
 
 

Stichting de Sterremolen  
Verslag erfgoed- en cultuurprogramma 2019 - Molen de Ster 

 
Algemeen 
In 2019 vond er wederom een erfgoed- en cultuurprogramma in en om Molen de Ster plaats. De locatie is een 
uniek, kleinschalig cultuurpodium in een historische houtzagerij, midden in Utrecht. De doelstelling van 
Stichting de Sterremolen is o.a. het organiseren van culturele activiteiten, waardoor Molen de Ster als een 
levend monument ervaren wordt. Het jaar opende op 11 januari met een uitverkocht Vegan Jazz Club en sloot 
af met het Internationaal Kamermuziekfestival 2019 op 29 december.  
 
 
Activiteiten 
In 2019 zijn 81 evenementen gepland, exclusief de reguliere zaterdagopenstelling van de molen. Een zevental 
evenementen kon geen doorgang vonden, o.a. door weersomstandigen. Totaal hebben er 74 wel 
plaatsgevonden tegen 79 in 2018. Een bijna gelijk aantal ondanks het wegvallen van belangrijke 
partnerschappen zoals Ekko en TivoliVredenburg in verband met geluidsbeperking.  
 
Voor een compleet overzicht van de activiteiten en de bezoekersaantallen, zie de laatste pagina van dit 
verslag. De activiteiten waren vaak kleinschalig en niet muziek-gerelateerd. Een inhoudelijker overzicht van de 
activiteiten bij de molen is hieronder (bijna) geheel chronologisch weergegeven, d.m.v. de flyers (4 x 10.000 
per oplage huis aan huis verspreid), foto impressies, posters (zeefdruk) en Youtube video’s. Tevens zijn de 
publiciteit, opkomst, evaluatie inhoudelijk en conclusie daarin verwerkt. De financiele eindafrekening van het 
erfgoed- en cultuurprogramma 2019 is opgemaakt en wordt separaat verzonden.  
Gelet op meer recente ontwikkelingen in 2020 wijzen wij eenieder op de pagina Toekomstperspectief n.a.v. 
ontwikkelingen in 2020: Bestuurlijke heroriëntatie en koerswijziging per 2021.  
 

  



Overzicht activiteiten Januari - Februari 2019: 

 
 

  



Overzicht activiteiten lente 2019: 
 

 
 
  



Overzicht activiteiten zomer 2019: 
 

 
 

  



Overzicht activiteiten najaar 2019: 
 

 
 
  



Foto’s van enkele evenementen in 2019: 
 

 
 
11 Januari - het uitverkochte Vegan Jazz Club met Buma Boy Edgar Prijswinnaar Martin Fondse en Young VIP 
Kika Sprangers. 
 
 

 
 
13 Januari Culturele Zondag - Nieuwjaarsduik met het fantastische Dr. Jordan Institute. 



 
 
14 April - Culturele Zondag Go West: Erf. Waarbij muzikanten, dichters, dansers en woordkunstenaars van 
alle prachtige hoeken van de Molen gebruik maakten om optredens te geven. 
 

 
 
7 Juli - De Houtmarkt op het molenerf, met muzikale begeleiding van de Utrechtse flamencogroep 
Contratiempo. 



 
 
4 Augustus 2019 - Samenwerking met De Voorkamer ‘On The Spot’, met optredens binnen, buiten, spelletjes 
en een heerlijke BBQ. 
 

 
 
9 augustus: Het uitverkochte Cinema Buiten met ‘t Hoogt, dat wegens de slechte weersomstandigheden 
binnen in de zagerij plaatsvond. 



 
 
8 September - Gaudeamus @ Molen de Ster met optredens van The Water Trio en Koen Boeijinga. 
 

 
 
Publiciteit 
 
Offline 
Het cultuurprogramma van Molen de Ster was, fysiek en digitaal, duidelijk zichtbaar. Vier keer ontvingen alle 
bewoners van Utrecht West een flyer met het programma van Molen de Ster. De posters hingen op 
ontmoetingsplekken in Utrecht West en in het centrum. Per activiteit werden alle lokale media aangeschreven. 
Een aantal activiteiten waren onderdeel van grotere programma’s en werden meegenomen de offline 
flyers/programmaboekjes van onze partners zoals als Culturele Zondag Go West, Gaudeamus Muziekweek en 
Lombok Festival. 

