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Voorwoord.
Het jaar 2014 stond in het teken van de restauratie van de NM. Op 9 mei werd het startsein
gegeven voor de restauratie, door de heer Van der Kleij van de Provincie Noord-Holland. De
restauratie heeft u allen goed kunnen volgen op onze website. Molenbouwer Poland uit Broek
op Langedijk, onder begeleiding van bureau Van Reeuwijk gingen voortvarend aan de slag
om voor november de restauratie afgerond te kunnen hebben. Echter dit is niet gelukt
vanwege deze toch zeer ingrijpende klus.
Bij de vrijwillige molenaars zijn twee molenaars toegetreden als tweede molenaar te weten de
heren Fred Bakker en Joost Bol. Het is de bedoeling dat zij onze bestaande molenaars kunnen
assisteren met hun werkzaamheden of bij ziek en zeer in kunnen vallen. Vanuit bestuur
wensen wij hen veel plezier en voldoening in hun werkzaamheden voor onze stichting.
Verder heeft het bestuur ingestemd met het verzoek van onze vrijwillige molenaar Cees Mens
de molen P ook als instructie molen te laten functioneren. Bij de NM heeft dit goed
gefunctioneerd, met name op het gebied van acquisitie voor vrijwillige molenaars. Wij hebben
hier dan ook van harte mee ingestemd.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar de akker naar de OT aan kunnen kopen van de familie De
Wit. Een lang gekoesterde wens van de Stichting om de toegankelijkheid van onze molens te
verbeteren. Zodat onze molens gemakkelijker bereikbaar zijn voor brandweer en ambulance,
maar ook voor onderhoudsdiensten en nog belangrijker voor bezoekers. Waardoor het
draagvlak voor het behoud van onze molens toe kan nemen.
Dat draagvlak zullen wij in de toekomst hard nodig hebben om de negen molens die wij in
eigendom en beheer hebben goed te kunnen onderhouden. Daartoe zullen wij als stichting
steeds professioneler moeten opereren om aan de uitgangspunten van onze statuten te kunnen
voldoen. Namelijk het maal- en draaivaardig houden van onze negen molens.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het vele werk gedaan voor onze
stichting en hoop ik dat wij in 2015 weer op jullie mogen rekenen.
Piet Marees, voorzitter.
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Stichting “De Zijper Molens”
Algemeen
Doel.
Het doel van de stichting is de bevordering van het behoud van de daarvoor in aanmerking
komende aanwezige windmolens in de polder Zijpe.
Statuten.
De statuten van de stichting zijn voor het laatst in 1999 aangepast.
Kamer van Koophandel, Rabo Bank en ING Bank.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41238547.
Het nummer van RABO-bankrekening van de stichting is: NL62 RABO 0357 4064 00
Het nummer van ING bankrekening van de stichting is: NL55 INGB 0001 4667 37
ANBI
In 2008 verwierf de stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Eind 2011
volgde de status "culturele ANBI", hetgeen bij giften fiscaal gunstigere mogelijkheden biedt.
Vergaderingen.
Het bestuur heeft in 2014 vergaderd op de volgende data: 24 januari, 14 maart, 13 juni,
5 september en 14 november.
Het bestuur en de vrijwillige molenaars kwamen bijeen op 3 februari en 15 september. Voor
deze bijeenkomsten worden ook de molenaars van de LQ (Burgervlotbrug) , De Zwaan (Callantsoog) en “De Hoop” in ’t Zand die geen eigendom zijn van de stichting, uitgenodigd.
Er vond in 2014 helaas weer geen overleg plaats tussen bestuur, molenaars en de bij molens
en waterhuishouding betrokken medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Bestuur.
Het bestuur is volgt samengesteld:
P.J. Marees
voorzitter
E. Zwijnenberg
vicevoorzitter
M. de Leeuw
secretaris
L.G.J. Janssen
penningmeester
E. Neef
technische zaken
K. Zaal
lid
N.C. van Diepen
lid
H. Vrieling
lid
V. van Vuuren
lid
De heer Zaal vertegenwoordigt de stichting in de redactie van de Molenpost, de heer Zwijnenberg in de het algemeen bestuur van de Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie.
De heer Vrieling behartigt de juridische zaken
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Het bestuur
Molenbestand en de vrijwillige molenaars
De stichting bezit 9 molens, zij zijn alle maalvaardig.
Het betreft 8 achtkante binnenkruiers en 1 buitenkruier (molen P), waarbij de bemaling van 7
molens door middel van een scheprad en die van 2 molens door middel van een vijzel geschiedt.
Nadere details van de molens worden verder bij de betreffende molen apart besproken.
Het molenbestand van de stichting was op 31/12 als volgt:
naam molen:
vrijwillige molenaar:
D
J. van Wier
F
K. Zaal en Klaas Zaal jr.(in opleiding)
Noorder G
P.S. Mosch
Zuider G
W. Blom en C. Schagen
Noorder M
H. Veenstra en J. Bol
Ooster N
R.W. Venema
OT
R.C.R. Brommer
P
C.M.M. Mens
PV
J.A. Jonker
F. Bakker is algemeen 2de molenaar.
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In 2008 werden de zgn. molenaarsovereenkomsten volgens een nieuw model vastgelegd,
waarin wederzijds de plichten en rechten van de stichting en de molenaars zijn geregeld. Bij
de verhuurde molens is de molenaarsovereenkomst onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst.
Door de goede zorg van de molenaars blijft de staat van onderhoud goed.
Ten gevolge van ouderdom, weersinvloeden etc. vergt het ieder jaar weer een grote inspanning om de molens draaiende te houden. Een goed beheer is daarom onontbeerlijk.
Ook in 2014 hebben de vrijwillige molenaars een grote bijdrage geleverd aan dit onderhoud.
Daarnaast kan hier worden opgemerkt dat door de molens, mede op verzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in tijden van extreme wateroverlast veel ondersteunend
werk kan worden verricht en dat, in geval van urgentie, de molenaars in deze omstandigheden oproepbaar zijn.
Verder wordt 's zomers dankzij de molens het polderwater ververst.
Overige molens in de Zijpe
De watermolen van de afdeling LQ is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, en wordt bemalen door J. Rentenaar. De molen is in prima staat en wordt
door het hoogheemraadschap zeer goed onderhouden.
In Callantsoog staat het weidemolentje De Zwaan, in 1993 door de heer Zwaan gebouwd en
wordt ook door hem bemalen. Het molentje is eigendom van de Stichting Callinger Erfgoed.
De molen De Hoop in ’t Zand, bouwjaar onbekend, vermoedelijk oorspronkelijk de houtzaagmolen de Haan uit Leiden. De molen is in 1865 overgebracht naar ‘t Zand. Rond 1913 is
de molen in handen gekomen van A. Zeeman die er graan mee ging malen voor de lokale
bevolking. Deze molen kent niet alleen een rijke historie, maar heeft ook een veelbelovende
toekomst. J. Zeeman wilde ‘De Hoop’ blijvend behouden voor ’t Zand en voor de kop van
Noord-Holland door de molen te restaureren en weer maalvaardig te maken. Aan de Parallelweg 33 in ’t Zand staat de inmiddels geheel gerestaureerde molen, die op 3 mei 2013 door
wethouder Jan Bouwes van de Gemeente Schagen officieel is geopend. De molen is eind
2010 door de firma Zeeman overgedragen aan de Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman.
Deze stichting, waar ons bestuurslid K. van Diepen zitting in heeft, zal verder zorg dragen
voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van het traject.
Nationale Molendagen en Open Monumentendagen
Zowel op de Nationale Molendagen op 10 en 11 mei, als op de Open Monumentendagen op
13 en 14 september heeft een redelijk aantal bezoekers de molens aangedaan. Met name de
molens aan de Grote Sloot zoals de F, de Noorder G, de Zuider G en de D en de Noorder M
langs de N9 hadden zoals elk jaar een behoorlijke belangstelling.
PR
De website van de stichting, www.zijpermolens.nl, werd weer regelmatig aangepast en voorzien van nieuws door Klaas Zaal jr. en sr en Eric Zwijnenberg. Er wordt speciaal aandacht
gegeven aan de restauratiewerkzaamheden van de Noorder M.
Omwentelingen
In tabel 4, blz. 36, is het aantal omwentelingen per molen en het totale aantal omwentelingen
vanaf 1996 weergegeven.
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Draaipremie
De draaipremie die tot en met 2008 door de provincie werd uitbetaald is voor de periode
2012-2014 vervangen door een vaste bijdrage per molen. Eenmalig ontving de stichting een
bedrag van € 47.700,- (= 9x € 5300,-) voor deze periode van drie jaar. Dit komt neer op €
15.900,- per jaar. Aan onze molenaars verstrekt de stichting echter nog steeds een draaipremie
op basis van het aantal omwentelingen dat een bepaalde molen gemaakt heeft in het betreffende jaar, zoals dat altijd gebruikelijk was.
Donateurs
Aan het einde van het jaar was het aantal donateurs ongeveer 100.
Totaal is aan donaties ontvangen € 2.103,-.
De stichting heeft voorts een donateur die een bijdrage in natura geeft m.b.t. het leveren en
aanbrengen van materialen voor toegangspaden, hout, etc.
Het feit dat de Belastingdienst de stichting heeft aangewezen als ANBI betekent dat, in het
kader van het algemeen belang, de stichting geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
Bovendien kan een donateur daardoor giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Omdat de stichting voor meer dan 90% actief is op cultureel gebied, verwierf de stichting ook
de status "Culturele ANBI". Vanaf 1 jan, 2012 geldt voor donateurs van Culturele ANBI's een
extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag
van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5
keer het bedrag van de gift aftrekken inde aangifte van de vennootschapsbelasting.
Verzekeringen
In 2013 hebben wij onze verzekeringen herzien. Door afweging van prijs en risico hebben wij
de stormschade voor onze molens op de polis laten vervallen. De dekking voor brandschade
voor de molens is blijven bestaan op basis van taxatiewaarde. In de polis is thans ook opgenomen onze wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, dit houdt in dat de bestaande WApolis is komen te vervallen. De bestaande dekking van € 1.250.000,-- per aanspraak en
€ 2.500.000,-- per verzekeringsjaar, is gehandhaafd
Subsidiebijdragen algemeen onderhoud
Ook voor dit jaar zijn bijdragen in de onderhoudskosten ontvangen van de gemeente Schagen,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (BRIM).
Molenbiotoop
Met het begrip molenbiotoop wordt de “levensruimte” gedefinieerd die nodig is om vrije
windvang en het zicht op de molens te kunnen garanderen.
In 1973 is de systematiek ontwikkeld door de vereniging “De Hollandse Molen” en als begrip
geïntroduceerd. Om het gebied te begrenzen is een molenbeschermingszone ingesteld met een
straal van 400 meter vanuit het middelpunt van de molen.
Gemakshalve verdelen we de bedreigingen van de molenbiotoop in een groene en een rode
gebieden. De groene gebieden betreffen het oprukkende struikgewas, bomen, e.d.; de rode, de
voortschrijdende omringende bebouwing.
In 2006 heeft de Provinciale Molencommissie Noord-Holland een rapport gepresenteerd
waarin de biotoop van alle Noord-Hollandse molens is vastgelegd in foto's, kaartjes en cijfers.
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De gegevens hiervoor zijn verkregen door hoogtemetingen. De resultaten zijn te raadplegen
op de internetsite http://noord-holland.molenbiotoop.nl

