Molenstichting Noord-Brabant
Verslag van de Molenontmoetingsavond
Datum: 25 april 2018.
Aanwezig: bestuur Molenstichting Noord-Brabant, Mark Ravesloot (De Hollandsche Molen),
± 40 genodigden.
Locatie: Molen De Arend, Wouw.
1. Opening/mededelingen
Voorzitter Fons Naterop heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft aan, dat de
Molenstichting jaarlijks een ontmoetingsavond organiseert voor de molenbesturen, betrokken
gemeenten, maar vooral voor de molenaars. Hij dankt de gastvrije molenaars Cees
Embregts en Marijn Kaufman van molen De Arend voor het beschikbaar stellen van de
molen voor deze avond en het rondleiden van de geïnteresseerde genodigden.
Cees geeft een korte inleiding over de molen. Zij zijn zo’n 6 jaar geleden begonnen met een
stichting om de molen helemaal op te knappen. De molen is particulier eigendom en is nu
voor 20 jaar in erfpacht bij de stichting.
Als neveninkomsten hebben zij deze ontmoetingsruimte ingericht, sinds kort met een
volledige vergunning. Er wordt gemalen en dit wordt verkocht in de regio.
De voorzitter heet verder de heren Evert-Jan Lameris en Hans Bleumink en mevrouw Akke
de Vries welkom, die vanavond twee presentaties zullen verzorgen.
Hij feliciteert allen met de plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco van het ambacht
van molenaar. Hiermee wil de Molenstichting wel iets gaan doen.
Iedereen heeft recent de eerste nieuwsbrief van dit jaar ontvangen.
Hij heeft vandaag een gesprek gehad met een viertal mensen, die in Gelderland een
provinciale molenstichting willen oprichten en bij ons om informatie kwamen. Zij gaven een
groot compliment voor onze website, dat de voorzitter door wil geven aan Sven Verbeek, die
de website prachtig actueel houdt.
Iedereen, die een bericht heeft, kan dat bij hem kwijt.
Op 7 juni is er een ontmoetingsdag bij de provincie, waarvoor alle molenaars zijn
uitgenodigd. Ook de Molenstichting zal erbij zijn.
Gedeputeerde Swinkels heeft de keuze gemaakt om vooral financiële aandacht te geven aan
het industrieel erfgoed. De voorzitter heeft nu ook aandacht gevraagd voor de molens. Die
hebben blijvend ondersteuning nodig.
2. Jaarprogramma
De voorzitter licht het jaarprogramma van de Molenstichting voor 2017 toe.
Molenconsulente Marloes van de Hei is nu met bevallingsverlof, maar zij zal daarna
beschikbaar blijven voor de Molenstichting.
Onze corebusiness voor de komende jaren blijft de benodigde aandacht voor het
onderhoud/groot onderhoud aan de molens ter voorkoming van (nieuwe) restauratie.
De Adviesraad is hierin heel belangrijk.

De veiligheid op de molen is een issue. De Hollandsche Molen heeft hier actief op
ingestoken. We wachten op acties van hogerhand.
Mark Ravesloot licht dit toe. In het verleden was er een werkgroep veiligheid met een brede
vertegenwoordiging. Inmiddels bestaat de werkgroep no uit drie personen, waaronder hij. De
werkgroep is bezig met een verhaal, dat niet directief zal zijn maar zal aangeven hoe je zelf
aan de gang kunt. Er komt een aantal instrumenten ter beschikking. Een en ander komt
binnenkort op de website.
In het jaarprogramma wordt verder aandacht besteed aan de zichtbaarheid en communicatie
van de Molenstichting: website en nieuwsbrieven. De molengidsopleiding wordt voortgezet.
Dit jaar staat vooral de molenbiotoop op het programma. Daar hoort u vanavond meer over.
In het kader van de plaatsing van het ambacht van molenaar op de werelderfgoedlijst willen
we dat ambacht in de etalage zetten. We hebben daarover contacten met het Openlucht
Museum in Arnhem. Een vijftal molens heeft zich eerder aangemeld om hieraan mee te
doen. Dit wordt dit jaar verder opgepakt.
Hub van Erve geeft aan, dat de molengidsopleidingen in het najaar weer gaan starten.
3. Jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2017
Secretaris licht het jaarverslag en het financieel jaarverslag in het kort toe.
Beide jaarverslagen staan op onze website te staan en zijn daar volledig te lezen.
Vraag: met gedeputeerde staten is toch over financiën gesproken bij de oprichting van de
Molenstichting. Toen was er geen geld voor een bijdrage. Dan kan er nu toch ook daar geld
worden gevraagd in plaats van de bijdragen van de gemeenten.
