


Inleiding

Het jaar 2018 was voor velen van u qua weer een fantastisch jaar met een hele mooie zomer die van af 
half mei tot in september duurde. Gerard Cox heeft hier eens een mooi passend liedje op gemaakt: “t-is 
weer voorbij die mooie zomer….” etc. u kent het vast wel.

Een zomer met veel warmte, lange droogte en ……….. heel veel dagen met weinig wind.

Nu gaan we als vrijwilligers natuurlijk niet klagen over de afgelopen zomer, maar het was aan het eind 
van het jaar toch wel even spannend of we de 120.000 omwentelingen van de bovenas wel zouden gaan 
halen. Dit aantal omwentelingen is .nl. een van de grenzen waarop de provincie Zuid-Holland zijn 
“draaipremie” baseert. In het geval van Windlust gebruiken we deze premie o.a. om voor de vrijwilligers 
passende kleding (schoeisel, overalls, fleece jacks, etc.) aan te schaffen. Maar gelukkig was er de laatste 
maanden van het jaar geen gebrek aan wind en konden we de opgelopen achterstand ruim inhalen.

Deze wind hadden we ook wel nodig om in de laatste maanden van het jaar het nieuwe gerestaureerde 
koppel maalstenen te laten proefdraaien. Een grote klus waar we toch zo’n 4 jaar en 4 maanden aan 
gewerkt hebben. Door veel assistentie van vrijwilligers, molenmakers, en “last but not least”, u als 
Vrienden van Windlust die met de donaties dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, beschikt onze molen 
nu weer over twee “op de wind” aangedreven maalkoppels en is daarmee weer een stukje completer 
geworden. 

Dit jaar hebben we in februari voor het eerst z.g.n. “kortavonden” in de molen georganiseerd. Een hele 
leuke ervaring om op de eerste zolder met z’n 15-en, dik aangekleed met mutsen op onder plaids en 
dekens naar de verhalen van de “verhalenkaravaan” te luisteren. En als er dan ook nog een “bittertje” en 
een “knabbeltje” bij komen zit de stemming er natuurlijk al gauw in. Een leuk gebeuren dat we zeker 
zullen herhalen.

Verder zijn er natuurlijk nog vele andere activiteiten georganiseerd waarvan u in dit verslag over kunt 
lezen.

Na het schijven van het jaarverslag valt het altijd weer op dat in, op en rond onze molen veel gebeurd 
waarmee het een monumentaal levend stuk operationeel erfgoed is, en daar moeten we met z’n allen, nu 
en voor in de toekomst, heel zuinig op zijn.

Onder dankzegging voor uw donaties wensen wij u veel leesplezier.

Namens de vrijwilligers,

Ab Mulder.

Op de omslag: Het tweede koppel maalstenen.



1 januari 2018: “Toast op het nieuwe jaar”

Op 1 januari werden alle Vrienden van Windlust weer, onder het genot van een glaasje
Glühwein en Noorse wafeltjes, uitgenodigd om elkaar het beste voor 2018 toe te wensen.
Dit jaar was het erg slecht weer op nieuwjaarsdag waardoor we tijdens dit evenement
besloten hebben maar niet met de molen te gaan te draaien. Ondanks het slechte weer zijn er
die dag toch nog 35 Vrienden van Windlust langs geweest. Altijd een gezellig gebeuren
waarbij ook de sociale contacten in het dorp weer eens aangehaald kunnen worden.

Vrienden van Windlust

Het aantal Vrienden van Windlust groeit nog steeds gestaag en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. 
Stond de teller van het aantal vrienden eind 2017 op 327, eind 2018 was dit aantal toegenomen tot 343 
(een toenamen van bijna 5%).

Dank zij al deze vrienden, die niet alleen uit Westmaas komen maar ook elders in Nederland en tot in 
Frankrijk, Noorwegen en de VS aan toe wonen, is het mogelijk dat we met deze molen doen wat we doen 
en dat is toch een beetje waar we met z’n allen groot in kunnen zijn.

Inkomsten en uitgaven op de molen

De inkomsten van de molen bestaan uit: verkoop van meelproducten, gist en kruiden, de draaipremie van 
de provincie Zuid-Holland en natuurlijk de donaties van de Vrienden van Windlust.