In de keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is opgenomen dat er zich
binnen een straal van 200 m van een maalvaardige watermolen geen begroeiing of bebouwing
mag bevinden hoger dan 2 m.
In het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe van de gemeente Schagen zijn voor alle molens
regels opgenomen die exact overeenkomen met de richtlijnen van De Hollandsche Molen (art.
46.6, Vrijwaringszone – Molenbiotoop). Dit betreft regels voor zowel bebouwing als begroeiing.
In 2014 vond overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaats in verband
met de aanleg van een waterberging en wijzigingen in de beplanting rond Croon en Bergh,
gedeeltelijk gelegen binnen de 400 m beschermingszone van molen Zuider G. Dit resulteerde
in een aantal afspraken over de aard en maximale hoogte van de nieuw aan te leggen beplanting.
ARBO wet.
De ARBO wet is overal van toepassing waar sprake is van een gezagsverhouding, dus ook bij
vrijwilligerswerk. In de ARBO wet zijn drie belangrijke partijen te onderscheiden: werkgever,
werknemer en derden.
Voor onze situatie: werkgever = stichting als eigenaar
werknemer = vrijwillige molenaar
derden
= bezoekers, voorbijgangers, aannemers, etc.
De stichting is verantwoordelijk voor de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn of kortweg ARBO. Per molen beschikt de stichting over een Risico-Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E ) en bijbehorend plan van aanpak volgens een door de vereniging De Hollandsche
Molen ontwikkeld model.
Jaarlijks dient de stichting het plan van aanpak voor alle molens na te lopen om te controleren
of alle aanbevolen maatregelen zijn uitgevoerd en de regels worden nageleefd.
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Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
Door de vrijwillige molenaars is het nodige klein onderhoud aan de molens uitgevoerd.
Tevens is door hen bij de grotere projecten vaak assistentie verleend en toezicht gehouden op
de uitvoering door derden.
Ook dit jaar zijn weer diverse noodzakelijke onderhoudswerken verricht.
Voor deze werkzaamheden zijn opdrachten verleend aan gespecialiseerde molenmakers en
rietdekkers.
Voor niet-specifiek molenwerk worden ook andere aannemers uit de omgeving ingeschakeld.
Werkzaamheden zijn opgedragen en grotendeels uitgevoerd aan de volgende onderdelen:
Molen D:

