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Positie en taak Molenstichting Noord-Brabant 

De Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog 
herkenbaar in het Brabantse land staan. Doel is het bevorderen van het behoud van molens 
en restanten van molens in Noord- Brabant. De stichting wil dit doel te bereiken door: 

- het stimuleren van de culturele en educatieve waarde van molens in Noord-Brabant; 

- het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik met betrekking tot molens; 

- het behoud en herstel van een passende molenomgeving; 

- het beïnvloeden van het algemeen molenbeleid van alle overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en 

landelijk); 

- het fungeren als "contactpersoon" tussen individu (molenaar) en/of lokale molenorganisaties enerzijds 

en overheid anderzijds; 

- het verlenen van medewerking aan provinciale activiteiten en/of evenementen op het gebied van 

molens; 

- het inventariseren van molens en restanten van molens. 

 
Jaarprogramma 2016 
 
Het bestuur heeft voor 2016 een jaarprogramma vastgesteld, waarin drie actiepunten zijn 
opgenomen: 

1. Zichtbaarheid en communicatie 
De website dient te worden vernieuwd. Ook zal er jaarlijks tweemaal een nieuwsbrief worden 
verspreid onder alle contacten. Een initiatief om molengidsen op te leden wordt ondersteund. 
Onderzocht zal worden hoe de gemeenschap aan de molens kan worden gebonden. 

2. Molenbiotoop 
Gestreefd wordt naar de totstandkoming van een bidbook waarin een algemene 
uiteenzetting wordt gegeven over de knelpunten van de wind- en watermolenbiotopen. Er 
zullen een inventarisatie van de biotopen en verbetervoorstellen worden opgenomen in het 
bidbook. 

3. Ambacht van molenaar in de etalage 
Gezocht zal worden naar mogelijkheden om het unieke vak van molenaar beter te etaleren. 
 
 
Bestuur 
 
Dit jaar heeft de heer Joseph Vos zitting genomen in het bestuur. Hij is ervaren en een 
welkome aanvulling voor het bestuur. Hiermee is het bestuur weer voltallig. 
 
 
 



Secretaris 
 
Besloten is om de secretarisfunctie neer te leggen bij een nieuw aangetrokken bestuurslid 
om hieraan meer inhoud te kunnen geven. 
 
Adviesraad 
 
Het bestuur laat zich adviseren door een daartoe ingestelde deskundige adviesraad. Deze 
vergadert viermaal per jaar en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. 
 
Molenconsulente 
 
Mevrouw Marloes van de Hei is niet langer in dienst bij de Molenstichting, maar vervult de 
functie van molenconsulente binnen Erfgoed Brabant. Daar is zij voor de Molenstichting voor 
gemiddeld 1 dag per week beschikbaar voor ondersteuning en advisering. Hiervan is 
regelmatig gebruik gemaakt. 
 
Verwerving inkomsten 
 
Het bestuur heeft zich dit jaar ingezet voor het persoonlijk benaderen van alle 
molengemeenten voor het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage aan de 
Molenstichting.  
 
Website 
 
Dit jaar is een nieuwe website gebouwd, die op moderne leest is geschoeid en veel ruimere 
mogelijkheden biedt dan de oude website. Zo is er een koppeling met  facebook en twitter. 
De vernieuwde website heeft een brede doelgroep, naast de moleneigenaren en 
molenorganisaties is dat eenieder, die er terecht kan voor informatie over de Brabantse 
molens en op een molenkaart kan zien waar molens in de buurt aanwezig zijn. 
In november 2016 is de website online gegaan. 
Om te waarborgen, dat de website steeds geactualiseerd blijft worden is als webmaster 
molenaar Sven Verbeek aangetrokken, die deze taak op zich heeft genomen. 
 
Nieuwsbrief 
 
Dit jaar is tweemaal een nieuwsbrief verspreid onder alle contacten van de Molenstichting. 
Via de website kan iedere geïnteresseerde zich ervoor aanmelden. 
In de nieuwsbrief is actuele informatie opgenomen alsmede een verhaal over een molen, 
geschreven door de molenaar van de betreffende molen. 
Naast de website is de nieuwsbrief een goede aanvullende mogelijkheid om informatie te 
delen met allen, die bij de Brabantse molens betrokken zijn of daarvoor belangstelling 
hebben. 
 
