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Inleiding
Deze projectomschrijving is opgesteld in het kader van de restauratie van de rijksmonumentale
watermolen Noorder M, gelegen aan de Parellelweg 11 in Sint Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe,
provincie Noord-Holland.
In de Zijpe- en Hazepolder resteren nog tien poldermolens
Molen Noorder M is één van de negen molens in eigendom van de Stichting Zijper Molens, molen LQ
is in bezit van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Molen Noorder M is draaivaardig en maalvaardig en kan bezichtigd worden door publiek.
Binnenkort is er een omvangrijke restauratie nodig om de molen in werking te houden.
Molen Noorder M heeft twee molenaars en draait zeer regelmatig. De molen wordt in overleg met het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ook ingezet voor de ondersteuning bij de bemaling
van de polders door de moderne watergemalen.
De molen is prominent gelegen langs de Parallelweg naast de rijksweg N9 tussen Alkmaar en Den
Helder en is daardoor goed zichtbaar en bereikbaar voor bezoekers, passanten en toeristen, voor
wandelaars, fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Molen Noorder M, gezien in zuidwestelijke richting, op de achtergrond de duinenrij
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Molen M, gelegen aan de Parallelweg langs de rijksweg N9, gezien in zuidelijke richting

Molen Noorder M, gebouwd in 1657

4

Projectgegevens
Molen Noorder M
Parallelweg 11
1753 EE Sint Maartensvlotbrug
Rijksmonument nummer: 41936

Plattegrond gemeente Zijpe, locatie Noorder M aangegeven met ster

Eigenaar en opdrachtgever restauratie:
Stichting De Zijper Molens
Postbus 9
1755 AA Schagerbrug
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Website Stichting De Zijper molens:
Bestuur:

www.zijpermolens.nl

Voorzitter: P.J. Marees
Secretaris: J. Bouwes
Penningmeester: L.G.J. Janssen

Overige leden:

E. Zwijnenberg (waarnemend voorzitter), E. Neef (technische zaken),
N.C. van Diepen, F.O. Laks, H. Vrieling, K. Zaal

Contactpersoon: E. Neef, Schagerweg 92, 1751 CH Schagerbrug
Tel: 0224-571841 of 06-51341031
Molenaars:

R. Raben
M.H. Jansen

Projectbegeleiding subsidies:
Melanie Balledux monumenten & vastgoed advies
Schoffel 7
1749 KN Warmenhuizen
Tel: 06-12886278
Email:

mm.balledux.advies@quicknet.nl

Website:

www.monumentenvastgoedadvies.nl

Restauratiebestek opgesteld door:
Van Reeuwijk bouwmeester
Grauwe Kat 23
8822 WH Arum
Tel: 0517-531849 of 06-57553756
Email:

vanreeuwijkbouwmeester@gmail.com

Website:

www.vanreeuwijk.info
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Restauratiewerkzaamheden zullen naar verwachting worden uitgevoerd door:
J.K.Poland BV, Molenmakersbedrijf sinds 1850
Vreekesweid 8
1721 PR Broek op Langedijk
Tel: 0226-333440
Email:

info@poland.nl

Website:

www.poland.nl

Molen Noorder M, met waterloop
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Geschiedenis van molen Noorder M
De geschiedenis van molen Noorder M wordt in diverse bronnen beschreven. In het boek “Molens in
Noord-Holland, inventarisatie van het Noordhollands molenbezit” wordt vermeld:
“Molen “De Noorder M” is een waarschijnlijk omstreeks het midden van de 17e eeuw gebouwde
achtkante binnenkruier. Hij bemaalde de ca 263 ha grote afdeling N-M van de Zijpe- en Hazepolder op
de Schermerboezem en werd al in 1884 als “uit- en inmaler” genoemd.
De landschappelijke waarde van deze in het open polderlandschap en langs het Noordhollands
Kanaal gelegen molen is groot.
Historische bijzonderheden: Deze hooggelegen afdeling van de Zijpe is waarschijnlijk pas omstreeks
het midden van de 17de eeuw onder bemaling gebracht. In 1600 was op deze plaats geen molen
aanwezig. Wel staat er hier een molen aangegeven op een van 1664 daterende kaart van de Zijpe.
Volgens overlevering zou de molen in het begin van de vorige eeuw (red: 19e eeuw) zijn verplaatst in
verband met de aanleg van het Noordhollands Kanaal, doch dit moet worden betwijfeld.
In 1953 werd de bemaling overgenomen door een naast de molen geplaatst vijzelgemaal.
De sterk in verval geraakte molen is in 1967 in eigendom overgedragen aan stichting De Zijper Molens
en in 1967-1968 gerestaureerd. De uitvoering van de tweede fase van herstel, in hoofdzaak
bestaande uit het aanbrengen van een nieuw scheprad en onderwiel, zal in 1980 plaatshebben. Sinds
1970 wordt de molen weer regelmatig in werking gesteld.
Constructie: Het eiken achtkant staat zonder ondertafelement op ten dele hartgerichte penanten.
Boventafelement, rolvloer, kuip en kap zijn al eens vernieuwd. De kap kruit op ijzeren rollen, in een
kuip waarin oorspronkelijk keerschijven aanwezig waren. Sinds de vernieuwing van de kap is er een
Vlaamse vang (red: de reminrichting van een molen). Het bovenwiel heeft vroeger een groenere
diameter gehad. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk een onderwiel van een schepradmolen geweest,
dat na afdanking elders in de Noorder M tot bovenwiel is vermaakt. De molen heeft een op een houten
wateras draaiend ijzeren scheprad.
De molen is nooit bewoond geweest. Het molenaarshuis, dat naast de molen stond en in bouwvallige
staat verkeerde, is in 1974 gesloopt.”
Het bouwjaar van de molen is waarschijnlijk 1657, aangezien er twee inscripties met dit jaartal zijn
aangetroffen in de molen.
In 1953 werd er een dieselvijzelgemaal geplaatst pal naast de molen, waardoor de molen niet meer
kon draaien op twee windrichtingen. Deze dieselmotor werd in 1970 vervangen door een elektromotor.
Molen Noorder M verviel intussen in een ruïne, totdat de molen in 1967 werd aangekocht door
stichting De Zijper Molens en vervolgens gerestaureerd.
In 1969 werd de draaivaardige molen Noorder M in werking gesteld door ing. F. Stokhuijzen ,
toenmalig voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen.
In 1980 is het ontbrekende binnenwerk opnieuw aangebracht in de molen zodat er vanaf dat moment
weer sprake is van een werkende in- en uitmalende molen.
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Molen Noorder M in 2003, met naastliggend (in 2003/2004 verwijderd) elektrisch gemaal