- Vervangen voorkeuvelens, kruias, steenbord, knuppelstroppen, roosterhouten
en schilderwerk
Molen F:
- Vervangen achterbalk
Molen NG: - Geen bijzondere werkzaamheden
Molen ZG: - Vernieuwen schuifraam en voorkeuvelens, achterbalk, rust vang, penbalk,
stucwerk veldmuren, 2 kuipstukken en schilderwerk
Molen NM: - Restauratie zie verderop
Molen ON: - Vernieuwen rolvloer, en vloerzolder, roeden doorhalen, en schilderwerk
Molen OT: - Vernieuwen achterbalk en klos.
Molen P:
- Schilderwerk.
Molen PV: - Schilderwerk, div. klein werk en doorhalen roeden
Aan diverse molens zijn door de rietdekker herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Resterend onderhoud in de komende jaren
(PIP-periode 2014 t/m 2018)
Voor alle molens zijn nieuwe onderhoudsplannen ingediend die gelukkig allemaal door de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen we de opgestelde
plannen de komende jaren in uitvoering nemen.
De komende jaren zullen de molens weer een schilderbeurt ondergaan.
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Restauratie NM
Beknopte geschiedenis molen
Molen 'De Noorder M' is een waarschijnlijk omstreeks het midden van de 17de eeuw gebouwde achtkante binnenkruier. Hij bemaalde de ca. 263 ha grote afdeling N-M van de Zijpeen Hazepolder op de Schermerboezem en werd al in 1864 als 'uit- en inmaler' genoemd. De
landschappelijke waarde van deze in het open polderland en langs het Noord-Hollands Kanaal
gelegen molen is groot.
De hooggelegen afdeling N-M 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 één aangegeven op een uit 1664 daterende kaart van de Zijpe.
Volgens overlevering zou de molen in het begin van de vorige eeuw zijn verplaatst in verband
met de aanleg van het Noord-Hollands 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 de Stichting 'De
Zijper Molens' en in 1967-1968 gerestaureerd. In 1980 werd een nieuw scheprad en waterwiel
aangebracht. Sinds 1970 wordt de molen weer regelmatig in werking gesteld. De molen kan
in- en uitmalen en rondmalen.
Korte omschrijving
van de restauratie Het werk bestaat uit het 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. Om de kansen
op algehele teloorgang van dit belangrijke monument bij brand zoveel
mogelijk tegen te gaan zal bij de restauratie ook een sprinklerinstallatie
worden aangebracht.
Uitvoering

Molenmakersbedrijf J.K.Poland te Broek op Langedijk voert de
restauratie uit.
De directievoering wordt uitgevoerd door Van Reeuwijk bouwmeester.