 
Als vervolg op de ‘pilot’ van vorig jaar, waren er verschillende zeefdrukposters door de Lombokse grafisch 
ontwerper Sjoerd Wenting ontworpen. Per ontwerp werden er zo’n 80 posters door de Utrechtse drukkerij 
Kapitaal gezeefdrukt en vervolgens door de stad verspreid. Deze werden vol enthousiasme ontvangen door 
bezoekers, organisatoren en artiesten. Ook werd de achterliggende gedachte van deze campagne moeiteloos 
door hen begrepen: bij een locatie waar ambacht in stand wordt gehouden hoort ook promotie die een 
ambacht in stand houdt. Het process was echter erg arbeidsintensief en niet goedkoop, waarvoor er voor 
gekozen is om het bij onderstaande serie te laten.  



 
 

 
  



Website 
Van januari tot eind oktober 2019 werd onze homepagina www.molendester.nu meer dan 46.000 keer 
bezocht, de agenda is na de hompagina het drukst bezocht met meer dan 30.000 bezoekers. Ter vergelijking 
met dezelfde periode het jaar ervoor, was dit 31.000+ voor onze homepagina en 22.000+ voor onze agenda. Er 
zit dus een stijgende lijn in de zichtbaarheid en bekendheid van de molen, waarbij het cultuurprogramma zeer 
populair is en een grote rol speelt. 
 
Social Media 
Op social media groeit de bekendheid van het monument en is het afgelopen jaar flink gegroeid. momenteel 
volgen bijna 4.400 volgers de facebookpagina en 845 op instagram. Dit is het resultaat van onze constante 
stroom van afwisselende, visueel aantrekkelijke posts en het regelmatiger inkopen van social media 
advertenties.  
 
Videos 
Om aan de buitenwereld te kunnen laten zien hoe een culturele dag of avond in Molen de Ster er uit ziet, werd 
er belang gehecht aan aftermovies en andere promofilmpjes. Verschillende (vrijwillige) videografen en editors 
maakten deze audiovisuele content, zodat deze gebruikt konden worden op de website, in online campagnes 
op social media, of om toekomstige evenementen te kunnen promoten. De aftermovies zijn veelal 
rechtstreeks op facebook bekeken, het youtube kanaal van Molen de Ster wordt met name gebruikt als 
archief. 
 
Dyve Media - Molen De Ster 23 Februari 2019 Live EP Release Daphne 
https://www.youtube.com/watch?v=zKMBCBiEx-o 
 
Sofar Sounds - Dieter van der Westen  
https://www.youtube.com/watch?v=9nfUsh  2MRZA 
 
Sofar Sounds - Sneaky Bones 
https://www.youtube.com/watch?v=N5Z8_sXhurY 
 
Dyve Media - Molen De Ster Culturele Zondag 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=pGboBP1oF7I 
 
Stingray - Con Brio - Body Language & Too Lit 2 Quit | A SONGBOOK SESSION 
https://youtu.be/WguR2XQAKPk 
 
 
Financiën 
 
De eindafrekening van het erfgoed- en cultuurprogramma 2019 is opgemaakt en wordt separaat verzonden. 

 
Opkomst 
 
In 2019 bezochten ruim 10.000 bezoekers de molen, waarvan 8.780 bezoekers het erfgoed- en 
cultuurprogramma. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 2018.  
 
De drukste momenten in het jaar waren tot nu toe de KLM Urban Trail (zo’n 2800), het Bier & Cider Festival 
(zo’n 850), het Jubileumfeest (300), de Houtmarkt (350) en Wintermarkt (700).  
 
Bezoekers bij de molen zijn gemengd en varieerde van studenten, yuppen, Nederlanders met een 
migratieachtergrond, tot aan gezinnen met jonge kinderen. Verrassend veel bezoekers waren niet afkomstig 
uit Lombok; dit was ±50% van het totaal. Achteraf spraken zij positief over de molen als bijzondere plek met 
een interessant cultuurprogramma.  



