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Drentse molens in
2017 onderzoek
naar de toeristische
waarde
Dit onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van Molenstichting Drenthe
Geﬁnancierd door

Voorwoord
Het bestuur van Molenstichting Drenthe besloot in 2016 om een actualisatie uit te
voeren van haar website en Stellingnieuws, het papieren magazine dat twee keer
per jaar verschijnt. Die modernisering is volgens mij uitstekend gelukt.
Ook was het bestuur van mening dat de molens in onze provincie nog meer
aandacht verdienden, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan de
vrijetijdseconomie. De vrijetijdseconomie neemt een duidelijke plaats in, in onze
provincie.
Het bestuur van de Molenstichting Drenthe is in gesprek gegaan met de provincie en
andere stakeholders.
De plannen van de Molenstichting werden omarmd door de gesprekspartners en
leidden ertoe dat de provincie Drenthe het ﬁnancieel mogelijk maakte dat wij als
bestuur aan het werk konden. De uitvoering kwam in handen van het bureau
Wieswies, zoals uit dit onderzoek blijkt.
De medewerking van de moleneigenaren, de beheersstichtingen en de vrijwillig
molenaars was groot. Waarvoor wij onze dank uitspreken. En natuurlijk gaat onze
dank uit naar de provincie Drenthe, die dit onderzoek ﬁnancieel mogelijk heeft
gemaakt.
Het rapport komt tot aanbevelingen en conclusies, waarvan wij als bestuur hopen
dat die ingewilligd en uitgevoerd gaan worden, waardoor het centrale thema van de
toeristische waarde van de Drentse molens werkelijkheid gaat worden.

Geert Roeles, voorzitter Molenstichting Drenthe
Sleen, juni 2017
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Samenvatting
De aanleiding voor dit onderzoek is de wens de molen een steviger positie te geven
in de Drentse vrijetijdseconomie. Om die wens gestalte te geven is de gedachte een
Masterplan Drentse Molens te maken waarmee de toeristische waarde van de
molens vergroot wordt. Dit onderzoek is een eerste stap in de richting van het
masterplan. Het onderzoek richt zich op het inventariseren van de huidige stand van
zaken bij de 37 molens in Drenthe.
Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 2017 en omvat onder meer een
een literatuuronderzoek, een feitenonderzoek, een onderzoek op locatie en het
voeren van gesprekken met belanghebbenden. De tussenresultaten van het
onderzoek zijn vervolgens gepresenteerd in drie regiosessies, die zelf ook suggesties
en bevindingen hebben opgeleverd.
Het feitenonderzoek is via Internet verricht en heeft zich gericht op de online
presentatie en vindbaarheid van de molens. Het beeld is divers: bijna alle molens
presenteren zich online maar de vindbaarheid kan beter. Het locatieonderzoek is
uitgevoerd door elke molen te bezoeken en door het afnemen van een vragenlijst.
De resultaten zijn gebruikt om een indruk te krijgen van de toeristische waarde en
ambitie van elke molen. In gesprekken met belanghebbenden zijn vervolgens tips en
aanbevelingen verzameld.
De verzamelde gegevens zijn vervolgens verwerkt in zogenaamde combinatiescores.
Op acht criteria zijn de molens gescoord: openstelling, promotie, gastvrijheid, het in
bedrijf zijn van de molen, aantal bezoekers, open op oﬃciële dagen en een
activiteitenscore. De molens zijn vervolgens ingedeeld in een aantal categorieën
variërend van 'particuliere molens' (categorie A) tot 'molens in eigendom van een
gemeente of stichting met een afzonderlijke beheerstichting die nevenactiviteiten
ontplooien' (categorie F). De manier waarop molens beheerd worden is heel
verschillend en daarmee de toeristische mogelijkheden ook.
De categorieën molens zijn vervolgens vergeleken op twee aspecten: toeristische
waarde en toeristische ambitie. Uit die vergelijking blijkt dat molens met een hogere
organisatiegraad een hogere toeristische ambitie en waarde hebben.
Het onderzoek levert een lijst met 22 aanbevelingen op. De aanbevelingen zijn
opgedeeld in onderwerpen: basisvoorzieningen, zichtbaarheid, promotie en PR,
samenwerking, doelgroep, scholen en educatie, organisatiegraad, vrijwilligers,
fotograﬁe- en trouwlocatie, routes, innovatie- en kennisdeling en kaartbeelden. De
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aanbevelingen variëren van 'Zorg voor zitplekken, als die er niet zijn' tot 'Zorg voor een
platform voor kennisdeling’.
Deze inventarisatie geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken en laat zien
dat er een grote diversiteit is bij de verschillende molens. Het onderzoek is een
goede basis voor het Masterplan Drentse Molens, waarin per molen de aangestipte
onderwerpen en aanbevelingen concreet gemaakt moeten worden. De uitgewerkte
voorstellen kunnen in het Masterplan voorzien worden van een kostenraming en
planning.
Een belangrijke conclusie en aanbeveling is dat professionele ondersteuning nodig is
voor het verbeteren van de basisinformatie en de (digitale) promotie van de molens
in Drenthe. Hiervoor is nader onderzoek nodig en moet de situatie per molen nog
beter in kaart gebracht worden met een ruimtelijk paspoort per molen.
De onderzoekers, Guido Hansman en Géke Mennink, hebben het onderzoek met
veel plezier gedaan. Zij danken ieder voor de tijd die besteed is aan het
beantwoorden van de vragen en het meedenken. Zij hopen van harte dat dit
onderzoek een mooi vervolg krijgt, er zijn genoeg kansen de Drentse molen nog
beter op de kaart te zetten.
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Over het onderzoek
1. Aanleiding
De molen een steviger positie geven in de Drentse vrijetijdseconomie, dat is wat
Molenstichting Drenthe beoogt. Daarom is in mei 2016 een congres georganiseerd
met het thema 'de molen in de vrijetijdseconomie'. Dat congres heeft bruikbare
adviezen en ideeën opgeleverd van de sprekers en aanwezigen (Drents
molencongres, 2016). Gebleken is dat er voldoende draagvlak is voor een
gezamenlijk plan: een Masterplan Drentse Molens dat een antwoord geeft op de
vraag waar willen we toeristisch naar toe met de Drentse molens (Molenstichting
Drenthe, 2017a).
Een eerste stap om te komen tot een plan is met dit onderzoek gedaan: er is een
inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken bij de 37 molens in Drenthe.
Hoe is het met de basisvoorzieningen, hoe is het met de vindbaarheid op internet,
wat zijn de sterktes en zwaktes? De informatie is vergaard via feitenonderzoek,
gesprekken op locatie en overleg met (toeristische) organisaties in Drenthe.
De eerste onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in regiosessies met
belanghebbenden. De besprekingen in de sessies en de onderzoeksresultaten
vormen de basis voor dit rapport.

