is gebleken dat dit soms afwijkt van het 
advies/standpunt van de molenaar. 
● in samenwerking met de raad een expertmeeting te organiseren om in kaart te brengen 

welke investeringen de molen nog meer nodig heeft; 

Bij de expertmeeting  zal ook een afweging naar de maatschappelijke waarden gezocht worden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Concluderend: 

In 2014, voorafgaand aan de restauratie, is besloten om de molen als cultureel historische monument 
te behouden voor de stad en deze draai- en maalvaardig te maken. Vanuit dit oogpunt is gekozen 
voor het terugbrengen van het oorspronkelijke wiekensysteem. De afdeling Vastgoed voert haar 
zorgplicht uit door het regulier technisch onderhoud en het geven van een maatschappelijke waarde 
aan het vastgoed. 
Na de restauratie 2015/2016 heeft de molen enkele keren gedraaid en is daarna weer stilgezet op 
aanraden van de RCE vanwege de gebroken bouten bij andere molens met dezelfde gedeelde roeden. 
Vanwege de wens van de molenaar om stroomlijnneuzen toe te passen, om zo een 
productieverbetering van meel  te kunnen vervaardigen, betreft een ander uitgangspunt dan in 2014 
voorgesteld. Deze productieverbetering is volledig ten gunste van de exploitant waarvoor geen extra 



dekking kan worden gerealiseerd voor de instandhouding van het vastgoed.  
De werkzaamheden van aanstaande maandag zijn geheel voorbereid en de wieken met de 
gedeeltelijke opbouw ligt reeds klaar in de werkplaats van de molenbouwer. Ik stel voor de 
werkzaamheden aanstaande maandag volledig af te ronden, zodat er enerzijds geen onbalans van de 
molen ontstaat, vanwege het half afmaken, en daarnaast het plaatje compleet is. Daarna kan het 
systeem ook verder worden afgesteld door ermee te kunnen proefdraaien en -malen. Daarnaast 
betekent het nu niet afmaken van de werkzaamheden dat de molen weer voor een behoorlijk lange 
tijd zal stilstaan, wat niet wenselijk is voor de stad en het monument. 
Ik ben bereid om met u in gesprek te gaan over de molen en de mogelijke extra toe te voegen 
maatschappelijke waarden, want ik ben het met u eens dat dit mooie cultureel erfgoed een 
belangrijke functie voor de stad is en als zodanig behouden moet blijven. 
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Betreft: Stand van zaken deelbare roeden 

Aan: Molenmakersbedrijven in Nederland 

Datum: 7 juni 2017 

 

 

Hierbij informeert De Hollandsche Molen u gaarne over de stand van zaken met betrekking tot de 

problematiek van de deelbare molenroeden. 

 

Op 2 juni jl. vond de tweede informatiebijeenkomst plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed voor de betreffende eigenaren, molenaars, molenmakers en andere betrokkenen. 

Belangrijkste punten aldaar waren: 

1. Er zijn twee technische oplossingen overgebleven na bestudering van alle informatie en input: 

a. Bestaande helften lassen met een tussenstuk; 

b. Roeden vernieuwen. 

2. Minister Bussemaker heeft besloten een financiële regeling in te richten wanneer eigenaren 

kiezen voor één van deze twee opties. Het rijk vergoedt in dat geval de kosten. Uitgangspunt is 

wel dat het nieuwe gevlucht gelijk blijft aan het huidige en dat er zoveel mogelijk materiaal wordt 

hergebruikt. Aanpassingen aan het gevlucht zijn bespreekbaar, maar komen niet in aanmerking 

voor vergoeding.  