Evaluatie inhoudelijk 
 
Doordat er in 2018 een aantal geluidsklachten uit de buurt waren, hebben we in 2019 zowel een akoestisch 
onderzoek laten uitvoeren, als dat we zelf een onderzoek in de buurt hebben uitgevoerd. Door met de buurt, 
huis aan huis, te gaan praten om te kijken waar frustraties liggen, is onze band met omwonenden sterk 
verbeterd. Dit onderzoek is te lezen als meegestuurde bijlage: Verslag Buurtonderzoek Tevredenheid Molen de 
Ster. Een deel van het muziekprogramma begin 2019 is vanwege de nieuwe geluidsbeperkingen geannuleerd. 
Uiteindelijk is de cultuurprogrammering aangepast door akoestischer te programmeren en partnerschappen 
waarbij versterkte muziek de hoofdfocus was, stop te zetten (TivoliVredenburg en Ekko). Andere, nieuwe 
partnerschappen zijn gevormd zoals met ‘t Hoogt (cinema) en Joe Washington (storytelling). We hebben tot op 
heden geen klachten meer over het geluid ontvangen. 
 
Een andere positieve ontwikkeling binnen de organisatie, is het aannemen van communicatiemedewerker 
Lotte Drouen. De marketing voor het cultuurprogramma is een stuk gestructureerder geworden, wat terug te 
zien is in onze groeiende online zichtbaarheid en bereik. Doordat er nu een duidelijke marketingstrategie en 
structuur is, is er de mogelijkheid om het marketingteam uit te breiden met nieuwe communicatievrijwilligers 
en deze goed te kunnen begeleiden. 
 
Een aantal zaken kunnen in de toekomst nog verbeterd worden. Er is een wanverhouding tussen het 
beschikbare budget ten opzichte van tijdsinvestering van de organisatie. Deze constructie is uiteindelijk een 
belangrijke oorzaak geweest voor het vertrek van de cultuurcoördinator/programmeur, Marloes Stofferis. Eind 
2019/begin 2020 is door het bestuur en (interim) coördinator Rinske Bouwman gewerkt aan een andere opzet 
voor 2020.  
 
En tot slot: soms vielen de bezoekersaantallen tegen voor concertprogrammering met eigen kaartverkoop. De 
verstilling van de optredens betekende veelal een zittende opstelling, waardoor de capaciteit van de zagerij 
kleiner werd, wat voor een lagere (potentiële) winstmarge zorgde en een lager programmabudget. Het 
programmeren was uitdagender dan in 2018: niet alleen moesten de acts van hoge kwaliteit zijn, betaalbaar 
zijn, voldoende publiek trekken en in het artistieke plaatje van de rest van het programma passen, maar ook 
moesten ze zich dus aan de strenge geluidsbeperkingen houden (volledig akoestisch, incl. stem, bas, toetsen). 
Om deze reden wordt er gekeken of de eigen programmering in het cultuurprogramma in 2020 een andere 
focus krijgt, bijvoorbeeld meer theater. 
 
 

Conclusie 
 
Op basis van de hiervoor genoemde resultaten, aantallen en meningen kan gesteld worden dat het Molen de 
Ster cultuurprogramma 2019 een succes was. De opkomst was hoog, de waardering groot en de organisatie 
was goed op elkaar ingespeeld.  
 
 
 
 
  



Toekomstperspectief n.a.v. ontwikkelingen in 2020:  
Bestuurlijke heroriëntatie en koerswijziging per 2021  
 
Het succes van onze activiteiten meten wij onder meer af aan het aantal bezoekers, de betrokkenheid, inzet en 
waardering vanuit de buurt en in het licht van de doelstellingen, prioriteiten en (financiele) risico’s van de 
stichting als geheel. Op basis van de resultaten over 2019 is aanvankelijk vol enthousiasme het 
vervolgprogramma Molen de Ster 2020 ingezet.  
 
Maar op grond van een bestuurlijke heroriëntatie, mede gevoed door de feedback op de 
meerjarensubsidieaanvraag cultuur en corona is recent door het bestuur van stichting De Sterremolen 
besloten geen twee-jarensubsidie aan te vragen voor onze culturele activiteiten. Dit is wellicht een verrassing 
voor velen en dat was het voor het bestuur van de stichting eigenlijk ook. De afgelopen tijd hebben de 
bestuursleden, mede geïnspireerd door frisse blikken van nieuwe bestuurders, goed gekeken hoe de 
ontwikkelingen waren bij ons cultureel programma en wat onze prioriteiten zouden moeten zijn.  
 