De uitgave werden in 2018 voornamelijk besteed aan het terug restaureren van het 2e koppel maalstenen. 
Daarnaast is geld besteed aan klein onderhoud, aanschaf van tarwe, indien nodig klein gereedschap, etc. 

Het financiële jaaroverzicht ontvangt u na goedkeuring door Frans de Nooy, die elke maand de in- en 
uitgave controleert, en de penningmeester van de Stichting Molens Binnenmaas, welke stichting  eind 
2018 omgedoopt is tot Stichting Molens Hoeksche Waard SMHW,  maar daarover later in dit verslag 
meer.

Draaien en  tarwe malen

Onze molen was in 2018 nagenoeg elke zaterdag open voor publiek.
Gedurende de week werd ook af en toe gedraaid maar dat was eigenlijk
uitsluitend om tarwe te malen. Dit laatste gebeurt meestal door de week
vanwege veiligheid. Het is nl. uiterst ongelukkig als de molenaar in zijn eentje
aan het malen is en er staan ineens 10 bezoekers achter hem die nodige
aandacht opeisen. Een enkele keer wordt er wel op zaterdag gemalen, maar dan
moet er: voldoende wind zijn, de wind toevallig uit een goede hoek waaien
(molenbiotoop) en er moeten ook nog wat vrijwilligers aanwezig zijn die dan
de nodige  aandacht aan de bezoekers kunnen geven. Indien echter iemand het malen wil zien kan dit 
natuurlijk altijd als hij even contact opneemt met de molenaar die hem/haar dan zal waarschuwen als het 
zo ver is.

Bezoekers

Er zijn een aantal vaste “molendagen” over het jaar verdeeld die meer bezoekers trekken dan normaal het 
geval is. Dit zijn: de ”Nationale molendag” op  12 mei, de “Hoeksche Waardse molendag” op 12 oktober,
de “Open monumentendag op 8 september en natuurlijk “Tour langs de boer” op 10 mei. Bij elkaar 
hebben op deze dagen ca. 615 personen onze molen bezocht. Totaal waren er in 2018 1007 bezoekers op 
de molen.



Op met name de “Hoeksche Waardse molendag” hebben veel molenaars en molenaarsleerlingen uit 
andere streken van Nederland de reis naar ons eiland ondernomen. Ons eiland is met zijn 12 
draaiende- , en veelal ook malende-molens staan een interessant moleneiland aan het worden. 

Verder heeft op 6 april de OBS “Weerklank” met 55 leerlingen de molen bezocht. Een week voor het 
bezoek wordt in de klas een kleine presentatie gegeven over molens in het algemeen en onze korenmolen 
in het bijzonder. Altijd weer leuk die jeugdige belangstelling.

Ook is de roeiafdeling van Watersport Vereniging Binnenmaas regelmatig langs geweest met 
“gastroeiers” die van elders komen en een dagje op de Binnenmaas gaan roeien in combinatie met een 
bezoek aan onze molen.

In het kader van de verkiezingen en het “luisteren naar de burger” kwam op 13 oktober het CDA met een 
delegatie de molen korte tijd bezoeken. Helaas, “we moeten door” werd er al snel gezegd, maar in de 
luttele minuten die we kregen om iets over de molen te vertellen konden we natuurlijk niet nalaten om dit 
gezelschap ook wat over de molenbiotoop te vertellen. Iedereen was het er over eens dat dit voor onze 
molens echt een belangrijke zaak is. Nu maar afwachten of men zich dit na de verkiezingen ook nog kan 
herinneren.

Brandweeroefening

Op 7 november werd op onze molen een uitgebreide brandweeroefening gehouden. Er lag een 
“slachtoffer” op de kapzolder met een open beenbreuk en nekletsel. Het slachtoffer was Stefanie 
Stoopman, de moeder van de leerling molenaar Danny, die officieel LOTUS slachtoffer is, een eigen 
bedrijf heeft en daarmee trainingen geeft aan bedrijven en instellingen met betrekking tot evacuatie, 
reanimatie, AED, EHBO, etc. Iemand aan wie je de rol van slachtoffer geheel over kunt laten. Om 20.00 
uur werd de brandweer gemeld dat er een ”ongeval” had plaatsgevonden. Bij aankomst trof de brandweer 
aanvankelijk een geheel verwarde molenaar aan die alleen maar begon te kagen dat ze veel te laat waren 
(wat niet zo was, maar de “emoties” moeten op dat moment natuurlijk ook een rol spelen). Hij was in de 
verwachting dat het slachtoffer het niet zou redden. Boven aangekomen had de brandweer al snel in de 
gaten dat het onbegonnen werk zou zijn om het slachtoffer langs de veelal gedraaide steile trapjes af te 
voeren. De melding werd daarom al snel “opgeschaald” waarbij de hoogwerker opgeroepen werd.  Zo’n 
45 minuten na de melding was het slachtoffer met de hoogwerker op straat en kon “afgevoerd worden 
richting ziekenhuis”. 

