Molenaarsverslag molen De Hersteller 2014

De wieken hebben in 2014 gedurende 1071 uur 440109 omwentelingen gemaakt, daarmee
behoort De Hersteller weer tot een van de meest draaiende molens van Friesland.
In het voorjaar zijn de zeilen behandeld met verdunde Hydrolin en zijn de bruine zeilen weer
op kleur gebracht met omber gebrand, en de witte zeilen met titaan wit. De gebruikte
kleurstoffen zijn afkomstig van verfmolen De Kat in Zaandam.
Aan het gevlucht is een begin gemaakt met het vastzetten van de heklatten met
roestvrijstalen plaatjes, die tussen de latten en de roede worden geslagen en geborgd
worden met RVS plaatschroefjes.
Om slijtage van de zeilen te beperken als de molen zonder zeilen draait, worden deze
regelmatig in de lijnen gelegd. Hierbij wordt het zeil met een lijn langs de roede gebonden
zodat deze niet kan schuiven.
Het schilderwerk wat eind 2013 is uitgevoerd vertoond enige gebreken en zal in 2015
worden verholpen door de schilder. Er is door de fabrikant en de schilder onderzoek gedaan
naar de oorzaak van de gebreken.
Ook werd het hekwerk langs de sloot weer in de elboleum gezet, en is het onderhoud aan
het hek rondom de molen beperkt gebleven tot het vastzetten van de losgekomen planken,
de toestand van het hek rondom de molen is dusdanig dat het de komende jaren vervangen
zal moeten worden, en het niet meer lonend is om te worden behandeld.
In de tuin is vanaf het fietspad een pad gemaakt naar de uit grote tegels bestaande
bestrating voor de tuintafel.
De tuintafel wordt veelvuldig gebruikt door passanten, en er is voor het deponeren van afval
een door de gemeente beschikbaar gestelde prullenbak geplaatst.
De biotoop van de molen is ook weer iets verbeterd door het kappen van enkele bomen bij
kapsalon van Anneke. De molen ondervindt nog steeds hinder van omliggende bomen,
welke met name zeilslag veroorzaken.
De hoop is dat in de toekomst de biotoop van de molen nog verbeterd kan worden en de
molen ook meer in het zicht komt, van met name vanaf de Hoge Dijk.
Al met al staan de molen en de tuin er prima bij en is de vooral draaiende molen in z’n
omgeving een verrijking van het geheel.
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