Molen Noorder M, maart 2012, met kleiner elektrisch gemaal uit 2004

Sinds 2004 kan de molen weer op alle windrichtingen draaien, omdat er toen een nieuwe en kleinere
behuizing voor het elektrische gemaal werd geplaatst. Momenteel (2012) wordt een nieuw gemaal
gebouwd, op grotere afstand van de molen. Het gemaal uit 2004 zal van het molenperceel verdwijnen.
Van de technische gegevens is vermeldenswaardig dat de molen een vlucht heeft van 22,8 meter, dit
is de afstand tussen de ene wiektop en de tegenoverliggende wiektop.
De eeuwenoude met riet gedekte molenaarswoning werd gesloopt in 1974 in verband met de toen al
voorgenomen reconstructie van de rijksweg N9.
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Molens in de Zijpe- en Hazepolder
Tot de 12e eeuw was het gebied van de tegenwoordige Zijpe- en Hazepolder een hoogveengebied,
beschermd door de duinenrij waarop gemeenschappen als Hondsbosch en Callantsoog waren
onstaan.
Het hoogveengebied werd ontgonnen ten behoeve van de akkerbouw, door de waterafvoer vanuit het
veengebied werd het land verlaagd. Toen de zeespiegel verhoogde werd het gebied geteisterd door
overstromingen. Door stormvloeden in de 12e, 13e en 14e eeuw ontstond een zeegat, Sipe of het
Zijper zeegat genoemd.
Al vanaf de 13e eeuw was er sprake van bedijkingswerkzaamheden, onder andere de Westfriese
Omringdijk ontstond in deze periode. Desondanks viel dit gebied in het Noorderkwartier regelmatig ten
prooi aan nieuwe stormvloeden, waaronder de Sint Elisabethsvloed in 1421 en de Allerheiligenvloed
in 1570. Grote gebieden kwamen onder water te staan.
Jan van Scorel, kannunik en kunstschilder, nam in de 16e eeuw het initiatief om de definitieve
bedijking van de Zijpe ter hand te nemen en maakte hiervoor een plan. Een aantal pogingen mislukte,
maar in 1597 werd de dijk om de Zijpepolder dan toch gedicht, net als de dijk om de Hazepolder, nabij
Petten. De Hazepolder is genoemd naar de Antwerpse financier Servaes de Haese, een vriend van
Jan Van Scorel.

De feestelijke kaart van de Zijpe in 1600 van Doetecomius
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Met dit succes in gedachten was het eenvoudig fondsen te werven om ook de andere ondergelopen
gebieden droog te leggen. Zo ontstonden achtereenvolgens de Beemster, Purmer, Wormer,
Heerhugowaard en Schermer.
Kort na de drooglegging van de Zijpe en Hazepolder ontstonden de eerste buurtschappen zoals
Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en Burgerbrug, verbonden door de Grote Sloot, die de
polder in de lengte doorsnijdt.
Vanaf het begin is de bedijking onderverdeeld in twintig afdelingen, kleinere polders met een eigen
waterhuishouding. De afdelingen kregen geen naam, maar werden aangeduid met een hoofdletter A
t/m I, K t/m T en V. Nog in 1864 kende de Zijpe 21 zelfstandige bemalingen met elk een eigen
schepradmolen aangeduid met de hoofdletter(s) van de betreffende afdeling : de A, B, C, D, E,
F, Zuider-G, Noorder G*, H*, I*, K*, L, Zuider-M*, Noorder-M*, Ooster-N*, N-S*, O-T*, P*, P-V*, Q* en
R*. De met een * aangeduide molens konden ook inmalen. Ze stonden in de wat hogere delen van de
Zijpe, waar in droge warme zomers geregeld gebrek aan water ontstond.
De molens bemaalden samen 5100 ha; daarnaast was een 1140 ha groot onbemalen gebied.

Overzicht molens en verdwenen molens

De Zijpe en Hazepolder is relatief ondiep. Zeker de westelijke helft van de bedijking lag niet of
nauwelijks onder NAP. Daarom kwam vervijzeling, het vervangen van een scheprad van een molen
door een vijzel, hier weinig voor en zijn er geen stoomgemalen gebouwd in deze polders.
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De ingepolderde gronden waren aanvankelijk eigendom van de belangrijkste financiers, kooplieden uit
voornamelijk Amsterdam, later kwam meer en meer grond in bezit van Alkmaarders en bewoners van
de streek zelf. Het bestuur van de polder viel in handen van de stad Alkmaar. Pas na de Bataafse
Opstand werd het bestuur door de bevolking zelf uitgevoerd. De gemeente Zijpe werd vervolgens in
1825 gevormd uit de polder en de plaatsen Petten en Callantsoog. In die tijd werd tevens het NoordHollands Kanaal voltooid, die de polder in twee delen scheidt.
Na de drooglegging werd de polder vooral voor veeteelt gebruikt. In de tweede helft van de 19e eeuw
volgde de bloembollenteelt, net als in de aangrenzende Anna Paulownapolder en de Wieringerwaard.