2. Opdracht
De werkzaamheden zijn beschreven in een projectvoorstel en plan van aanpak. Voor
de uitvoering heeft de Provincie Drenthe geld beschikbaar gesteld. Opdracht:
’Schetsen van een compleet beeld van de huidige situatie van alle Drentse molens
en het geven van een richting voor het Masterplan’.

3. Onderzoekers
Het onderzoek is uitgevoerd door Géke Mennink van het bedrijf Wieswies in
samenwerking met Guido Hansman van Hansman Sport en Projectwerk. Het
onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2016 - mei 2017.

4. Communicatie
Om betrokkenen te informeren zijn nieuwsberichten geplaatst op de website van de
molenstichting, www.molensindrenthe.nl. De Facebookpagina van de Molenstichting
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is ook ingezet. Vanaf december 2016 is maandelijks een e-mailnieuwsbrief
verstuurd.

5. Proces

Literatuuronderzoek
stap 1 - feb '17

Feitenonderzoek
stap 2 - mrt '17

Locatieonderzoek
stap 3 - mrt '17

Gesprekken
belanghebbenden
stap 4 - apr '17

Informatie
ordenen,
presentatie
stap 5 - apr '17

Bespreken
rapport
regiosessies
stap 6 - mei '17

Maken
eindrapport
stap 7 - jul '17

Figuur 1. Overzicht van de processtappen van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek zijn veel foto's gemaakt. De foto’s zijn te vinden op de website
van Molenstichting Drenthe: molensindrenthe.nl/beeld/onderzoekmolens.

6. Definitie
Molens: basis voor dit onderzoek zijn de molens die opgenomen zijn in de
molenfolder van Molenstichting Drenthe (2014). Uitgangspunt: de molen heeft
wieken en kan draaien. De molen van Zuidwolde is een uitzondering. Die heeft geen
wieken, maar is wel opgenomen in het onderzoek omdat er plannen zijn die molen
weer te laten draaien. Twee molenrompen zijn uitgesloten, de molen in Pesse
vanwege de slechte staat, de molen in Schoonoord vanwege particuliere bewoning.
De Drentse tjaskers zijn wel opgenomen in het onderzoek. Totaal 37 molens.
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Onderzoeksverslag
Het onderzoek heeft verschillende onderdelen. Per onderdeel wordt beschreven
welke activiteiten zijn uitgevoerd, waarna de resultaten van het onderzoek kort
worden besproken. De conclusies van het onderzoek staan in het deel Conclusies en
aanbevelingen.

1. Literatuuronderzoek
Uitgevoerd
Als eerste zijn de presentaties en adviezen van het molencongres in 2016 (Drents
molencongres, 2016) goed doorgrond. De adviezen van Leo Endedijk, directeur van
de Vereniging Hollandsche molen, Gert-Jan Hospers, hoogleraar vrijetijdseconomie
Twente en Yvonne Cornax, projectmanager van Marketing Drenthe, zijn een
belangrijke basis geweest voor het het feitenonderzoek en de vragenlijst voor de
locatiescore.
Een overzicht van de presentaties van het molencongres is te vinden op
www.molensindrenthe.nl/congres.
De volgende rapporten zijn bestudeerd:

• Zicht op nieuw gebruik van de molen: mogelijkheden voor een duurzame
exploitatie van de historische windmolen. Provincie Zuid Holland, 2011;

• Nevenbestemming van molens, De Hollandsche Molen 2015;
• Dossier herbestemming Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
• Provincie Drenthe: Vrijetijdseconomie Feiten en cijfers 2016;
• Toerisme in Drenthe in Beweging, december 2016, Ecorysrapport in opdracht
van het Recreatieschap Drenthe.

Resultaten
’Kijk eens met de ogen van een buitenstaander’ was een van de tips van het congres.
Hoe is het met de inrichting rondom de molen? Hoe is de bewegwijzering? Is het
uitnodigend om binnen te stappen en als je binnen bent, hoe is dan de ontvangst?
Het zijn zaken die de frequente bezoeker niet altijd kritisch bekijkt. Voor het
onderzoek op locatie is gekeken naar de basisvoorzieningen en gastvrijheid.
Een ander aspect is ’samenwerking’. De molen is geen geïsoleerd object, maar
functioneert toeristisch het beste als er aansluiting is met andere partijen in de
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regio. In het onderzoek op locatie is gevraagd of er samenwerking is en zo ja met
welke organisaties er afstemming is voor de activiteiten en evenementen.

