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GILDE VAN MOLENAARS

door 

Simone Verscheure

Het Gilde van Molenaars
Structuur en taak

- Onderverdeeld in hoofdbestuur en afdelingen
- Afdelingen opereren zelfstandig binnen landelijk beleid
- Hoofdtaak GvM: opleiden tot molenaar
- Neventaken: 
- a. molenaars in de schijnwerper zetten

b. opleiding promoten
c. contact tussen molenaars bevorderen
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Het Gilde van Molenaars, 
hoofdtaak

Opleiden tot molenaars: 
- Aantal mio’s NH: nu 67

- Opleiden tot algemeen molenaar; op alle molens kunnen draaien
- Discussie over soort molenaar
- Meer vrouwelijke en meer relatief jonge molenaars in opleiding; een grote

enthousiaste groep; 4 jeugdleden actief
- Een relatief groot aantal ‘slapende’ molenaars in opleiding
- Opleiding is intensief voor mio’s en instructeurs, met veel praktijkuren
- Kennis is nog steeds een belangrijk onderdeel
- 5 toetsmomenten om certificaat te halen

Het Gilde van Molenaars
Molenaars in de schijnwerpers zetten

- Immaterieel Erfgoed (Unesco) sinds December 2017
- 2022: het jaar van de molenaar
- Lustrumjaar met activitieten in afdelingen
- Motto NH: iedere molenaar doet zijn eigen ding
- Recordpoging op 9 April 2022: 807 vrijwillig molenaars (plus 29 buitenlandse) 

draaiden tussen 11 en 12 uur
- In NH: speld om waardering uit te drukken voor alle molenaars en mio’s in NH
- Pers betrekken bij alles
- Politiek interesseren voor belang behoud molens (biotoop) en molenaars
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Het Gilde van Molenaars
Opleiding promoten

- 1048 windmolens en 108 watermolens (1200 incl Tjaskers en 
weidemolens) in en 1040 (1000 vrijwillig en 40 beroeps) molenaars in 
Nederland. Te weinig om alle molens goed te bemannen

- Molenaarsbestand is sterk verouderd
- Tijdens molendagen en Open Monumentendagen: veel aandacht 

voor de opleiding: laten ervaren, dag meelopen
- Opleiding aanpassen aan deze tijd: andere manier van onderricht: 

meer coachend en laten ervaren: inspireren

Het Gilde van Molenaars

Contact tussen molenaars bevorderen
- Van elkaar leren, ervaringen delen
- Gemeenschappelijk belang van eigenaren en molenaars
- In NH een groep molenaars die geen lid is van het GvM: wij zouden 

graag van hen leren, kennis en ervaring delen. Stimuleren om lid te 
worden (verzekering)

- Meer plekken en instructeurs nodig voor opleiding
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Het Gilde van Molenaars en 
NHMF

- Contact tussen molenaars bevorderen
- Aandacht aan veiligheid
- Aandacht voor biotoop
- Aandacht voor het laten draaien van zoveel mogelijk molens
- Oproep: alle molenaars in NH lid van het GvM

Het Gilde van Molenaars

Welkom bij molenaars en op molens in Noord Holland

DANK


