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Bijlagen 

0 

Op 30 december 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument.i U heeft mij daartoe op 29 

december 2020 de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 

Advies 

Vanuit het oogpunt van de monumentale waarde adviseer ik u de gevraagde 

vergunning te verlenen en hieraan het volgende voorschrift te verbinden; 

- Een opname van de technische staat voor de bovenas, het voorkeuvelens, de 

windpeluw, de achtkantstijlen en de molenroeden aan te leveren als basis 

voor het herstel. 

 

Aanbevelingen 

- toezicht te houden op de restauratiekwaliteit van herstelwerkzaamheden 

bijvoorbeeld met de restauratieladder en de Uitvoeringsrichtlijnen (URL) van 

de Stichting ERM; 

- voor vondsten en uitwerkingen na vergunningverlening gebruik te maken van 

de kennis en expertise van de adviseurs en specialisten van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie vindt u in de Wegwijzer Advies 

Omgevingsvergunning. 

 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

betrokken: 

- de uitkomsten van het vooroverleg tussen Wieringa molenbouwadvies te 

Winsum en de molenspecialist bij de RCE; 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
https://www.stichtingerm.nl/onderhoud-en-restauratie/restauratieladder
https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen?filter=a1a2
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/wegwijzer-advies-omgevingsvergunning/advies-na-indienen-van-een-aanvraag-omgevingsvergunning
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/wegwijzer-advies-omgevingsvergunning/advies-na-indienen-van-een-aanvraag-omgevingsvergunning
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- de stukken behorende bij de aanvraag Omgevingsvergunning 5651115: het 

adviesverzoek en de Toelichting en tekeningen kap Korenmolen De 

Sterrenberg te Nijeveen, 20 april 2020, Wieringa molenbouwadvies. 

 

Opgave en ingreep 

De voorliggende opgave betreft het groot onderhoud van de molen in verband 

met een verzakking van de kapconstructie. Hiertoe worden 

restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de molenkap, het boventafelement en 

het gevlucht. 

 

De ingreep heeft met name betrekking op werkzaamheden die voortkomen uit: 

- sloop: het repareren of vernieuwen van onderdelen als gevolg van een 

technische noodzaak of een te zwakke constructie;; 

- instandhouding van het monument:  

o het kopiëren van onderdelen met een technische slechte staat (riet, 

schilderwerk, houtherstel); 

o het reconstrueren van onderdelen die in het verleden zijn vervangen 

en hierdoor de constructie hebben verzwakt (houtherstel); 

 

Monumentale waarde  

Ter ondersteuning van het voorgenomen plan is geen cultuurhistorisch onderzoek 

volgens de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Wel is informatie over 

de geschiedenis van de molen aangeleverd in het rapport met de gebreken en de 

herstelwerkzaamheden. Op basis van beschikbare informatie zijn de volgende 

gebruik/ bouwfasen te benoemen: 

1786    : bouw molen in Weener Duitsland; 

1976/77  : verplaatsing en restauratie van de korenmolen naar Nijeveen; 

1995    : herstel stormschade; 

2002    : herstelwerkzaamheden onderhoud; 

2021    : ambachtelijk functionerende molen voor meel 

 

De molen is als enige grote molen in Nederland uitgerust met het systeem van 

zelfkruiing. Het zelfzwichtingssysteem wijkt daarmee af van wat in ons land 

gebruikelijk is hetgeen de molen een grote zeldzaamheidswaarde geeft. 

 

Gevolgen van de ingreep voor de monumentale waarde 

De gemeente Meppel heeft de opdracht gegeven voor het maken van 3D 

laserscans van de kap van de molen. In de aangeleverde stukken zijn deze scans 

verder uitgewerkt om inzicht te geven in de ernst van de torderingen, 

verzakkingen en doorbuigingen. Het gebruik van 3D scans en het daaruit 

voortvloeiende inzicht in de gebreken is vernieuwend en tot voor kort niet 

toegepast bij (wind)molens. Het toont goed opdrachtgeverschap. De uitkomst 

heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het herstel.  

 

De hoofddraagconstructie van de molenkap is niet meer naar behoren door 

diverse verzakkingen en, eerdere foutief uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Dit 

geeft problemen met kruien (naar de wind zetten van de molenkap met gevlucht) 

hetgeen bij deze molen met zijn zelfkruiingssysteem niet wenselijk is en gevaar 

kan opleveren.   
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Ten behoeve van de uitvoering van de diktemeting van de roeden, het herstel van 

het boventafelement en het herstel van het rietdek zal de molenkap tijdelijk 

verwijderd en op de grond geplaatst worden.  

 

De mate van vernieuwen van het materiaal wordt bepaald door de technische 

noodzaak, ook als het gaat om de onderdelen daterend uit de restauratie van 

1976. In die geval vindt een reparatie of een vernieuwing/ kopie plaats 

overeenkomstig de bestaande materialen, detaillering en constructie. Alleen daar 

waar onkundig herstel heeft geleid tot een onveilige situatie, wordt gekozen voor 

vernieuwen/ verbeteren overeenkomstig een voormalige situatie (constructie, 

materialen en detaillering). De aangeleverde geschiedenis van de molen doet 

dienst als onderbouwing voor de wijze van verbeteren. Bovengenoemde 

werkzaamheden hebben betrekking op het boventafelement, de voeg- en 

roosterhouten, de spantring en de rietbedekking van de kap.  

 

Voor de bovenas, het voorkeuvelens, de windpeluw, de achtkantstijlen en de 

molenroeden is onderzoek nodig om de staat en de onderhoudsbehoefte vast te 

stellen. De kleurstelling van het schilderwerk van de windroosconstructie blijft 

ongewijzigd. Oude verflagen blijven als informatiebron gehandhaafd. Om die 

reden is geen kleurhistorisch onderzoek vereist. 

 

Vragen 

Dit advies is gebaseerd op de Uitgangspunten en overwegingen advisering 

gebouwde en groene rijksmonumenten. Mocht u nog vragen hebben over de 

inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in 

het briefhoofd vermeld staat. 

 

Afschrift van het besluit 

Ik verzoek u een afschrift van het ontwerp en definitief besluit, beide met 

bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het 

Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

 

 

 

 

adviseur architectuurhistorie 

                                                
i op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor). 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/documenten/publicaties/2019/01/01/uitgangspunten-en-overwegingen-advisering-gebouwde-en-groene-rijksmonumenten
https://proza.ocw.local/otcsdav/nodes/26535399/mailto%3Aomgevingsvergunning%40cultureelerfgoed.nl

