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Voorwoord

Ook in het jaar 2019 is ons bestuur weer versterkt met een nieuw bestuurslid. Daan Meijer uit 
Den Helder is tot ons bestuur toegetreden en gaat Ed Neef bijstaan in het aanvragen van 
subsidies enz..
Niet alleen is ons bestuur versterkt, ook van de kant van de vrijwillige molenaars is er 
versterking gekomen in de persoon van Jan Bos. In principe draait hij op de NM maar indien 
nodig wil hij ook invallen op een van onze andere molens. Tevens is Hessel Bakker benoemd 
als 1e molenaar op de ON, omdat Piet Scheerman vanwege zijn gezondheid tijdelijk minder 
beschikbaar is.

Bestuurlijk is er veel werk aan de winkel geweest. Was het vorig jaar de privacywet die de 
aandacht vroeg, dit jaar is de Beleidsnotitie van onze Stichting weer voor 4 jaar vastgelegd en 
gepubliceerd op de website. Ook is dit jaar een vervolg gegeven aan de Risico Inventarisatie 
bij alle negen van onze molens. Dit op initiatief van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en 
overgenomen door het bestuur. Al onze molens zijn bezocht door een van onze bestuursleden 
met een vertegenwoordiger van het Gilde. Hierna is per molen een inventarisatie gemaakt van
de risico`s rondom en in onze molens. Het bestuur is nu samen met de vrijwillige molenaars 
bezig met de uitwerking hiervan en indien van toepassing het realiseren van veiligheidsmaat-
regelen ervoor.

Ook heeft het bestuur veel energie gestoken in het overleg met de gemeente en een landeige-
naar ter verwezenlijking van een pad naar de P. Deze molen is tot nog toe alleen toegankelijk 
via het land van de buren waarvoor wij zeer erkentelijk voor het gebruik ervan zijn. Het ziet 
er naar uit dat deze al jaren gekoesterde wens van het bestuur dit komend jaar gerealiseerd 
gaat worden.

Van Reeuwijk Bouwmeester stelde voor de molens F en ZG in verband met subsidieaanvra-
gen een bouwhistorische verkenning op, die interessante details over de geschiedenis van deze
molens laat zien.

Al met al een jaar waarin door velen veel energie is gestoken in onze stichting ten faveure van
onze negen poldermolens, waarvoor wij u hartelijk danken en hopen komend jaar weer op u te
mogen rekenen.

In dit jaarverslag zijn een concept jaarrekening 2019 en concept begroting 2020 opgenomen. 
Door de coronacrisis is de kascommissie niet bij elkaar geweest om de stukken te controleren.
Zo gauw de kascommissie de jaarcijfers heeft gecontroleerd en goed bevonden en het bestuur 
de cijfers heeft goedgekeurd zullen de cijfers op de website worden gepubliceerd. 

Voorzitter Piet Marees.
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Algemeen

Doel.
Het doel van de stichting is de bevordering van het behoud van de daarvoor in aanmerking 
komende aanwezige poldermolens in de polder Zijpe.

De stichting heeft ten doel:
 1. a. De bevordering van het behoud- en de publieke toegankelijkheid van de, daarvoor 

in aanmerking komende, in de Zijpe- en Hazepolder aanwezige poldermolens met mu-
seaal karakter alsmede het in stand houden van de molenbiotoop rondom de poldermo-
lens waardoor onder meer vrije wind voor de molen gewaarborgd moet blijven, en al 
hetgeen daarmee samenhangt in de ruimste zin genomen.

b. het maken en bijhouden van een inventaris van de in de Zijpe- en Hazepolder aan-
wezige poldermolens en het bestuderen van de geschiedenis van de bestaande en ver-
dwenen poldermolens in die gemeente; 

c. het medewerken aan het behoud en voortbestaan van de bestaande poldermolens; 
daaronder begrepen het verwerven van het gebruik of de eigendom van zodanige pol-
dermolens of het verwerven van het zakelijk genotsrecht daarvan; 

d. bemoeiingen bij de plaatselijke, provincie en/of landelijke overheden en bij particu-
lieren tot het verwerven van steun voor haar streven; 

e. het bevorderen van de samenwerking tussen en met de op hetzelfde gebied werkza-
me organisaties; 

f. alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het doel van de stichting 
bevorderlijk kunnen zijn;

g. het verwerven van financiële middelen teneinde de aan de Stichting in eigendom 
toebehorende poldermolen(s) binnen de Zijpe- en Hazepolder bedrijfsmatig te restau-
reren, deze poldermolen(s) na restauratie verder te onderhouden zodat deze in goede 
staat van onderhoud voor het nageslacht bewaard zal (zullen) blijven; 

h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van: 
subsidies en donaties; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - alle andere verkrijgin-
gen en baten. 

