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Molenschuur De Paauw
in Nauerna heeft weer
een molen. Molen De
Haan, aangevoerd over
water, werd gisteren
vanaf de boot op zijn
nieuwe plek gehesen.

De molenstomp stond jarenlang naast de A7.

De Haan wordt over de dijk gehesen.
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Spectaculaire tocht met obstakels
José Pietens
Nauerna ✱ Over water een molen
van West-Friesland naar de Zaanstreek verhuizen: je maakt het niet
vaak mee en je zult het ook niet
meer meemaken, zegt de Zaanse
restaurateur Bart Nieuwenhuijs.
,,De molens in Nederland zijn
Rijksmonumenten, dus die mag je

De molen werd afgelopen zaterdag op de A7 op een dieplader geladen.

niet verplaatsen. Wij hadden geluk,
want molen De Haan was nog geen
monument.’’
De molenromp stond sinds 2009
langs de A7, bij afslag Abbekerk.
Eigenaar Klaas de Leeuw uit Schagen had er meerdere plannen voor
ontwikkeld, maar geen ervan werd
uitgevoerd. Stichting Zaanse Pakhuizen liet ruim een jaar geleden
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haar oog op de 19e-eeuwse molen
vallen. Hij past prima naast De
Paauw in buurtschap Nauerna, de
molenschuur die onlangs in opdracht van de stichting door Nieuwenhuijs is gerestaureerd. Over de
weg was het verhuizen van de
molen niet te doen. Er was geen
enkele obstakelroute te vinden.
Overal zijn portalen en verkeers-

lichten waar de molen niet onderdoor kan. De molen op zijn kant
leggen kon evenmin; de constructie is immers gebouwd om te staan.
Leg je hem neer, dan kan ie inzakken. Voor het stukje van de A7 naar
Wieringerwerf werd afgelopen
zaterdag ’de gok’ genomen. Aanvankelijk zou de boot meteen gaan
varen, zodat de molen maandag op

De molenboot voer woensdag langs de vuurtoren van Marken.
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de plaats van bestemming zou zijn.
En toen doken er toch obstakels
op: vanwege de storm werd het
transport uitgesteld. Afgelopen
woensdag voer de ’molenboot’ via
het IJsselmeer naar Zaandam om
donderdag naar Nauerna te gaan.
Bij de brug bij Vrouwenverdriet
werd het even spannend: er was
slechts 20 centimeter speling tus-

sen brug en molen. Uit voorzorg
had Nieuwenhuijs een deel van de
molen verwijderd. Het lossen van
de zeventien ton zware molen nam
gisteren langer in beslag dan gedacht. De eerste twee kranen waren
niet geschikt voor de slappe en
smalle dijk. Pas aan het eind van de
dag wist een derde kraan de molen
naast de schuur te zetten.

Nauernasche Vaart met De Paauw en de boot met molen.
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Bij de krappe brug bij Vrouwenverdriet werd het even spannend.
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