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Stichting “De Waterdief” 

 

Beleidsplan 2022-2026: 

 

Inleiding 

Van 1731 tot 1926 heeft poldermolen ‘De Waterdief’ gestaan aan de Busch en Dam 

(voorheen de Nieuwedam) te Uitgeest. De molen maalde vanuit de Woudpolder 

water in naar de aan de andere zijde gelegen polder de Honderd Morgen. Omdat 

deze hoger lag, had hij ’s zomers gebrek aan water.  

Oorspronkelijk heette hij  De Dammermolen en De Slof, maar omdat hij water pikte 

uit de Woudpolder werd hij later De Waterdief genoemd. 

De Nieuwedam is nog altijd goed zichtbaar in het landschap. Halverwege kruist het 

watertje de Kil de dam. Het laatste stukje water van het Cromme IJe dat hier ooit lag. 

Op dit kruispunt stond de molen.  

De bewoner van de nabij gelegen boerderij heeft het initiatief genomen de molen te 

herbouwen om de historische betekenis van de Nieuwedam te versterken. 

Stichting De Waterdief heeft dit initiatief overgenomen. 

 

 

Strategie 

In onze stichtingsakte staat als doelstelling omschreven: 

 

“Het behouden van cultureel erfgoed van de dijken om het IJ en het verrichten 

van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin 

verband houden” 

 

Daarnaast streven wij de belangstelling voor dit cultureel erfgoed en interesse in de 

geschiedenis van de molens te stimuleren.  

 

De stichting heeft geen winstoogmerk en ingeval van ontbinding wordt aan een 

eventueel batig saldo een bestemming gegeven zoveel mogelijk overeenkomende 

met het doel van de stichting.  

 

 

Activiteiten 

Voor het behouden van cultureel erfgoed van de dijken om het IJ, zal de stichting de 

volgende activiteiten ondernemen: 

• Het herbouwen van de molen “de Waterdief”. 

De molen is gedocumenteerd in het “Groot Volkomen Molenboek”. Hierin 

staan een paar tekeningen waarop de afmetingen en inrichting is vastgelegd. 

Hiermee hebben we hem goed kunnen reconstrueren om hem zo 

oorspronkelijk mogelijk te herbouwen en het vakmanschap van het 

molenbouwen levend te houden. 
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• Het draaiende houden en het onderhouden van de molen na realisatie. 

Zodra de molen gereed is gaan we geïnteresseerde begeleiden in hun 

opleiding tot molenaar en molenmaker. Om hierna het molenleven van weleer 

weer beleven en zichtbaar te maken voor de bezoekers. 

 

Daarnaast streeft de stichting naar een stimulans in dit culturele erfgoed en interesse 

in de geschiedenis van een molen als zodanig. De stichting zal de volgende 

activiteiten ondernemen: 

• Om te ervaren welke vaardigheden nodig zijn bij de bouw van een molen, 

zullen vrijwilligers en scholen betrokken worden tijdens het herbouwen. 

• Na realisatie zal de molen dienen als ontvangst voor groepen 

(basis)schoolkinderen en andere geïnteresseerden. Bezoekers van de molen 

kunnen het traditionele werken op en aan de molen beleven alsof zij in een 

buitenlucht museum staan. Een aantal weekenden is de molenwerf gratis te 

bezoeken, dit zal op de website worden vermeld. 

• Ook zal de stichting middels sociale media en de website www.dewaterdief.nl 

informatie over de molen en het cultureel erfgoed verspreiden.  

• Er zal worden deelgenomen aan nationale molendagen.  

 

De stichting verwerft haar inkomsten om de bovenstaande activiteiten te financieren 

door middel van: 

• Individuele sponsors / giften.  

Als je vriend van de Waterdief wil worden, minimale donatie € 100,- ,ontvang 

je een bijkomend welkomstpakket. 

• Het verkrijgen van deelnemers en/of bedrijven aan het sponsorpakket 

Wij maken gebruik van verschillende sponsor-methodes.                                            

Brons (> €250,-), zilver (> €500,-) en goud (> €1000,-) 

• Het verkrijgen van een subsidie 

 

De stichting kent een bestuur van vier leden die de zaken van de stichting behartigen 

en de gelden beheren, zij vergaderen periodiek en maken verslag van deze 

bijeenkomsten.  

Het bestuur zal jaarlijks een overzicht van het afgelopen bestuursjaar publiceren met 

daarin een inzicht in inkomsten en uitgaven. Het bestuursjaar loopt van 1 januari tot 

31 december. Tevens zal het bestuur nieuwsbrieven maken en een actuele site 

beheren. 

Beloningsbeleid bestuurders van de stichting: het bestuur ontvangt geen beloning 

voor haar werkzaamheden. 
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Bestuur 

Het bestuur van de "Stichting De Waterdief" bestaat uit: 

  

• Ton Komen : voorzitter 

• Cees van Luit : secretaris 

• Rob van den Berg : penningmeester  

• Michiel van Duin : bestuurslid  

 

 
Contactgegevens 

“Stichting De Waterdief" 

Busch en Dam 8b  

1911MS, Uitgeest 

De website: http://www.dewaterdief.nl 

Het emailadres: info@dewaterdief.nl  

 

Kamer van Koophandel nummer: 86250558. 

 

Belastingdienst, RSIN stichting: 863910063 

 

 

Uitgeest, 10 januari 2023 

 

 

 

 