Molen Noorder M, met molenaarswoning (woning is gesloopt)
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Stichting De Zijper Molens
Stichting De Zijper Molens is opgericht op 12 oktober 1961 door de heren N.J. Groot, directeur
gemeentewerken Zijpe, huisarts W. van Slooten en notaris Th. de Loos. Deze initiatiefnemers van de
stichting maakten zich grote zorgen over de onderhoudstoestand van de verschillende poldermolens
binnen de Zijpe- en Hazepolder in de gemeente Zijpe. Weliswaar waren er nog enkele poldermolens
in bedrijf voor het Waterschap Zijpe-en Hazepolder, maar het einde kwam in zicht.
e

Het stopzetten van de molens was al in het begin van de 20 eeuw (jaren ’20) in gang gezet. Door de
autonomie van de deelpolders was er geen sprake geweest van één bestuursbesluit waarmee het
hele molencomplex stilgezet werd. Daardoor kon voor de ene molen een sloopvergunning worden
aangevraagd terwijl aan een andere molen onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd. Als een
molen niet meer werd ingezet voor bemaling van de polder dan werd er ook geen onderhoud meer
uitgevoerd aan de molen.
De Zijper molens verkeerden daardoor rond 1960 in een zeer slechte bouwkundige staat, waarbij
molen Noorder M de kroon spande.

Molen Noorder M , circa 1960

Toen burgemeester G.J. Glijnis aantrad als nieuwe voorzitter werd een telefonische actie ondernomen
om “contribuanten voor het leven” te verwerven tegen een eenmalige betaling van fl. 250,-. Vijftig
personen en instellingen reageerden positief en zodoende kon de eerste molen worden aangekocht,
namelijk de Noorder M, en werd de restauratie gestart (1967).
Inmiddels zijn negen resterende Zijper molens in eigendom van stichting De Zijper Molens, de tiende
overgebleven molen LQ is in eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De stichting heeft alle molens uitwendig gerestaureerd en ook van een binnenwerk voorzien.
Daardoor kunnen de poldermolens weer water malen en worden de molens ingezet voor de
ondersteuning bij de bemaling van de polders door de moderne watergemalen. Hierbij spelen de
vrijwillige molenaars natuurlijk een essentiële rol.
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Stichting De Zijper Molens houdt zich onder andere bezig met:
-

instandhouding van haar negen watermolens
bevordering en instandhouding van een goede molenbiotoop
inzetten van de watermolens bij het beheer van het polderpeil
inzetten van de watermolens bij eventuele calamiteiten zoals extreme wateroverlast
regelmatig openstellen van de molens voor publiek
deelname aan de diverse Molendagen, zoals de Nationale Molen- en Gemalendag
deelname aan de kwartaaluitgave “Molenpost” (het molenmagazine voor Noord-Holland) om
donateurs te informeren.