Statuten.
De statuten van de stichting zijn in 2019 aangepast.
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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 2019 vergaderd op de volgende data:

25 januari, 29 maart, 21 juni, 23 augustus en 22 november.
Het bestuur en de vrijwillige molenaars kwamen bijeen op 

4 februari en 2 september. 
Voor deze bijeenkomsten worden ook de molenaars van de LQ in Burgervlotbrug, De Zwaan
in Callantsoog en De Hoop in ’t Zand die geen eigendom zijn van de stichting, uitgenodigd.

Bestuur.
Het bestuur was in 2019 volgt samengesteld:
P.J. Marees voorzitter
E. Zwijnenberg vicevoorzitter
M. de Leeuw secretaris
J.J. Koet penningmeester
E. Neef technische zaken
V. van Vuuren lid
C.C.M. Mens lid
H.J. de Jong lid
D.F. Meijer lid

De heer Zwijnenberg vertegenwoordigt de stichting  in de het algemeen bestuur van de Stich-
ting “De Noord-Hollandse Molenfederatie”.
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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 ge-
schiedt.
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 jr.
Noorder G P.S. Mosch
Zuider G W. Blom en C. Schagen
Noorder M  J. Bol en J.M. Bos
Ooster N H. Bakker en P. Scheerman
OT R.C.R. Brommer
P C.M.M. Mens en Th. de Haas
PV F. Bakker en J.A. Jonker 

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 huur-
overeenkomst.
Door o.a. 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 inspan-
ning om de molens draaiende te houden. Een goed beheer is daarom onontbeerlijk.
Ook in 2019 hebben de vrijwillige molenaars een grote bijdrage geleverd aan dit onderhoud.

Daarnaast kan hier worden opgemerkt dat door de molens, mede op verzoek van Hoogheem-
raadschap 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 poldermolen 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, oorspronkelijk houtzaagmolen de Haan uit Leiden (gebouwd
in 1782). De molen is in 1865 overgebracht naar ‘t Zand. 
De inmiddels geheel gerestaureerde molen staat sinds 2011 aan de Parallelweg 33 in ’t Zand.

Nationale Molendagen en Open Monumentendagen 
Zowel op de Nationale Molendagen op 11 en 12 mei, als op de Open Monumentendagen op
14 en 15 september heeft een redelijk aantal bezoekers de molens aangedaan. Met name de
molens aan de Grote Sloot (zoals de F, de Noorder G en de Zuider G) en de D en de Noorder
M langs de N9 hadden zoals elk jaar een behoorlijke belangstelling.
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PR
De website van de stichting, www.zijpermolens.nl, werd weer regelmatig aangepast en voor-
zien van nieuws. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de restauratiewerkzaamheden van
de NM de P en de OT.
Op 28 april heeft de molen NM als stempelpost gefungeerd voor de fietstocht en op 5 mei
voor de wandeltocht die georganiseerd was door Bloeiend Zijpe. De molen mocht die dagen
vele bezoekers verwelkomen.

De Zijper Molendag
Op 20 oktober is de derde Zijper Molendag georganiseerd. Deze dag is opnieuw een succes
geworden. Alle poldermolens van de stichting plus de molen LQ deden weer mee en hebben
deze dag bezoekers, waaronder veel molenaars en leerling molenaars, uit het gehele land mo-
gen ontvangen.
Het was jammer dat het deze dag vrijwel volledig windstil was. Slechts van een paar molens
kon het wiekenkruis een paar rondjes maken.
De start vond plaats bij molen ZG, waar hoogheemraad Klazien Hartog de opening verrichtte.
In 2020 zal opnieuw een Zijper Molendag worden georganiseerd.

De stichting organiseerde dit jaar een fotowedstrijd over de Zijper Molens onder het motto

"De Zijper Molens Anno 2019”.

De Jury bestond uit Bert Janssen, Klaas Zaal en Vera van Vuuren.

Molen OT bij zonsondergang

De winnende foto ingezonden door Joke Ligthart uit Wognum.