3. Om tot overeenkomst te komen moet de eigenaar voor het einde van 2017 laten weten of hij 

van de regeling gebruik wil maken. Bij deze e-mail moet een gespecificeerde offerte van een 

molenmaker worden gevoegd. Deze offerte dient simpel te zijn, maar moet wel duidelijk maken 

voor welke hersteloptie er wordt gekozen en welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Zo 

moeten o.a. de kosten voor lassen of een nieuwe roede, uren hoogwerker, manuren en 

materiaalkosten inzichtelijk zijn. De RCE neemt hierna contact met de eigenaar op om gegevens 

te verkrijgen die nodig zijn voor de vaststellingsovereenkomst. 

4. De RCE is beschikbaar voor technische vragen over de uitvoering van de herstelwerkzaamheden. 

5. De Hollandsche Molen heeft aan de orde gesteld of realisatie van de herstelwerkzaamheden 

collectief kan worden aangestuurd. Doel van deze aanpak is vraag en aanbod te matchen, 

waardoor het herstel zo snel als mogelijk kan verlopen en eigenaren niet nodeloos lang hoeven 

te wachten. De vereniging stuurt binnen één tot anderhalve week een mail met een nadere 

uitwerking van de mogelijkheid voor een collectieve aanpak aan alle eigenaren. Hierin wordt ook 

een lijst genoemd met welke molens eventueel prioriteit krijgen met de vraag of hiermee 

akkoord wordt gegaan door alle eigenaren. Begin juli neemt De Hollandsche Molen dan een 

besluit over de collectiviteit in nauw overleg met de betrokken eigenaren.  

6. De Hollandsche Molen geeft het dringend advies om niet met de molen te draaien totdat het 

herstel is uitgevoerd. Ook de RCE blijft eigenaren adviseren niet te draaien. 

 

Uw bedrijf heeft in het verleden één of meer deelbare roeden geleverd. Het ligt voor de hand dat de 

betreffende eigenaar zich nu tot u richt met het verzoek de gevraagde offerte op te stellen. Indien de 

eigenaar kiest voor het vernieuwen van de roeden zijn twee vragen van groot belang: 

a) Wanneer kunt u gelet op uw aangenomen werk de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren. 

b) Bij welke roedenmaker wilt u de nieuwe roede(n) bestellen en wanneer kunnen deze geleverd 

worden. 

Ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst van 2 juni heeft de RCE een belronde gedaan langs 

de volgende roedenmakers: 

 Blom te Opmeer; 

 Dunning te Adorp; 

 Koppes Groep te Nieuw Bergen; 

 Straathof te Hillegom; 

 Vaags te Aalten; 

 Verdonkschot te Wessem. 
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Blom en de Koppes Groep zijn staalbedrijven die reeds enkele roeden geproduceerd hebben. De 

andere vier bedrijven zijn bekend in Nederland om hun kwalitatief goede roeden. Uit deze contacten 

is gebleven dat er ruimte is bij roedenmakers om meer roeden te maken dan gebruikelijk. Voor dit 

jaar is die “overcapaciteit” 40-50 roeden en voor 2018 rond de 100 extra roeden. Deze capaciteit is 

voor een belangrijk deel bij Blom en de Koppes Groep aanwezig. Als deze capaciteit optimaal benut 

kan worden, kan het aanpakken en vernieuwen van de deelbare roeden vlot en uiterlijk vóór eind 

2018 gerealiseerd worden.  

 

Voor u als molenmaker betekent bovenstaande dat het interessant is niet bij één roedenmaker 

offerte te vragen, maar bij verschillende bedrijven te informeren over prijs en levertijd. Welke 

roedenmaker u uiteindelijk kiest, is volledig uw zaak, keuze en verantwoordelijkheid, daar wil De 

Hollandsche Molen op geen enkele wijze in treden. Maar het leek ons wel goed bovenstaande onder 

uw aandacht te brengen. Het is namelijk in ons aller belang dat het oplossen van de problemen rond 

de deelbare roeden zo voortvarend en efficiënt mogelijk verloopt, zonder op kwaliteit in te leveren. 