2. Feitenonderzoek
Uitgevoerd
Het feitenonderzoek is via internet verricht. Waar en hoe zijn de molens vermeld?
Heeft de molen een website, hoe zit het met het gebruik van de (gratis) middelen
zoals Facebook en Google Maps, hoe actueel is de informatie? Twitter of Instagram
worden beperkt toegepast en zijn niet meegenomen in het onderzoek.
De volgende bronnen zijn gebruikt: www.molens.nl, www.molensindrenthe.nl,
www.molendatabase.nl, www.drenthe.nl, maps.google.nl, www.facebook.com.

Resultaten
Kenmerk

Ja

Nee

nvt

heeft een website

29

8

-

website is actueel

16

12

9

website is responsive (noot 1)

13

15

9

website is vermeld op www.molens.nl

25

12

Facebook actueel

14

12

11

vindbaar op Google Maps op naam

33

3

1

Google Maps met zoekterm ’molen’

12

24

1

volledige info op Google Maps

14

22

1

molen te vinden op drenthe.nl

13

24

-

evenement van molen op drenthe.nl

3

34

-

molen te bezoeken

37

0

open op zaterdag

26

5

6

standaard ook open op andere dagen

7

24

6

Tabel 1. Verslag feitenonderzoek: aantal molens per kenmerk1 (n=37).

Een responsive website is een moderne website die goed leesbaar is op alle apparaten, ook op
mobiel.
1
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3. Locatieonderzoek
Uitgevoerd
De onderzoekers hebben alle molens bezocht en hebben daar met
belanghebbende(n) een vragenlijst ingevuld. Op alle locaties zijn foto’s gemaakt en is
een situatie-analyse gedaan.

Resultaten
Kenmerk

Ja

Nee

nvt

genoeg vrijwilligers

22

10

5

rondleider die geen molenaar is (gids)

7

30

-

bewegwijzering

22

15

-

informatiebord aanwezig

20

17

-

voldoende parkeerplekken

32

3

2

bankjes en zitplekken

27

10

-

oplaadpunt voor elektrische ﬁets etc.

5

32

-

winkel

16

21

-

(vergader)zaal

8

29

-

museum

9

28

-

toilet in de molen

25

12

ligging van molen aan wandel- of ﬁetsroute

35

2

samenwerking met andere organisaties

21

16

WiFi

5

32

molen organiseert zelf activiteiten

28

9

molen organiseert activiteiten op Nationale Molendag 3

24

13

molen organiseert activiteiten op Drentse Molendag 3

23

14

molen organiseert activiteiten op Open Monumentendag 3

23

14

Tabel 2: Scores via vragenlijst en bezoek aan de verschillende locaties.2 3

2

Voor een overzicht van de verschillende activiteiten zie bijlage II

Molens die alleen open zijn en draaien op de speciale dagen en geen speciale activiteiten organiseren,
zijn gescoord met ’Nee’.
3
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Opmerkingen gemaakt tijdens het locatieonderzoek:

• Wat betreft samenwerking zijn er veel verschillende partijen genoemd.
Samenwerking met horeca gebeurt nauwelijks. Een beperkt aantal molens heeft
eigen horeca, in samenwerking met horeca ligt een kans. Zie aanbeveling 11;

• Samenwerking over de lands- of provinciegrens gebeurt ook weinig.
Samenwerking is er wel met: scholen (molenmuis, lesbrieven), andere molens,
gemeente, historische verenigingen, VVV/TIP, museum in de buurt, lokale
belangenorganisaties.

4. Gesprekken met belanghebbenden
Uitgevoerd
We hebben met de volgende organisaties gesproken: Het Drentse Landschap,
Marketing Drenthe, Provincie Drenthe, Drents Archief, Recreatieschap, Wandelcafés,
Kunst en Cultuur Drenthe, Platform Drentse musea, Geopark de Hondsrug.

Informatie uit de gesprekken met belanghebbenden
De gesprekken hebben bruikbare tips opgeleverd. Een aantal onderwerpen kwam bij
elk van de gesprekspartners weer terug. Onderstaand de belangrijkste tips, in
volgorde van de mate waarin ze genoemd zijn:

• Bewegwijzering en informatieborden: zorg voor goede basisinformatie buiten
de molen;

• Gastheerschap is belangrijk - bekijk de molen door de ogen van de bezoeker;
• Aansprekende informatie in de molen;
• Zorg voor perfect beeld en/of video materiaal op je website (en andere
websites);

• Beoordeel en verbeter je digitale vindbaarheid;
• ! Fietsknooppunten worden herzien: meld wijzigingen bij de gemeente;
• Zoek naar een relatie met horeca of begin horeca als nevenbestemming;
• Werk samen met andere partijen zoals lokale verenigingen, stichtingen, musea,
andere erfgoedpartijen;

• Stel cadeaupakketten samen gebaseerd op lokaal, authentiek en ambachtelijk;
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• Richt de marketing op jonge gezinnen. De ouderen volgen automatisch.
De tips zijn besproken met de deelnemers aan de regiosessies.