Alle foto’s stonden tentoongesteld in onze gasttentoonstelling in het Zijper Museum die tot 
eind 2019 werd gehouden. De foto’s van alle vijftien inzendingen zijn in een fotoboek samen-
gevoegd.
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Omwentelingen

In tabel 4, blz. 36, is het aantal omwentelingen per molen en het totale aantal omwentelingen 
vanaf 1996 weergegeven.
Daarnaast is het aantal uren vermeld dat de molens in 2019 hebben uitgemalen.

Draaipremie
De draaipremie die tot en met 2008 door de provincie werd uitbetaald is voor de periode
2012-2020 vervangen door een vaste bijdrage per molen. De stichting ontvangt nu een bedrag
van € 47.700,- (= 9x € 5300,-) voor perioden 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 ge-
maakt 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 en schenkingen € 12.925,- ontvangen. 
Waaronder een donatie van € 2.500,- en een schenking van het RABO bank Coöperatiefonds 
van € 7,500,-.
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 verschul-
digd is over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
Bovendien kan een donateur daardoor giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af-
trekken (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 in de 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 opgeno-
men onze wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, dit houdt in dat de bestaande WA-
polis 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  Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (BRIM).
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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.
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 was opgenomen dat er zich
binnen een straal van 200 m van een maalvaardige poldermolen geen begroeiing of bebou-
wing mag bevinden hoger dan 2 m. In 2016 is dit artikel in de Keur gewijzigd, en vervangen
door de algemeen geldende richtlijn van De Hollandsche Molen en de provincie. Hierbij mo-
gen zich binnen een straal van 100 m geen werken of opgaande beplantingen bevinden hoger
dan de onderste punt van de verticaal staande wiek, en tussen 100 en 400 m niet hoger dan
1/100 van de afstand tot de molen.

Ook 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. Vooralsnog is hier echter sprake van een vergissing in de tabel met ashoogtes
van de verschillende molens. Daar wordt namelijk de vlucht (dit is ongeveer tweemaal de as-
hoogte) vermeld. Bij een toekomstige wijziging van het bestemmingsplan moet dit nog wor-
den gecorrigeerd.

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 kort-
weg ARBO. 
Per molen beschikt de stichting over een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E ) en bijbe-
horend plan van aanpak volgens een door de vereniging De Hollandsche Molen ontwikkeld
model.
Periodiek loopt de stichting het plan van aanpak voor alle molens na om te controleren of alle
aanbevolen maatregelen zijn uitgevoerd en de regels worden nageleefd.
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RI&E’s van de negen molens van de stichting “De Zijper Molens”

Gedurende het jaar 2019 zijn op verzoek van het bestuur RI&E’s (Risico Inventarisaties en 
Evaluaties) uitgevoerd voor alle 9 molens van de stichting “De Zijper Molens”.
De RI&E’s zijn in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars Noord-Holland 
(GVM NH), door een of meerdere bestuursleden en de betrokken molenaar uitgevoerd.

De molen F is op 20 april bezocht, op 4 mei molen G en molen NG, op 11 juni molen D en 
molen OT, op 13 juni molen P en molen PV en tenslotte op 28 juni molen N en molen ON.
Gebruik is gemaakt van de nieuwste, digitale versie van de RI&E.

De gevolgde procedure is voor alle molens hetzelfde geweest: de molenaar krijgt de vragen 
uit de RI en E voorgelegd.
Er kan worden gesproken over de verantwoordelijkheden van de eigenaar/het bestuur van de 
molen, verantwoordelijkheden van de molenaar en verantwoordelijkheden van de bezoeker 
van de molen
De verslaglegging van alle gesprekken is, zoals aangegeven, in digitale vorm gedaan, waarbij 
de voorgaande RI&E ook in deze vorm is overgezet. Op deze wijze is een gemakkelijke 
trendwaarneming te doen door de oude en de nieuwe evaluatie in de vorm van een spread-
sheet naast elkaar weer te geven.
Gekozen is om elke molenaar zowel de oude als de nieuwe RI&E van zijn molen aan te reiken
als ook het totaaloverzicht van de nieuwe RI&E’s voor alle andere molens. Op die wijze krijgt
elk van de molenaars ook inzicht in de situatie bij de andere molens.
In het voorjaar 2020 zal vanuit het bestuur een rondgang gemaakt worden langs de verschil-
lende molens om de voortgang te monitoren.
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Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Werkzaamheden aan de molens in 2019
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,
schilder en rietdekker.
Voor niet-specifiek molenwerk worden ook andere aannemers uit de omgeving ingeschakeld.
Werkzaamheden zijn opgedragen en grotendeels uitgevoerd aan de volgende onderdelen:
 
D Halslager is vervangen. Een nieuw molenzeil geleverd. Het achtkant is onder (buiten) 

en boven (binnen) door van Reeuwijk op hoogteverschillen gemeten. Er werden geluk-
kig geen grote verschillen geconstateerd. Het waterwiel is afgesteld.

