
Molencontactdag 3 oktober 2015  
Geslaagde dag, gevarieerd programma, interessante presentaties, uitreiking van de 

Molenprijzen 2014 door de gedeputeerde Ralph de Vries, en molenbezoek begunstigd 
door mooi weer. 
 
Foto's: Jos van Schooten 
 

 
 

Na ontvangst met koffie en cake in het Zaans Museum bij de Zaanse Schans, verwelkom-
de wethouder Addy Verschuren van de gemeente Zaanstad de circa 110 aanwezigen; 
molenaars, molenaars in opleiding, moleneigenaren, vrijwilligers, molenmakers en be-
stuurders.  

 
Peter Tange, voorzitter van Stichting de Noord-Hollandse Molen-

federatie, opende vervolgens de bijeenkomst. 
 

Hierna was het woord aan de vereni-
gingsmanager van Vereniging de Zaanse 
Molen, Henk Heijnen om een inleiding 
te houden over de plannen voor een 

nieuw molenmuseum op de Zaan. Hij 
sprak van een uitdaging om het histori-

sche verhaal van de molens op een 
eigentijdse wijze te vertellen aan de 1,6 
miljoen bezoekers die jaarlijks de Zaan-
se Schans bezoeken. 

 

 
Gastheer/gastvrouwschap op de molen was een thema dat vandaag centraal stond. 
Toeristenmanager van Het Jonge Schaap, Philip Hofmeijer vertelde hoe men dat bij 
houtzaagmolen Het Jonge Schaap in praktijk brengt. 

 
Vervolgens hield de voorzitter van De Zaansche 
Molen, André Drost, een warm pleidooi om toch 

vooral te stemmen (tot 12 oktober) op molen De 
Ooievaar bij de BankGiro Loterij Molenprijs 2015.  
De vereniging strijdt voor het terugbrengen van de 
oude insteekhaven als publiekstoegang tot de molen. 

 
Mark Ravesloot vertelde ver-

volgens over de voortgang van 
het project Brandpreventie van 
de Noord-Hollandse Molenfede-
ratie. Hij presenteerde de voor-
lopige resultaten van een en-
quête onder Noord-Hollandse 
moleneigenaren die de Werk-

groep Brandpreventie van de 
federatie heeft gehouden. 
  



 
 

 
 
Na een korte pauze volgde een jaarlijks hoogtepunt waar de aanwezigen met nieuwsgierigheid naar uitkeken: 
 

 
 
De bekendmaking van de winnaars van de molenprijzen, en de 
uitreiking van de daarbij behorende oorkondes. 

Ditmaal viel de eer te beurt aan de nieuwe gedeputeerde voor 
Cultuur van de provincie Noord-Holland, de heer Ralph de Vries. 
Op vlotte, enthousiaste en persoonlijke wijze, ondersteund door 
enkele dia's, vertelde hij wie de gelukkigen waren, en wat hun 
verdiensten waren. Dat alles rond het thema gastheer/gast-
vrouwschap. 
 

De molenprijzen 2015 werden toegekend aan: 
 
1. De Molen van Sloten te Amsterdam 
voor de wijze waarop een groot aantal vrijwilligers zich al vele 
jaren inzet voor een gastvrije ontvangst van publiek op deze 
molen en voor het doorzettingsvermogen van het bestuur om het 

behoud van de molen te realiseren.  
 
2. Molen De Adriaan te 
Haarlem 
voor de wijze waarop een groot 
aantal vrijwilligers zich inzet voor 
een gastvrije ontvangst van 

publiek op deze molen en 
samenwerkt met andere 
organisaties voor het toerisme in 
het historisch centrum van 
Haarlem. 
 
 

 
3. Molen De Gouden Engel te Koedijk 
voor de wijze waarop molenaar Vincent Kraan 
en de vrijwilligers zich inzetten voor een gast- 

vrije ontvangst van publiek op deze molen en 
de winkel. 

 
   
 
  



 
 

 
Hier nog een keer de prijswinnaars met hun oorkonden: 
 

 
 
Hierna volgde een ingelast agendapunt: Het overhandigen van 
een cheque van € 15.000,- van het Molenfonds van de BankGiro 
Loterij aan de Noord-Hollandse Molenfederatie. De uitreiking 

geschiedde door de directeur van De Hollandsche Molen, de heer 
Leo Endedijk. Dit geld is beschikbaar gesteld voor het BankGiro 
Loterij Weidemolenfonds. Hieruit kunnen subsidies worden ver-
leend voor onderhoud en herstel van houten en metalen weide-
molens. 
 
Als afsluiting van het 

ochtendgedeelte hield 
Eric Zwijnenberg zijn 
traditionele PowerPoint-
presentatie over het wel 

en wee van de Noord-
Hollands molens in de 

periode 1 sept. 2014 tot 
1 sept. 2015. Met veel 
foto's en diverse filmfrag-
menten van de verschil-
lende gebeurtenissen, 
restauraties en onder-
houd op molengebied. 

 
Tijdens de nu volgende lunchpauze konden de aanwezigen uitgebreid met elkaar spreken en van gedachten 
wisselen over de behandelede onderwerpen en over alle mogelijke andere molenzaken. 
Na de lunch werden, met twee bussen, drie molens bezocht: 
 
- Koren- en pelmolen De Koker in Wormer 
 

                        



 
- Pelmolen Het Prinsenhof te Westzaan 

 

           
 
- Houtzaagmolen Het Jonge Schaap in Zaamdam (Zaanse Schans) 

Hier vond ook de afsluiting plaats van de molencontactdag met een hapje en een drankje. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Al met al een zeer geslaagde dag.  
 
De Molencontactdag is mede mogelijk gemaakt door Cultuurcompagnie Noord-Holland en financiële bijdragen van 
de gemeente Zaanstad en de Provincie Noord-Holland. 
Tevens met dank aan het Zaans Museum en fotograaf Jos van Schooten. 


