Jaarverslag 2021
Algemeen
Ook het jaar 2021 stond in het teken van de corona-pandemie. Dit legde regelmatig beperkingen op aan het
aantal vrijwilligers op de molen en moesten enkele keren gesloten worden voor publiek, wat merkbaar was in
de bezoekersaantallen en de daarmee samenhangende meelverkoop. Corona heeft zeker invloed gehad op wat
er mogelijk was in en om de molens, aangezien het niet veilig mogelijk was om activiteiten bij de molens te
organiseren.
Gelukkig is er ook goed nieuws. Op 17 juni kreeg Ton Maas benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg die onderscheiding uit handen van
de burgemeester van Schagen voor zijn jarenlange inzet bij de
Examencommissie van De Hollandsche Molen, zijn voorzitterschap van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars in Noord-Holland en vanwege zijn
bestuursfunctie bij de Wieringer Molens.
Tot twee keer toe stonden dit jaar onze molens in de rouw. In november
overleden Kees van Eekelen en Teus Lutteke kort na elkaar. Kees hield altijd
een oogje in het zeil bij De Hoop en Teus was oud-secretaris en erelid van de
vereniging. We zullen beide mannen zeker missen.
Kengetallen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dagen open

148

117

145

161

93

108

Bezoekers

1135

751

922

719

109

230

Leden

249

246

271

264

264

253

Meelproductie (kg)

699

816

650

1300

900

850

208.376

161.540

210.196

179.631

115.878

119.470

Molenaars

5

3

2

4

4

4

Leerlingen

5

7

8

5

3

4

Vrijwilligers

21

25

27

25

22

20

Omwentelingen

Ondanks de corona er toch weer het nodige werk verzet bij de molens. In februari is de molenboet bij De
Onderneming opgeleverd, die in het voorjaar en de zomer door de vrijwilligers is afgetimmerd en in de verf
gezet. Bij De Hoop is in de zomer een grote schilderbeurt door de vrijwilligers uitgevoerd.
Door corona en de grote schilderbeurt bij De Hoop waren de molens minder vaak geopend en draaiden minder
vaak dan gebruikelijk. De molens hebben gezamenlijk 119.470 omwentelingen gemaakt. Molen De
Onderneming is 44 dagen open geweest voor het publiek en molen De Hoop 65. In 2021 hebben we door
corona minder bezoekers kunnen ontvangen. Toch bezochten nog 230 mensen de beide molens.
Activiteiten
Vrijwel alle activiteiten konden vanwege corona geen doorgang vinden. De gebruikelijke festiviteiten zoals de
Flora- en Visserijdagen en de Nationale Molendagen werden afgelast. De molens waren wel open voor de Open