F Er is een bouwhistorisch onderzoek opgesteld en vervolgens ook een restauratieplan 
voor voornamelijk het vervangen van het gehele rietdek. Er is een nieuwe kruireep ge-
leverd.

ZG Er is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek (dendrochronologisch 
onderzoek) dat de molen gemaakt is van hout gekapt in ongeveer 1597. Vervolgens is 
er ook een restauratieplan opgesteld voor voornamelijk het vervangen van het rietdek 
van zes  velden.

NG De zoldervloer is gedeeltelijk vervangen. 

NM De achterbalk is geheel vervangen. Als extra werk kwam daarbij het repareren van een
voeghoutkop en vervangen van een broekstuk.

ON Geen bijzondere werkzaamheden dit jaar.

OT De gehele molen en schuur zijn geschilderd. De riet- en spreeuwenplanken zijn ver-
vangen. De kuipband is verwijderd, hersteld en teruggezet. Acht kruikrammen zijn 
vervangen. Van de windpeluw en weerstijl zijn de rotte plekken vervangen. Twee kist-
gaten zijn voorzien van nieuwe onderplanken. De rijklamp en vangstuk zijn hersteld. 
De belettering van de baard is vernieuwd.

P Één schoor van de staart vervangen. De rotte delen van de buitendeurstijlen zijn ver-
vangen en een deel van de vloer begane grond is vernieuwd

PV Geen bijzondere werkzaamheden dit jaar.

Aan diverse molens zijn door de rietdekker kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd

Groot onderhoud in de komende jaren.
Als er in 2020 voldoende financiële bronnen kunnen worden aangeboord voor het extra werk
aan de molens F en ZG, dan zullen de "restauratiebestekken" in 2021 worden uitgevoerd. 
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Overzicht molens in de Zijpe- en Hazepolder

 De huidige tien molens in de Zijpe  Verdwenen molens

Molen P Oudesluis Molen A † 1928
Molen P-V 't Zand Molen B † 1925
Molen O-T 't Zand Molen C † 1966/'68
Molen D Schagerbrug Molen E † 1933
Molen Ooster N Schagerbrug Molen H † 1953
Molen Noorder G St. Maartensbrug Molen I † 1923
Molen Noorder M St. Maartensvlotbrug Molen K † 1926
Molen Zuider G Burgerbrug Molen NS (= Wester N) †ca.1930
Molen F Burgerbrug Molen Q † 1930
Molen L-Q Burgervlotbrug (eig. HHNK) Molen R † 1930

Molen Zuider M  † 1965
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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 Keins-
merweg. 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 stich-
ting “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.

Omwentelingen in 2019: 257.227
Gemalen: 11 uur
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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 Noord-
Hollands 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 her-
bouw 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 ge-
weest. 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 mid-
del 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-Hol-
land (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 kreeg in 2013 een nieuw wiekenkruis. In
2015 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuwe vijzel geplaatst, en
is veel herstelwerk uitgevoerd aan waterloopmuren en waterloopdekken 
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.

Omwentelingen in 2019: 148.097
Gemalen 61 uur
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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. 

Omwentelingen in 2019: 55.385
Gemalen 150 uur
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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 rond 1597 bij de nieuwe bedijking een schepradmolen gebouwd. Inmid-
dels is door dendrochronologisch onderzoek vastgesteld dat het hout gebruikt voor de romp is
gekapt in ongeveer het jaar 1597. Pas vanaf het midden van de 17e eeuw toen de molen Noor-
der-G 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 mogelijk-
heid tot windaandrijving verviel. In 1965 werd de dieselmotor vervangen door een elektro-
motor, 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 aandrij-
ving in de molen werd verwijderd. Naast de molen staat de vroegere molenaarswoning. Voor-
heen 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  ge-
legenheden 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. 

Omwentelingen in 2019: 67.558
Gemalen: 50 uur
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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 in-
scripties 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; Noor-
der-M & Wester-N (bemalen door deze molen), Ooster-N (bemalen door molen Ooster-N) 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 elektro-
motor. 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 windrich-
tingen 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 onder-
wiel. 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 restauratie-
bestek gemaakt. In 2014 zijn de restauratie werkzaamheden van start gegaan. Op de website
van de stichting is 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.