Na deze gebeurtenis werd op de eerste zolder nog die zelfde avond geëvalueerd waarbij zowel voor de 
brandweer als de molen uiterst nuttige zaken aan de orde kwamen.  

Bezoek aan molen De Nolet te Schiedam

Op 12 oktober werden de Vrienden van Windlust uitgenodigd voor een
excursie naar molen De Nolet te Schiedam. Deze molen is speciaal gebouwd
om voorlichting te geven m.b.t. de jeneverstokerij van “Ketel 1”. We werden
geweldig ontvangen en na een inspirerend verhaal en film (er zit ook een
bioscoop in die molen) over de geschiedenis van De Nolet werden we de
fabriek rondgeleid. Imponerend hoe daar alles in zijn werk gaat. Nadat we
afscheid genomen hadden is door een groot gedeelte van de groep nog een
rondvaart door de grachten van Schiedam gemaakt. Mede dankzij het
prachtige weer was dit een dag met een gouden randje.



Kerstmarkten “By the neighbours” en in De Munnik

Op beide gezellige markten, respectievelijk 24 november en 8 december, kon men 
meel van onze molen kopen. Op de kerstmarkt in de Munnik werd voor de Vrienden
van Windlust tevens weer traditie getrouw het “Broodje Windlust” weggegeven 
hetwelk door onze eigen bakker van der Linden geheel belangeloos van ons eigen 
meel gebakken werd. Ook dit maal hebben we weer veel positieve reacties gekregen
over de heerlijke smaak van dit brood. Met dank aan bakkerij van der Linden!

Sinterklaas op de molen

Ook traditiegetrouw sliep Sinterklaas met twee van zijn Pieten weer een nachtje op
onze molen. Dit was op 1 december. In totaal kwamen er 35 (groot)ouders met
kinderen langs om voor de goedheiligman te zingen of een tekening te
overhandigen. Altijd weer ontroerend hoe veel kinderen geheel opgaan in dit
gebeuren. 

Broodbakworkshops

Dit jaar geen Paasbroodbakworkshop, maar wel op 11 en 12 december twee 
kerstbroodbakworkshops in “De oude bakkersschuur” van Jan de Koning te 
Maasdam. Jan pakte weer behoorlijk uit met het maken en vullen van de 
kerststollen, broeders of tulbanden. Het is bijna niet te geloven dat al de vulling
die Jan voorstelt allemaal in het zelf te kneden deeg opgenomen wordt. De 
uitdrukking “wordt er ook een fiets bijgeleverd om de krenten, noten, kersen, 
etc te zoeken?” is hier dan ook beslist niet van toepassing. Iedereen ging na 

zo’n 2 ½ uur  met een tas vol heerlijkheden naar huis. 

Extra donatie

Op 18 mei werd door wethouder van Etten officieel de eerste paal voor de nieuwbouw aan de van 
Koetsveldlaan geslagen. Dit evenement was georganiseerd door de bouwer van Mierlo en het 
projectbureau Prohuis waarbij gevraagd was om e.e.a. op onze molen te laten plaatsvinden. Hier kwamen 
ongeveer 45 toekomstige bewoners, al of niet met familieleden, op af. Het was een gezellige drukte en 
onder het genot van een hapje en drankje werden er nog wat lovende woorden over onze molen 
gesproken. De reden dat dit evenement op de molen plaats vond was, naast het feit dat de molen dicht bij 
de nieuwbouw gesitueerd is, dat na het verdwijnen van Concordia er in ons dorp eigenlijk geen andere 
gelegenheid meer is om iets dergelijks op te zetten. Voor het gebruik van het terrein om de molen ontving
onze molen een cheque van  € 1000,- , welk bedrag geheel besteed is aan het nieuwe koppel maalstenen.

