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Jaarverslag Stichting Korenmolen De Zandhaas 2019 
 
 
Algemeen 
Het jaar 2019 wordt voor de stichting met name gekenmerkt door de uitgave van een boek over de 
molen waarin de geschiedenis van malen en molen wordt uiteengezet. Speciale aandacht is er voor 
de periode van het functioneren van de stichting vanaf 1991. Hierover later meer. 
 
Onderhoud molen c.a. 
De stichting is met de gemeente in contact getreden over de hoogte van de bomen in de Molenstraat 
die de windvang nadelig beïnvloeden. De bomen zullen worden vervangen. Dit maakt onderdeel uit 
van de aanpassing van de kruising Molenstraat-Wustelaan vanwege de nieuwbouw alhier.  
 
De bliksembeveiliging van de molen is op orde gebracht en de stelling is van nieuwe verlichting 
voorzien. Molenschuur/woning en Bosbeekschuur zijn geteerd. 
 
In een nieuw BRIM-rapport is het onderhoudsplan voor het molencomplex tot 2025 neergelegd. 
In juni is het lager van de koningspil gemaakt, is het bovenwiel vervangen, de vang aangepast en zijn 
nieuwe kammen in het bovenwiel geplaatst. 
 
De elektrische takel op de motorzolder is opnieuw opgehangen; de motor van de buil had het na 25 
jaar namelijk begeven en is vervangen en van een nieuwe lager voorzien. 
 
Joris Zandbergen - molenaar in opleiding - heeft een 80-jarig weidemolentje op de kop getikt en 
gerestaureerd. Dit staat nu te pronken op het molenerf links van de ingang. 
 
De nieuwe beukenhaag rond het complex was een onderwerp van zorg vanwege het droge voorjaar 
en de droge zomer. Er zijn al een paar keer nieuwe haagbeukplantjes in de heg bij de weg geboet. 
 
Publiciteit/ promotie/ bezoek 
Molendag was met 8 kramen in een rustige sfeer met zo’n 1500 bezoekers wederom een succes. 
Hoogtepunt van 2019 was toch echter wel de presentatie van het molenboek De Santpoortse 
korenmolen van de hand van Siebe Rolle, bestuurslid van de stichting en voormalig 
gemeentearchivaris op woensdag 13 november 2019.  
 
Frank Dales, burgemeester van de gemeente Velsen - eigenaar van de molen - heeft het eerste 
exemplaar feestelijk in ontvangst genomen. 
 
De totstandkoming van het boek is mede te danken aan een aantal sponsoren die ook in het boek 
worden genoemd. De realisatie van het boek inclusief ontwerp en opmaak is verzorgd door Funcke 
uit Haarlem. 
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Het boek beschrijft de geschiedenis van het malen en van de molen met speciale aandacht voor de 
periode dat de stichting het molencomplex huurt van de gemeente en er weer een levend 
monument van heeft gemaakt. Een en ander in nauwe samenwerking met de molenaar die al weer 
jaren een goed draaiend molenbedrijf exploiteert met een aantrekkelijke molenwinkel. De stichting 
heeft ook een exemplaar van het boek aangeboden aan HKH Prinses Beatrix, beschermvrouw van de 
Vereniging De Hollandsche Molen. De Prinses heeft ons gebaar bijzonder gewaardeerd, zo heeft zij 
laten weten. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs per 31 december 2019 was 264 (2018:295). Zij waren goed voor een bijdrage 
van totaal € 4.819,59 (2018: € 5.552,--) die zoals gebruikelijk voornamelijk is besteed aan 
onderhoudswerkzaamheden aan de molen die voor rekening van de stichting komen.  
 
Het molenbedrijf 
Op het molenerf is tegenwoordig ook een imker gevestigd die 6 volken met bijen heeft staan. Van 
mei tot en met september wordt er de Zandhaashoning verzameld, die ook in de molenwinkel wordt 
verkocht. 
 
2019 in cijfers 
Molen ingespannen in dagen             355  (2018: 257) 
Aantal draai- of maaluren          3.059  (2018: 2.271) 
Aantal omwentelingen bovenas  1.604.997  (2018: 1.148.451) 
Omwentelingen per uur                524  (2018: 505) 
Tonnen verwerkt graan                            201  (2018: 210) 
Rondgeleide bezoekers                          400  (2018: 300) 
Activiteiten Bosbeekschuur   52  (2018: 48) 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben 10.157 uren gemaakt (2018: 9.910). Dit betreft de bezetting van de 
molenwinkel, inzet bij het maalproces, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en 
ondersteuning bij diverse activiteiten. Dit maakt het mogelijk om dit prachtige, levende monument in 
stand te houden. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond dit verslagjaar uit de volgende personen: 
Dick van der Lubbe (voorzitter), Paul van der Hulst (secretaris), Gerjan Heijmans (penning- 
meester), Siebe Rolle (public relations), Tanja Wentzel (donateurzaken), Frederik den Haan (nieuwe 
media) en Hans van Tiggelen (technische zaken). 
 
Het molenbedrijf staat onder leiding van molenaar Jos Kors. 
 
Het bestuur van de stichting bedankt wederom de molenaar, zijn vrouw en alle trouwe vrijwilligers 
voor hun niet aflatende inzet. 


