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Algemeen 
Eind november overleed Koos Blommestein, die als vrijwilliger vaak bij 
molen De Hoop te vinden was. We zullen zijn gezelligheid missen.  
 
Het jaar 2019 stond in het teken van de vervanging en ingebruikname van 
het wiekenkruis van molen De Onderneming. In het vroege voorjaar 
begon molenmakerij Saendijck met de vervanging van beide roeden en de 
lange schoren. Door een gulle gift van de heer Fijnheer kon de vervanging 
van het wiekenkruis volledig gefinancierd worden uit de opbrengsten van 
de fondsenwerving en de crowdfunding.  
 
Helaas bleek de schimmel en de zwam in de lange spruit van molen De 
Hoop weer terug gekomen te zijn. Besloten werd om deze samen met de 
lange schoren in 2020 te gaan vervangen. Hiervoor is wederom een 
crowdfundingsactie opgestart. Een plan om de molenboet bij molen De 
Onderneming te gaan vervangen begint steeds vastere vormen aan te 
nemen doordat subsidie van de gemeente Hollands Kroon en een 
bijdrage van het Waddenfonds werd ontvangen. 
 

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 179.631 
omwentelingen gemaakt. Molen De 
Onderneming is 92 dagen open 
geweest voor publiek. Molen De 
Hoop is 69 dagen open geweest. In 
2018 hebben 719 mensen een 
bezoek gebracht aan de beide 
molens. Door de reparaties aan beide 

molens (De Onderneming in het voorjaar en De Hoop in het najaar) werden er wat minder omwentelingen 
gemaakt en konden er minder bezoekers ontvangen worden. De bezoekers kwamen uit allerlei windstreken, 
niet alleen van Wieringen maar ook uit België, Duitsland, Zwitserland, Italië, Canada, Brazilië, de Verenigde 
Staten en Australië.  
 
Activiteiten 
De molens hebben deelgenomen aan de Nationale Molendagen en Monumentendagen. Molen De Hoop was 
tijdens de Flora- en Visserijdagen en feestelijk versierd met vlaggetjes. Dit jaar bracht een  groep scholieren van 
de OBS ’t Span een bezoek aan de molen en konden koekjes bakken van zelf gezeefde bloem. Ook een groep 
senioren van Doet & Ontmoet en Vrouwen van Nu kregen een rondleiding in de molen en konden hun eigen 
koekjes bakken om bij een bak koffie meteen weer op te eten. De Amerikaanse fietsgroep van “Bike and the 

Kengetallen 2016 2017 2018 2019 

Dagen open  148 117 145 161 

Bezoekers  1135 751 922 719 

Leden  249 246 271 264 

Meelproductie (kg)  699 816 650 1300 

Omwentelingen  208.376 161.540 210.196 179.631 

Molenaars  5 3 2 4 

Leerlingen  5 7 8 5 

Vrijwilligers  21 25 27 25 



Like” kwam weer langs.  In mei was molen De Hoop opgenomen in de fietstocht van de Soroptimisten en wisten 
veel fietsers de molen goed te vinden. Al deze bezoeken gaven zowel de 
gasten als de molenaars en vrijwilligers zelf veel voldoening. Tijdens de 
drukbezochte Open Dag bij bakkerij Dunselman in Den Helder heeft de 
vereniging zich kunnen presenteren; we hopen daar een nieuw publiek voor 
onze molens te kunnen aanboren.  
 
In totaal werd in het afgelopen jaar ongeveer 1300 kg graan gemalen bij 
molen De Hoop. In 2019 werden afspraken gemaakt met bakkerij Dunselman 
over de levering van meel voor het bakken van molenbrood. Dit betekende 
dat bij voldoende wind molen De Hoop vaak in bedrijf was voor de productie. 
We verkopen ons meel bij verkooppunten in Anna Paulowna, Hippolytushoef 
en Den Oever.  