Stichting De Zijper Molens heeft ruim 100 donateurs en wordt financieel ondersteund door de
provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zijpe en
de rijksoverheid.
Tweemaal per jaar organiseert Stichting De Zijper Molens een vergadering met alle vrijwillige
molenaars, die de Zijper molens bemannen.
Jaarlijks is er een overleg tussen Stichting De Zijper Molens en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier over de inzet van de poldermolens en de waterkwaliteit.
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Restauratieplan voor molen Noorder M
Molen Noorder M is gerestaureerd in 1967-1969 en is weer maalvaardig gemaakt in 1980 middels de
plaatsing van een nieuw binnenwerk. In de daaropvolgende jaren is de molen in stand gehouden door
het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoudswerk.
In november 2009 is er door Van Reeuwijk bouwmeester een onderzoek uitgevoerd naar de
bouwkundige staat van het achtkant en de aantasting van het interieur door de bonte knaagkever.
Omdat molen Noorder M in 1953 buiten werking werd gesteld en niet meer werd onderhouden, raakte
de molen in zwaar verval. Het rietdek van de molen verdween grotendeels en weer en wind kregen vrij
spel. Hierdoor is de eiken constructie lange tijd aan vocht blootgesteld. Ook in het verleden zal er al
sprake zijn geweest van vochttoetreding via de toenmalige blokkelen (een blokkeelconstructie is een
bijzondere constructie bij achtkante molens, bestaande uit een houten blok als knoopppunt ter plaatse
van het samenkomen van achtkantstijl en boventafelement). Houtwerk dat aan vocht is blootgesteld is
zeer gevoelig voor aantasting door de bonte knaagkever, want vochtig hout is “lekkerder” dan hout dat
altijd droog is gebleven.
Het onderzoek (2009) naar de bouwkundige staat heeft de volgende bevindingen opgeleverd:
-

in molen Noorder M heeft een grote aantasting door de Bonte Knaagkever plaatsgevonden, in
de kern van het eikenhout;
de aantasting door de bonte knaagkever is op veel plaatsen nu niet meer actief, maar dient in
de komende jaren nog wel gemonitord te worden;
drie van de vijf achtkantstijlen zijn aan de bovenzijde zodanig aangetast dat het tafelement en
de kap van de molen niet meer voldoende worden ondersteund;
de verticale belasting wordt opgevangen door de zogenaamde “hondsoren”, dit is een
ongewenste situatie;
ook de overige vijf achtkantstijlen zijn in meer- of mindere mate aangetast aan de bovenzijde;
twee stijlen aan de zijde van het scheprad zijn ook aan de onderzijde aangetast, deze twee
achtkantstijlen zullen geheel moeten worden vervangen;
de overige stijlen behoeven op diverse plaatsen groot herstel;
dit herstel kan pas plaatsvinden na het verwijderen van het rietdek om het achtkant;
algeheel herstel dient binnen 5 jaar te worden uitgevoerd.

In 2010 is door Van Reeuwijk bouwmeester een bestek opgesteld voor alle noodzakelijke
restauratiewerkzaamheden aan molen Noorder M. Dit bestek is als bijlage opgenomen bij deze
projectomschrijving.
Kort omschreven bestaat het werk uit omvangrijk herstel van het achtkant, vervangen van het rietdek
van het achtkant, vervangen van diverse weegdelen en diverse kleinere werkzaamheden. Het herstel
van het achtkant is noodzakelijk door de omvangrijke aantasting en verzwakking van de
hoofdconstructie door bonte knaagkever aantasting en houtrot.
De geschatte uitvoeringsduur van het werk bedraagt acht maanden.
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Overzicht herstelwerkzaamheden aan het achtkant (zie bestek)
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Overzicht herstelwerkzaamheden aan de velden van het achtkant (zie bestek)
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Foto-impressie van de aantasting door de bonte knaagkever

Aangetaste achtkantstijl onder het boventafelement op noordoosthoek (zie bestek)

Links: aangetaste verbinding veldregel en oostelijke
achtkantstijl (zie bestek)

Boven: Aangetaste stijl onder het boventafelement op zuidoosthoek (zie bestek)
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Restauratiekosten en financiering
Kosten
Op basis van het Restauratiebestek en de Nota van inlichtingen behorende bij het bestek en
voorwaarden restauratie molen De Noorder M hebben drie molenbouwersbedrijven in januari 2011
ingeschreven op de restauratiewerkzaamheden. De laagste inschrijving is ingediend door
Molenmakersbedrijf J.K. Poland BV uit Broek op Langedijk.
Door Van Reeuwijk bouwmeester is een overzicht van de totale restauratiekosten opgesteld,
bestaande uit de volgende onderdelen:
-

offerte J.K. Poland exclusief post onvoorzien
offerte bestrijding bonte knaagkever
kosten opstellen bestek Van Reeuwijk
legeskosten omgevingsvergunning
begeleidingskosten restauratiewerkzaamheden
percentage voor prijsstijgingen i.v.m. uitvoering werkzaamheden op langere termijn
post onvoorzien
19% BTW

