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Persbericht 
 

VEEL AKTIVITEITEN OP NATIONALE MOLENDAG  
 
Op zaterdag 13 mei is het Nationale Molendag. Naast de openstelling van onze molens 
vinden er bij een aantal molens activiteiten plaats. Deze activiteiten vinden plaats in 
samenwerking met Kaag en Braassem Promotie. 
 
Bij de volgende molens vinden activiteiten plaats: 
 
Vrouw Vennemolen 
Adres: Leidseweg 3, 2374 AN, Oud Ade) 
Bereikbaarheid: De Vrouw Vennemolen is zowel per auto, fiets, te voet en met het 
openbaarvervoer bereikbaar. Er is geen parkeergelegenheid op het terrein van de 
molen. Er is beperkt parkeergelegenheid bij de molen en we adviseren om de auto in 
Oud Ade te parkeren en naar de molen te wandelen. 
Molenaar: Hans Lippens  
 
Programma 
10.30 – 11.00 uur Centrale opening van de Nationale Molendag in Kaag en Braassem 
   lancering van de fietsroute ‘Molens en Meer’.  
11.00 – 11.40 uur  Muzikaal optreden ‘De stem van de molen’*  
13.00 – 13.40 uur  Muzikaal optreden ‘De stem van de molen’* 
15.00 – 15.40 uur  Muzikaal optreden ‘De stem van de molen’* 
De gehele dag bezichtiging van en uitleg over de molen – catering – fietsknooppunt van 
de fietsroute ‘Molens en Meer’ 
 
* Iris van der Ende en Yvonne Freckmann presenteren in samenwerking met molenaar 

Hans Lippens een programma onder de titel: “De stem van de molen”. Luisteren naar het 

geluid van de molen, het zoeven van de wieken en de klank van de harp.  

 
 
 
 



Adermolen 
Adres: Aderpolder 3, 2375 NK, Rijpwetering 
Bereikbaarheid: De Adermolen is alleen bereikbaar per boot. U bent met de auto, fiets of 
te voet van harte welkom bij de Hanepoel, Huigsloterdijk 257, 2157 LN Abbenes 
om vanaf daar het programma te volgen en (kosteloos) op de pendelboot van Bob on 
Board te stappen. 
Molenaar: Anton Vermeij 
 
Programma: 
Op 12 mei is de Adermolen opnieuw in gebruik gesteld na een ingrijpende restauratie. 
Wij nodigen omwonenden en andere bezoekers uit om de molen te bekijken. Op de hele 
uren vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur bent u welkom in Restaurant “De Hanepoel” . U krijgt, 
behalve koffie en koek, een korte toelichting op de restauratie door de molenmaker en 
vaart vervolgens met een boot naar de molen. Ook daar krijgt u uitleg en kunt de molen 
bekijken. Als er wind is laten we molen ook draaien. Daarna vaart de boot terug naar de 
Hanepoel.  Alles bijelkaar een programma van een uur. Zeer geschikt voor volwassenen 
én kinderen. 
 
Kagermolen 
Adres Balgery 2, 2159 LZ, Kaag 
Bereikbaarheid: De Kaager molen is bereikbaar via de boot. U bent met de auto, fiets of 
ter voet van harte welkom ter hoogte van Huigsloterdijk 340 te Abbenes om vanaf hier 
(kosteloos) op te stappen op de historische zeilboot De Nooit Volmaakt.  
Molenaar: Jan Verhaar 
 
Programma: 
Vanaf 10.30 uur t/m 16.30 uur een doorlopend programma dat begint op elk heel uur. 
De tijdstippen van afvaart zijn: 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur en 
15.30 uur. Stap aan boord van het historische zeilschip ‘de Nooit Volmaakt’ en vaar via 
de polder naar het Kaageiland. De Kagermolen ligt op een unieke locatie op Kaageiland 
en is zeker het ontdekken waard! Is de Nooit Volmaakt vol? Geen probleem. Rij, wandel 
of fiets dan even door naar restaurant de Hanepoel, Huigsloterdijk 257, 2157 LN 
Abbenes. Daar vertrekt elk heel uur (vanaf 11.00 uur) een boot naar de Adermolen. 
 
