
 

 

 

Trouwen in Molen De Adriaan 

  

Sinds 2004 is de eerste verdieping van Molen De Adriaan ook een gemeentelijke trouwlocatie. 

Inmiddels hebben meer dan 300 bruidsparen elkaar hier het ja-woord gegeven. 

Bestaat uw gezelschap uit niet meer dan 40-50 personen en zijn u en uw gasten in staat om de trap 

naar de trouwzaal op de eerste verdieping te nemen, dan kunt u in De Adriaan op unieke wijze in 

het huwelijksbootje stappen.  

 

 

Aankomst per auto 
De trouwauto met het bruidspaar kan tot de ingang van de molen voor komen rijden. De wagen kan 

tijdens de ceremonie naast de molen worden geparkeerd. De gasten kunnen hun auto of bus aan de 

Papentorenvest (betaald) parkeren. 

 

Reserveren trouw locatie en tijdstip 
Trouwen in De Adriaan is mogelijk op dinsdag tussen 10.00 uur ‘s morgens en 18.00 ‘s avonds. Op 

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag kunt u in De Adriaan trouwen om 10.00, 11.00 en 12.00 

uur en om 16.30 en 17.30 uur. Op zaterdag zijn er huwelijksvoltrekkingen mogelijk om 16.30 en 

17.30 uur.  

U dient eerst de Molen als trouwlocatie bij ons te reserveren. De Adriaan is een ‘goedgekeurde 

locatie’, desondanks dient eerst het formulier Verzoek keuzelocatie door u en ons ondertekend aan 

de Gemeenten te worden overhandigd, zodat u een “toestemmingsbrief” kunt krijgen van de 

Gemeente waarmee u de huwelijksceremonie kunt vastleggen. 

U kunt vooraf telefonisch (tel. 14023 of 023-5115115) informatie inwinnen bij de afdeling 

Burgerzaken en/of een afspraak maken voor het loket Huwelijkszaken. Veel is ook te vinden op 

https://www.haarlem.nl/trouwen . 

De ceremonie volgens het Keuze pakket eigen locatie is persoonlijk, met ruimte voor eigen inbreng. 

De voltrekking duurt maximaal 40 minuten. De gemeentelijke kosten bedragen maandag tot en met 

vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur € 627,00. Buiten deze tijden en op zaterdag betaalt u € 696,00. 

Deze en eventueel bijkomende kosten voldoet u bij de Gemeente. 

De kosten voor het gebruiken van de Molen als trouwlocatie bedragen € 242,00 inclusief BTW. Dit 

betaalt u aan Molen de Adriaan.Voor afwijkende tijdstippen geldt een tarief van € 363,00.  

                     

 

  

Bijna letterlijk in het huwelijksbootje stappen: de stellingmolen aan het 

Spaarne is ook prima per boot bereikbaar.  

Komt u per schip of sloep: Aanmeren en blijven liggen tijdens de ceremonie 

aan de kade vlak bij de Molen is mogelijk. 

https://www.haarlem.nl/trouwen
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Na afloop van de huwelijksplechtigheid is 

er voor het bruidspaar gelegenheid om 

zich in de openslaande deuren van de 

trouwzaal te laten fotograferen 

(bij de prijs inbegrepen). 

 

Proosten op het bruidspaar en/of aansnijden bruidstaart 

Na de huwelijksvoltrekking op de begane grond een glas Prosecco heffen op het bruidspaar voor 

een tarief vanaf € 100,00 (inclusief gebruik servies, Prosecco, BTW), gebaseerd op 40 personen. 

Voor het aansnijden van een (eigen) bruidstaart worden extra kosten berekend. Vraag naar de 

mogelijkheden. 

 

De Adriaan als locatie voor een fotoreportage 
 

 

Het is mogelijk om u als (aanstaand) bruidspaar door uw fotograaf te 

laten fotograferen op de molen. Maximaal één uur voor de 

huwelijksvoltrekking of tot een half uur na de huwelijksvoltrekking 

kunt u als bruidspaar met de fotograaf en een paar personen 

(bijvoorbeeld voor het begeleiden van de bruid op de steile trappen 

in de molen) naar de stelling. 

 

De kosten voor het vooraf gebruiken van De Adriaan als fotolocatie 

bedragen € 62,50 (inclusief BTW). Voor de foto-shoot na de 

huwelijksvoltrekking rekenen we € 31,25 (inclusief BTW). Hiervoor 

dient u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan uw huwelijk contact op te 

nemen met onze agendabeheerder.  

 

 

 

Als de Adriaan-molenaar beschikbaar is en de weersomstandigheden het toe laten, dan is het 

mogelijk tijdens uw huwelijk de molen te laten draaien of om de wieken in “vreugde stand” te 

zetten. De kosten hiervoor bedragen vanaf € 62,50. De Molen feestelijk versieren (zie foto op de 

volgende pagina) kost aanzienlijk meer. Hiervoor is het nodig om uiterlijk 2 weken voorafgaand 

aan uw huwelijk contact met ons op te nemen. 
 

Orientatie bezoek en reserveren  
Tijdens reguliere openingstijden bent u welkom in de Molen voor een orientatiebezoek. De 

baliemedewerker zal u graag te woord staan en de mogelijkheden tonen.  
 

Indien u meer wilt dan de standaard huwelijksvoltrekking in de Molen (zoals bijzondere aankomst, 

aankleding van de zaal, aansluitend receptie, diner, feest) neem dan zeker contact op met onze 

agendabeheerder via agenda@molenadriaan.nl of tel. 06- 29068476. Die zal u in contact brengen 

met een van de bij ons bekende weddingplanners en/of door ons erkende cateraars. 
 

 

 

mailto:agenda@molenadriaan.nl
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Huwelijks receptie buiten van een van onze molenaars          Ceremonie tafel met schilderij van Vroom (gordijn) 

 

        
 

 

               
Naar keuze met museale informatie op de achter wanden of vol bedekt met historische afbeeldingen. Indeling van de 

zaal met stoel setting, in overleg te bepalen (2 stoelen voor bruidspaar, 40 stoelen voor gasten, 18 in reserve (beneden). 

Na de ceremonie boven, is een Prosecco moment beneden mogelijk. Afhankelijk van de wensen kan de zaal boven 

worden omgebouwd tot diner/feest zaal, met vierkante/ronde tafels setting, geschikt voor 50 personen. Benodigde 

inhuur materialen wordt door cateraar in de calculatie meegenomen. Geluid installatie voor sprekers en muzien 

aanwezig. Twee TV schermen voor weergave foto’s/films beschikbaar. Vraag naar alle mogelijkheden. 

 

 


