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Inleiding 
 
 
In het afgelopen verslagjaar heeft de Molenfederatie, opgericht in 2009, haar 

platformfunctie voor de moleneigenaren meer en meer kunnen verwezelijken. In 2011 
hebben we onze AB-vergadering gecombineerd met de moleneigenarenvergadering. 
Sindsdien vergaderen we met 35 aangesloten moleneigenaren en de leden van het 
Algemeen Bestuur. In deze vergaderingen komen alle zaken die er leven onder de 
moleneigenaren aan bod en probeert het AB daar zo goed ondersteuning aan te bieden. 
Het afgelopen jaar zijn wij druk geweest met diverse onderwerpen zoals de nieuwe 
provinciale molensubsidieregeling, verzekeringen en niet te vergeten ondersteuning van 

moleneigenaars bij molen- en biotoopproblemen. 
 
Langzaam treedt er een verandering op in de landelijke molenwereld. Dit is in gang gezet 
door de Vereniging De Hollandsche molen onder de noemer Molenbeleid 4.0. Was in het 

verleden de molenwereld veelal bezig met het voortbestaan van haar eigen molen(s), 
vanaf 2012 wordt bewust gewerkt aan de vergroting van het draagvlak. Daarbij wordt 

aansluiting gezocht bij de thema’s recreatie en toerisme. Zo verschijnen er naast vrijwillige 
molenaars steeds meer molengidsen die de bezoeker op de hoogte brengen van al het wel 
en wee van de molen. 
 
Het Dagelijks Bestuur kwam in het verslagjaar acht keer in vergadering bijeen. 
Het Algemeen Bestuur kwam in het verslagjaar twee keer bijeen. 
De molenbiotooopcoördinatoren kwamen in het verslagjaar twee keer bijeen. 

 
 
De molencontactdag 
De jaarlijkse molencontactdag vond dit jaar plaats op 6 oktober 2012 in nieuwe aanbouw 
aan de Keijserkerk te  Middenbeemster. Het geslaagde molenbiotoopproject van de 
provincie Zuid-Holland werd gepresenteerd door Willem Rol en Clim Soree van het 

landschapsbureau Bosch en Slabbers. Ton van de Lichte gaf een toelichting op het project 

biotoopherstel van de Rustenburger molens. 
Eric Zwijnenberg belichtte in zijn jaarlijkse lezing weer het wel en wee van de Noord-
Hollandse molens in het afgelopen jaar. 
 
In de middag werd een bezoek gebracht aan de molen De Nachtegaal in Middenbeemster 
die vlak voor de restauratie stond en aan de drie Rustenburger strijkmolens. De dag werd 

afgesloten bij de molen De Otter in de Schermer waar ons door de stichting Schermer 
Molens een borrel werd aangeboden. 
 
 
De Molenprijs 
 
Tijdens de Molencontactdag werden door mevrouw Elvira Sweet, gedeputeerde voor 

Cultuur van de Provincie Noord-Holland, de molenprijzen 2012 uitgereikt met de daarbij 

behorende oorkonden. Voor verbetering van de biotoop werd de prijs uitgereikt aan de 
voorzitter van de molen dÁdmiraal in Amsterdam-Noord Nico Salm en aan Fred van Zon 
als voorzitter van de Stichting Schermer Molens. Daarnaast ontving Eric Zwijnenberg de 
prijs voor zijn jarenlange inzet voor de molens in het algemeen en voor die van Noord-
Holland in het bijzonder. 
Naast de oorkonde ontvingen de winnaars een kleine financiële bijdrage die uitsluitend een 

symbolische waarde heeft 
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Provinciale molenregeling 

 
Na de succesvolle maal- en draaipremieregeling gaf de provincie Noord-Holland sinds 
enige jaren een onderhoudsbijdrage van € 1000,00 aan iedere moleneigenaar die zijn 
molen verzekerd had. Helaas maakte lang niet iedere eigenaar van deze regeling gebruik.  
Daarom is er in het verslagjaar gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling. Vanaf 2012 gaat 
deze nieuwe regeling de bestaande vervangen. Het komt neer op een bijdrage van 
€ 5300,00 per molen over een periode van drie jaar. Een structurele verbetering in deze 

tijden van bezuiniging! 
Van deze regeling werd in het verslagjaar volop gebruik gemaakt. Vlak voor de 
sluitingsdatum van 1 oktober bleken nog 15 moleneigenaren geen subsidie te hebben 
aangevraagd. Allen zijn toen telefonisch nog door de Molenfederatie benaderd. Eigenaren 

die toen alsnog een aanvraag hebben ingediend werden naderhand niet meer gehonoreerd 
omdat hun aanvraag (vlak) na de sluitingsdatum viel. 
 

 
 
Weidemolentjesboek 
 
Na het succes van het provinciale molenboek in 2007 is nagedacht over de kleine molens, 
met een gevlucht korter dan 8 meter, die buiten dat boek waren gevallen. Besloten is tot 

een inventarisatie van alle weidemolentjes in Noord-Holland. Uit literatuuronderzoek kwam 
een aantal van 461 molentjes naar voren! 
 