Start

Op de dag vóór de Nationale Molendagen 2014 werd bij de Noorder M
feestelijk het begin van de grote restauratie gevierd. Dit gebeurde door
het erop leggen van de vang door de heer Ernst van der Kleij, beleidsadviseur monumentenbeleid van de provincie Noord-Holland.
De daadwerkelijke werkzaamheden zijn begonnen op 13 mei 2014.
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Foto’s van de restauratie, vanaf begin tot einde 2014
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De huidige tien molens in de Zijpe
Molen P
Molen P-V
Molen O-T
Molen D
Molen Ooster N
Molen Noorder G
Molen Noorder M
Molen Zuider G
Molen F
Molen L-Q

Verdwenen molens

Oudesluis
't Zand
't Zand
Schagerbrug
Schagerbrug
St. Maartensbrug
St. Maartensvlotbrug
Burgerbrug
Burgerbrug
Burgervlotbrug (eig. HHNK)
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Molen A
† 1928
Molen B
† 1925
Molen C
† 1966/'68
Molen E
† 1933
Molen H
† 1953
Molen I
† 1923
Molen K
† 1926
Molen NS (= Wester N) † ca.1930
Molen Q
† 1930
Molen R
† 1930
Molen Zuider M † 1965

Molen D
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Gegevens van de molens
(teksten deels gebaseerd op "Molens in Noord-Holland", uitgave 2007)