Omwentelingen in 2019: 100.879
Gemalen: onbekend
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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 Rui-
geweg, 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. Sinds-
dien laat de afdeling Ooster-N zijn water af op afdeling H. Naast de molen staat het oorspron-
kelijke 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 vroege-
re 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 mo-
len 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.

Omwentelingen in 2019: 128.394
Gemalen 70 uur
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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 voor-
ganger door W.J. de Leeuw, 't Zand, voor ƒ 7300,– (€ 3313,–). Beroepshalve in bedrijf ge-
weest tot 1960. Sindsdien laat afdeling P via twee stuwen zijn water af op afdeling K. On-
danks de geringe afmetingen en de aanwezigheid van een scheprad is de molen bewoond ge-
weest. 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 be-
stond slechts uit het opgevangen regenwater van het (inmiddels verdwenen) schuurtje. De wo-
ning is nog in oorspronkelijke staat aanwezig. Ooit zijn de schepradbladen verlengd, waar-
door 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. In 2017 werden beide roeden vervangen, en het inmaalcir-
cuit hersteld.
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. 

Omwentelingen in 2019: 129.050
Gemalen: 78 uur
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Molen OT
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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)

Bij het bouwhistorisch onderzoek (2015) is middels dendrochronologisch onderzoek vastge-
steld dat deze molen in de eerste decades van de 17e eeuw is gebouwd. Beroepshalve in be-
drijf 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 man-
moedig optreden van molenmakers Wim de Leeuw en Nico Hobma werd de molen tot stil-
stand 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.
In 2017 werden de beide roeden vernieuwd. Voorts werd de lekkage van de z.g.n. wielbak
verholpen, en vond een ingrijpende vernieuwing van schoeiingen en sluiswerken rond de mo-
len plaats.

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. 

Omwentelingen in 2019: 228.970
Gemalen 25 uur
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Molen PV
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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.
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. 

Omwentelingen in 2019: 124.874
Gemalen: 63 uur
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Molens in de Zijpe die geen eigendom zijn van de
Stichting De Zijper Molens

   

Molen LQ te Burgervlotbrug, eigendom: Molen De Hoop in 't Zand, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder- Eigendom: Stichting Beh. Korenmolen 
Kwartier van Zeeman 

Molen De Zwaan in Callantsoog.
Eigendom: Stichting Callinger Erfgoed
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             Tabel 1: Concept exploitatie rekening 2019. Bedragen in €.

** In 2018 is subsidie ontvangen voor 2018, 2019 en 2020.

3

Exploitatierekening 2019  Stichting "de Zijper Molens"

Ontvangsten Uitgaven
2.018 2.019 2.018 2.019

Onderhoudssubsidies Onderhoudskosten Molens 80.931 83.220
   Monumentenzorg/Restauratiefonds 40.500 44.270 WA verz molenaars Maalpremies 911 1.248
                 Prov. Noord-Holland ** 38.640 15.900 Brand/Bliksembeveiliging 3.591 765
                 Gemeente Schagen 8.172 18.000 Energie en Water 146 470
                 HHNK 4.500 4.500 Belastingen 344 560
Rente 8 5 Verzekeringen. 17.498 17.374
Donaties/Sponsors 7.555 12.926 Erfpacht 0 0
Huur 8.274 8.244 Bestuurs/vergaderkosten 337 375
Schenken en nalaten 0 Administratie en Printkosten 583 736
Overige 677 39 Jubilea/relatie/attentie 114 284

Lidmaatschap/contributie 894 830
Molenpost 394 317
Overige kosten 1.390 800
Woning NG 251 94

Subs. Prov. NH   2017 ** 31.800 Bankkosten 0 340
Totaal inkomsten 140.127 103.884

 Resultaat 943 -19.427

Reservering subs. Prov. NH 2017 ** 31.800 15.900

139.184 123.312 139.184 123.312



                        Tabel 2: Concept balans per 31 december 2019. Bedragen in €.

3

Balans 31 december 2019:   Stichting "de Zijper Molens"

Activa Passiva
2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Molens 9 9 9 7 Eigen vermogen 150.009 150.009 150.009
2 Woning NG 150.000 150.000 150.000

8 Reserves 625.682 633.909 668.607
3 Liquide middelen 206.374 239.118 219.689

5 Beleggingsportefeuille 419.308 394.791 448.918

775.691 783.918 818.616 775.691 783.918 818.616



           Tabel 3: Begroting 2020. Bedragen in €.