Met behulp van tientallen vrijwilligers, gerecruteerd uit het molenbiotoopcoördinatoren- 
overleg, zijn in 2010 en 2011 alle molentjes in het veld geïnventariseerd, gefotografeerd 
en beschreven.  Besloten werd om de resultaten in een boek en op een website vast te 

leggen. Als auteurs voor het boek werden Meindert Stokroos, Gerard Alders, Eric 

Zwijnenberg en Bart Slooten benaderd. In 2012 kwam de tekst voor het boek gereed. In 
februari 2013 werd het eerste exemplaar overhandigd aan de gedeputeerde voor Cultuur 
mevrouw Elvira Sweet. 
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Werkbezoek gedeputeerde mevrouw Elvira Sweet aan de Noord-Hollandse 
molenfederatie 
 

Op 18 januari bracht de gedeputeerde voor Cultuur mevrouw Sweet een werkbezoek aan 
de Noord-Hollandse molenfederatie. Zij werd ontvangen in de enige papiermolen van 
Nederland de Schoolmeester in Westzaan. In het behaaglijk verwarmde molenaarskot 
werd door het bestuur een toelichting gegeven op de werkzaamheden van de 
Molenfederatie. De gedeputeerde was enthousiast over de zorg van de Molenfederatie voor 
de molens in Noord-Holland. Door nauwe samenwerking tussen de provincie en de Noord-
Hollandse molenfederatie zag zij de toekomst voor de molens optimistisch tegemoet. 

Daarna kreeg zij een rondleiding door de papiermolen onder leiding van de molenaar Arie 
Butterman die haar letterlijk liet voelen wat voor een koud werkje dit was in hartje winter. 
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Op 22 augustus heeft het bestuur een bezoek gebracht aan 

gedeputeerde voor recreatie en toerisme de heer Jaap Bond. 
Met hem is gesproken over de verbreding van de taken van 
de molenwereld die de Molenfederatie voor ogen staat. De 
Molenfederatie gaf daarbij nadrukkelijk aan dat zij haar 
scoop wenste te verleggen. Was zij voorheen uitsluitend 
gericht op het behoud van de cultuurhistorie van de molens; 
in de toekomst wil zij trachten  het draagvlak te vergroten 

door meer de nadruk  te leggen op recreatieve en 
toeristische functie van de molens. Daarnaast benadrukte 
het bestuur de economische waarde van de molens voor de 
provincie Noord-Holland. Jaarlijks worden de molens in 
Noord-Holland door meer dan een half miljoen mensen 
bezocht! De gedeputeerde gaf aan in deze een goede bodem 

te zien voor samenwerking. Zo noemde hij als voorbeeld het 
Noord-Hollandpad dat langs vele molens voert. Door de 
molenaars ambassadeurs te maken kunnen zij profiteren 
vande bezoekers van dat pad. 

 

 
Molenbiotoopproject 2012 
In Zuid-Holland is de laatste jaren met veel succes een molenbiotoopproject gestart. Dit 

project was een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Landschap Zuid-Holland 
en de vereniging De Hollandsche Molen. In navolging van Zuid-Holland heeft de 
molenfederatie besloten om hetzelfde project in Noord-Holland te implementeren; het 
liefst met dezelfde partners. Daartoe zijn in 2012 verschillende besprekingen gevoerd die 
leidden tot een notitie die vervolgens is besproken met provinciale ambtenaren van 
verschillende afdelingen. Een bijdrage, vergelijkbaar met die van de provincie Zuid-

Holland, bleek in het huidige tijdsgewricht niet haalbaar. Wel gaf de provincie aan mee te 
willen werken om de biotoop van molens te verbeteren waar die bedreigt wordt door 
provinciaal groen. Ook was men bereid om extra aandacht te schenken aan molens in 
Noord-Holland door een provinciaal Jaar van de Molens te organiseren. 
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Daarop heeft de Molenfederatie contact opgenomen met onder andere de gemeenten 
Haarlem en Schagen om met hen gezamenlijk de molenbiotoop rond molens in hun 
gemeente aan te pakken. Beide gemeenten bleken enthousiast te reageren op onze 
plannen. 

Verzekeringen  

Vorig jaar hebben wij verscheidene molenstichtingen adviezen gegeven over 

verzekeringen van molens, waaronder dekking, eigen risico en vergelijking van 

offertes. Naast Scheeffer zijn Aon en Donatus actief geworden in verzekeringen 

van molens. Dat heeft geleid tot betere aanbiedingen met meer 
keuzemogelijkheden en lagere premies.  

Stilzwijgende verlenging van verzekeringen is niet meer toegestaan bij 

consumenten en kleinzakelijke relaties. Dit is voorgeschreven in de gedragscode 

van het verbond van verzekeraars. Verzekeraars moeten een molenstichting tijdig 

informeren over de datum waarop de  verzekering afloopt. Dit maakt 

onderhandelingen over condities en premies mogelijk. Echter één verzekeraar 

doet dit niet stelselmatig en overtreedt de gedragscode van haar branche. Het is 

dan verstandig om bezwaar te maken. De ervaring wijst uit dat bezwaarschriften 
tegen overtredingen van de richtlijn worden toegewezen.  