De totale restauratiekosten op basis van bovenstaande kostenposten bedragen € 361.909,Financiering
De Stichting Zijper Molens zal de restauratie van molen Noorder M financieren via eigen middelen en
tracht daarnaast aanvullend op haar eigen middelen subsidies te verkrijgen van de gemeentelijke en
provinciale overheidsinstellingen en van de regionale en de landelijke fondsen. Tevens zal getracht
worden via sponsoring door particulieren en bedrijven de gelden beschikbaar te krijgen voor de
restauratiekosten.
De eigen middelen van de Stichting De Zijper Molens voor het onderhoud van alle molens worden
gevoed door onder andere:
-

-

inkomsten uit lidmaatschap van donateurs van De Zijper Molens
rente-inkomsten
bijdrage gemeente Zijpe: circa € 900,- per molen per jaar, op basis van de
Subsidieverordening monumenten gemeente Zijpe 2010
bijdrage Provincie Noord-Holland: € 1.000,- per molen per jaar, op basis van de
Uitvoeringsregeling cultuurhistorische waarden: Molens 2009-2012 (vervallen m.i.v. 31
december 2011)
waarderingssubsidie van de gemeente Zijpe: circa € 450,- per jaar
bijdrage Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: € 500,- per molen per jaar.

Stichting De Zijper Molens besteedt jaarlijks circa € 90.000 tot 120.000,- voor de instandhouding
(onderhoud) van de negen molens, dit bedrag bekostigt de Stichting zelf, dit is inclusief de bijdragen
van Rijk, Hoogheemraadschap en gemeente. Rijkssubsidies die de stichting ontvangt op grond van
het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim) worden aangewend voor de reguliere
instandhouding van de negen molens en kunnen niet worden ingezet voor restauratiewerkzaamheden
aan molen Noorder M.
Een overzicht van de totale restauratiekosten en een overzicht van de financiële middelen voor de
restauratie van molen Noorder M is opgenomen in de bijlagen.
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Functie en instandhouding van molen Noorder M na de
restauratiewerkzaamheden
Molen Noorder M is op dit moment met grote regelmaat te bezichtigen door publiek. Van de negen
molens in bezit bij de stichting, wordt de Noorder M het meest bezocht. De twee molenaars van molen
Noorder M laten de molen draaien, zowel door de weeks als in het weekend.
Molen Noorder M is maalvaardig en ondersteunt de moderne gemalen van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier bij de waterhuishouding van de polder.
De molen is van hoge cultuurhistorische en educatieve waarde als voorbeeld van een in bedrijf zijnde
monumentale poldermolen in de Zijpe- en Hazepolder, waar nog slechts tien van de eenentwintig
poldermolens zijn overgebleven.
De molen heeft ook een recreatieve en toeristische functie. Het monumentale bouwwerk is een
bezichtiging waard.
Ook na uitvoering van de restauratiewerkzaamheden is de molen te bezichtigen door publiek. De
prominente ligging van molen Noorder M naast rijksweg N9, in een weids polderlandschap met de
duinenrij in het westen, is voor veel mensen een goede reden om een bezoek te brengen aan de
molen, hetzij doelbewust hetzij op doorreis richting het noorden (Den Helder, Texel en Friesland) hetzij
richting het zuiden (Alkmaar).