Reparaties door de molenmaker

Door de molenmaker zijn diverse kleine reparaties verricht. Een van de reparaties, of beter gezegd 
verbeteringen, was dat de kap van de molen door een gedeelte van de kaprollen niet gedragen werd. De 
wel dragende kaprollen worden dan te veel belast waardoor ze kunnen gaan breken (en dit gebeurde dan 
ook regelmatig). Door de “burgemeester” of de “steunder”, een balk die de voorkant van de kap draagt, 
wat minder te laten steunen, werd een betere verdeling van de krachten op de kaprollen verkregen. Een en
ander is nu zo gemaakt dat dit door middel van hele vlakke wiggen nu ook na te stellen is. Een goede 
verbetering waardoor er minder kaprollen kapot zullen gaan. 

Ook heeft de molenmaker de halssteen, het lager waarop de bovenas met wiekenkruis rust, opnieuw 
gesteld en iets omhoog gebracht.



Verder is er een begin gemaakt met het schilderwerk. Het meest “voor de hand liggende” schilderwerk is 
klaar en in 2019 zullen met een hoogwerker alle niet direct bereikbare delen geschilderd worden.

Rondom de molen is op de hoogte van de stelling een zinken goot met afvoerpijpen aangebracht. Deze 
goot moet voorkomen dat ondergelegen houten balken van de stelling en de schoren constant nat worden 
waardoor ze kunnen gaan rotten. Een investering die zich in de toekomst moet gaan bewijzen. Verder zal 
met deze goot de onderkant van de molen niet zo snel vuil worden.

Zelfwerkzaamheid

Naast vele kleine klusjes met betrekking tot onderhoud en verbetering is, zoals in de inleiding al 
aangegeven is, het compleet operationeel maken van het tweede koppel stenen natuurlijk het grootste 
werk geweest. Nadat nagenoeg alle onderdelen in de afgelopen vier jaar verzameld, gerepareerd of in 
eigen beheer gemaakt zijn, werd in november samen met molenmaker Bas
Batenburg van de Werkplaats Schiedam de zaak in elkaar gestoken en afgesteld.
Een uiterst leerzame tijd om te zien hoe een ervaren molenmaker dit doet en
welke foefjes en kneepjes hij toe past. Dit is voor nieuwbakken molenaars als
wij niet te doen vanwege het gebrek aan vakkennis als ook het niet hebben van
het juiste gereedschap. Na zo’n negen dagen samen met Bas gewerkt te hebben
kon het proefmalen op 28 november plaatsvinden. Eerst werd er nog met stuifzand gemalen om de 
maalvlakken van de nieuwe stenen op elkaar in te laten lopen en vlak te maken. Hierna werd het koppel 
stenen weer compleet uit elkaar gehaald waarbij alles natuurlijk minutieus schoon gemaakt werd. Na voor
de zekerheid eerst nog wat zemelen gemalen te hebben ging de tarwe in de kaar. Nu kon het echte malen 
met 175 kg. tarwe beginnen. Het spannende moment was nu aangebroken om te kijken welke kwaliteit 
het nieuwe koppel maalstenen zou gaan leveren.

Na wat afstellen en prutsen kon de kwaliteit, zeker voor een nieuw koppel stenen, al 
spoedig als “redelijk goed” beoordeeld worden. Enerzijds komt dit door de nieuwe 
maalstenen die nog verder op elkaar in moeten lopen en anderzijds door het feit dat op
dit koppel maalstenen (nog) geen regulateur is aangesloten die, afhankelijk van het 
toerental van de bovenas, automatisch de druk tussen de stenen regelt. Dit moet bij dit 
koppel maalstenen weer net als vroeger met de hand gebeuren, en daar moesten we 
toch weer even aan wennen. (Wellicht is de volgende klus het bouwen van een tweede
regulateur die er ook gezeten heeft?)

Maar kort en goed: de kwaliteit van het nieuwe koppel maalstenen valt zeker niet 
tegen. We gaan hier zeker meer mee malen en zullen kijken of we voor deze stenen 

een aparte markt (veevoer, rogge, of iets anders) kunnen opstarten.