 
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 les aan totaal acht leerlingen. De 
leerlingen zijn afkomstig uit Hippolytushoef, Julianadorp Anna Paulowna, Texel 
en Heiloo. In het voorjaar slaagden Coen Lange en Jeroen de Boer voor hun 
molenaarsexamen en gaven te kennen als molenaar bij de Wieringer Molens te 
willen blijven. In het najaar legden Hans Polak en Hans Smallenbroek hun 
examen met goed gevolg af; zij zijn aan de slag gegaan bij resp. de Zijper Molens 
en De Traanroeier op Texel. 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 
In de loop van 2019 werd naast de jaarlijkse onderhoudssubsidie ook een incidentele bijdrage voor een nieuwe 
molenboet aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon. In december kregen we te horen dat beide subsidie 
werden toegekend. Ook een bijdrage van het Waddenfonds voor de molenboet werd aangevraagd en 
verkregen. Hierdoor is de financiering van de vervanging van de boet bij molen De Onderneming vrijwel rond. 
Inmiddels is bepaald op welke plaats de nieuwe boet  het beste kan worden neergezet en welke maximale 

afmetingen mogelijk zijn om het gevlucht vrij te houden van de nieuwe 
boet. Besloten is om eerst in 2020 het groot onderhoud bij molen De 
Hoop uit te voeren en onze aandacht te richten op de bijbehorende 
crowdfunding en fondsenwerving. Als consequentie daarvan wordt de 
verdere concretisering van de vervanging van de boet doorgeschoven 
naar de tweede helft van 2020 en zal de realisatie pas in 2021 
plaatsvinden. 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. 
 

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 

http://www.dewieringermolens.nl/


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 
In 2019 is veel energie gestoken in fondsenwerving voor het groot onderhoud aan molen De Hoop, waar het 
kruisysteem grotendeels vervangen dient te worden. De aanvraag voor een bijdrage vanuit het Molenfonds van 
vereniging De Hollandsche Molen is toegekend, een bedrag van € 16.385,81. Ook werden hiervoor bijdragen 
ontvangen van Walking Wieringen by Night, Dorpsfeest Westerland en Rotary Wieringerland. Eind 2019 werden 
diverse bedrijven in het oostelijk deel van Wieringen benaderd voor een bijdrage. Het aantal leden is licht 
gedaald naar 264 per 31 december 2018. 
 
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 
De poeren en de veldmuren zijn samen met de veldmuren wit geverfd, waardoor 
de molen de aanblik heeft van rond 1900. Ook de weeg van de molen heeft een 
nieuwe lik zwarte verf gehad evenals de voorzijde van de molenboet.  
Wederom heeft een inspectie van de lange spruit plaatsgevonden; helaas blijkt 
dat de houtrot is verder gegaan.  
 
Bij het doorhalen van de roeden in het najaar bleek de staaldikte ter hoogte van 
de askop voldoende om nog 10 jaar veilig te kunnen draaien. Daarnaast is enig 
klein schilderwerk aan de wieken en de lange schoren verricht. Tot slot is het 
kruiwerk twee keer gesmeerd en diverse hoektouwen vervangen.  
 
Molen De Onderneming 
Op 10 mei werd na het proefdraaien het wiekenkruis door de molenmaker opgeleverd.  Niet alleen het 
wiekenkruis werd vervangen, ook de lange schoren waren hoognodig aan vervanging toe. Bovendien moest een 
aangetast stuk overring worden vervangen en werd een rotte kop van een voeghout opgevuld. Al met al een 
forse klus.  Dat betekende dat de molen draaiend mee kon doen aan de Nationale Molendagen het weekend 

erna. U begrijpt  dat de molenaars met trots de bezoekers  toen hebben 
rondgeleid. Op 16 juni vond de officiële ingebruikname plaats. Daarbij werd de 
vang gelicht door wethouder Merkers en de heer Fijnheer. Dankzij vele giften 
vanuit instanties, bedrijven en de bevolking kon deze grote klus gefinancierd 
worden.  
 
Wel bleek het nieuwe gevlucht door zijn wat zwaardere uitvoering bij het 
vangen makkelijker te dompen, waardoor de opsluiting van de tegel achter de 
pen van de bovenas loskwam. Dit is verholpen door een beter opsluitstuk te 
monteren. In juli werd de molen voorzien van een prachtige baard waarin de 
letters en cijfers op ambachtelijke wijze waren uitgehakt door Rein Veldboer. 
Het resultaat mag er zijn.  
 

Er is veel 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, 10 januari 2020 