Molen Noorder M, maart 2012

De gemeente Zijpe is een belangrijk cultuurhistorisch gebied in de kop van Noord-Holland, waarin veel
rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten zijn gelegen. De gemeente strekt zich uit van de
monumentale Westfriese Omringdijk in het oosten via de historische poldergronden, met haar
stolpboerderijen en historische buitenplaatsen, tot aan de kustdorpen Callantsoog en Petten.
Molen Noorder M is een goed zichtbaar onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed van de Zijpe en
staat in de zone tussen de historische landerijen langs de Grote Sloot en de oude kustdorpen en
vormt qua cultuurhistorische attracties zodoende een belangrijke verbindingsschakel.
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In de directe omgeving van molen Noorder M zijn diverse fiets- en wandelroutes ontwikkeld:
-

-

een fietsroute vanaf monumentaal museum Vreeburg in Schagen via de gemeente Zijpe en
omliggend gebied naar de rijksmonumentale stolpboerderij museum “Tante Jaantje” in
Callantsoog;
een fietsroute langs de molens van Stichting Zijper Molens;
landelijke fietsroutes over de Westfriese Omringdijk (een provinciaal monument) en langs de
kust en degelijke.

Molen Noorder M zal na de restauratiewerkzaamheden in goede bouwkundige staat worden
gehouden via reguliere instandhoudingswerkzaamheden. Deze instandhoudingswerkzaamheden
worden bekostigd met eigen middelen en met de rijkssubsidies welke worden verkregen via het
Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim).

Zijper Molen & Gemalen Route
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Planning
De globale planning van voorbereiding en start en uitvoering van de restauratiewerkzaamheden is als
volgt:
-

verlening omgevingsvergunning voor restauratiewerkzaamheden:
aanvragen subsidies, sponsorgelden:
2012
start restauratiewerkzaamheden:
(mits de financiering van de restauratie is geborgd)
uitvoering restauratiewerkzaamheden:
start reguliere instandhouding na restauratie

e

e

2 / 3 kwartaal 2012
e
vanaf 2 kwartaal
2013
circa 8 maanden
continu

Voorlichting en publiciteit
Stichting De Zijper Molens is voornemens om de volgende acties te ondernemen in het kader van
voorlichting en publiciteit:
-

informatie op website www.zijpermolens.nl
informatie op bouwbord bij molen Noorder M
informatie in Molenpost
informatie van media, zoals Noord-Hollands Dagblad, Schagen FM en RTV Noord-Holland
overige acties, nader te bepalen
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Bijlagen
Bij deze projectomschrijving behoren de volgende bijlagen:

-

Restauratiebestek d.d. oktober 2010
Nota van inlichtingen behorende bij bestek en voorwaarden, d.d. 22 januari 2011
Kostenbegroting totale restauratiekosten van Reeuwijk Bouwmeester
Offerte J.K. Poland BV
Overzicht van financiële middelen voor restauratie
Inspectierapport Monumentenwacht NH d.d. 11/7/2011
Onderzoek Van Reeuwijk bouwmeester d.d. november 2009 naar bouwkundige staat
achtkantconstructie en aantasting door bonte knaagkever
Monumentenbeschrijving
Omgevingsvergunning
Uittrekstel Kamer van Koophandel Stichting De Zijper Molens
Statuten van Stichting Zijper Molens

Bronvermelding
Bij de opstelling van deze projectomschrijving is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
-

Molens in Noord-Holland, 1981, uitgave Meijer Pers/Ideeboek b.v. Amsterdam
Molens in Noord-Holland, 2007
Bestek en voorwaarden restauratie Poldermolen Noorder M te Sint Maartensvlotbrug, oktober
2010, Van Reeuwijk bouwmeester.
Wikipedia
www.zijpermolens.nl
www.zijpermuseum.nl, onder andere de Beeldbank

-

www.zuiverzijpe.nl
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Melanie Balledux monumenten & vastgoed advies
Schoffel 7
1749 KN Warmenhuizen
Tel: 06 - 12886278
Email: mm.balledux.advies@quicknet.nl
www.monumentenvastgoedadvies.nl

24