Voorzitter antwoordt, dat de provincie toen de inzet van Marloes van de Hei heeft bekostigd.
Daar hebben we meer aan dan aan geld voor de Molenstichting. De betrokkenheid van de
gemeente is belangrijk.
Vierjaarlijks, na de verkiezingen is er individueel contact met de wethouders. Tegelijk wordt
dan het belang van de molens in hun gemeenten bepleit.
Dit jaar willen nog een uitvraag doen hoeveel subsidie elke gemeente geeft aan haar
molens.
Jan Scheirs licht kort de molenbiotoop toe.
Wat de Adviesraad beoogt is het komen tot een overzicht hoe het staat met de biotopen van
alle molens in een boekwerk met handvatten hoe die zijn aan te pakken.
Voor de watermolens is begonnen met een kleiner plan voor de watermolens in het Groene
Woud. Bedoeling is om een overzicht te krijgen.
De voorzitter geeft aan, dat duurzaamheid tegenwoordig heel belangrijk is. Sven Verbeek
heeft daar een mooi voorbeeld van.
Sven licht dit toe. Het idee is om stroom op te wekken met de molen. Dat kan op een
eenvoudige manier. Het idee is van Kees Straven, Sven werkt dit uit. Er wordt gewerkt aan
een minder zware opwekinstallatie. De kosten bedragen naar schatting € 15.000 - €20.000.
4. Watermolenbiotoop
Presentatie van Hans Bleumink. Het initiatief is opgepakt door Riet Meijer van de
Adviesraad, als adviseurs zijn Hans Bleumink en Akke de Vries hierbij betrokken.
De pilot was het maken van een projectvoorstel, met financiële steun van Het Groene Woud.
Hans de Mars zal straks betrokken zijn bij de uitvoering.
5. Windmolenbiotoop
Presentatie van Evert-Jan Lameris. Hij heeft de methode Lameris ontwikkeld om via
hoogtemetingen, die landelijk worden uitgevoerd en in open data beschikbaar zijn, snel

molenbiotopen in beeld te brengen, gecombineerd met foto’s vanuit de molen in alle
richtingen.
De voorzitter schetst de stand van zaken. Voor de Molenstichting heeft De Hollandsche
Molen in samenwerking met Evert-Jan Lameris een offerte uitgebracht voor het in beeld
brengen van de molenbiotopen van alle windmolens.
Het daaruit resulterende bidbook zal daarna worden aangeboden aan de 40 gemeenten.
Hiermee kunnen de gemeenten aan de slag in hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan en de
molenbiotopen in hun beleid verankeren. Daarmee wordt de toekomst van de molens
gewaarborgd.
Hub van Erve vraagt of niet de ambitie moet zijn om de molenbiotopen te verbeteren door bv
bomen weg te halen.
De voorzitter antwoordt, dat er in Noord-Brabant wildgroei is ontstaan. Aan bebouwing is niet
zo veel te doen, maar wel aan begroeiing.
Gevraagd wordt hoe om te gaan is met buren, die binnen de molenbiotoop zitten.
Mark Ravesloot antwoordt, dat bij De Hollandsche Molen een folder en een animatie in de
maak zijn, hoe je een en ander kunt aanpakken.
Voorzitter geeft aan, dat dit bidbook nu een nulmeting zal zijn, waarmee je veel aandacht
kunt vragen. De hoop is, dat dit als een vliegwiel gaat werken. Aanpak in de praktijk is
maatwerk.
Zodra de financiering rond is, kan aan DHM opdracht worden gegeven. Als Molenstichting
willen we hiervoor een deel van onze reserves inzetten.
We hebben nog contact met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een bijdrage. De provincie
is nog lastig.
6. Molenpenning
Bestuurslid Driek van de Vondervoort licht dit idee toe. De Adviesraad heeft voorgesteld hier
naar te kijken. Een voorbeeld is te vinden in Limburg.
Tweejaarlijks kan een molenpenning worden uitgereikt als blijk van waardering voor een
molenaar, een molenstichting of meerdere molens samen.
De Molenstichting wil graag weten hoe het molenveld hierover denkt.
Het idee wordt zeker gesteund.
Hub van Erve doet de suggestie om niet te kiezen voor een penning. Deze heeft een kort
leven, verdwijnt in een la. In het verleden is een beeldje uitgereikt. Dat vindt hij een beter
idee. Dat kan op een mooi plekje komen staan en is dan altijd zichtbaar.
Een idee zou kunnen zijn: een replica van het beeld in Lieshout.
De voorzitter bedankt allen voor hun komst en de molenaars van De Arend voor hun
gastvrijheid en wenst iedereen wel thuis.
Boekel, 3 mei 2018.
A.v.d.V.

