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Algemeen 
Het jaar 2018 stond in het teken van fondsenwerving voor de vervanging van het 
wiekenkruis van molen De Onderneming. In 2017 bleek het nodig om de beide 
roeden van die molen te vervangen. Door het aanvragen van restauratie-subsidie, 
het aanschrijven van fondsen, het benaderen van bedrijven en crowdfunding onder 
de bevolking van Hippolytushoef en Westerland kon voor de vervanging ongeveer € 
50.000 bijeengebracht worden. Inmiddels is de bestelling voor de roeden geplaatst 
en hopen we op levering begin 2019. Voor de crowdfunding zijn er bij beide molens 
verschillende activiteiten georganiseerd; met name de rommelmarkten vielen goed 
in de smaak. Dit jaar heeft  zich weer een nieuwe leerling-molenaar  gemeld. 
Daarnaast konden we vier nieuwe vrijwilligers verwelkomen.  
 

Al met al is het weer een druk jaar geweest en is er 
onnoemelijk veel werk verzet zowel achter als voor de 
schermen. Het bestuur en de vrijwilligers kunnen 
daarop met trots terugkijken. En natuurlijk hebben we 
de molens ook nog laten draaien: de molens hebben 
gezamenlijk 210.196 omwentelingen gemaakt. Molen 
De Onderneming is 68 dagen open geweest voor 
publiek. Molen De Hoop is 77 dagen open geweest. In 
2018 hebben 922 mensen een bezoek gebracht aan de 
beide molens. De bezoekers kwamen uit allerlei 
windstreken, niet alleen van Wieringen maar ook uit 
België, Duitsland, Zwitserland, Italië, Canada, Brazilië, 
de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea.  
 
 

Activiteiten 
De molens hebben deelgenomen aan de Nationale Molendagen en Monumentendagen. Molen De Hoop was 
geopend tijdens de zaterdag van Flora- en Visserijdagen en feestelijk versierd met vlaggetjes. Bijzonder was een 
bezoek van een groep schoolkinderen van het AZC uit Den Helder - Villa Kakelbont - aan molen De Hoop. Tien 
kinderen uit Wit-Rusland, Oekraïne, Syrië en Eritrea met hun begeleiders hebben zich uitstekend vermaakt met 
het optuigen van de molen, het zeven van bloem en genoten van  de pannenkoeken. In de periode voor 
Sinterklaas was het bakken van kruidnootjes door kinderen wederom een succes. Ongeveer 45 kinderen 
kwamen op twee woensdagen de Pepernoten Piet helpen met zeven van bloem, het mixen van het meel en het 
bakken van de kruidnoten. Ook dit jaar bracht een  groep scholieren van de ROC Schagen weer een bezoek aan 
de molen. De Amerikaanse fietsgroep van “Bike and the Like” kwam weer langs.  Al deze bezoeken gaven zowel 
de gasten als de molenaars en vrijwilligers zelf veel voldoening. 
 
In totaal werd in 2018 ongeveer 500 kg graan gemalen bij molen De Hoop. De meelverkoop liep wat terug door 
het wegvallen van een bakkerij als afnemer. Inmiddels zijn contacten gelegd met andere bakkers. Ook tijdens 
evenementen werd het meel  goed verkocht. We verkopen ons meel bij verkooppunten in Anna Paulowna, 
Hippolytushoef en Den Oever.  

Kengetallen 2016 2017 2018 

Dagen open  148 117 145 

Bezoekers  1135 751 922 

Leden  249 246 271 

Meelverkoop (kg)  699 816 650 

Omwentelingen  208.376 161.540 210.196 

Molenaars  5 3 2 

Leerlingen  5 7 8 

Vrijwilligers  21 25 27 



 
Instructiemolen 
Zowel molen De Onderneming als molen De Hoop worden gebruikt als instructiemolen voor het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. De beide gediplomeerde molenaars geven als instructeur en stage-molenaar les aan 
totaal  acht leerlingen. De leerlingen zijn afkomstig uit Hippolytushoef, Julianadorp Anna Paulowna, Texel en 
Heiloo. Tevens worden praktijktesten afgelegd door leerlingen van andere instructeurs uit de provincie. De 
molenaar van De Onderneming is tevens examinator, die landelijke molenaarsexamens afneemt. 
 
Bestuur 
Op 12 november werd de oud-voorzitter Evert Busser in het zonnetje 
gezet: hij ontving uit handen van burgemeester Nawijn een 
Koninklijke onderscheiding. Evert werd benoemd tot Lid in de orde 
van Oranje-Nassau. 
 
In de loop van 2018 werd door Erfgoed Adviesbureau Groen de staat 
van onderhoud van beide molens doorgelicht. Aan de hand hiervan is 
een instandhoudingsplan voor de periode 2019-2024 opgesteld. Op 
basis hiervan is bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 
onderhoudssubsidie (SIM) aangevraagd en verkregen. Ook bij de 
provincie Noord-Holland zijn subsidiegelden voor onderhoud  
aangevraagd en verkregen. Bij de gemeente Hollands Kroon is 
subsidie aangevraagd ter ondersteuning van onze activiteiten. Tot 
slot is bij een fonds van Microsoft Datacenters een bijdrage gevraagd 
voor de vervanging van de molenboet bij molen De Onderneming, maar helaas niet toegekend. 
 
