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Werkzaamheden molen Rijn en Zon
In de week van 24 augustus worden werkzaamheden uitgevoerd aan molen Rijn en Zon. Er worden enkele
bouten vervangen en de sturing van de kleppen van het wiekensysteem wordt verbeterd. Hierna kan de molen
weer draaien. Ook wordt de stelling uitgebreid geïnspecteerd om te kijken welk onderhoud er op termijn
nodig is.

Wat merkt u ervan?
Om de werkzaamheden uit te voeren wordt op vrijdag
21 augustus een hoogwerker naast de molen
geplaatst. Dit veroorzaakt - naar verwachting - weinig
overlast voor autoverkeer en voetgangers.
Over Molen Rijn en Zon
Molen Rijn en Zon staat sinds 2011 noodgedwongen
stil. De oorzaak hiervan was een gekraakt voeghout in
de kap. Tot en met 2019 is de molen gerestaureerd en
zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
De molen kreeg onder meer een aangepast
wiekensysteem, de kap is gerestaureerd en er is
metselwerkherstel uitgevoerd.
Na de restauratie heeft de Stichting
Monumentenwacht de molen op aandringen van de
molenaar nader geïnspecteerd. De Monumentenwacht
heeft op basis hiervan geadviseerd enkele
noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. Na
afronding hiervan eind augustus, kan de molen weer
draaien.
Geschiedenis molen Rijn en Son
De oorspronkelijke molen Rijn en Son werd
in 1745 gebouwd op de stadswal aan het Paardenveld.
Toen de gemeente plannen had voor een
groenteveiling op deze plek, werd de Rijn en Son rond

1912 gesloopt. In diezelfde tijd
onderging de naastgelegen
molen De Meiboom hetzelfde
lot. Een jaar later werden de
onderdelen van de twee oude
molens gebruikt voor de bouw
van een nieuwe molen: de
huidige Rijn en Zon
korenmolen. Het is één van
de laatste twee molens van
Utrecht. Van de vele tientallen
molens staan alleen deze en
houtzaagmolen De Ster in
Lombok nog overeind.

Meer informatie over de werkzaamheden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
D. van Raaij (projectleider) via telefoonnummer 14 030
of secretariaatuvo@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordoost via telefoonnummer
14 030 en noordoost@utrecht.nl.
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