 

Mocht dit schrijven aanleiding zijn voor vragen e.d., neemt u dan rustig contact op met de RCE 

@cultureelerfgoed.nl) of met De Hollandsche Molen ( @molens.nl). 



Verslag startoverleg vervangen roeden molen Rijn en Zon 
datum:   vrijdag 2 november 2018 op kantoor van Erfgoed Advies Groen te Montfoort 
aanwezig:  John de Jongh (JJ), Paul Groen (PG) en  notulist 
 
Planning 
Volgens opgave van Vaags zullen de roeden worden afgeleverd in week 49 (3 - 9 dec). 
Op basis hiervan is de definitieve werkplanning gemaakt (zie bijlage). 

• Start werkzaamheden op vrijdag 23/11 a.s. met opname op locatie. 
• Maandag 26/11 start JJ met werkzaamheden op de molen. De roeden worden kaal gemaakt 

(ongeveer 1 week werk),en vrijwel alle materialen worden afgevoerd naar de werkplaats in 
Veldhoven. 

• Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker die wordt opgesteld op de parkeerplaats 
naast de molen. Gemeente verzorgt de communicatie met de huurders, omwonenden en 
aan de wijk. 

• De werkzaamheden op de werkplaats, het overzetten van het gevlucht, vergt ongeveer 4 
weken tijd. Rond de jaarwisseling wordt er 2 weken niet gewerkt. 

• De hijsdag staat gepland in week 5 (28/1 – 1/2-2019).  neemt hiervoor contact op met 
Kernteam Bereikbaarheid om na te gaan wat er geregeld moet worden (vervolg door JJ en 
kraanbedrijf). 

• Nadat de nieuwe roeden gestoken zijn wordt op locatie het gevlucht gecompleteerd en de 
bediening afgesteld. 

• De oplevering zal plaatsvinden in week 8 (18 – 22/2-2019) waarna de molen weer  in gebruik 
kan worden genomen. 

• Het afschilderen zal plaatsvinden in april of mei 2019. 

Bij de hier opgestelde planning gaan we ervan uit dat het weer meewerkt. Ongunstige 
weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen. Op de kritische 
momenten kijken we telkens 3 tot 7 dagen vooruit hoe het weer zich ontwikkeld. 
Noodzakelijk vertraging wordt in alle gevallen met elkaar overlegd en vastgesteld. 
 
Overige zaken 
- PG verzorgd een (concept) veiligheidsplan dat daarna door JJ wordt gecompleteerd. Dit plan is -

uiterlijk 26/11 gereed. 
- JJ zorgt dat  een kopie van de CAR-verzekering ontvangt. 
- Aan de zelfzwichting en bediening zal de nodige aandacht worden besteed. Onderzocht wordt of 

toepassing van een aluminium treklat een optie is. JJ zal op de werkplaats één van de wieken 
hiervan voorzien waarna we dit gezamenlijk zullen beoordelen en besluiten.  

 
 



Annotatie voor: Gesprek met molenaar  en  over 
molen Rijn en Zon, gepland op vrijdag 9 november 
Aanleiding  

De molenaar, ook woonachtig in de molen, heeft aangegeven heel graag een andere wieksysteem op 
de molen te willen. Dit in tegenstelling tot het systeem dat er nu op zit. 
 
Wiekensysteem tot ’74: Zelfzwichting met oudhollandse voorzomen (windborden); 
Wiekensysteem tot restauratie ‘15/’16: Klassiek houten hekwerk met fokken; 
Wiekensysteem na restauratie: Zelfzwichting met oudhollandse voorzomen (Dit is overeenkomstig 
de oorspronkelijke uitvoering bij de bouw van de molen in 1911); 
Gewenste aanpassing: Van Busselneuzen i.p.v. oudhollandse voorzomen. 

