
Het transport
Zaterdag ochtend 28 november om 07:30 was het eindelijk zo 
ver, het molenlijf van molen De Haan ging op transport. 
Eerst werd De Haan op een dieplader geladen om van zijn plek 
in Abbekerk, waar hij reeds sinds 2009 in het weiland stond, 
richting de snelweg gebracht te worden. 

Daar werd De Haan overgeladen van de ventweg naar een 
andere dieplader die klaar stond op de snelweg. 
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Van de redactie
In navolging op onze nieuwsbrief van 25 november jongstleden, kunnen wij u vertellen dat het transport 
van het molenlichaam van molen De Haan goed is verlopen en dat De Haan zonder kleerscheuren op zijn 
definitieve bestemming is aangekomen. Het was een zeer bijzonder spektakel waar wij u graag, als trouwe 
lezer van onze nieuwsbrief, meer over willen vertellen. Wij hebben meer dan voldoende beeldmateriaal 
bijgevoegd, zodat u het transport van begin tot einde goed kunt volgen. 

Als u nog opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief, mailt u dan naar de redactie: 
zaansepakhuizen@outlook.com
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Liggend ging De Haan verder richting het haventje van Oude 
Zeug 20 km verderop, waar het molenlichaam staand op een 
dekschuit werd gezet, klaar voor transport. 

Door de harde wind moest het transport over het water 
uitgesteld worden. Uiteindelijk vertrok men op woensdag 2 
december vroeg in de morgen. 
De tocht over het water verliep via het IJsselmeer, Marker-
meer, buiten IJ, De Oranje Sluizen en het IJ naar De Voorzaan. 
Hier werd het konvooi  aangemeerd voor de nacht.

De volgende dag, donderdag 3 december, ging het transport 
verder via De Zaan en De Nauernasche Vaart naar de eindbe-
stemming te Nauerna waar in de namiddag werd afgemeerd. 

Op vrijdag 4 december in de namiddag is het molenlijf van de 
Haan van de ponton naar zijn tijdelijke plek gehesen.

Het is tijdens het transport een aantal keren best spannend 
geweest! Op de dijk richting de A7 leek de dieplader bijna te 
gaan kantelen. Onderweg over het water paste het molen-
lichaam samen met de boot nauwelijks door de openstaande 
bruggen, zeker bij de brug bij Vrouwenverdriet paste het 
maar net. En ook het plaatsen van De Haan vanaf de ponton 
op zijn tijdelijke fundering kostte de nodige moeite. Pas de 3e 
kraan was in staat om De Haan op zijn plek gezet te hijsen!