5. Presentatie in regiosessies
Uitgevoerd
Er zijn drie sessies georganiseerd, steeds op een molenlocatie: bij molen Grenszicht
in Emmer-Compascuum, bij de Havelter molen en bij molen Woldzigt in Roderwolde.
Totaal hebben zo’n 60 personen deelgenomen aan deze sessies.
De voorlopige resultaten van het onderzoek en de tips van de belanghebbenden zijn
besproken en heeft extra informatie opgeleverd.

Informatie uit de regiosessies

• Vrijwilligers: het globale beeld uit het onderzoek was dat er redelijk/voldoende
vrijwilligers zijn. In de sessies is gebleken dat er veel verschillen zijn en er bij
een aantal molens een behoorlijk gebrek aan vrijwilligers is. Ook komt naar
voren dat een aantal van de molenaars behoorlijk op leeftijd is.

• Internet: bij veel molens is men zich niet bewust van de vindbaarheid van de
eigen molen en activiteiten op internet. Verschillende aanwezigen hebben
aangegeven daar mee aan de slag te gaan. Via de e-mailnieuwsbrief is een
begin gemaakt met het geven van tips. Ander punt is de aandacht voor de
actualiteit van eigen website en Facebook.

• Samenwerking: deelnemers aan de sessies gaven aan dat zij wel wat zien in de
samenwerking met andere partijen zoals horeca, historische vereniging,
museum in de buurt.

• PR en promotie: deelnemers gaven aan eens goed te kijken naar de vermelding
en vindbaarheid van hun eigen molen. Ondersteuning bij betere vermelding is
gewenst. De contacten met de lokale pers (websites en kranten) aanhalen werd
ook genoemd als actiepunt.
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Conclusies en aanbevelingen
Dit deel van het verslag valt uiteen in de drie onderdelen. Ten eerste zijn de
verzamelde onderzoeksgegevens - uit het deel Onderzoeksverslag - gecombineerd op
een beter beeld te geven van molens op criteria zoals openstelling, promotie en
gastvrijheid. Ten tweede zijn wordt de toeristische waarde van de molens uitgezet
tegen de ambitie van molens. Tenslotte wordt een lijst met aanbevelingen gegeven
waarmee de toeristische waarde van de Drentse molens beter benut wordt.

1. Combinatiescores
De scores uit het feitenonderzoek en het locatieonderzoek zijn gecombineerd tot
zogenaamde combinatiescores. Een combinatiescore drukt de kracht van een
molens op een bepaald, gecombineerd aspect uit. Bijvoorbeeld: bij het bepalen van
de score op het aspect Openstelling is gekeken naar vaste of variabele
openingstijden, het aantal uren dat de molen open is, het moment van openstelling
en de duidelijkheid over de openstelling. Door die scores te combineren ontstaat de
combinatiescore Openstelling.
Op de volgende onderdelen zijn combinatiescores gemaakt: openstelling, promotie,
gastvrijheid, molen in bedrijf, aantal bezoekers, aan of nabij route, open op oﬃciële
dagen en activiteitenscore. In de volgende tabel is te zien welke onderdelen
meegewogen hebben bij de acht criteria.

Criterium

Meegewogen onderdelen

Openstelling

• Vast of variabel
• Aantal uren open
• Moment van openstelling
• Duidelijkheid over openstelling

Promotie

• Website
• Facebook
• Folder
• Internet-vindbaarhed

Gastvrijheid

• Toegankelijk
• Contact
• Schoon/opgeruimd
• Fysieke vindbaarheid (ligging, bewegwijzering)
• Inrichting rondom de molen, bankjes/zitplekken
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Criterium

Meegewogen onderdelen

Molen in bedrijf

• Werkende molen
• Presentatie over de werking van de molen
• Educatie, samenwerking met onderwijs

Activiteitenscore

• Aansluiten op landelijke of lokale evenementen
• Organiseren van eigen evenementen

Aantal bezoekers

• Het aantal bezoekers per jaar

Aan of nabij een route

• Wandelroute
• Fietsroute
• Autoroute
• Steproute

Open op oﬃciële dagen

• Opening op Nationale molendag
• Drentse molendag
• Open Monumentendag

Tabel 3. Overzicht van de meegewogen onderdelen voor acht criteria.

Per criterium zijn vervolgens de molens gescoord op een vierpuntsschaal.

niet open
vaste tijden

weinig/onregelmatig
vast en vaak

geen

20

20

15

15

weinig

redelijk

goed

17

13
10

10
9

5

5

4
0
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laag

redelijk

goed

hoog

niet

20

20

15

15

redelijk

hoog

15

13
10

goed

13
10

11
9

5

5
4

0

beperkt

regelmatig

veel

20

15

15

11

10

11
7

5
0
beperkt

tot 1500

11

10

tot 2500

10

8
5

6

0
Activiteitenscore
niet

Molen in bedrijf
tot 500
> 2500

20

10

4

0

Gastvrijheid
geen

5

meerdere

20

veel

Aantal bezoekers
niet
alle dagen

deels
alle dagen met activiteiten

20

15

15

16

14
10

10

11

9
5
0

7
5

Aan of nabij route

5
0

6

6

Open op officiële dagen

Figuur 2. Acht diagrammen voor acht criteria waarin de aantallen in elke diagram optellen tot 37, het
aantal molens dat onderzocht is.
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2. Toeristische waarde en ambitie
Indeling in categorieën
Er zijn sterke verschillen tussen de molens wat betreft toeristische waarde en
ambitie. Om die waarde en ambitie te kunnen vergelijken zijn de molens ingedeeld
in een aantal categorieën waarbij onderscheid gemaakt is tussen:

• molens in particulier bezit versus niet-particulier bezit,
• molens met of zonder beheerstichting,
• molens met of zonder nevenbestemming (meestal een museum of winkel).
In de volgende tabel staat een overzicht van de categorieën met een korte
omschrijving en het aantal molens dat in deze categorie hoort. 4

In bijlage I staat een overzicht van de molennamen per categorie en een kaart van Drenthe met de
locatie van de molens.
4
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Symbool

Categorie

Omschrijving

A. particulier

Omschrijving: Deze molens zijn in particulier
bezit. Soms is er een beheerstichting.
Aantal molens: 6

B. particulier PLUS

Omschrijving: Deze molens zijn in particulier
bezit. Soms is er een beheerstichting.
PLUS: de molen heeft een nevenfunctie.
Aantal molens: 3

C. gemeente/stichting

Omschrijving: De eigenaar van deze molens is
een gemeente of een stichting. Er is geen
beheerstichting.
Aantal molens: 8

D. gemeente/stichting
PLUS

Omschrijving: De eigenaar van deze molens is
een gemeente of een stichting. Geen
beheerstichting.
PLUS: de molen heeft een nevenfunctie.
Aantal molens: 3

E. gemeente/stichting +
beheerstichting

Omschrijving: De eigenaar van deze categorie
molens is een gemeente of een stichting. Het
beheer van de molen wordt uitgevoerd door
een aparte beheerstichting.
Aantal molens: 9

F. gemeente/stichting +
beheerstichting PLUS

Omschrijving: De eigenaar van deze categorie
molens is een gemeente of een stichting. Het
beheer van de molen wordt uitgevoerd door
een aparte beheerstichting.
PLUS: de molen heeft een nevenfunctie.
Aantal molens: 8

Tabel 4. Overzicht indelingscategorieën met een korte omschrijving en het aantal molens per categorie.

Criteriumscores per categorie
Per categorie molens zijn vervolgens de scores verzameld. Dit is gedaan door elke
molen afzonderlijk te scoren op de acht criteria (zoals in het deel hierboven staat) en
vervolgens de scores per criterium te middelen. Dat leidt tot de volgende scoretabel
waarbij in het geel de laagste gemiddelde score per criterium staat en in het groen de
hoogste score.
Uit de tabel blijkt dat categorie A op elk criterium het laagst scoort. Dat is volgens
verwachting: het zijn molens met de minste middelen en de laagste
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organisatiegraad. Molens met een hogere organisatiegraad doen het beter, waarbij
categorie D en F het het best doen.
Criterium

cat. A

cat. B

cat. C

cat. D

cat. E

cat. F

Openstelling

1,6

2,3

2,7

3,7

2,7

3,6

Promotie

1,2

3,0

2,3

3,3

2,6

3,4

Gastvrijheid

2,0

2,7

2,7

3,3

2,6

3,8

Molen in bedrijf

2,0

2,7

3,1

3,7

2,7

4,0

Aantal bezoekers

1,4

2,0

2,3

2,7

1,7

3,4

Aan of nabij route

1,6

2,0

2,3

3,3

2,4

3,2

Open oﬃciële dagen

1,6

2,7

2,1

2,7

2,0

3,8

Activiteitenscore

1,2

1,3

2,1

2,7

2,2

3,6

" A. particulier
" B. particulier PLUS
" C. gemeente/stichting
" D. gemeente/stichting PLUS
" E. gemeente/stichting + beheerstichting
" F. gemeente/stichting + beheerstichting PLUS
Tabel 5. De gemiddelde scores per criterium per categorie. De minimale score is 1, maximaal 4.

Berekening toeristische waarden en ambitie
Om de toeristische waarde van een molencategorie te berekenen is het volgende
gedaan: de scores van molens op een criterium binnen een categorie zijn gemiddeld
tot één score per criterium. Vervolgens is het gemiddelde genomen van die
gemiddelde criteriumscores om de toeristische waarde van een categorie molens te
bepalen.
Om de toeristische ambitie-score van een molencategorie te berekenen is het
volgende gedaan: per molen uit een categorie is een toeristische ambitiescore
gegeven die gebaseerd is op de aanwezigheid van een stichting of een vereniging, of
er plannen zijn en activiteiten uitgevoerd worden die leiden tot vergroting van de
toeristische waarde van de molen, op het relatieve aantal vrijwilligers dat betrokken
pagina 21

Drentse molens in 2017

is bij de molen en op de uitvoeringskracht van de molen. De scores zijn vervolgens
gemiddeld zodat er een score voor een categorie ontstaat.

Toeristische waarde

4

3

2

1

1

2

3

4

Toeristische ambitie

" A. particulier
" B. particulier PLUS
" C. gemeente/stichting
" D. gemeente/stichting PLUS
" E. gemeente/stichting + beheerstichting
" F. gemeente/stichting + beheerstichting PLUS
Figuur 3. Toeristische waarde versus toeristische ambitie per molencategorie.