Molen D
- Grote Sloot, 414, 1751 LM Schagerbrug.
- ID code 244411.
- monumenten no: 41928.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie B, no: 880 + 881.
- eigendom, groot 1760 m2.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier, die altijd een scheprad heeft gehad.
- ligging: Aan en ten zuidoosten van de Grote Sloot, ruim 700 m ten noordoosten van de
N248.
- biotoop: 4 (aanvaardbaar)
Gebouwd in 1840 als opvolger van een in 1839 verbrande voorganger. De oorspronkelijke
grootte van de afdeling D was bijna 200 ha. Door de aanleg van het kanaal Stolpen-Schagen
is het zuidwestelijk gedeelte ter grootte van ruim 40 ha hiervan afgescheiden en wordt door
een afzonderlijk elektrisch gemaaltje bemalen. Beroepshalve in bedrijf geweest tot 1950.
Sindsdien laat afdeling D zijn water af op afdeling E via een duiker en overstort bij de Keinsmerweg. De molen kwam in 1958 in particuliere handen. De laatste particuliere eigenaar, C.
Otter, liet de molen restaureren in de periode 1979-1989. De achterwaterloop werd verdiept in
1987 met aanpassing van het scheprad, en de voorwaterloop werd weer open gegraven. Sinds
oktober 1989 is de molen weer maalvaardig. Sinds 1998 is de molen D in bezit van de stichting “De Zijper Molens”. De molen wordt bewoond door de molenaar.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt 5,40 m.
- de breedte van de bladen is 0,36 m.
- de vlucht van het wiekenkruis is 23,50 m.
- de oppervlakte van de afdeling D bedraagt 152 ha (oorspronkelijk 198 ha).
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -1,70/-1,95 m., boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,45.
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Molen F
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Molen F
- Grote Sloot 33, 1754 JA Burgerbrug.
- ID code 210245.
- monumenten no: 41920.
- kadastraal Zijpe, sectie F, no: 1349.
- erfpacht, groot 865 m2.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier, die altijd een vijzel heeft gehad.
- ligging: Aan de westzijde van de Grote Sloot tussen Burgerbrug en Zijpersluis.
- biotoop: 5 (goed)
Dit is in ieder geval de vierde molen op deze plaats. De eerste twee molens waren uitgerust
met een scheprad, de twee daarna met een vijzel. Ten gevolge van de aanleg van het NoordHollands Kanaal (1819-1824) is de afdeling F doorsneden, waardoor het voor deze molen te
bemalen oppervlak werd verkleind.
De huidige molen is gebouwd in 1890 na afbranden van de voorganger op 4 oktober 1889
door blikseminslag, waarbij tegelijkertijd de naburige Groetermolen verbrandde. Bij de herbouw is het achtkant in grenen uitgevoerd maar de kap is geheel van eiken, mogelijk is van
een tweedehands kap gebruik gemaakt. In de jaren 1920 is de houten vijzel vervangen door
een smaller, stalen exemplaar zodat de molen lichter ging lopen. Op 12 juni 1930 werd van de
molen door de bliksem een halve houten roede afgeslagen. Dit was voor het molenaarsgezin
aanleiding de molen te verlaten. Sindsdien is de molen niet meer permanent bewoond geweest. In de Tweede Wereldoorlog werd de molen bewoond door Helderse evacués terwijl de
molen gewoon in bedrijf bleef. In 1943 kwam er een elektrische hulpmotor op de vijzel. In
1967 bij plaatsing van een nieuwe elektromotor verviel de mogelijkheid tot windbemaling. In
april 1987 werd het weer mogelijk om de vijzel mede op windkracht aan te drijven door
middel van een stalen hulpas met kettingaandrijving. In 2002 werd een afzonderlijk gemaal
naast de molen geplaatst waarbij de elektrische aandrijving van de molenvijzel werd
verwijderd. De overbrengingsverhouding tussen de wieken en de vijzel (1 : 2,67) is de
grootste in Noord-Holland (snelst draaiende vijzel). De eerste molen in Nederland die in 1970
weer ging draaien door de benoeming van een landelijk gediplomeerd vrijwillig molenaar, die
tot op de dag van vandaag nog steeds de molenaar is.
Gerestaureerd in de jaren 1968 en 1969. De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de vijzel heeft een diameter van 1,21 m.
- de vlucht van het wiekenkruis bedraagt 21,85 m.
- de oppervlakte van de afdeling F bedraagt 135 ha.
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -1,70/2,00 meter, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis – vijzel bedraagt 1 : 2,67.
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Molen NG
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Molen Noorder G
- Grote Sloot 153, 1752 JK Sint Maartensbrug
- ID code 210212.
- monumenten no: 41925.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie F, no: 742.
- erfpacht.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier met scheprad.
- ligging: Gelegen aan de westzijde van de Grote Sloot, 875 m zuidelijk van het dorp.
- biotoop: 4 (aanvaardbaar)
Over de geschiedenis van deze molen is niet veel bekend. Verschillende jaartallen spelen een
rol: op een kaart uit 1664 stond op deze plaats reeds een molen, maar op een kaart van 1600
nog niet. Op het boventafelement staat geschilderd 1818. Waarschijnlijk is de molen in dat
jaar voorzien van een nieuw boventafelement en een nieuwe kap. Op de baard staat 1826. Niet
onmogelijk is dat de molen toen op deze plaats is gezet. In het vroegere spilkalf (verwijderd
in 1958) stond 1828. De molen is vroeger bewoond geweest, gezien de verfsporen en berookte kap. Beroepshalve in bedrijf geweest tot augustus 1958. Toen is de molen uitgesloopt en
werd een door een dieselmotor aangedreven stalen vijzel in de schepradwaterloop gelegd.
Sinds 1968 werd de aandrijving door een elektromotor verzorgd. In 2004 weer als schepradmolen bedrijfsvaardig gerestaureerd. Naast de molen staat sinds 2001 een elektrisch gemaaltje
en een fraaie rietgedekte molenaarswoning die in 1998 geheel werd gerestaureerd. De molen
was oorspronkelijk in- & uitmaler, maar het inmalen is niet meer noodzakelijk door het verlaagde polderpeil. De inrichting hiervoor is nog aanwezig.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt 4,70 m.
- de breedte van de bladen is 0,36 m.
- de vlucht van het wiekenkruis is: 18,70 m.
- de oppervlakte van de afdeling NG bedraagt 170 ha.
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -0,40/0,70 m, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,57.
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Onderhoud aan de Molen ZG
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Molen Zuider G
- Grote Sloot 103, 1754 JC Burgerbrug.
- ID code 210204.
- monumenten no: 41921.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie F, no: 1355.
- erfpacht, groot 510 m2.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier met vijzel.
- ligging: Aan de westzijde van de Grote Sloot, 800 m ten noorden van het dorp.
- biotoop: 4 (aanvaardbaar)
Op deze plaats is tussen 1565 en 1573 bij de tweede bedijking van de Zijpe vermoedelijk al
een voorganger gebouwd voor de polder G. Na een periode van twintig jaar waarbij de Zijpe
weer onder water stond als gevolg van de Allerheiligenvloed (1 nov. 1570) en de strijd tegen
de Spanjaarden, werd in 1597 bij de nieuwe bedijking een schepradmolen gebouwd,
misschien de huidige. Het is echter niet onmogelijk dat deze molen in 1669 werd gebouwd,
gezien het jaartal op de baard. Pas vanaf het midden van de 17e eeuw toen de molen NoorderG werd gebouwd, bemaalde de molen G alleen nog het lager gelegen zuidelijk deel van de
polder G en kreeg de naam Zuider-G. Vervijzeld in 1877. Beroepshalve in bedrijf geweest tot
1957. Sindsdien werd de molenvijzel aangedreven door een dieselmotor waarbij de mogelijkheid tot windaandrijving verviel. In 1965 werd de dieselmotor vervangen door een elektromotor, terwijl het in 1972 weer mogelijk werd om de vijzel met windkracht aan te drijven. De
molen is gerestaureerd in de jaren 1969-1971.
In 2001 werd een afzonderlijk gemaal naast de molen geplaatst waarbij de elektrische aandrijving in de molen werd verwijderd. Naast de molen staat de vroegere molenaarswoning.
Voorheen een der seinmolens van Schermerboezem. De vlag en de elektrische installatie met
vaste kabel langs de buitenroede en de seinlamp zijn nog aanwezig en worden bij speciale gelegenheden nog wel gebruikt.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens.
- de vijzel heeft een diameter van 1,56 m.
- de vlucht van het wiekenkruis is 24,00 m.
- de oppervlakte van de afdeling ZG bedraagt 320 ha.
- het zomerpeil/winterpeil =NAP -1,85/-2,10 m, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - vijzel bedraagt 1 : 2,00.
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Molen NM (april 2015)
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Molen Noorder M
- Parallelweg 11, 1753 EE Sint Maartensvlotbrug.
- ID code 210237.
- monumenten no: 41936.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie G, no: 1629.
- eigendom, groot 685 m2.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier, die altijd een scheprad heeft gehad.
- ligging: Aan en ten westen van het Noord-Hollandskanaal, aan de parallelweg van de N9,
1,7 km ten zuidwesten van het dorp.
- biotoop: 5 (goed)