Monumentendagen in september, maar vanwege corona was de animo voor het bezoeken van de molens niet
groot. Bezoeken van scholen konden geen doorgang vinden en ook het jaarlijkse bezoek van de Amerikaanse
fietsgroep ging niet door.
Toen in het voorjaar de voorraad tarwe die we betrokken bij de CAV op raakte,
hebben we besloten om over te stappen op biologische tarwe met betere
bakkwaliteiten van BD-Granen uit Middenmeer. In totaal werd in het afgelopen jaar
10 keer gemalen en ongeveer 850 kg graan geproduceerd. In 2021 werd wederom
meel geleverd aan bakkerij Dunselman voor het bakken van molenbrood. In
november hebben we ter gelegenheid van Sinterklaas weer onze overheerlijke
kruidnootjesmix gemaakt en verkocht. We verkopen ons meel bij beide molens en bij
verkooppunten in Anna Paulowna, Slootdorp en Den Oever. Door de coronacrisis
werd door tegenvallende aantallen bezoekers minder meel verkocht dan verwacht.
Instructiemolen
Zowel molen De Onderneming als molen De Hoop worden gebruikt als instructiemolen voor het Gilde van
Vrijwillige Molenaars. Twee gediplomeerde molenaars geven als instructeur les aan totaal vier leerlingen. De
leerlingen zijn afkomstig uit Hippolytushoef, Heerhugowaard, Den Helder en Julianadorp. In juni is Bart van den
Broek uit Julianadorp geslaagd voor zijn molenaarsexamen en draait nu volwaardig mee op De Hoop. Ook loopt
er bij De Onderneming een enthousiast jeugdlid mee onder begeleiding van Coen Lange en Ton Maas; hij krijgt
al aardig de fijne kneepjes van het ambacht in de vingers. Er worden op beide molens praktijktesten afgelegd
door leerlingen van andere instructeurs uit de provincie. De molenaar van De Onderneming is tevens
examinator, die landelijke molenaarsexamens afneemt.
Bestuur
In 2021 is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden, Coen Lange en Bart van den Broek, dit om de
werkzaamheden wat meer te verdelen en om alvast voor te sorteren op de overdracht van het
penningmeesterschap en de ledenadministratie in de loop van 2022.
Begin 2021 bleek dat er bouwplannen waren voor
een bijgebouw binnen de molenbiotoop in de
directe nabijheid van molen De Onderneming.
Hiervoor was een vergunningsaanvraag ingediend.
Omdat de onderbouwing van de verleende
vergunning te wensen overliet en de
vergunninghouder in eerste instantie geen
compenserende maatregelen wilde nemen, is
bezwaar aangetekend. Nadat compenserende
maatregelen door de vergunninghouder waren
toegezegd is het bezwaar ingetrokken.
Ook is veel energie gestoken in het benaderen van de politiek en het leveren van input voor de Verordening
Fysieke Leefomgeving en de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Hollands Kroon. Hiermee wordt beoogt om
uiteindelijk de molenbiotopen van de molens beter te beschermen in de toekomstige Omgevingsplannen dan
thans het geval is.
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 NoordHollandse Molenfederatie (provinciale belangenorganisatie) en het Gilde van Vrijwillige Molenaars, zowel
landelijk als provinciaal.
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. Op de website zijn nu ook historische verhalen te vinden van de
bestaande en de verdwenen molens op het eiland Wieringen. Daarnaast is er de Facebook-pagina “Wieringer
Molens”, die nu door meer dan 600 mensen wordt gevolgd.
Financiën
In de loop van 2021 werd de jaarlijkse onderhoudssubsidie aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon. Door
het wegblijven van toeristen en recreanten liepen de inkomsten uit bezoekers en de meelverkoop terug. In
december kregen we te horen dat de subsidie werd toegekend. In de loop van het jaar werd de 3-jaarlijkse
provinciale onderhoudssubsidie aangevraagd, toegekend en uitgekeerd.
Begin 2021 vond de afrekening plaats van het groot onderhoud bij molen De Hoop; het geld van het Molenfonds
werd overgemaakt. Ook werden diverse toegezegde bedragen voor de bouw van de molenboet bij molen De
Onderneming overgemaakt. In november deden we mee aan de Rabo ClubSupport actie wat eveneens een
mooi bedrag in het laatje bracht. Tot slot ontving de vereniging enkele grote giften voor de instandhouding van
onze molens en voor de bouw van de boet.
Door de inspanningen op het gebied van crowdfunding en fondsenwerving is de financiële reserve ondanks drie
grote projecten in de periode 2019-2021 min of meer op peil gebleven. Dit is ook nodig omdat er vanaf 2025 de
vervanging van het wiekenkruis van molen De Hoop wordt voorzien.
Het aantal leden is licht gedaald naar 253 leden per 31 december.
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
Na in 2020 het gehele wiekenkruis in de verf gezet te hebben, werd in de zomer
van 2021 de kap en de romp door vrijwilligers voorzien van een nieuwe verflaag.
Door de hoge onkosten van het groot onderhoud in 2020 was het nodig om de
hoge onkosten van de grote schilderbeurt te drukken door dit in eigen beheer
uit te voeren. In augustus werd hiervoor een week lang een hoogwerker
gehuurd om de delen - die niet met een ladder bereikt konden worden - onder
handen te nemen. Het kruiwiel kreeg eveneens een grondige opknapbeurt. Tot
slot is het kruiwerk twee keer gesmeerd, verschillende gebroken kruirollen en
rafelige hoektouwen vervangen.
Bij de heg rond de molen werd een straatbibliotheekje geplaatst, gesponsord
door Praxis Hippolytushoef en in elkaar gezet door Dick Burghout; hiermee
trachten we de leefbaarheid in Den Oever wat te versterken.
Molen De Onderneming
In 2021 waren er weinig technische bijzonderheden bij molen De Onderneming. In het najaar werd evenwel
geconstateerd dat de molen door de vang liep; met veel moeite was het draaiende wiekenkruis te stoppen. Na
een grondige inspectie werd besloten de vangstukken op te ruwen door er scherp zand tussen te laten lopen.
Dit verhielp het probleem. Ook is een gebroken kam in het bovenwiel vervangen. De molen loopt nu als een
zonnetje.
Voorts is er veel aandacht besteed aan het schoonmaken, zowel van het schilderwerk buiten als het interieur.
Jaarlijks worden de zeilen nagekeken door een eigen zeilmaker en touwdeskundige. En natuurlijk is er het
nodige werk verricht op het molenerf, zoals grasmaaien, heggen knippen en snoeien.
Hippolytushoef, 7 januari 2022