Munnikkenmolen  
Adres: Peter van der Voortpad, Leiderdorp 
Bereikbaarheid: Met de fiets of te voet vanaf de Doeshaven, via de fietsbrug over de A4 
tegenover het gemeentehuis of via de fietstunnel naast de Dwarswatering onder de A4 
aan het eind van de WOOON-boulevard. 
Met de auto: Ingang via het Informatiecentrum, vervolgens door het hek op de 

baileybrug over de Dwarswatering, daarna links naar de Molen. 
Molenaar: Erik Kopp 
 
Programma: 
Om 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur een muzikaal optreden van Shantykoor de 
Marconisten.  
De hele dag… bezichtiging van en uitleg over de molen. 
 
 



Meerburger Molen 
Adres:  Peter van der Voortpad Leiderdorp) 
Bereikbaarheid: Met de fiets of te voet vanaf de Doeshaven, via de fietsbrug over de A4 
tegenover het gemeentehuis of via de fietstunnel naast de Dwarswatering onder de A4 
aan het eind van de WOOON-boulevard. 
Met de auto: Met de auto: Ingang via het Informatiecentrum, vervolgens door het hek op 
de baileybrug over de Dwarswatering, daarna links naar de Molen. 
Molenaars: Bob Feenstra en Hans Brok 
 
Programma: 
Tussen 11.00 – 16.00 uur herleven oude tijden met ambachten van vroeger. Ontdek de 
werkzaamheden van een zeilenmaker, schiemanswerker, touwslager en een kaarsen 
maker.  
De gehele dag… bezichtiging van en uitleg over de molen. 
 
Stevenshofjesmolen 
Adres: Henriette Bosmanpad, 2331 NS, Leiden 
Bereikbaarheid: goed  
Molenaars: Kees ter Steege en Pieter Koopmans 
 
Programma: 
Op 13 mei zijn wereldwijd (gekwalificeerde) zendamateurs actief in of bij molens. Deze 
activiteit is oorspronkelijk gestart in Groot Brittannië. De regionale afdeling van VERON 
Leiden neemt met een aantal leden deel aan deze internationale uitwisseling. Zie voor 
informatie over VERON: www.a28.veron.nl 
De zendamateurs zenden deze dag vanuit de Stevenshofjesmolen.  
 
Daarnaast zijn de molenaars aanwezig om het verhaal van de Stevenshofjesmolen te 
vertellen. 
 
De volgende molens zijn open voor bezoek: 
(de mate waarin bezoekers een kijkje in de molen mogen nemen, wordt door de 
molenaar bepaald, zo is het woongedeelte van bewoonde molens altijd privé) 
 
Stommeermolen in Aalsmeer 
Geremolen in Hazerswoude-Dorp 
Groenendijksemolen in Hazerswoude Rijndijk 
Hondsdijksemolen in Koudekerk aan den Rijn 
Vrouwgeestmolen in Alphen aan den Rijn 
Oucoopse molen in Reeuwijk 
Weijpoortse molen in Nieuwerbrug  
Blauwe Molen in Rijpwetering 
Buurtermolen in Rijpwetering 
Doesmolen in Hoogmade (alleen per fiets of te voet ivm wegwerkzaamheden N446) 
Grosmolen in Hoogmade (alleen per fiets of te voet ivm wegwerkzaamheden N446) 
Hoogmadese molen in Hoogmade (alleen door het dorp Hoogmade per auto bereikbaar) 
Kalkmolen in Hoogmade (alleen per fiets of te voet ivm wegwerkzaamheden N446) 
De Moppemolen in Rijpwetering 
Rode Molen in Oud Ade 

http://www.a28.veron.nl/


Veendermolen in Roelofarendsveen 
Vlietmolen in Hoogmade (alleen door het dorp Hoogmade per auto bereikbaar)  
Achthovensemolen in Leiderdorp  
Doeshofmolen in Leiderdorp 
Lageveensemolen in Lisse 
Hogewegsemolen in Noordwijk 
Boterhuismolen in Warmond 
De Hoop doet Leven in Voorhout 
Nieuwe Hofmolen in Warmond (alleen op zondag 14 mei) 
Zwanburgermolen in Warmond 
Zweilandermolen in Warmond 
Zuidwijksemolen in Wassenaar  
Groote Molen in Zoeterwoude  
Zelden van Passe in Zoeterwoude 
 
Zie voor adressen en bereikbaarheid het ‘molenoverzicht’ op: 
www.rijnlandsemolenstichting.nl 
 
 

http://www.rijnlandsemolenstichting.nl/