Uit de constructie is op te maken dat het een 17e eeuwse molen betreft. Aangezien er twee
inscripties met het jaartal 1657 zijn aangetroffen mag men ervan uitgaan dat dit het bouwjaar
is. Door de aanleg van het Noord-Hollandskanaal van 1819-1824 is de oorspronkelijke indeling van de twee polders M en N gewijzigd. Vanaf dat moment is sprake van drie polders;
Noorder-M & Wester-N (bemalen door deze molen), Ooster-N (bemalen door molen OosterN) en Zuider-M (waarvan de molenromp in 1965 verdween). In de wandeling wordt de molen
"Noorder-M" genoemd. Beroepshalve in bedrijf geweest tot 1953. Sindsdien werd de afdeling
bemalen door een dieselvijzelgemaal dat zó dicht naast de molen stond dat deze op twee
windrichtingen niet meer kon draaien. De dieselmotor is in 1970 vervangen door een
elektromotor. De molen verviel in die tijd tot een ruïne maar werd, als eerste molen van de
stichting, draaivaardig gerestaureerd in 1967/'68. Maalvaardig gemaakt in 1980. Sinds 2006
kan door de plaatsing van een nieuwe, kleinere behuizing van het gemaal de molen weer op
alle windrichtingen draaien. In 2012 is door het Hoogheemraadschap begonnen met de bouw
van een nieuw groot gemaal op enige afstand ten zuiden van de molen.
De koningsspil is een oude meerpaal en het bovenwiel waarschijnlijk een voormalig
onderwiel. Naast de molen stond een fraaie eeuwenoude met riet gedekte molenaarswoning
die in 1974 werd gesloopt in verband met de toen al voorgenomen reconstructie van de N9.
In de molen bevindt zich op de begane grond een molenaarsverblijf.
De molen is maalvaardig.
In 2012 is vastgesteld dat de al enkele jaren bekend zijnde aantasting van het achtkant door
houtworm, bonte knaagkever en boktor, buitengewoon ernstige vormen heeft aangenomen.
Door molenadviesbureau Van Reeuwijk is hierover een rapport opgesteld, en een restauratiebestek gemaakt. In 2014 zijn de restauratie werkzaamheden van start gegaan. Op de website
van de stichting wordt uitgebreid gerapporteerd over de restauratieactiviteiten.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt 5,36 m.
- de breedte van de bladen is 0,40 m.
- de vlucht van het wiekenkruis is 22,80 m.
- door de samenvoeging van de polders Noorder M en polder R is het bemalingsgebied
vergroot tot 560 ha.
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -0,30/075 m, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,60.
- de molen kan zowel in- als uitmalen.
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Molen ON
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Molen Ooster N
- Ruigeweg 101, 1751 HH Schagerbrug.
- ID code 246664.
- monumenten no: 41930.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie D, no: 2799.
- eigendom, groot 855 m2.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier, die altijd een scheprad heeft gehad.
- ligging: Aan en ten oosten van het Noord-Hollandskanaal, 400 meter westelijk van de
Ruigeweg, nabij het Ananasbos.
- biotoop: 3 (matig)
Gebouwd in 1740. Eind 19e eeuw is de kap vernieuwd met gebruikmaking van onderdelen
van een grotere, vermoedelijk Zaanse kap. Beroepshalve in bedrijf geweest tot 1962.
Sindsdien laat de afdeling Ooster-N zijn water af op afdeling H. Naast de molen staat het
oorspronkelijke elektrisch inmaalgemaaltje dat thans als hulpgemaal voor uitmalen wordt
gebruikt. De molen was oorspronkelijk in- & uitmaler, maar het inmalen is niet meer noodzakelijk door het verlaagde polderpeil. De inrichting hiervoor is nog aanwezig. Naast de
molen staat de vroegere molenaarswoning.
De molen is gerestaureerd in de jaren 1971-1976. In de molen bevindt zich op de begane
grond een molenaarsverblijf.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt 4,86 m.
- de breedte van de bladen is 0,35 m.
- de vlucht van het wiekenkruis is 19,40 m.
- de oppervlakte van de oorspronkelijke afdeling ON bedraagt 177 ha. Thans bemaalt de
molen het hoge deel van de gecombineerde afdeling H en ON, samen 305 ha
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -0,50/-0,80 m, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,57.
- de molen kan zowel in- als uitmalen.
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Molen P
- Korte Ruigeweg 47, 1757 GN Oudesluis.
- ID code 210229.
- monumenten no: 41931.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie A, no: 737.
- eigendom.
- achtkante buitenkruier, die altijd een scheprad heeft gehad.
- ligging: Aan en ten zuidoosten van de Ooster Egalementsloot, 500 m ten noordwesten van
de Korte Ruigeweg.
- biotoop: 5 (goed)
De molen is in 1895 gebouwd op de fundering van een door blikseminslag verbrande voorganger door W.J. de Leeuw, 't Zand, voor ƒ 7300,– (€ 3313,–). Beroepshalve in bedrijf geweest tot 1960. Sindsdien laat afdeling P via twee stuwen zijn water af op afdeling K.
Ondanks de geringe afmetingen en de aanwezigheid van een scheprad is de molen bewoond
geweest. De molen heeft een zeer kleine woonkamer met één bedstee. Ondanks dat woonde
hier zelfs in de jaren 1930 een gezin van vier personen. In 1938 kwam er een aansluiting op
het elektriciteitsnet, dat aanvankelijk bovengronds was uitgevoerd. De drinkwatervoorziening
bestond slechts uit het opgevangen regenwater van het (inmiddels verdwenen) schuurtje. De
woning is nog in oorspronkelijke staat aanwezig. Ooit zijn de schepradbladen verlengd, waardoor de tasting is vergroot. De molen was oorspronkelijk in- & uitmaler, maar het inmalen is
niet meer noodzakelijk door het verlaagde polderpeil. De inrichting hiervoor is nog aanwezig.
De molen is gerestaureerd in 1985.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt 4,58 m
- de breedte van de schepradbladen is 0,29 m.
- de vlucht van het wiekenkruis bedraagt 17,30 m.
- de oppervlakte van de afdeling P is 105 ha.
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -0,60/-0,95 m, boezempeil = NAP -0,40/0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,74.
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Molen OT
- Korte Belkmerweg 10, 1756 CB 't Zand.
- ID code 210253.
- monumenten no: 41932.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie C, no: 1299 + 129.
- eigendom.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier, die altijd een scheprad heeft gehad.
- ligging: Aan en ten noordwesten van de Ooster Egalementsloot, 750 m ten oosten van de
N249 en 500 m ten zuidoosten van de Korte Belkmerweg.
- biotoop: 5 (goed)
Het exacte bouwjaar is onbekend. In ieder geval ligt dat in de 17e eeuw. Beroepshalve in
bedrijf geweest tot febr. 1966. In dat jaar werd de afdeling gecombineerd met de afdeling P-V
en bemalen door een dieselvijzelgemaal dat in 1980 werd geëlektrificeerd. Op 2 apr. 1973
sloeg de inmiddels vervallen molen als gevolg van een zware storm op hol. Dankzij het
manmoedig optreden van molenmakers Wim de Leeuw en Nico Hobma werd de molen tot
stilstand gebracht. De molen is gerestaureerd in de periode 1974-1980.
De molen was oorspronkelijk in- & uitmaler, maar het inmalen is sinds 1999/2000 niet meer
noodzakelijk door het verlaagde polderpeil. De inrichting hiervoor is nog aanwezig. Voorheen
een der seinmolens van Schermerboezem. De molen wordt bewoond door de molenaar.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt 4,90 m.
- de breedte van de bladen is 0,41 m.
- de vlucht van het wiekenkruis is 23,00 m.
- de oppervlakte van de afdeling OT bedraagt 145 ha.
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -0,45/-0,85 m, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,71.
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Molen PV
- Korte Belkmerweg 36, 1756 CC 't Zand.
- ID code 210261.
- monumenten no: 41935.
- kadastraal gemeente Zijpe, sectie A, no: 279.
- eigendom.
- achtkante Noord-Hollandse binnenkruier, die altijd een scheprad heeft gehad.
- ligging: Aan en ten noordwesten van de Ooster Egalementsloot, ten noordwesten van de
eendenkooi. 500 m ten zuidoosten van de Korte Belkmerweg.
- biotoop: 3 (matig)
Het exacte bouwjaar is onbekend. Vermoedelijk 17e eeuw, of misschien ca. 1597. De molen
heeft sinds 1934 dekkerwieken. Beroepshalve in bedrijf geweest tot febr. 1966. In dat jaar
werd de afdeling gecombineerd met de afdeling O-T en bemalen door een dieselvijzelgemaal
dat in 1980 werd geëlektrificeerd.
De molen heeft in de periode tussen 1974 en 1980 een restauratie ondergaan.
Naast de molen staat de vroegere molenaarswoning, herbouwd in de jaren 1930 na brand van
het vorige huis. De molen was oorspronkelijk in- & uitmaler, maar het inmalen is niet meer
noodzakelijk door het verlaagde polderpeil. De inrichting hiervoor is nog aanwezig. In 2008
is een restauratie in gang gezet, de laatste grote restauratie van de molens van de stichting.
Op de begane grond bevindt zich een molenaarsverblijf.
De molen is maalvaardig.
Technische gegevens:
- de diameter van het scheprad bedraagt: 5,0 m
- de breedte van de bladen is: 0,31 m
- de vlucht van het wiekenkruis is: 19,60 m
- de oppervlakte van de afdeling OT-PV bedraagt 455 ha.
- het zomerpeil/winterpeil = NAP -0,90/-1,20 m, boezempeil = NAP -0,40/-0,50 m.
- de overbrengingsverhouding wiekenkruis - scheprad bedraagt 1 : 0,72.

