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ffgs11 biizonclere, opvallende e.renettteitten en gebeurtenissell zijn te vennelden in 2001

I

Voor.'.lc s{atistisk: in dit ve-.rs.liigiaar rnaakte de mol'.:nas l8.tl-i5 omwcntelingen in .i8
uirrn. (Ee:n teken aan dc warrcl .?). IrJec, zie biigevoergd artikeluit de Leeurvarder
Courant!
Op he.t gelric:cl van liet ondelhoucl. trourvtreclriif Iliemstra uit Tzummarurn is in septernber
trcgt-lnnen lnct lrct restaurercn valr cÍc staart van de tnolen. De schoren ziin vervangen: uil
iric.urv liout ziin 2 langei schorr:ir gctrtaakt cn trit cler 2 oude lange ziin 2 (nieuwe) kortc
srJh<-rren gczaagil. Or-rk is Lrcgonrtctt tuet ltct schilclcren vatt rle staart in de oorspronkeliike
.Íli orxrc kleur (ful.sko rvatennr-r1,,:n ). Vattaf de rcstain.a-íie in I 980 rvarcn cleze ondet'clele.n
..,,i1 gcschildcrd.
I)r: rnolcrraar hcel'l askop van rrcn tticutt'vcrfie vo<ltzittt.
Zoals l-rliikt uit hct inspckticrap;ror"t vatt I\'krnuttrcntenrvacht verkeert cle llcrstcllcr ilr
rccltrliik gocclcr staat van onc'krrhclucl. Vatt gtoot trclarrg is rtu ltcÍ schilclsircn varr triina aller
erndeldelen van de molen!

illiill

ove.i lrcl noeuren van do traclitionele zaken, zoals utolcndagen, vlaggen, verlichting
aarr lrct eirrrÍ van hct iaar: hct tvorctl biina een gewoonte en in Sintiohannesga e.o. rekenl
nrtrri ct op!

SinÍ Jolranrlos,li-r, rrrr:i 2f)02, iitttiu

Weinig windaanbod
voor Friese molens
PINGJUM

-'Voor het opwekken

van windenergie was 2001 een
slecht jaar. Het windaanbocl is
volgens Wind Service Hollancl
(WSFD in Pingjum met 87 procent nog nooit zo laag geweest.
In Friesland was het voor de eigenaren van turbines nog droe.
viger gesteld met een aanbod

van 85 procent. Jaap Lange'
bach van WSH stelt dat vooral

de afgelopen jaren de zomers

door langere periodes

van

windstilte worden gekenmerkt.
Alleen in Noord-Holland en Zee
land kwamen de molens op een
iets hogere productie dan in
het 1997, totnogtoe het slechtste jaar. WSH berekent sinds
1987 het windaanbod van windparken in Nederland. In het jaar
daarop was de windsterkte het
gunstigst. Langebach meent
dat het nog te vroeg is om de lagere energieprestaties .toe te

schrijven aan de opwarming

van de aarde door het broeikasgas koolstofdioxide.,,Daarvoor
meeten we over meer jaren me-

ten."