Uit het diagram blijkt dat categorie A een relatief lage ambitie combineert met een
relatief lage toeristische waarde. Voor molens uit categorie F is het precies
andersom: ze hebben een relatief hoge toeristische waarden en ambitie. De
categorieën B en E scoren lager op toeristische waarde dan op ambitie ('willen ze
teveel?'). De categorieën C en D scoren lager op ambitie dan waarde ('zit er meer in?’).
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Sterke verschillen
Het bovenstaande schema toont de verschillen tussen de verschillende
molencategorieën. Binnen een categorie is er ook veel variatie, die nog beter in
kaart gebracht moet worden. In dit onderzoek zijn de gegevens per molen
verzameld, maar niet in kaart gebracht. Van bijvoorbeeld de routes is wel gekeken of
er routes zijn, niet waar ze zijn. Een visueel beeld per molen ontbreekt.
Dit is te realiseren door het maken van ‘ruimtelijke paspoorten’ waarbij per molen de
molen(biotoop) op kaart wordt gezet en de ruimtelijke inpassing, structuren en
routes worden aangegeven. Op deze kaartbeelden worden de suggesties voor
verbetering van de openbare ruimte, straatmeubilair, informatievoorziening,
routestructuren, beplanting, parkeervoorzieningen enzovoort aangeven én
vormgegeven. De plek zelf doet zo nadrukkelijk mee met het in de kracht zetten van
de molen.
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3. Aanbevelingen
Basisvoorzieningen op orde brengen
Informatieborden en/of monumentenborden op of bij de molen zijn bij een groot
deel van de molens afwezig of verouderd. Bij de meeste molens zijn voldoende
zitplekken, maar een e-oplaadpunt is heel beperkt aanwezig.
Aanbeveling 1

De informatievoorziening op de verschillende
locaties op orde brengen. Mogelijk in heel Drenthe
vergelijkbare informatiepanelen plaatsen.
molenstichting Drenthe, recreatieschap

Aanbeveling 2

Onderzoek of informatie ook digitaal en locatiegebonden
gepresenteerd kan worden, aansluitend op de trend
van de zelfvoorzienende toerist.
molenstichting Drenthe

Aanbeveling 3

Zorg voor zitplekken, als die er niet zijn. Faciliteer de
toerist die met een e-bike komt met een e-oplaadpunt of
zoek hiervoor aansluiting met (aanpalende) horeca.
molens, gemeente

Zichtbaarheid vergroten
Molens zijn op internet vindbaar en zichtbaar, maar voor de meeste molens zijn er
nog verbeterpunten. De gratis mogelijkheden voor vermeldingen op websites van
andere organisaties wordt lang niet altijd benut of de informatie is onvolledig. In een
aantal gevallen moet betaald worden voor een vermelding van de gegevens. Deze
kosten zijn voor veel molens een bezwaar.
Aanbeveling 4

Basisinformatie van de molens op de eigen en op andere
websites op orde brengen. Op basis van dit onderzoek
voor elke Drentse molen een advies op maat maken,
voor de molens waar dit relevant voor is.
molenstichting Drenthe, landschapsarchitect

Aanbeveling 5

Onderzoek of het mogelijk is de kosten per molen voor
vermeldingen op websites te verlagen door gezamenlijke
afspraken te maken/inkoop te organiseren. Molens
kunnen zelf actief de activiteiten en evenementen
aanmelden bij drenthe.nl voor een groter bereik.
molenstichting Drenthe, molens
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Promotie en PR versterken
In de gesprekken op locatie en tijdens de regiosessies is promotie het meest
genoemde onderwerp waarbij ondersteuning gewenst is. Dit geldt bijvoorbeeld voor
ondersteuning bij het maken van persberichten en ontwikkelen van nieuw
foldermateriaal, maar vooral voor digitale promotie. Ook ondersteuning bij
fondsenwerving is een veel gehoorde vraag.
Aanbeveling 6

Zorg voor professionele ondersteuning van de
moleneigenaren en stichtingen. Digitale vindbaarheid,
promotie van activiteiten, ondersteuning bij gezamenlijke
activiteiten en begeleiding bij fondsenwerving.
molenstichting Drenthe, provincie Drenthe

Aanbeveling 7

Verbeter de molenwebsites: een aantal molens heeft
geen website, een ﬂink aantal molens heeft een website
met verouderde informatie en een groot deel van de
websites toont niet goed op mobiele apparaten.
molenstichting Drenthe, molens

Aanbeveling 8

Ondersteun de molens in Drenthe met een professional,
een vast persoon, bij voorkeur kantoor houdend bij het
Drentse Landschap. Dit is een ideale basis voor meer
samenwerking. Het Drentse Landschap is als eigenaar
van een deel van de molens in Drenthe, als promotor van
cultureel erfgoed en platform voor wandel- en ﬁetsroutes
de uitgelezen organisatie om deze functie te faciliteren.
molenstichting Drenthe, provincie Drenthe, Drentse
Landschap

Aanbeveling 9

Zoek nieuwe manieren van informeren over de molen.
Minder tekst en meer beeld, dat zijn de trends. Speel
daarop in met een scherm in de molen met korte (drone)
ﬁlmpjes bijvoorbeeld. Maak gebruik van de algemene
ﬁlmpjes over molen van de Hollandsche molen en
presenteer de molen via YouTube.
molenstichting Drenthe, recreatieschap, Drentse Landschap

Samenwerking
Iedere molen staat grotendeels op zichzelf en richt zich op eigen onderhoud en
activiteiten. Samenwerking met andere molens, bijvoorbeeld voor personele
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bezetting en gezamenlijke inkoop is er wel. Een aantal molens zoekt afstemming
met lokale organisaties bij activiteiten en evenementen. Lokale inbedding is
belangrijk voor de gunfactor en voor het vinden van vrijwilligers.
Aanbeveling 10