31

Molens in de Zijpe die geen eigendom zijn van de
Stichting De Zijper Molens

Molen LQ te Burgervlotbrug, eigendom:
Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier

Molen De Hoop in 't Zand,
Eigendom: Stichting Behoud Korenmolen
van Zeeman

Molen De Zwaan in Callantsoog.
Eigendom: Stichting Callinger Erfgoed
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Tabel 1: Exploitatie rekening 2014

Exploitatierekening 2014 Stichting "de Zijper Molens"
Ontvangsten
Uitgaven
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

onderhoudssubsidies
Monumentenzorg
Prov. Noord-Holland **
Gemeente Zijpe/Schagen
HHNK
Rente en Dividend
Donaties
Huur
Schenken en nalaten
Overige
Donaties restauratie NM

2014

40.943,91
0,00
690,00
4.500,00
21.382,44
2.025,50
7.484,19
0,00
250,00
4.650,00

40.500,00
0,00
8.862,00
4.500,00
25.758,33
2.103,00
7.017,04
0,00
650,00
54.900,00

11 Totaal inkomsten

81.926,04

144.290,37

12 Resultaat

19.788,99

-221.319,15

62.137,05
** In 2012 is subsidie ontvangen over 2012, 2013 en 2014

365.609,52

2013
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Onderhoudskosten Molens
Maalpremies
Brand/Bliksembeveiliging
Energie
Belastingen
Verzekeringen
Erfpacht
Bestuurs/vergaderkosten
Administratiekosten
Jubilea/relatie/attentie
Lidmaatschap/contributie
Molenpost
Overige kosten
Woning NG
Restauratie Molen NM
Overpad OT

2014

39.954,48
1.382,71
1.159,12
523,74
-1.591,57
13.565,33
0,00
383,45
785,70
310,28
1.121,00
568,75
1.042,12
104,46
2.827,48

112.960,72
1.670,29
1.249,44
679,87
-1.380,67
16.312,08
68,05
303,40
975,79
81,40
1.308,67
461,25
1.256,34
0,00
163.836,34
65.826,55