Restauraties 

Restauratie ‘15/’16: 
Tijdens de restauratie van de molen in ‘15/’16 was het noodzaak nieuwe roeden aan te brengen. Het 
voorstel was om de aanwezige systeem één-op-één te vervangen. De molenaar heeft zowel bij de 
RCE als gemeente nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid voor het aanpassen van het 
wiekensysteem vanuit cultuur historisch oogpunt. Hieraan heeft de gemeente in overleg met de RCE 
medewerking verleend. Bij dit verzoek was geen sprake van het aanbrengen van Van Busselneuzen. 
Dit verzoek is later aangegeven door de molenaar, maar toen was de keuze voor Oudhollandse 
voorzomen reeds gemaakt. Specialisten geven aan dat door het huidige systeem met Oudhollandse 
voorzomen een rendementvermindering genereerd wordt van ca. 20-30% t.o.v. het systeem met een 
houten hekwerk en fokken.  

Aanstaande noodzakelijk vervanging van de roeden, gepland voor eind ‘18/begin ’19: 
Binnenkort dienen de aanwezige gedeelde roeden te worden vervangen door roeden uit één stuk. 
Dit op uitdrukkelijk verzoek van de RCE en gesubsidieerd door de RCE, omdat uit onderzoek van de 
RCE blijkt dat de huidige gedeelde roeden geen zekerheid op voldoende constructieve veiligheid 
bieden zoals eerder wel gedacht. Bij deze aanstaande vervanging zal het huidige systeem van de 
molen worden gehaald en opnieuw worden opgebouwd op de nieuwe roeden. Ondanks dat de 
werkzaamheden op korte termijn starten, is deze vervanging is een (natuurlijk) moment voor een 
dergelijke aanpassing aan het wiekensysteem.  
 
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de roeden vervangen zullen worden heeft de molenaar 
opnieuw aan UVO gevraagd de Oudhollandse voorzomen te vervangen voor Van Busselneuzen. UVO 
heeft hierbij aangegeven dit niet wenselijk te vinden vanuit cultuurhistorisch oogpunt en daarnaast 
de investering hiervoor niet te willen doen. 

Advies UVO 

Het op dit moment kiezen voor een dergelijke investering levert een aantal voordelen voor de 
molenaar op, zoals de rendementsverhoging met ca. 20-30% t.o.v. de Oudhollandse voorzomen, wat 



als toekomstbestending gezien kan worden. Ook stellen we de molenaar hiermee meer tevreden, 
echter zal dit de molenaar niet weerhouden ook diverse andere kritische punten over de restauratie 
aan de orde te stellen.  
Voor de eigenaar zal het eigenaarsonderhoud iets gunstiger uitvallen (ca. €  per jaar), vanwege 
de toepassing van modernere materialen.  
 

Ondanks deze voordelen geeft UVO een negatief advies voor het doen van een onrendabele 
investering t.b.v. een verbeterd wiekensysteem met Van Busselneuzen omdat: 

- Deze aanpassing afwijkt van het oorspronkelijk gewenste beeld; het terug brengen van het 
cultureel historisch beeld. De afdeling Erfgoed en de RCE adviseren negatief;  

- Er is voor gemeente geen noodzaak voor de gemeente voor deze wiekverbetering en de 
huurder heeft geen concrete toekomst plannen die een meerwaarde voor de buurt/wijk 
geven. Daarnaast kan in de molen ook gemalen worden met de motor, hetgeen veelvuldig 
gebeurd; 

- De vervanging van de voorzomen door Van Busselneuzen betreft een onrendabele 
investering van ca. €  (excl. BTW). Er staat geen huur tegenover en er kan geen 
subsidie worden aangevraagd; 

De huidige huurprijs bedraagt ca. €  per jaar, welk bedrag is gebaseerd op oude afspraken uit 
het verleden. Door de grote onderhoudskosten vanwege het monument is de kostprijsdekkende 
huurprijs onrealistisch hoog. De marktconforme huurprijs is ca. 2x zo hoog als de huidige huurprijs. 
 