Opleiding molengidsen 
 
Dit jaar zijn door molenconsulente Marloes van de Hei en molenaar/deskundige Huub van 
Erven twee cursussen georganiseerd voor het opleiden van molengidsen. Hieraan hebben 
21 personen deelgenomen.  
In deze cursus leert de vrijwilliger om activiteiten rondom de molen te organiseren en vooral 
bezoekers veilig rond te leiden. 
In de cursus wordt, naast basisinformatie over de geschiedenis en de bouw van molens, 
aandacht besteed aan werken met publiek en aan presentatietechnieken. 
De cursus duurt twee dagen. 
 



 
 
Binden van de gemeenschap aan de molen 
 
Voor het behoud van de molens is het noodzakelijk de gemeenschap aan de molens te 
binden. Als een molen ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden is de kans op 
betrokkenheid en dus (financieel) draagvlak veel groter. 
Contact is opgenomen met studenten van de NHTV in Breda, die onderzoek hebben gedaan 
naar de mogelijkheden om door het koppelen van méér functies aan een molen meer 
bezoekers te kunnen trekken en zo een betere financiële positie te kunnen verwerven. 
De voorstellen uit de onderzoeken zijn in samengevatte vorm geplaatst op onze website en 
in onze nieuwsbrief teneinde de ideeën breed te delen en anderen te inspireren. 
 
Molenbiotoop 
 
Het opstellen van een bidbook voor alle Brabantse molens is een omvangrijk project. De 
Molenstichting heeft niet de financiële middelen om een dergelijk project te kunnen 
realiseren. 
Contact is daarom opgenomen met het provinciebestuur om te onderzoeken of van die zijde 
(financiële) ondersteuning kan worden verkregen. Gesprekken hebben plaatsgevonden over 
een bijdrage van de provincie. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid. 
 
Ambacht van de molenaar  
 
De molenaar is cultureel erfgoed geworden. Molenstichting Noord-Brabant wil aanjager zijn 
van projecten, waarbij het ambacht van molenaar in de etalage wordt gezet. 
Contact heeft plaatsgevonden met het Openluchtmuseum in Arnhem. Een project wordt 
verder uitgewerkt. 
 
Veiligheid van molens 
 
De voorzitter van de Molenstichting heeft zich met De Hollandsche Molen gebogen over het 
probleem van de veiligheid van molens, zowel voor de molenaars zelf als voor de bezoekers. 
Dit zal leiden tot aanbevelingen.  
 
Jaarvergadering 
 
Op 28 april 2016 is de algemene ledenvergadering gehouden in De Kilsdonkse Molen in 
Heeswijk-Dinther.  
Hier hebben de molenaars van de Kilsdonkse Molen een rondleiding verzorgd. De 
Molenstichting heeft haar jaarprogramma toegelicht en is de opzet van de nieuwe website 
getoond en besproken. 
Over alternatieve bestemmingen van de molen zijn interessante presentaties verzorgd door  
Hans Smeenk, eigenaar van de getijdenwatermolen in Bergen op Zoom  en Jan Bart Hof, 
eigenaar van de molenromp in Princenhage. 
  
Draaipremie 
 
Van een molenaar is de vraag ontvangen om de herinvoering van de draaipremie te 
onderzoeken. 
Het geld van de draaipremie is gegaan naar het onderhoud van de molens en de bijdrage is 
daarbij ook nog verhoogd. Een herinvoering zou betekenen, dat er geld uit het 
onderhoudsfonds gehaald zou moeten worden. 
Het bestuur acht dit niet haalbaar. 
 



Herbouw Koeveringse Molen 
De initiatiefnemers hebben de Molenstichting gevraagd dit plan te ondersteunen. 
De Molenstichting heeft zelf hiervoor geen financiële middelen. Wel is contact gezocht met 
de burgemeester van de gemeente Schijndel en is in overleg met de initiatiefnemers 
onderzocht langs welke weg het plan tot uitvoering zou kunnen komen. 
Aan de initiatiefnemers zijn door de burgemeester en de Molenstichting suggesties 
meegegeven. 
 
  
Boekel, 13 januari 2017. 
A.v.d.V. 


