
VERSLAG VAN STICHTING DE WESTFRIESE MOLENS OVER HET JAAR 2015 

 

*Ons bestuurslid Nico Braak is toegetreden tot de redactie van het gemeenschappelijk molentijdschrift Molenpost.  

De Stichting neemt ruim 100 exemplaren af, voornamelijk voor haar donateurs. 

*Door de veiligheidcoach Jan van Wier werden alle molens op de veiligheidsaspecten gecontroleerd. Dit zal tot een 

aantal aanpassingen leiden. 

*Stichting De Westfriese Molens en Stichting Wipwatermolen Obdam zijn gefuseerd. De laatstgenoemde stichting is 

opgeheven en de molen te Obdam is overgegaan naar eerstgenoemde stichting. 

Jan de Jong bestuurslid van de Stichting Wipwatermolen Obdam trad toe tot het bestuur. 

 

Meelmolen Ceres te Broekerhaven 

*Aan het begin van het jaar werd in het bijzijn van de wethouder van Cultuur van de gemeente Stede Broec een 

monumentenschildje nieuw rijksmodel aan de molen bevestigd.  

*De zorgbakkerij werd feestelijk geopend op 24 januari. 

Meelmolen De Lastdrager te Hoogwoud 

*Molenaar Cees Bakker werd op 09 mei voor 30 jaar molenaarsschap gehuldigd door Elly Deutekom, wethouder van 

Cultuur van de gemeente Opmeer, in een informele feestelijke bijeenkomst voor genodigden in de molen.  

*De voorbereidingen van de restauratie van de kap (incl. geheel nieuw rietdekwerk) waren zo ver gevorderd, dat 

opdracht hiertoe kon worden gegeven. De werkzaamheden zullen in de loop van het volgend jaar plaatsvinden.  

De verdere restauratie is in voorbereiding. 

*Dedrochronologisch onderzoek (d.i. houtonderzoek naar de ouderdom ervan) leverde het verrassende resultaat op dat 

de molen met een marge van 10 jaar naar boven of beneden stamt uit de jaren 1524-1526 en dat hij dus in 1645 in 

Hoogwoud tweedehands is neergezet! 

Weidemolentje Johan te Schellinkhout 
*De Kerkmeijer – De Regt Stichting te Hoorn wees op de mindere onderhoudstoestand van dit weidemolentje op de 

ijsbaan De Pekel naast de Grote Molen en bood aan een deel van de restauratiekosten te dragen. Hiervan werd dankbaar 

gebruik gemaakt en de onderhoudsploeg van de Ceres restaureerde op voorbeeldige wijze het molentje, zodat het weer 

geheel in staat is de ijsbaan leeg te malen. Op 16 juli was de feestelijke ingebruikstelling door de voorzitter van de 

Kerkmeijer-De Regt Stichting. 

De molen van de Kaagpolder te Opmeer 
*De restauratie, die mede door bijdragen van overheden en sponsors mogelijk werd gemaakt, werd feestelijk afgesloten 

op 04 september. De molen werd geopend door ons bestuurslid Cees Klaver en restauratiebegeleider Jaap Tiedema. 

De molen van de polder Hensbroek te Hensbroek 

*Bij deze molen werd van de kap de achterbalk vernieuwd.  

*De restauratie van het wiekenkruis is in voorbereiding , incl. de bijzondere en tegenwoordig vrij zeldzame 

stroomlijnwiekvorm systeem- Dekker uit 1934. 

*Ondanks het herstel van de voorwaterloop is de lekkage nog steeds niet echt verholpen. Het waterschap zal dit 

herstellen in 2016.  

Het molentje van de Kerkepolder te Wognum 

*Dit werd geheel geteerd. Groot onderhoud staat gepland voor volgend jaar. 

Het molentje van de Klikjespolder te Oostwoud 

*Dit werd geheel geteerd.  

De molen van de polder Westerveer te Spanbroek 

*Ook deze molen werd geheel geteerd. 

Koggemolen Westuit No. 7 te Aartswoud 

*Het vernieuwen van twee ramen en het geheel schilderen van de molen werd aanbesteed om in 2016 uitgevoerd te 

worden. 

De molen van de voormalige polder Weel en Braken 

*Door het samengaan van Stichting Wipwatermolen Obdam en Stichting De Westfriese Molens is deze molen 

toegevoegd aan het bezit van laatstgenoemde stichting. De molen is in goede staat. Wat klein onderhoud werd gedaan.  

*Het nieuwe molenaarsechtpaar is erg enthousiast en brengt de molen geregeld in de belangstelling van het publiek. 

*De Braken zal worden verbreed in het kader van de aanleg van de N23 Alkmaar-Zwolle. Dit zal enige aanpassing van 

de toegang tot en afwatering van de molen met zich meebrengen. 

Waarlandsmolen te Waarland  

*De molen staat er na de afgesloten restauratie heel goed bij. Alleen laat de werking van de verwarming annex 

vochtbeheersing te wensen over. Hieraan wordt gewerkt.  

*Van de gehele restauratie werd een dvd gemaakt door Dick Ham uit Grootebroek. Deze opname laat een goed en 

volledig beeld zien van de afgelopen restauratie. 

Wie de Stichting wil steunen kan dat door € 17,-- te storten op giro NL79 INGB 0005433799 t.n.v. Stichting  

De Westfriese Molens, Jan Glijnisweg 19b, 1703 RJ HEERHUGOWAARD. U ontvangt dan het kwartaalblad 

Molenpost met allerlei interessante artikelen over molens in het Noorderkwartier.  

 

Bart Slooten, voorzitter-secretaris. 