Velen hebben meegeholpen aan het volbrengen van deze missie door spullen te schenken, voor en 
speciaal tarief werkzaamheden uit te oefenen, geheel “om niet” draaiwerk te verrichten, etc. etc. We 
willen al deze mensen bij deze natuurlijk hartelijk bedanken. Maar de grootste steun voor het volbrengen 
van dit werkstuk komt natuurlijk van u als Vriend van Windlust zonder welke donaties dit niet mogelijk 
geweest zou zijn.

Verdere werkzaamheden aan de molen

In het begin van het jaar werden de elektrische leidingen op de eerste zolder verlegd i.v.m. de ronde tafel 
die daar al gemaakt was en de installatie van een beeldscherm voor voorlichting over de molen. Dit 
verleggen en aanpassen van de elektra is uitgevoerd door collega molenaar Jan Bruins die haast eindeloos
boven op een laddertje heeft gestaan om uit te puzzelen welke draadjes waar voor diende en waarvoor ze 
gebruikt zouden moeten worden. Alle leidingen en schakelaars zijn nu mooi weggewerkt en de ronde 
tafel is voorzien van vele stopcontacten (o nee, ik moet “wandcontactdozen” zeggen van Jan). 

Verder werd er door leerling molenaar Gerrit een scheur in de vlaggenmast geconstateerd die we 
vervolgens uit veiligheidsoogpunt maar hebben gestreken. Omdat de levering van een nieuwe 



vlaggenmast even op zich liet wachten konden we er gelukkig een van de IJsclub lenen. Nadat de nieuwe 
vlaggenmast geleverd was, werd die van de IJsclub vervangen door de nieuwe.

Wegens de droge zomer werd veel aandacht gegeven aan het krimpende houtwerk van de molen waarbij 
vele constructiedelen los kwamen te zitten. Het aanslaan van wiggen van hekwerk en wielen en het 
opnieuw borgen ervan heeft behoorlijk veel tijd in beslag genomen.

Voorlichtingsfilm over Windlust

Omdat de molen normaal gesproken niet maalt als er bezoekers zijn liepen we al een tijdje rond met het 
idee om een filmpje te (laten) maken van het maalproces op de molen zodat de bezoekers een idee krijgen
hoe dat in werkelijkheid gaat. Het moest een kort filmpje worden hetwelk aan de bezoekers getoond 
wordt alvorens ze verder naar boven in de molen gaan. Na het zien van het filmpje worden dan de zaken 
verderop in de molen beter herkent en zou het verhaal wat er verteld wordt beter overkomen, zo was de 
gedachte. Een scenario was snel geschreven, maar de vraag was: wie kan er zo’n filmpje maken wat er 
niet al te amateuristisch uit ziet? Via het Hoeksche Waards Landschap kwamen we in contact met Peter 
Reinderts die het wel wilde proberen. Na wat proefopnames gemaakt te hebben, voor Peter was dit ook de
eerste keer, kregen we er over en weer  best vertrouwen in dat het wel wat zou kunnen worden. Peter 
bleek niet alleen bij de opname van de film een expert te zijn, maar met name bij de montage heeft hij 
veel indruk gemaakt. Knippen en plakken met zijn computer heeft nauwelijks geheimen voor hem. Het 
resultaat: een leuke en goede voorlichtingsfilm van 12 minuten die door bezoekers zeer gewaardeerd 
wordt. De film is ook op YOUTUBE te zien onder:  https://www.youtube.com/watch?v=VU1ZeNjsIHs

De vaste bemanning op Windlust

Naast molenaar Ab Mulder is hebben 2 MIO’s (Molenaars In Opleiding) mede onze molen bemand. 
Danny Groenenboom, die al ruim 4 jaar mee loopt, werd begin dit jaar vergezeld door Gerrit de Bruin die,
na zijn werkzame leven en nu gepensioneerd, het vak van molenaar wil leren. Het streven is dat beide 
MIO’s eind 2019 het z.g.n. “proefexamen” gaan halen waarna in maart 2020 het “landelijk examen” 
afgelegd zou kunnen worden. 

Verder hebben we natuurlijk Henk Kalse die nagenoeg elke zaterdagmiddag op onze molen te vinden is 
en heel gepassioneerd uitleg aan de bezoekers kan geven hoe alles werkt en wat we met de molen 
uitspoken. Tevens is Henk nooit te beroerd om andere hand- en spandiensten, als het “builen” van meel 
en het vullen van zakjes met meel, uit te voeren.