De opdracht voor cultuur hebben we als stichting in 1988 neergelegd bij Stadsherstel (zij namen toen de molen 
van ons over), de cultuurprogrammering kwam toen te liggen bij de bewoners, daarna weer bij Stichting De 
Sterremolen (op verzoek van Stichting Molen de Ster om zo een beter cultuurprogramma te krijgen). Wij 
hebben er toen flink aan getrokken en ons hele vermogen daarin geïnvesteerd. Dat heeft tot goede resultaten 
geleid denken we, maar zorgde ook dat we ons te weinig richten op waarom we bepaalde zaken organiseren 
en dat andere zaken wat bleven liggen. Daarnaast heeft corona gezorgd voor veel problemen en 
onzekerheden. 
 
We gaan nu onze prioriteiten vaststellen en rond de jaarwisseling zullen we zien waar de mogelijkheden liggen 
op cultureel gebied. Het cultureel programma van 2020 wordt uiteraard wel afgemaakt zei het met 
aanpassingen vanwege de beperkingen van de corona-maatregelen. In 2021 zullen we zeker wel culturele 
activiteiten organiseren, maar meer op projectbasis. We gaan ons daarnaast meer richten op culturele 
erfgoedactiviteiten. 
 
We laten zeker nog van ons horen over wat we op cultureel gebied gaan organiseren in 2021. Hopelijk zorgt 
dat ervoor dat we ook voor toekomstige subsidies op cultureel gebied in aanmerking kunnen komen. 
 
  



Stichting de Sterremolen bedankt: 
 
Bedrijf Molen de Ster; Inaria Kaisiëpo, Mikkie Roos 
‘t Hoogt; Miranda van Gelder 
Gaudeamus Festival; Martijn Buser 
Koekoek 030 Festival; Thijs van Elten 
Lombok Festival; Hanan de Saïn & Iris Vos 
De Vorlesebühne; Bernhard Christiansen 
The Secret Society of Twisted Storytellers / hiSTORY, herSTORY, mySTORY, theirSTORY, ourSTORY; Joe 
Washington 
De Voorkamer; Esther Smeenk & Pim van der Mijl 
SUP school Domstad; Yvonne Timmermans 
Poules & Boules; Friso Wiersum Corinne Meijers 
Kitchen Punx; Margherita Rossi 
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht; Marjon Koenekoop 
Gemeente Utrecht; financiering 
Provincie Utrecht; financiering 
Elise Mathilde Fonds; financiering 
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht; financiering 
Stichting Utrecht Wereldmuziek; financiering 
Culturele Zondagen; financiering 
We Are Public; Welmoed Terpstra 
Dyve Media, Thomas Duiker; Video’s 
Matthijs Wolters; Foto’s 
Steyn van Scheppingen; Foto’s 
Sjoerd Wenting; Vormgeving zeefdrukwerk 
Kapitaal; Drukwerk zeefdrukwerk 
 
En natuurlijk alle bezoekers, erfbewoners, vrijwilligers en  betrokkenen die het programma bij Molen de Ster 
tot nu toe mogelijk hebben gemaakt! 
  



 

Dag Datum Evenement Bezoekers
1 Vr 11 jan Vegan Jazz Club Uitverkocht 60
2 Zo 13-1 Culturele Zondag - Nieuwjaarsduik: Dr. Jordan Insitute 60
3 Vr 1-2 Celano / Badenhorst / Baggiani 15
4 Zo 3-2 Kitchen Punx: Vegan Tapas Uitverkocht 90
5 Za 9-2 De Vorlesebühne: Het is de zesjescultuur 49
6 Za 23-2 EP Release: Daphne Uitverkocht 130
7 Zo 24-3 Guerilla Dance Project op erf 40
8 Zo 10-3 Koekoek 030 Festival: Siebe Palmen 35
9 Za 31-3 Terrasconcert Reinis ‘Young’ Jaunais 40

10 Za 6-4 Opening Terrasseizoen met Gayle Skidmore 40
11 Zo 7-4 The Secret Society of Twisted Storytellers 40
12 Za 13-4 Terrasconcert Mercy James 20
13 Zo 14-4 Culturele Zondag: Go West! - Erf 250
14 Za 20-4 De Kift Combo en De Vorlesebühne Uitverkocht 140
15 Zo 21-4 Pasen 50
16 Ma 22-4 Pasen 50
17 Za 27-4 Koningsdag 100
18 Za 4 mei Terrasconcert Jasper Schalks 20
19 Za 11-5 Nationale Molendag 250
20 Zo 12-5 Moederdag 50
21 za 18-5 Stand Up Paddle clinic op het water. 15
22 za 18-5 Poules et Boules épisode 23 100
23 zo 19-5 Kitchen Punx: Vegan Tapas 90
24 za 25-5 Terrasconcert Terence Roelofsen 30