62.137,05

365.609,52

Tabel 2: Balans per 31 december 2014

Balans 31 december 2014: Stichting "de Zijper Molens"
Activa
2012
1 Molens
2 Woning NG

9,00
150.000,00

Passiva
2013
9,00
150.000,00

2014

2012

9,00
150.000,00

3 Liquide middelen

354.729,97

374.518,96

153.219,34

4 Rabo ledencertificaten
5 Aandelenportefeuille

104.250,00
365.517,56

104.250,00
361.118,23

112.016,63
397.206,30

974.506,53

989.896,19

812.451,27
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2013

2014

7 Eigen vermogen

150.009,00

150.009,00

150.009,00

8 Reserves

824.497,53

839.887,19

662.442,27

974.506,53

989.896,19

812.451,27

Tabel 3: Begroting 2015

Begroting 2015
Inkomsten
Omschrijving

1

subs. BRIM

2

subs. Prov. N-H

3

subs. Gem. Schagen

4

subs. HHNK

5

opbrengst vermogen

6
7
8

schenken en nalaten

9

overige

Resultaat
2013

Uitgaven

Begroting
2014

Resultaat
2014

Begroting
2015

Omschrijving

Resultaat
2013

Begroting
2014

Resultaat
2014

Begroting
2015

40.943,91

40.900,00

40.500,00

40.500,00

16

onderhoud 9 molens

39.954,48

125.000,00

112.960,72

80.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

17

wa + maalpremies

1.382,71

1.500,00

1.670,29

1.500,00

690,00

9.000,00

8.862,00

17.000,00

18

beveiligingen

1.159,12

1.500,00

1.249,44

1.300,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

19

energie

523,74

500,00

679,87

650,00

21.382,44

20.000,00

25.758,33

15.000,00

20

belastingen

-1.591,57

-1.600,00

-1.380,67

-1.700,00

donateurs

2.025,50

2.000,00

2.103,00

2.000,00

21

verzekeringen

13.565,33

13.600,00

16.312,08

15.500,00

huur

7.484,19

7.500,00

7.017,04

8.000,00

22

erfpacht

0,00

0,00

68,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

bestuurs/vergaderkosten

383,45

300,00

303,40

300,00

250,00

200,00

650,00

500,00

24

administratiekosten

785,70

800,00

975,79

1.000,00

4.650,00

208.000,00

54.900,00

155.732,00

25

jubilea/attentie

35.000,00

26

lidmaatschap/contributie

293.232,00

27

molenpost

28

overige kosten

29

onderhoud woning NG

30

overpad OT en P

31

restauratie NM

10

subsidie restauratie NM

11

Overpad OT

12

Totaal Inkomsten

81.926,04

13

Resultaat

19.788,99

14

Uit reserves

Totaal

292.100,00
173.500,00

62.137,05

465.600,00

144.290,37
221.319,15

365.609,52

9.918,00

303.150,00

Totaal

35

310,28

200,00

81,40

100,00

1.121,00

1.200,00

1.308,67

1.500,00

568,75

600,00

461,25

500,00

1.042,12

1.000,00

1.256,34

1.500,00

104,46

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

PM

65.826,55

PM

2.827,48

320.000,00

163.836,34

200.000,00

62.137,05

465.600,00

365.609,52

303.150,00

Tabel 4: Aantal omwentelingen per molen vanaf 1996

Aantal omwentelingen per molen
OT

PV

F

P

ZG

NM

NG

ON

D

Totaal

1996

1.501.604

64.120

196.764

85.250

77.380

212.850

65.222

2.203.190

1997

1.103.681

67.431

201.790

70.730

110.573

197.137

11.578

1.762.920

1998

1.016.164

53.533

209.370

78.350

243.974

137.413

1999

809.196

60.675

240.056

61.270

264.823

197.900

37.168

94.715

307.213

2.073.016

2000

753.660

80.128

266.134

92.500

233.082

59.900

279.800

93.992

371.563

2.230.759

2001

740.861

85.843

259.588

95.150

183.218

208.900

544.294

55.490

325.505

2.498.849

2002

638.114

95.962

305.992

91.250

133.566

214.160

379.175

106.788

276.542

2.241.549

2003

397.697

68.408

327.364

45.500

139.470

227.280

4.075

119.916

194.642

1.524.352

2004

312.372

141.948

310.076

83.250

150.530

201.160

296.933

116.522

58.698

1.671.489

2005

245.134

57.752

320.747

84.500

174.625

230.200

375.606

120.418

122.086

1.731.068

2006

445.399

65.345

401.566

78.546

151.201

235.800

191.805

139.404

226.014

1.935.080

2007

393.496

59.792

245.323

81.348

202.858

214.194

127.062

71.037

416.185

1.811.295

2008

300.126

61.280

202.184

72.290

99.920

286.492

100.407

17.013

521.325

1.661.037

2009

347.471

6.628

156.620

83.552

169.483

219.773

8.617

139.371

367.968

1.499.483

2010

453.152

54.432

106.700

60.638

141.727

73.981

45.898

121.860

300.046

1.358.434

2011

690.481

76.978

125.022

55.566

171.595

98.817

51.565

126.629

412.080

1.808.733

2012

628.739

60.842

160.458

128.662

178.298

79.786

102.570

106.156

335.575

1.781.086

2013

695.324

78.447

108.733

121.914

173.328

216.403

23.197

106.577

655.042

2.178.965

2014

477.737

61.782

107.195

175.072

164.108

128.497

21.933

105.797

437.148

1.679.269

36

202.503

1.941.307
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