Zoek meer partners voor samenwerking. Op het gebied
van erfgoed met de historische vereniging (het verhaal
van de molen of molenaars) of lokaal museum (verwijzen
naar elkaar). Kijk ook over de provincie en/of landsgrens.
De toerist kijkt niet lokaal maar regionaal.
molens, platform Drentse musea

Aanbeveling 11

Versterk de samenwerking met lokale horeca. Zorg dat
bezoekers van de molen verwezen worden naar de
horeca en andersom en maak arrangementen á la carte.
molens

Aanbeveling 12

Zoek lokale samenwerking. Sluit aan bij plaatselijke en
regionale evenementen door de molen open te stellen of
zelf op het moment dat er veel activiteit in de plaats is
ook een activiteit te organiseren.
molens

Doelgroep
De toerist is meestal Nederlander en is vaak een gezin met jongere kinderen of de
wat oudere persoon. Speel in op deze toerist. Bij een aantal molens komt ook de
buitenlandse toerist. Met name in de Zuidwesthoek zijn wellicht mogelijkheden om
combinaties te maken met de (buitenlandse) toerist vanuit Giethoorn. Aan de
oostkant van de provincie kan er meer naar de Duitse toerist gekeken worden.
Aanbeveling 13

Zorg dat er voor kinderen iets te beleven of ontdekken is
en mogelijk iets om weg te geven.
molenstichting Drenthe, molens

Aanbeveling 14

Zoek naar de mogelijkheden om de buitenlandse toerist
naar de Drentse molens te krijgen.
molenstichting Drenthe

Scholen - educatie
Molens gebruiken de molenmuis als educatieprogramma voor de kinderen van
begin basisschool. Bij een aantal molens worden ook de lesbrieven van de
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Hollandsche molen gebruikt, maar niet op grote schaal. Voor voortgezet onderwijs is
geen materiaal beschikbaar
Aanbeveling 15

Beoordeel het huidige materiaal op geschiktheid en actualiteit. Zoek samenwerking met technasia en technische
afdelingen van (MBO) scholen voor projecten voor de
oudere leerlingen/studenten. Dit in samenwerking met
Kunst en Cultuur Drenthe.
molenstichting Drenthe, molens, Kunst en Cultuur Drenthe

Organisatiegraad
Molens die een eigen stichting zijn of waar naast de eigenaar een beheerstichting is
gevormd zijn de actiefste molens. Veel molenaars richten zich het liefst op het
draaien, in stand houden van de molen en het vertellen over de molen en niet op
het organiseren van activiteiten en evenementen.
Aanbeveling 16

Molens met een hoge toeristische waarde waar weinig
activiteiten zijn kunnen het beste een beheerstichting
oprichten.
molenstichting Drenthe, molens

Vrijwilligers
Op dit punt zijn grote verschillen, het aantal vrijwilligers varieert tussen de 0 en 200.
Bij de molens waar geen vrijwilligers actief zijn is dat niet altijd een probleem, dat
gaat vaak om particuliere molens. Er zijn molens waarbij ruim voldoende vrijwilligers
zijn en molens waarbij het aantal bestuursleden en/of molenaars onvoldoende is
om de molen (toeristisch) goed te laten functioneren. Uit landelijk onderzoek blijkt
dat molens relatief populair zijn bij vrijwilligers(1), maar in de praktijk lukt het niet
overal om met de goede personen in contact te komen.
Aanbeveling 17

De molens waar het gebrek aan vrijwilligers een
probleem is begeleiden bij het vinden van personeel. Per
molen vergt dit een speciﬁeke aanpak, de behoefte
verschilt sterk per molen. Dit varieert van bestuursleden,
molenaars, molengidsen tot onderhoudspersoneel.
molenstichting Drenthe
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Fotografie- en trouwlocatie
Een aantal molens is trouwlocatie, maar niet elke molen is daar geschikt voor. Op
veel locaties worden trouwreportages gemaakt. Fotograﬁe en speciﬁek de
trouwfotograﬁe op de molen is goed voor de reputatie en is gratis publiciteit.
Aanbeveling 18

Zoek connectie met trouwlocaties, fotografen en
feestzalen om de molen als fotograﬁelocatie te
promoten. Als er trouwreportages gemaakt worden:
vraag om een foto voor publicatie op de eigen
promotiemiddelen als website en Facebook. Denk aan
het belang van goed beeldmateriaal
molens

Routes
Vrijwel alle molens liggen aan een of meerdere routes, zowel wandel- als ﬁetsroutes.
Voor het ﬁetsen zijn de ﬁetsknooppunten belangrijk. Die routes worden dit jaar
herzien. Molens die nu niet aan een route, maar wel in de buurt van een route
liggen, kunnen in 2017 wijzigingsvoorstellen indienen bij de gemeente, omdat het
Recreatieschap de routes dit jaar aanpast waar mogelijk en nodig. Dat gebeurt een
keer per tien jaar, dit jaar is er dus de kans om die wijzigingen door te voeren.
Het recreatieschap is bezig met het ontwikkelen van een wandelnetwerk, in de
zuidwesthoek is een start gemaakt.
Bestaande routes worden deels gedigitaliseerd, bijvoorbeeld door het Drentse
Landschap en door de Wandelcafé’s. Vermelden van de molen in de beschrijving van
de route of het enigszins omleggen van de route, zodat een route de molen passeert
gebeurt nog weinig. Voor het digitaliseren van bestaande routes zijn partijen in
Drenthe actief. Inspelend op de zelfstandige toerist die met een smartphone de
activiteiten bepaalt, zijn digitale routes steeds belangrijker.
Aanbeveling 19

