
 

Persbericht 
 

PRINSES BEATRIX STELT GOOGERMOLEN IN 
GEBRUIK 
 

Op 14 OKTOBER 2017 licht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix de vang 
van de Googermolen in  Roelofarendsveen om deze opnieuw in gebruik te 
stellen. 
De molen heeft de afgelopen maanden stilgestaan vanwege Groot Onderhoud. 
Daarnaast is het 300 jaar geleden dat de molen werd gebouwd. Twee 
gebeurtenissen die om aandacht vragen. 
 
Het bestuur van de Rijnlandse Molenstichting, eigenaar van de Googermolen is 
zeer verheugd dat Prinses Beatrix de molen opnieuw in gebruik stelt. 
 
De Googermolen bestaat dit jaar 300 jaar. Het is een van de grootste 
poldermolens in Nederland, een molen van grote getallen: de roeden waar de 
wieken aan vast zitten hebben een lengte van bijna 29 meter, de molenkap weegt 
23 ton, de molen moet het water bijna 5 meter omhoog brengen naar de 
Ringvaart, de gemetselde romp heeft ter hoogte van het molenerf een dikte van 
één meter.  
 
De molen heeft enkele maanden stilgestaan. Groot onderhoud was nodig: de 
fokken, de gebogen houten borden aan de wieken, waren aan het einde van hun 
levensduur en moesten worden vervangen, het latwerk aan de wieken moest 
deels worden vervangen, de roeden, de stalen hoofdbalken waar de wieken aan 
worden bevestigd, moesten worden doorgehaald om te worden ontroest en 
geschilderd. Verder heeft de gehele molen een schilderbeurt gekregen. 
  
De Googermolen wordt door vrijwillige molenaars Jos van der Donk en Ron van 
Benten in bedrijf gehouden. De molen fungeert als hulpgemaal van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland voor de Googerpolder en wordt ingezet bij 
extreme wateroverlast of als het gemaal niet werkt. 
 
Prinses Beatrix zal zaterdag 14 oktober om 11.00 uur arriveren. Daarna volgt 
een programma tot ongeveer 12.30 uur. 
 
Open dag op zondag 15 oktober 
De Googermolen is door omwonenden of andere bezoekers, open op zondag 15 
oktober vanaf 12.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Daarover volgt nog een 
afzonderlijk persbericht. 
 
   


