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In deze nieuwsbrief 
 

NL doet, de Open Molendagen, koninklijke onderscheiding voor Bonny Alberts, de 

Molenbiotoop en werving nieuwe bestuursleden.  

 

 

 



 

Krijtmolen weer klaar voor het nieuwe seizoen na NL DOET 
 

Half maart organiseert NLDOET jaarlijks een schoonmaak- en activiteiten dag 

waarop bedrijfsteams een actieve bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van 

monumenten en andere gebouwen. ‘De grootste Vrijwilligersactie van Nederland’ 

noemen ze het zelf. Voor de Krijtmolen is dit jaarlijks de dag waarop de molen weer 

klaargestoomd wordt voor het nieuwe seizoen. Dit jaar bood het energie-

adviesbureau Spectral uit Landsmeer zich aan om de Krijtmolen onder handen te 

nemen. Ondanks het wisselvallige en koude weer, slaagde dit internationale 

gezelschap van jonge mensen erin om zowel de binnen- als de buitenkant van de 

molen flink te schrobben en te boenen – mede dankzij de grondige voorbereiding van 

de nieuwe bestuursleden Hans van der Eijk en Henk Bosman, en de voortreffelijke 

catering van een ander bestuurslid – Margot van der Veer. Na afloop was er 

natuurlijk tijd voor een foto.... 



 

Veel bezoekers tijdens Molendagen van 13 april en 11 en 12 mei 

 

Het koele weer, als gevolg van de ongebruikelijk lange periode van noorden- en 

oostenwind, heeft nauwelijks invloed gehad op de belangstelling voor de Krijtmolen. 

Dankzij de flinke wind maalden de molenstenen op beide molenweekends er weer 

knarsend op los, en konden we alle zeilen bijzetten. 

Op 13 april kwamen er ruim 200 bezoekers, waaronder een flink gezelschap 

molenaars uit Groningen, die zich door hun voormalige provinciegenoot Harm-Ydo 

Hilberdink uitvoerig lieten voorlichten en rondleiden.  

Tevoren hadden we alle gidsen gevraagd te komen, waaronder de vier nieuwe 

gidsen die de molen dit jaar telt: Marc Staljanssens, Chris Box, Henk Bosman en 

Hans van der Eijk. We hadden ons voorgenomen om een aantal klusjes op te pakken 

die tijdens NLDoet waren blijven liggen, maar het werd drukker dan verwacht – en 

tja: de klant gaat vóór....  

Ook afgelopen weekend, 11 en 12 mei, liep de teller flink op. In totaal bezochten ruim 

500 mensen de Open Molendagen – waaronder uiteraard de ruim 70 mensen die 

voor een speciale gelegenheid kwamen... 

 

 

Koninklijke Onderscheiding voor Bonny 

Alberts 

 

Zaterdagochtend 11 mei, om 11 uur, liep Bonny 

Alberts (78) ‘toevallig’ even binnen bij de Krijtmolen 

aan de Noordhollandschkanaaldijk in Amsterdam-

Noord. Het was Open Molendag, en haar dochter 

Jet had haar uitgenodigd om wat mooie foto’s van 

haar te maken op een paar karakteristieke plekken 

in Noord, waar ze haar hele leven op veel plekken 

actief is geweest. Even toevallig stond Pieter 

Hettema (voorzitter) haar op te wachten en nodigde haar uit om verder te komen. 



Toen Bonny de Molenzaal betrad, zaten daar ruim 70 mensen op haar te wachten. 

Onder klaterend applaus stapte ze beduusd de zaal binnen, en drong tot haar door: 

hier gaat iets bijzonders gebeuren.  

Direct daarna nam Touria Meliani, wethouder van Monumentenzorg, met ambtsketen 

om, het woord. Zij prees Bonny Alberts voor de talloze maatschappelijke activiteiten 

die ze in haar lange actieve leven in Amsterdam-Noord verricht heeft: vanaf 1965 

was ze mede-initiatiefnemer van de Buiktuin, actief in het wijkopbouwwerk, in het 

bestuur van de Krijtmolen, de Provinciale 

Staten en Historisch Centrum Amsterdam 

Noord, voortrekker van Amsterdam Noord 

Toegankelijk en van talloze andere 

initiatieven om Amsterdam Noord leefbaar en 

toegankelijk te maken en te houden.  

Niemand (behalve Bonny Alberts zelf...) was 

dan ook verbaasd toen de wethouder haar 

daarna namens ZKH Willem Alexander een 

koninklijke onderscheiding 

opspeldde.  Vervolgens prezen ook Pieter 

Hettema en Marijke van Schendelen 

(voorzitter PvdA-afdeling Noord) Bonny voor 

haar deskundige en betrouwbare inzet in de 

vele jaren (44 jaar Krijtmolen, bijna 50 jaar PvdA) dat ze zich voor hun organisaties 

heeft ingezet.  

