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Stichting De Westfriese molens 
 

 

 

Profiel 

De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 4123 4318. De Stichting is 

eigenaar van 15 historische windmolens in Westfriesland. Dit zijn 2 korenmolens, 3 weidemolens en  

10 poldermolens. Van de korenmolens is één molen een stellingmolen, de andere een grondzeiler. 

Van de poldermolens zijn 9 stuks binnenkruiers en is één molen een wipmolen. 

 

Strategie 

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling 

De stichting heeft ten doel: 

a. het bevorderen van het behoud van de binnen haar werkgebied aanwezige Oudhollandse 

windmolens en windmotoren en daarmee samenhangende werktuigen en gebouwen met een 

geschiedkundige en/of bouwkundige waarde, en alles wat daar verder mee samenhangt of uit 

voortgekomen is. 

Het werkgebied van de stichting omvat de regio West-Friesland in het noorden van de provincie 

Noord-Holland, omsloten door de Westfriese Omringdijk. 

Het behoud en/of beheer van één of meer molens in het werkgebied van de stichting kan worden 

overgelaten of overgedragen aan één of meer (andere) instellingen of particulieren; 

b. het in stand houden van de wipwatermolen en de daarbij behorende woning met aanhorigheden, 

gelegen aan de Braken 9 en 11 te 1713 GC Obdam, gemeente Koggenland;  

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

Afwezigheid van winstoogmerk: 

De Stichting zal alle inkomsten uitsluitend aanwenden om de doelstellingen uit te voeren. 

 

Bestemming liquidatiesaldo: 

Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de Stichting wordt tevens de bestemming van het 

liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het 

liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. 

 

Missie 

Werkzaamheden van de instelling: 

 

Molens in bedrijf 

Een voorname doelstelling is om de molens in bedrijf te stellen. Voor de meelmolen Ceres betekent 

dit ook de productie van meel. De meel wordt in de molen verkocht. De andere meelmolen De 



Lastdrager heeft geen werktuigen meer, er is een restauratie in 2018 en 2019 om de molen weer een 

functie te geven. 

De overige molens van de Stichting zijn poldermolens. Deze molens hebben weliswaar geen primaire 

taak meer in de beheersing van het waterpeil, maar ze kunnen het water wel uitmalen. Op molen 

Westuit no.  7 te Aartswoud na, die in circuit maalt. Dit laatste betekent dat het polderwater naar 

een hoger peil gebracht wordt, en door een circuit weer terugvloeit in het polderpeil. 

Ook het educatieve aspect van de molens vinden wij belangrijk. Regelmatig zijn er mogelijkheden om 

onze molens te bezoeken, en met Nationale molendag en Open monumentendag zijn nagenoeg alle 

molens ook opengesteld voor bezoekers, of laten zie welke taak de molens kan uitvoeren. 

 

Onderhoud 

Aan alle molens van de Stichting wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd. Molens zijn monumenten 

met veel onderhoudsgevoelige materialen. Zo is er veel hout en ook riet gebruikt bij de bouw van de 

molens. Ook heeft de Stichting de afgelopen jaren te maken gehad met funderingen die verzakken, 

soms ook door peilverlaging in de polder. Door de molens regelmatig in bedrijf te stellen, en door 

inspecties wordt voortdurend bekeken welk onderhoud noodzakelijk is. 

 

Projectmatig onderhoud 

Voor grootschalig onderhoud wordt eerst een plan opgesteld. Aan de hand van bouwhistorisch 

onderzoek, en ook steeds vaker kleurhistorisch onderzoek, wordt bepaald in welke staat de molen, of 

een deel van de molen wordt teruggebracht. Ook wordt daarbij gekeken welke bestemming het 

monument krijgt. Na verwerving van de nodige subsidies wordt het werk aanbesteed. 

 

Beleid 

Te verwachten werkzaamheden van de instelling 

Het beheer en onderhoud aan de vijftien molens is een voortdurend proces. Dus steeds het plannen 

en laten uitvoeren van onderhoud en de fondsenwerving daarvoor. Bij grootschalig onderhoud wordt 

eerst een nauwkeurige kostenraming opgesteld, en pas na het werven van voldoende subsidies kan 

begonnen worden aan de werkzaamheden. 

 

Vrijwilligers 

Het laten draaien en malen van de molens wordt gedaan door vele vrijwillige molenaars. Ook 

molenaars in opleiding zijn voor kortere of langere tijd onder begeleiding actief om onze molens. 

Zonder al deze vrijwilligers kunnen de molens niet goed functioneren. 

De bestuursleden werken ook op vrijwillige basis. 

 

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling 

Bij De Grote Molen en De Lastdrager is een restauratie bezig. Van de molen van de Klikjespolder 

wordt de fundering en de opbouw van de molen hersteld. Bij diverse molens is schilderwerk gepland. 

 

Werving van gelden 

Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontvangen wij subsidie. Het is een subsidieregeling die 

een zesjaarlijkse cyclus kent. De provincie Noord-Holland kent een subsidieregeling die projecten 

ondersteund. 



Voor projectmatig onderhoud vragen wij subsidie aan bij instellingen die steun geven aan behoud 

van cultureel erfgoed. 

Tenslotte ontvangen wij huur voor de zelfstandige woningen of de woongedeelten van de molens. 

 

De stichting heeft een beperkt aantal donateurs. 

 

 

 

Beheer 

Beloning bestuur 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar slechts een vergoeding 

voor gemaakte kosten op basis van declaratie. 

 

Postadres 

Secretaris De Westfriese Molens 

Kanaaldijk 237 

1831BE Koedijk 
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