Molens kunnen wijzigingsvoorstellen voor het
ﬁetsknooppuntennetwerk bij de gemeente indienen.
Houd de ontwikkeling voor het wandelnetwerk in de
gaten en probeer de trajecten langs de molen te laten
gaan.
molens

Aanbeveling 20

Inventariseer per molen of er routes zijn die
gedigitaliseerd kunnen worden door partijen als het
Drentse Landschap, het Recreatieschap, Marketing
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Drenthe en Wandelcafé’s (Anno Drenthe.nu) en biedt ze
aan die partijen aan of zoek zelf mogelijkheden om te
digitaliseren. Routes moeten wel een duidelijke eigenaar
hebben, iemand die de route beheert.
molenstichting Drenthe, molens

Innovatie en kennisdeling
In en rondom de molenwereld wordt geïnnoveerd en uitgeprobeerd. Wat succesvol
is en wat niet zou beter met elkaar gedeeld moeten worden. Er is bijvoorbeeld
kennis ontwikkeld over het maken van zeep en lijnolie, zijn er bij een aantal molens
positieve ervaringen met geocaching, zijn er succesvolle evenementen met oldtimers
en veel meer. De kennis wordt vaak in kleine kring gedeeld, maar niet Drenthebreed.
In bijlage II een opsomming van de genoemde activiteiten die succesvol zijn.

Aanbeveling 21

Zorg voor een platform voor kennisdeling. De
promotiemiddelen van Molenstichting Drenthe zijn
hiervoor zeer geschikt: de website, het papieren
magazine Stellingnieuws en de e-mailnieuwsbrief.
molenstichting Drenthe

Kaartbeelden
De harde en zachte feiten per molen zijn duidelijk, maar een gedetailleerd ruimtelijk
beeld per molen is in dit onderzoek niet opgenomen. Zo’n beeld verheldert de
situatie en maakt duidelijker wat er nodig is aan verbeteringen. Voor het te
ontwikkelen masterplan Drentse molens moet de informatie van dit onderzoek
gekoppeld worden aan ruimtelijke gegevens.

Aanbeveling 22

Maak ’ruimtelijke paspoorten’ van elke molen. Op deze
kaartbeelden de suggesties voor verbetering van de
openbare ruimte, straatmeubilair, informatievoorziening,
routestructuren, beplanting, parkeervoorzieningen
enzovoort aangeven én vormgeven. In het Masterplan
ook de kosten en fasering uitwerken.
molenstichting Drenthe, molens, provincie Drenthe
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Bijlage I - Indeling molens
Symbool

Categorie

Molens

" A. particulier (6)

Hondsrug - Weerdinge
Heidebloem - Erica
De Vlijt - Zuidwolde
Vledder
Makkum
Noordenveld - Norg

" B. particulier PLUS (3)

Grenszicht - Emmer-Compascuum
Hazewind - Gieten
De Berk- Barger-Compascuum

" C. gemeente/stichting (8)

De Arend - Coevorden
Rolde
Tjasker - Grolloërveen
De Juﬀer - Gasselternijveen
Albertdina - Noord-Sleen
De Boezemvriend - De Groeve
De Hoop - Norg
De Zwaluw - Hoogeveen

" D. gemeente/stichting PLUS

De Bente - Dalen
Paisermeul - Peize
Sterrenberg - Nijeveen

(3)
" E. gemeente/stichting +
beheerstichting (8)

" F. gemeente/stichting +
beheerstichting PLUS (9)

De Hoop - Sleen
Nooit Gedacht - Veenoord
Zeldenrust - Zuidbarge
De Hoop - Wachtum
De Eendracht - Gieterveen
Tjaskers - Zeijen
De Wieker Meule - De Wijk
De Vlijt - Meppel
Jan Pol - Dalen
De Vlijt - Diever
De Wachter - Zuidlaren
De Zwaluw - Hoogeveen
Woldzigt - Roderwolde
Havelter molen - Havelte
De Zaandplatte - Ruinen
De Weert - Meppel
Jantina Helling - Aalden

Tabel 6. Namen van de molens per categorie.
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" A. particulier
" B. particulier PLUS
" C. gemeente/stichting
" D. gemeente/stichting PLUS
" E. gemeente/stichting
+ beheerstichting

" F. gemeente/stichting

+ beheerstichting PLUS

Figuur 4. Locatie van de molens per categorie.
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Bijlage II - Overzicht activiteiten
Dit zijn de succesvolle activiteiten die genoemd zijn door de molens.

Cultureel

Culinair

Activiteiten

Anders

• Kunstmarkt
• Boekenmarkt
• Optredens koren
• Hemmeltied

• Proeverijen
• Brood bakken
• Pannenkoeken

• Boeldag
• Oude ambachten
• Fietsvierdaagse
• Loopwedstrijden

• Malen
• Olieslaan
• Zeep maken
• Speciﬁek voor

•
•

(Radio)
Musical
Zendamateurs
evenement

•
•
•
•

bakken
Oliebollen bakken
Spekkedikken
Bakdemonstraties
Knieperties bakken

•
•
•
•
•
•
•

door de molen
Imkerdagen
Open NK
molenspel
Ondernemersdag
Halte voor
toertochten (ﬁets/
auto/motor)
Ezel rijden
Boottocht
Oldtimershow

•
•

kinderen:
pijpﬂuitjes maken
van
lijsterbestakken
Kinderen wegen op
de waag
Miniatuuropstelling
malen

Tabel 7. Overzicht van succesvolle activiteiten genoemd door molens.
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