3

Begroting 2020

Inkomsten Uitgaven

Omschrijving Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019 Resultaat 2019 Omschrijving Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019 Resultaat 2019

1 subs. SIM 19-24 40.500,00 40.500,00 40.500,00 44.270,00 40.500,00 17 onderhoud 9 molens 90.000,00 80.931,00 80.000,00 83.219,63 80.000,00 

1a Afwikkeling Brim 13-18 6.000,00 6.000,00 18 wa + maalpremies 1.000,00 911,10 1.000,00 1.247,58 1.200,00 

2 subs. Prov. N-H 38.640,00 38.640,00 15.900,00 15.900,00 19 beveiligingen 1.500,00 3.590,60 1.500,00 764,72 800,00 

3 subs. Gem. Schagen 8.000,00 8.172,00 8.172,00 18.000,00 18.000,00 20 energie 100,00 145,68 150,00 470,05 470,00 

3a Afwikkeling Brim 13-18 1.500,00 1.500,00 21 belastingen 600,00 343,62 500,00 560,48 800,00 

4 subs. HHNK 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 22 verzekeringen 17.000,00 17.498,37 18.000,00 17.373,65 18.000,00 

5 opbrengst vermogen 500,00 8,06 10,00 5,27 10,00 23 erfpacht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 donateurs 2.500,00 7.555,00 2.500,00 12.925,99 4.000,00 24 bestuurs/vergaderkosten 350,00 336,55 400,00 374,75 400,00 

7 huur 7.800,00 8.274,32 8.200,00 8.244,00 8.200,00 25 administratiekosten 800,00 583,04 600,00 735,65 600,00 

8 schenken en nalaten 0,00 0,00 0,00 0,00 26 jubilea/attentie 250,00 114,40 250,00 284,05 250,00 

9 overige 250,00 677,46 250,00 38,93 250,00 27 lidmaatschap/contributie 1.000,00 894,20 900,00 829,81 850,00 

10 28 molenpost 1.000,00 393,70 500,00 317,00 350,00 

11 29 overige kosten 2.000,00 1.389,81 1.500,00 800,46 1.000,00 

12 Prov. NH  2019/2020 0,00 31.800,00 15.900,00 30 onderhoud woning NG 1.000,00 251,08 500,00 94,32 200,00 

13 31 bankkosten 339,51 350,00 

14 Totaal Inkomsten 102.690,00 108.326,84 103.432,00 103.884,19 82.960,00 32

15 Resultaat -30.856,31 33

16 Uit reserves 13.910,00 18.268,00 19.427,47 22.310,00 34 Reserv. Prov 2019/20 0,00 31.800,00 15.900,00 15.900,00 
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Totaal 116.600,00 139.183,15 121.700,00 123.311,66 105.270,00 Totaal 116.600,00 139.183,15 121.700,00 123.311,66 105.270,00 

Begroting 
2020

Begroting 
2020



 Tabel 4: Aantal omwentelingen per molen vanaf 2009  

3

Aantal omwentelingen per molen
D F NG NM ON OT P PV ZG Totaal

2009 367.968 156.620 8.617 219.773 139.371 347.471 83.552 6.628 169.483 1.499.483
2010 300.046 106.700 45.898 73.981 121.860 453.152 60.638 54.432 141.727 1.358.434
2011 412.080 125.022 51.565 98.817 126.629 690.481 55.566 76.978 171.595 1.808.733
2012 335.575 160.458 102.570 79.786 106.156 628.739 128.662 60.842 178.298 1.781.086
2013 655.042 108.733 23.197 216.403 106.577 695.324 121.914 78.447 173.328 2.178.965
2014 437.148 107.195 21.933 128.497 105.797 477.737 175.072 61.782 164.108 1.679.269
2015 380.413 142.302 53.717 45.034 28.717 471.336 150.963 70.957 174.911 1.518.350
2016 338.207 118.545 33.191 43.998 74.392 461.103 155.735 109.614 133.924 1.468.709
2017 206.994 25.558 96.999 33.581 81.948 316.098 117.128 112.402 92.457 1.083.165
2018 486.337 120.332 39.149 57.428 75.549 310.479 146.839 120.317 62.637 1.419.067
2019 257.227 148.097 55.385 100.879 128.394 228.970 129.050 124.874 67.558 1.240.434

Aantal gemalen uren per molen
D F NG NM ON OT P PV ZG Totaal

2018 11 62 157 2 10 28 96 15 381
2019 11 61 150 70 25 78 63 50 286
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