
De Fryske Mole 



Molens 
in Fryslân 

Anderhalve eeuw geleden  
stonden er in Fryslân 
maar liefst 2400 molens. 
 

Nu ca. 130 werkende molens 
Waarvan  120 RM. Tevens 27 RM Amerikaanse windmotoren 

Het behouden waard?  
     Zeker! 

  cultuur          

  (rijks-)monumenten 

  landschap       

  noodbemaling 
 



Friese  
molen- 
organisaties 

Molenstichtingen (één of meer molens) 
 
Monumentenstichtingen met molens 
 
Particuliere moleneigenaren 
 
 
 

Werkgroep Friese Molendag 
 

           De Utskoat (kwartaalblad) 



Stichting 
De Fryske Mole 

 

 

Opgericht: 1970  opvolger van de provinciale  

     Friese Molencommissie 
 

In eigendom,  verspreid over de provincie gelegen:  

42 molens en 1 molenrestant, (De Non, afgebrand op 25-01-1990 tijdens zware storm) 

1 achtkante stellingmolen, 1 paaltjasker, 9 spinnekoppen en 31 achtkante grondzeilers 

Alleen rijksmonumentale molens in eigendom. Ofwel 35% van de rijksmonumentale molens van Fryslân 

Doel: “bevorderen en verzekeren van de instandhouding 
van molens in Fryslân en al wat hiermee verband houdt.” 



Doelstelling behalen door: 
 
 
1. onderhouden en restaureren van de eigen molens  
 
2. molens laten draaien door gediplomeerde  molenaars  
              (ca. 60 vrijwilligers) opgeleid door het Gild Fryske Mounders 
 
3. uitgifte van kwartaalblad “De Utskoat”  

 
4. ondersteuning van andere moleneigenaren  in organisatie; PR;  
        en andere praktische zaken rondom instandhouding van molens 

 
 
 
 



 Bestuur  
 5 bestuursleden 
 waarvan 3 coördinatoren onderhoud; elk 
 met eigen cluster molens 

 

 Adviseurs bestuur 
 molendeskundige 
 juridisch adviseur 

 

 Ondersteuning 
 coördinator: (met volledige volmacht) 

dagelijkse gang van zaken, in overleg met 
dagelijks bestuur  

 ondersteuning administratie/ boekhouding      
via Monumentenwacht Fryslân 

Organisatie 



 Begroting 2015 ca. € 680.000, 

  Budgetsubsidie  
 provincie Fryslân (jaarlijks) 

 Voor onderhoud, pr zaken en algemene kosten 

 Onderhoud via BRIM (2013 – 2018) 

 subsidie (rijksoverheid 60%) 

 bijdrage gemeente 

 Bijdrage provincie 15  
    (uit budgetsubsidie) 

 Restauratie 
 via provincie subsidieregeling 

 fondswerving 

Financiën 



Ontwikkelingen 
 
1. PR / 
Communicatie 

DFM heeft vele contacten: 

met molenorganisaties, 
molenaars, omwonenden, 
overheden, fondsen, 
erfgoedorganisaties, bezoekers, 
scholen, pers, etc... 

 
> Nieuw PR beleid + uitvoering  
    staan in de steigers 
 
molenkaart  / infobord bij elke 
molen / infobladen / nieuwe media 



Ontwikkelingen 
 
2. POM status 
aangevraagd 
 

 In 2011 is ook voor de DFM de 
status Aangewezen organisatie 
voor monumentenbehoud 
(AOM) vervallen (afgeschaft) 

 Op aanvraag kan minister nu 
organisaties aanwijzen als 
Professionele organisatie voor 
monumentenbehoud (POM) 

 

 POM aanvraag 1-9-2014 
 Criteria zijn o.a. visie op 

monumenten en borging 
restauratiekwaliteit 



Bedankt voor uw aandacht 
 
‘Oant sjen’  
op één van  
onze molens! 