woe 29-5 Aan Tafel met Mosaico Ensemble door band geannuleerd 0
25 za 8-6 Poules et Boules épisode 24 20
27 za 8-6 Terrasconcert Kinsmit 10
28 za 15-6 Stand Up Paddle clinic op het water 30
29 za 15-6 Terrasconcert Lucie de Droom 20
30 za 15-6 De Vorlesebühne: Laten we geld liefde noemen 60
31 zo 16-6 KLM Urban Trail 2800
32 za 22-6 Molen de Ster viert feest! 20 jaar 300
33 za 22-6 De Duurzame Week: Solar Cinema 40
34 zo 23-6 Queer Film Festival: A Single Man 40
35 woe 26-6 Queer Film Festival: Erik & Erika 26
36 za 29-6 Bier & Cider Festival 850
37 zo 30-6 The Secret Society of Twisted Storytellers 15
38 za 6-7 Stand Up Paddle clinic op het water. 30
39 zo 7-7 Houtmarkt 350

za 13-7 Terrasconcert Sunshine’s got the blues geannuleerd ivm slecht weer 0
40 zo 14-7 Poules et Boules, épisode 25 40

za 20-7 Terrasconcert Gypsy Verband geannuleerd ivm slecht weer 0
za 27-7 Stand Up Paddle clinic op het water. geannuleerd ivm slecht weer 0

41 za 27-7 Erfconcert Nederlands Strijkersgilde 30
42 za 3-8 Poules et Boules, épisode 26 40
43 zo 4-8 On the Spot: De Voorkamer meets Molen de Ster 150
44 vr 9-8 Cinema Buiten: Cold War uitverkocht 70

za 10-8 Stand Up Paddle clinic op het water. geannuleerd ivm slecht weer 0
45 za 17-08 Terrasconcert: Marjolein Fokkema 25
46 za 31-08 Stand Up Paddle clinic op het water. 30
47 za 31-08 Terrasconcert: Sylvia Aimee 50
48 vr 06-09 Concert FIB & Greener Grass 100
49 zo 08-09 Gaudeamus 40
50 za 14-09 Open monumentendag 70
51 zo 15-09 HiSTORY, herSTORY, mySTORY, theirSTORY, ourSTORY 48
52 za 21-09 SUP-clinic op het water 30

za 21-09 terrasconcert dry lightning geannuleerd door artiest 0
53 vr 27-09 Izaline Calister, Ed Verhoeff en Angelo Verploegen 48
54 za 28-09 De Vorlesebühne: Hoed u voor algemeneriken 28
55 za 05-10 Poules et boules 30
56 za 05-10 Terrasconcert 16bis 20
57 zzo 06-10 Lezing: Utrecht begint hier (i.s.m. Het Utrechts Archief) 10
58 za 19-10 t Hoogt: Cine-Ident Mama Africa 46
59 zo 20-10 Culturele zondag: Alles kids 90
60 za 26-10 Nacht van de Nacht 35
61 zo 03-11 SENS Liedje voor een Dierbare 50
62 vr 08-11 Lombok Festival 95
63 vr 15-11 Dinerconcert Tess et les moutons uitverkocht 63
64 za 16-11 t Hoogt: Cine-Ident Goede Buren 21

zo 17-11 HiSTORY, herSTORY, mySTORY, theirSTORY, ourSTORY
geannuleerd door co-organisator persoonlijke 
omstandigheden 0

65 vr 22-11 Cross-over concert Nizar Rohanna Trio 65
66 za 23-11 De Vorlesebühne: Ze hebben het weer van ons afgepakt 33
67 zo 08-12 Wintermarkt 700
68 vr 13-12 Dinerconcert Mabassa 45
69 za 14-12 t Hoogt: Cine-Ident Bar Bahar 48
70 do 19-12 Album release Mevrouw Tamara 70
71 vr 20-12 Dion Nijland 5tet 40
72 zo 22-12 Koekoek 030 Festival: Potman Jr 16

73 di 24-12
De Vorlesebühne Kerstavond: En ze leefden nog heel lang 
en ontevreden 69

74 zo 29-12 Internationaal Kamermuziek festival 80

Totaal bezoekers exclusief openstellingen zagerij 8780

Overzicht programma Molen de Ster exclusief reguliere zaterdag openstellingen zagerij 2019