In het najaar meldden zich vier nieuwe vrijwilligers. Een nieuwe vrijwilliger voegde meteen de daad bij het 
woord en heeft de molenboet bij molen De Hoop opnieuw in de verf gezet. De drie anderen meldden zich in het 
najaar en wilden graag meewerken aan activiteiten in en rond de molens. Het bestuur is verheugd dat het aantal 
vrijwilligers weer een groei laat zien. 
 
Om op de hoogte te blijven van veranderingen in de regelgeving hebben bestuursleden deelgenomen aan 
diverse vergaderingen en bijeenkomsten van molengerelateerde organisaties zoals de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE), de vereniging De Hollandsche Molen (landelijke belangenorganisatie), de Noord-
Hollandse Molenfederatie (provinciale belangenorganisatie) en het Gilde van Vrijwillige Molenaars, zowel 
landelijk als provinciaal. Voorts verzorgde  één van de molenaars een Molengids-cursus samen met de NH 
Molenfederatie.  
  
De vereniging is een deelnemende partij van het Noord-Hollandse molenblad “Molenpost”. Door middel van dit 
blad, dat vier maal per jaar uitkomt en de website, worden de leden op de hoogte gehouden van het reilen en 
zeilen van de vereniging. De website - www.dewieringermolens.nl - is in het afgelopen jaar verder verbeterd 
door de bezoekersinformatie uit te breiden. Daarnaast is er de Facebook-pagina “Wieringer Molens”, die nu 
door ongeveer meer dan 500 mensen wordt gevolgd. 
 
Financiën 
Omdat de beschikbare subsidie van de RCE voor beide molens vrijwel is opgebruikt, is alleen nog het 
hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd.  
Ook in 2018 is veel energie gestoken in fondsenwerving voor het wiekenkruis van molen De Onderneming. De 
aanvraag voor een restauratiesubsidie van € 11.500 bij de provincie Noord-Holland is toegekend.  
De crowdfunding in samenwerking met de vereniging De Hollandsche Molen is een groot succes geworden. De 
opbrengst is € 6866 en 30 nieuwe leden.  Door giften van bedrijven, serviceclubs en particulieren is een bedrag 
van € 11.600 beschikbaar voor het wiekenkruis. Een oproep aan de leden om via de contributie extra bij te 
dragen heeft ruim € 1000 opgeleverd. De uitgaven waren zoals begroot.  

http://www.dewieringermolens.nl/


Het aantal leden is gestegen tot 271 per 31 december 2018. Helaas hebben 16 leden om diverse redenen het 
lidmaatschap opgezegd.  
 
Onderhoud molens 
Bij het onderhoud aan beide molens is wederom veel werk verzet door de vrijwilligers. De jaarlijkse controle van 
de brandblusapparaten en de bliksemafleiderinstallatie heeft geen mankementen of tekortkomingen aan het 
licht gebracht.  
 

Molen De Hoop 
Afgelopen jaar zijn alle poeren kaal gehaald en opnieuw van 
stucwerk voorzien; zij zullen uiteindelijk samen met de veldmuren 
wit geverfd worden. De molenboet is in de zwarte verf gezet.  Een 
aanpassing aan het houtwerk van de binnenroede vond plaats, 
omdat de wiek soms het riet van de molenromp raakte. Door het 
houtwerk iets naar buiten te verplaatsen loopt het nu weer vrij. Een 
inspectie van de lange spruit heeft plaatsgevonden met een 
hoogwerker; helaas blijkt dat de houtrot is teruggekeerd. Inspectie 
van de staaldikte van de roeden gaf aan dat deze vooralsnog in 
goede staat verkeren. Daarnaast is enig klein schilderwerk aan de 
wieken en de toegangshekjes verricht. Tot slot zijn zeilen gewisseld, 

is het kruiwerk twee keer gesmeerd en diverse hoektouwen vervangen.  
 
Molen De Onderneming 
Nog steeds draait de molen  met twee wieken, in afwachting van de vervanging van 
het wiekenkruis in 2019. Ondanks het gemis van de binnenroede heeft de molen 
toch zijn rondjes weten te draaien; bijna 100.000 omwentelingen hebben de 
wieken gemaakt. Gedurende de lange warme zomer kwamen verschillende wiggen 
los, die de molenaars weer aangeslagen hebben. Behalve een paar kleine reparaties 
aan een bevestiging van heklatten, waren er weinig onderhoudswerkzaamheden bij 
deze molen. Wel is er aandacht besteed aan het schoonmaken, zowel van het 
schilderwerk buiten als het interieur. Jaarlijks worden de zeilen nagekeken door een 
eigen zeilmaker en touw-deskundige. En natuurlijk is er het nodige werk verricht op 
het molenerf, zoals grasmaaien, heggen knippen en snoeien.  
 
Hippolytushoef, 30 januari 2019          