Ook brengt een verzekeraar bij (stilzwijgende) verlenging van verzekeringen 

dikwijls bemiddelingskosten in rekening, terwijl hierover vooraf geen afspraken 

zijn gemaakt. Dat is evenmin toegestaan. De ervaring leert dat bezwaarschriften 

ook dan worden toegewezen. De ervaring leert dat de desbetreffende verzekeraar 
dit dan als een foutje afdoet en de bemiddelingskosten alsnog laten vervallen.  

Het is altijd nuttig om expiratiedata van lopende verzekeringen in de gaten te 
houden en tijdig met uw verzekeraar in gesprek te gaan.  

  Molenzaken 

 
De molen De Nachtegaal in de Middenbeemster 
Sinds 2004 is in de Beemster een groep enthousiaste mensen bezig om de restauratie van 

de molen De Nachtegaal te realiseren. Negen jaren waren er nodig om de ambtelijke 
molens te passeren. Op 30 oktober van het verslagjaar kreeg het bestuur de heugelijke 
mededeling dat er een structurele bijdrage was verleend door de Provincie Noord-Holland, 
groot € 210.000! Daarop kon op 1 december de restauratie starten. Molenmaker 

Kistemaker uit Edam begon in een loods in Obdam met de restauratie van de kap. Naar 
verwachting zal de restauratie in september 2013 worden opgeleverd. Op 30 september 
2011 werd op voorhand de molen 50 meter verplaatst naar het naastgelegen weiland. 

 

De verplaatsing van de molen. 
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De molen de Damlander te Bergen 
De Damlander stond er al jaren treurig bij 
door het ontbreken van onderhoud door 
de vorige eigenaresse. In de loop van 

2012 is de molen verkocht aan een 
enthousiaste eigenaar die bereid was om 
de restauratie van de molen voortvarend 
ter hand te nemen. Ook hij struikelde al 
spoedig in het oerwoud van vergunnings- 
en subsidieaanvragen. De Molenfederatie 
bood hem ondersteuning. Om te bewijzen 

hoe slecht het er met zijn molen voor 
stond braken in november de beide stalen 
roeden  plotseling af. Een beter bewijs 
voor een broodnodige restauratie was 

niet voorhanden! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
De Koffiemolen in de gemeente Bergen 
Voor de Koffiemolen in Bergen daagt de hoop slechts met kleine rukjes. De nieuwe 
eigenaar, een projectontwikkelaar, uit Zuid-Holland is, inmiddels geconfronteerd met het 
niuwe molenbeleid van de RCE, bereid om de molen op haar huidige plaats te restaureren. 

In de belt van de molen is een restaurant gesitueerd. Daarvoor zijn de benodigde 
vergunningen aangevraagd bij de gemeente Bergen. De totale restauratie som voor het 
herstel van de molen gaat zelfs een projectontwikkelaar boven de macht in deze 
economisch slechte tijden. Fondsen verkrijgen is voor een particulier niet eenvoudig. 
Daarom overweegt hij de molen over te dragen aan een stichting. Maar het feit dat hij 
daarmee ook zijn  inspraak verliest in de ontwikkeling van de omgeving van de molen 
maakt hem vooralsnog beducht om daadwerkelijk tot deze stap over te gaan. 

 

De Tweede Broeker Molen Uitgeest 
In het verslagjaar werd de Molenfederatie benaderd door de eigenaar van de Tweede 
Broeker Molen, de heer Joop van Eerden. Hij wilde de molen overdragen aan een van zijn 
zonen en vroeg ondersteuning bij dat proces. Helaas heeft het zover niet meer mogen 
komen. Spoedig na het eerste gesprek bereikte ons zijn overlijdensbericht. 
 

Molen van De Stichts-Ankeveensepolder te Nederhorst den Berg. 
In het verslagjaar werden wij benaderd door de heer Van Mesdag, eigenaar van de molen 
te Nederhorst den Berg. Hij had hulp nodig bij het aanvragen van de nieuwe provinciale 
Molenonderhoudsregeling. Hij was niet de enige. Wij  zijn door vele moleneigenaren gebeld 
met vragen over de nieuwe regeling. Gelukkig hebben we de meeste zo kunnen helpen dat 
zij voor die € 5300 in aanmerking kwamen. 
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Onze voorzitter op 4 april druk bezig om samen met de voorzitter van de Monumentencommissie Jan 
Goedhart de nieuwe roeden te steken op molen de Koker te Wormer. 

 
 
Samenstelling Bestuur Noord-Hollandse Molenfederatie in 2012 
 
Peter Tange, voorzitter 

Evert Busser, penningmeester 

Willem Rol 
Ton Maas 
Jaap van der Veen, secretaris 
 
 
Wormer, 3 juli 2013  

 
 
 


