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Molenstichting Drenthe 
Secretariaat: J. Omvlee 
T: 0591 - 631365 
E: jomvlee@hotmail.com 
www.molensindrenthe.nl  
 

 
Doelstelling en beleid Molenstichting Drenthe 
  
Molenstichting Drenthe is opgericht in 1974 met het doel: “het bevorderen en het verzekeren van de 
instandhouding van molens in de provincie Drenthe”.  
 
Het motto van de Molenstichting is “Drentse molens moeten vaker draaien”. Dit motto is tweeledig:  

1. Een draaiende molen functioneert en wordt behouden als cultureel erfgoed;  
2. Een draaiende molen trekt aandacht en heeft toeristische en recreatieve waarde. 

 

Algemeen 
Molenstichting Drenthe ondersteunt onder andere de volgende activiteiten: 

• advisering en begeleiding bij onderhoud en restauratie; 
• contacten met de overheid; 
• educatieve projecten op scholen; 
• het (mede) organiseren van molendagen; 
• ondersteuning bij het oprichten van beheersstichtingen; 
• ondersteunen van lokale molenstichtingen, verenigingen en beheerscommissies. 

  
Contact 
Molenstichting Drenthe is de spil in de Drentse molenwereld. Zij verstrekt actuele informatie. 
Publicaties en berichten zijn te vinden op de website www.molensindrenthe.nl. De molenstichting 
hecht waarde aan goede informatievoorziening. Zij zorgt voor een actuele website waarbij 
nieuwsberichten en een agenda een belangrijke rol splen.  
 
In het halfjaarlijkse magazine Stellingnieuws verschijnen achtergrondartikelen en artikelen over 
ontwikkelingen. De bestuursleden van Molenstichting Drenthe zijn goed bereikbaar en beantwoorden 
vragen en verzoeken die telefonisch en via e-mail gesteld zijn adequaat. Ook gaan bestuursleden 
regelmatig op bezoek bij de Drentse molens.  
  

Begeleiden van restauraties 
Restauraties worden uitgevoerd in opdracht van de eigenaar. Molenstichting Drenthe heeft daarin 
geen uitvoerende taak, maar kan adviseren, kennis overdragen en de nodige contacten leggen bij de 
gemeentes, de Provincie Drenthe, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en andere instellingen.  
  
Jaarlijks onderhoud 
Jaarlijks wordt nagegaan of er voldoende onderhoud wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door te 
inventariseren of de subsidiebedragen van Rijk, Provincie en soms de Gemeente wel volledig worden 
benut. Bijvoorbeelde gebruik maken va de subsidieregeling instandhouding monumenten voor 
regulier onderhoud. Is dit niet het geval dan benadert de Molenstichting actief de eigenaar van de 
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betreffende molen. Immers als er geen of weinig subsidie is aangevraagd, kan dat betekenen dat er 
geen of niet voldoende onderhoud is gepleegd. In de praktijk komt het voor dat de eigenaar de weg 
niet weet, of de procedure niet kent. Contact houden met eigenaren vindt de stichting belangrijk.  
Molenstichting Drenthe is verantwoordelijk voor het onderhoud van de (ene) eigen molen.  
 

Vrijwilligers 
Het regelmatig draaien van onze Drentse molens is voor het behoud noodzakelijk. Vrijwilligers 
zorgen voor het dagelijks beheer. Dat kunnen gediplomeerde of in opleiding zijnde vrijwillig 
molenaars zijn of gidsen die worden opgeleid om de bezoekers rond te leiden. Molenstichting 
Drenthe onderhoudt een goede relatie met het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De eerste contacten 
met Duitse molenaars voor molenwerk in Nederland zijn gelegd, deze contacten bouwen we uit.  
  

Molentoerisme bevorderen 
De stichting wil realiseren dat de Drentse molens een prominentere plek krijgt in de Drentse 
Vrijetijdseconomie. Als rijke cultuurhistorische dragers en baken in het Drentse landschap kan de 
molen een belangrijke rol spelen voor toerist en recreant. De molenorganisaties moeten meer naar 
buiten treden. Met een gecoördineerde aanpak, in overleg met andere betrokken instanties, zetten wij 
ons in voor een stevige toeristische rol voor de Drentse molen.   

Bewaking van de biotoop 
Bomen, struiken en bouwactiviteiten kunnen een bedreiging zijn voor de molens. Vangen de wieken 
geen wind meer, dan kan het werktuig niet draaien of iets aandrijven. Daarom vraagt Molenstichting 
Drenthe een voortdurende alertheid van de lokale molenaars. Als er sprake is van nieuwe 
bestemmingsplannen of bouwactiviteiten die de molen benadelen, kan de moleneigenaar een beroep 
doen op de Molenstichting. De stichting zet haar netwerk in en bevordert dat de molenbiotoop eerder 
in het planproces wordt betrokken. 
  
Draaipremie 
Provincie Drenthe keert jaarlijks een vast bedrag uit als ‘draaipremie’ voor de Drentse molens. De 
Drentse molens registreren het aantal asomwentelingen van hun molen, geven elk kwartaal de 
tellerstanden door. Jaarlijks keert Molenstichting Drenthe een bedrag per molen uit, met een 
verdeling op basis van het totaal aantal omwentelingen per jaar.   
  
Jaarlijkse contacten 
Jaarlijks contact met de beheerders van de molens is belangrijk. Molenstichting Drenthe onderhoudt 
nauw contact met de lokale molenorganisaties. De stichting stimuleert de oprichting van die lokale 
organisaties en ondersteunt en begeleidt vrijwilligers om een organisatie op te richten. Daarnaast 
belegt de Molenstichting jaarlijks een contactbijeenkomst voor iedereen in de Drentse molenwereld.  
   

Contact met donateurs 
Voor het onderhouden van contact met de donateurs geeft Molenstichting Drenthe het halfjaarlijkse 
magazine Stellingnieuws uit. In Stellingnieuws is aandacht voor historie, molenaars en 
ontwikkelingen in de molenwereld. De kosten voor dit blad worden gedekt door inkomsten van 
adverteerders en van donateurs.  
 
 
Emmen, maart 2018 