Indien we bij het huidige systeem zullen blijven, stellen we voor een compensatie in huurbedrag te 
doen. Dit betreft ca. €  per jaar.  



Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden. 
 
Bestaande gedeelde roeden vervangen door 2 stuks nieuwe roeden uit een stuk. 
De bestaande onderdelen van het gevlucht in z’n geheel hergebruiken (hekwerk met 
kleppen, bediening en windborden e.d.) 
 
Uitvoering. 
Laten fabriceren nieuwe roeden en deze transporteren naar werkplaats (kwaliteit als eerder 
geleverde roeden). 
Demonteren complete hekwerk e.d. en afvoeren naar werkplaats. 
Op de werkplaats het aanbrengen en pas maken van het gehele bestaande hekwerk e.d. in 
en op de nieuwe roeden 
Voor transport naar molen één helft van elke roede weer kaal maken 
 
Hijsdag: 
beide roeden, waarvan één helft is opgehekt, samen met het de twee losse hekwerken 
transporten naar de molen. 
Met kraan het in z’n geheel uitnemen van de kale bestaande (gedeelde) roeden inclusief 
afvoeren (zonodig voor transport de roeden delen). 
het direct daarna steken van de nieuwe roeden 
 
Het verder compleet ophekken van de nieuwe roeden met het bestaande hekwerk e.d. 
Het waar nodig aanpassen van de bedieningsconstructie (spin met stangen) en het 
nauwkeurig afstellen van het geheel (onderdeel voor onderdeel). 
Proefdraaien samen met de molenaar 
 
Gewenste aanpassing: in plaats van houten treklatten nu uitvoeren in aluminium 
(kokerprofiel). 
 
 
 
Utrecht, juni 2017, 

 
 









Verslag overleg en bezoek werkplaats molenbouw de Jongh in Veldhoven. 
(omtrent vervangen roeden molen Rijn en Zon) 
datum:   vrijdag 4 februari 2019 
aanwezig:  John en  de Jongh (JJ), Paul Groen (PG) en  notulist 
 
In de werkplaats zijn beide roeden compleet opgebouwd. De gehele gevlucht is pas gemaakt in en op 
de nieuwe roeden. Dit betreft hekwerk, kleppen, houten treklat en voorzoom met windborden. Een 
en ander zoals ook aanwezig op de gedeelde roeden. 
De bevestiging van de kleparmen aan de treklat is aangepast. De houtdraadbouten zijn vervangen 
door rvs-bouten van voldoende lengte en gemonteerd  geheel door de treklat heen.  
De bediening van de kleppen middels de treklatten zijn uitgeprobeerd en functioneren naar wens. 
Het geheel ziet er goed en verzorgd uit. 
Duidelijk is afgesproken hoe we op locatie de afmontage van de klepbediening met spin en stangen 
gaan uitvoeren. We hebben er alle vertrouwen dat dit goed gaat komen. 
In de werkplaats wordt van beide roeden één zijde weer kaal gemaakt om de roeden op locatie te 
kunnen steken. Direct daarna worden de heklatten geplaatst om de roden in balans te brengen. 
Gelijktijdig met de kraan wordt ook een hoogwerker geplaatst die op het terrein naast de molen. 
Deze blijft de dagen erna staan om het gevlucht af te monteren en af te stellen (naar verwachting 
t/m vrijdag 15/2). 
De verwachting op dit moment is dat de weersomstandigheden goed zullen op maandag 11 februari  
a.s. en dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Donderdagmiddag 7 /2 besluiten we 
definitief of het doorgaat. 
De planning voor de hijsdag is doorgesproken. Volgens ons is alles geregeld en zijn de taken voor 
iedereen duidelijk. 
Het afschilderen zal met behulp van een hoogwerker worden uitgevoerd in april of mei dit jaar. 
 
JJ zorgt nog voor kopie veiligheidsplan en CAR-verzekering aan  
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