Ook vaste Frans de Nooy, die elke maand de financiën van onze molen controleert, is regelmatig op de 
molen te vinden voor hand en span diensten.

Als invallers voor de vaste molenaar Ab Mulder zijn daar nog Jan Bruins en Wim van der Giesen die, als 
het uit komt, de molenaar tijdens vakanties etc. kunnen vervangen. 

Veiligheid op de molen

Veiligheid is belangrijk daar een molen in principe een gevaarlijk werktuig is en er eigenlijk niet op 
gebouwd is om bezoekers te ontvangen en rond te leiden. Er is ons alles aan gelegen om zowel de 
omgeving als de molen zelf zo veilig mogelijk te maken voor de vrijwilligers en de bezoekers. Een 
jaarlijkse actualisatie van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel maar beslist niet zaligmakend. De bemanning van de molen (molenaar en vrijwilligers) 
moeten constant letten op hun eigen veiligheid en die van de bezoekers. Veiligheid is daarom ook een 
belangrijk deel van de opleiding tot molenaar. Binnen de mogelijkheden houdt het Gilde van Vrijwillig 
Molenaars een ”database” bij van incidenten en ongevallen die ter lering voor het voorkomen van 
ongevallen geraadpleegd kan worden. Het bijhouden van de database is natuurlijk afhankelijk van 
molenaars die de incidenten of ongevallen moeten melden.



De Stichting Molens Binnenmaas (nu Stichting Molens Hoeksche Waard) heeft m.b.t de gevolgen van 
een incident of ongeval op 21 november een cursus georganiseerd waarin reanimatie, gebruik van de 
AED, EHBO-begindelen en brandbestrijding behandeld werden.

Tevens heeft de stichting als eigenaar van de molen samen met de molenaars en de MIO’s de jaarlijkse 
RI&E geactualiseerd.

Molenbiotoop
Over de molenbiotoop is heel wat te doen geweest. Dit jaar is de molenbiotoop van onze molen in 
beperkte mate verbeterd doordat het gemeentebestuur besloot om, m.b.t. het ontwerpplan van de 
nieuwbouw aan de van Koetsveldlaan, twee platanen ter plaatse te laten verwijderen. 

Hiermee was echter het grote gevaar voor het dichtgroeien vanuit zuidelijke richtingen (van ZO tot ZW) 
nog niet uit de wereld. De gemeente heeft tegenover de Werkgroep Molenbiotoop Hoeksche Waard 
aangegeven dat de destijds langs de molen aangeplante amberbomen geen goede keus is geweest. Deze 
bomen kunnen zeker tot 20 meter hoogte uitgroeien waar ingevolge het bestemmingsplan m.b.t. de 
molenbiotoop slechts 8 meter is toegestaan. Na vijf jaar overleg over deze bomen heeft wethouder van 
Noort opdracht gegeven om verantwoorde snoei van deze amberbomen te onderzoeken. Doel van de 
snoei is een mooie van Koetsveldlaan met op verantwoorde wijze gesnoeide amberbomen waarbij 
tegelijkertijd de windvang voor de molen voor de toekomst verzekerd is. Het plan is om de eerste snoei 
komende zomer uit te voeren.

Door de provincie Zuid-Holland worden er jaarlijks vijf prijzen uitgeloofd aan mensen die opgevallen 
zijn met betrekking tot het verbeteren van de molenbiotoop. De molenaar van Windlust, mocht een van 
deze vijf prijzen in ontvangst nemen. Binnen de Werkgroep Molenbiotoop Hoeksche Waard is kort hierop
besloten om dit bedrag van € 1000,- zo goed mogelijk elders in de Hoeksche Waard te besteden aan de 
verbetering van de molenbiotoop. 

Verder is onder auspiciën van  de gemeente Binnenmaas een “tool” ontwikkeld waarbij binnen de 
molenbiotoop (400 meter van de molen) via een computerprogramma heel makkelijk de toegestane 
hoogte van gebouwen en groen bepaald kan worden. Het is de bedoeling van de gemeente dit programma 
provincie breed, en mogelijk ook landelijk uit te rollen. 