Daarna werd Bonny Alberts uitgenodigd om het eerste 

stuk taart aan te snijden, en bleef het nog lang gezellig en 

druk in en rond de Krijtmolen, met zoveel mensen van 

maatschappelijke organisaties, politiek, buurt en familie, 

die allemaal in het complot zaten om haar de eer te 

geven die haar na zoveel jaar maatschappelijke activiteiten toekomt.  

 

 

 



Molenbiotoop – a continuing story... 

 

Eerder hebben we u geïnformeerd over het getouwtrek met de Gemeente 

Amsterdam over de molenbiotoop. De Gemeente had ‘even niet opgelet’ bij de bouw 

van Startblok Elzenhagen, in het nieuwe Elzenhagen-zuid, aan de oostzijde van het 

kanaal, waardoor er drie gebouwen gerealiseerd zijn die hoger zijn dan de 

Molenbiotoop toestaat. Gevolg is dat de krijtmolen minder wind vangt vanuit die 

hoek. Wij hebben de gemeente voorgesteld om dit te compenseren door elders in 

Elzenhagen-zuid lagere gebouwen neer te zetten, zodat we vanuit die hoek méér 

wind kunnen vangen.  

De gemeente zegde toe daar wel voor open te staan, maar sinds enkele weken 

schermen ze met een nieuw vleermuizen-onderzoek waaruit zou blijken dat er zich 

rondom de Buiksloterdijk een kolonie (beschermde) dwergvleermuizen bevindt die tot 

voor kort dwars door Elzenhagen-zuid naar de Noorderbegraafplaats trok om te 

foerageren. Omdat de gemeente bezig is met het bouwrijp maken van de grond zijn 

er - zonder rekening te houden met dwergvleermuizen!- al flink wat bomen gekapt. 

Nu komen ze ineens met het voorstel een nieuwe bomen- en heesterroute aan te 

leggen. En laat die nou nèt op en langs de Buikslotermeerdijk gepland zijn – en de 

afspraken over de Molenbiotoop doorkruisen.  

Wij hebben een moeizaam overleg gehad met de Gemeentelijke vleermuizen-

adviseur - die onvermurwbaar slechts één waarheid kent: die van Europese 

richtlijnen voor de vleermuizen. In dat gesprek hebben we een alternatieve route 

aangedragen die minder impact heeft op de molenbiotoop. Na lange aarzeling heeft 

hij toegezegd dat alternatief te zullen onderzoeken, maar veel hoop gaf hij ons niet.  

We realiseren ons dat we met beschermde (maar overigens niet erg zeldzame) 

dwergvleermuizen te maken hebben – maar stellen daar ook iets tegenover: van 

onze Krijtmolen is er in de hele wereld maar één – en die staat hier, aan de 

Noordhollandschkanaaldijk! We hopen dat de Gemeente een ruimere blik heeft dan 

haar adviseur.  

To be continued..   

 

 



KRIJTMOLEN ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 

Krijtmolen d' Admiraal uit 1792 is de enige nog bestaande krijt- en trasmolen ter 

wereld én het oudste industriële monument van Amsterdam Noord. Sinds de 

restauratie in 1965 zetten bestuur en molenaar, samen met een hechte groep 

vrijwilligers, zich in voor behoud van dit cultureel erfgoed. Deze unieke molen is 

regelmatig open voor publiek. Daarnaast vervult de Krijtmolenzaal een bijzondere rol 

als trainingsruimte, als vergader- en trouwlocatie, worden er Krijtconcerten 

gehouden, jubilea gevierd en vinden er uitvaartplechtigheden plaats. 

  

Met ingang van mei/juni zoekt het bestuur van de Krijtmolen 2 nieuwe leden voor 

communicatie en secretariële zaken 

 

De werkzaamheden vergen gemiddeld 4 à 6 uur per maand, waarbij het in de zomer 

drukker is dan in de winter. Naast bestuursvergaderingen (6 x per jaar) zijn 

bestuursleden ook actief op Open Molendagen, bij overleg met de gemeente 

Amsterdam en de Molenfederatie, en houden ze zich bezig met de uitvoering van 

zaken uit hun eigen portefeuille (nieuwsbrief en website, organisatie en verslagen).  

 

Bent u geïnteresseerd dan kunt uw reactie richten aan voorzitter@krijtmolen.nl t.a.v. 

Pieter Hettema en Margot van der Veer.  

Nadere informatie http://www.krijtmolen.nl of tel.nr 020-4945990 

 

 