Overzicht van het antal omwentelingen van de bovenas en het aantal bezoekers

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal omwentelingen en bezoekers over de 
afgelopen 12  jaar. 

Jaar Aantal omw. Gemalen
tarwe (kg)

Aantal bezoekers

2006 83.571
2007+2008 39.962

2009 89.592
2010 85.032
2011 124.302 380
2012 129.320 50 1000
2013 198.157 600 800
2014 139.098 1097 660
2015 127.953 1050 1110
2016 134.609 1250* 779
2017 125.823 780 689
2018 138.612 1000 1007



Bestuur Stichting Molens Binnenmaas (SMB)

In verband met de herindeling van de gemeentes in de Hoeksche Waard is de naam van de stichting in 
november veranderd in: “Stichting Molens Hoeksche Waard”.

Tevens is er de afgelopen jaren door het bestuur heel veel inspanning geleverd met betrekking tot de 
overname van de molens “Windlust” te Goudswaard en “Simonia” te Piershil. Een woord van waardering
is hier zeker op zijn plaats. Ook zet het bestuur, bij monde van de voorzitter Jan Booden, zich stevig in 
voor verbetering van de molenbiotoop van alle molens in de Hoeksche Waard.

Deze stichting beheert nu 10 van de 12 molens die ons eiland rijk is. Dat het bestuur hier de handen aan 
vol heeft laat zich raden. Het betreft niet alleen de dagelijkse gang van zaken m.b.t. draaiende molens, 
ook de restauraties in zowel de afgelopen tijd als in de toekomst vergen veel inspanning. Hulde!!

De samenstelling van het bestuur is eind 2018 als volgt:

Jan Booden voorzitter en bewaking molenbiotoop molens, voorts webmaster

Rook Belder secretaris

Aad Kooman penningmeester

Bram Kamp vicevoorzitter (aftredend voorjaar 2018)

Johan van 't Hooft onderhoud van de molens

Nico Mouthaan vice voorzitter en contacten molenaars en vrijwilligers

John van der Berg veiligheid, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)



Gegevens Windlust.

Naam:    Korenmolen Windlust
Plaats:    Westmaas
Adres:    van Koetsveldlaan 2d, 3273 AL Westmaas
Gemeente:    Binnenmaas
Provincie:    Zuid-Holland
Molencategorie:    Windmolen
Type:    Ronde stenen stellingmolen
Maalvaardig:    Maalt op vrijwillige basis, voor het laatst gerestaureerd in 2008/2009
Bouwjaar:    1853
Eigenaar:    Stichting Molens Binnenmaas
Vaste molenaar:    Ab Mulder  
Invallende molenaars:   Jan Bruins en Wim van der Giesen
Molenaars in opleiding: Danny Groenenboom  en Gerrit de Bruin  
Vrijwilliger/rondleider: Henk Kalse
Financieen:    Frans de Nooy

Technische informatie

Vlucht:    20,70 m
Wieksysteem:    Oud-Hollands
Binnenroede:     Fabricaat Straathof, nummer 0231, bouwjaar 2008
Buitenroede:    Fabricaat Straathof, nummer 0232, bouwjaar 2008
As: Gietijzer, fabr. Penn & Bauduin te Dordrecht, nr. 343, bouwjaar 1870, lengte 

4,00 meter.
Vang:    losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, wipstok
Bovenwiel of aswiel:    57 kammen, steek 11 cm met bovenschijfloop: 29 staven, 
Spoorwiel :    66 kammen met steenschijf: 24 staven
Stellinghoogte:    7.80 m. boven NAP

Kruiwerk:    28 houten rollen, kruihaspel
Biotoop:    matig (stand 2010 wordt sindsdien  gestaag minder)
Rijksmonument nummer: 38858

Maalmogelijkheden:     Een maalkoppel met blauwe stenen “op de wind”

    Een maalkoppel met kunststenen  “op de wind” (sinds november 2018)

    Een elektrisch maalkoppel met kunststenen.

  

Regulateur:     Eigenbouw ( A. Mulder anno 2015) naar voorbeeld van regulateurs  
      “Landzigt” te Zuid Beijerland en “De Eersteling” in Hoofddorp.  Beide 
       molens zijn net als Windlust door Dirk David van Dijk gebouwd. 




