Korte samenvatting.
In dit jaarverslag kunt u lezen dat 2017 voor onze korenmolen Windlust een jaar vol actie en
evenementen was. Een mooi moment kwam laat in het jaar doordat in december de UNESCO het
vak van molenaar officieel in de lijst van immaterieel erfgoed heeft opgenomen.
Ook werden voor het terug restaureren van het tweede koppel stenen de nieuwe maalstenen besteld
en geleverd. Dit was een hele stap in de vervolmaking van onze molen waarbij verloren zaken en
installaties weer teruggebouwd worden.
Naast het nagenoeg op elke zaterdag draaien met de molen werd er ook weer productie geleverd in
de vorm van het malen van totaal 770 kg tarwe tot broodbak- en pannenkoekenmeel.
Voor de vaste activiteiten als paaseieren zoeken, broodbakworkshops, Glühwein op nieuwjaarsdag,
Sinterklaas op de molen, etc. was weer voldoende belangstelling.
Net als dat vlinders en zeearenden zich alleen in een goede biotoop kunnen handhaven, geldt dit
ook voor molens. Om met molens te kunnen draaien en malen is ook hier een goede molenbiotoop
onontbeerlijk.
Afgelopen jaar hebben we in totaal 688 personen als bezoeker mogen verwelkomen en
daadwerkelijk rondgeleid.. De mensen die alleen meel komen kopen zijn niet meegerekend.
In het volgende kunt u meer lezen over de hier boven aangestipte en andere onderwerpen.
Dit jaarverslag is wat korter en bondiger dan u gewend bent. Zo is de lijst van losse
inventarisgoederen niet meer bijgevoegd. De lijst wordt te lang en er wordt niet of nauwelijks notie
van genomen. De lijst is wel op verzoek beschikbaar.
Het bijzondere van al deze activiteiten is dat deze absoluut niet plaats kunnen vinden zonder een
schare van Vrienden van Windlust die met hun jaarlijkse donatie dit allemaal mogelijk maken. Zo
houden we op een unieke wijze onze molen en het dorp levend met een oer oud ambacht waarbij
tevens een stuk operationeel cultureel erfgoed in stand wordt gehouden. Welk dorp is daar nou niet
jaloers op?
Veel leesplezier toegewenst.
Namens de vrijwilligers,
Ab Mulder

1 januari 2018Uniek gebeuren in 2017.
Hoewel het niet direct verband houdt met onze molen Windlust, was het voor alle molenaars
in Nederland een geweldige opsteker dat de UNESCO het molenaarsambacht heeft
bijgeschreven op de representatieve lijst van “Immaterieel cultureel erfgoed”. Het ruim twee jaar
geleden ingezette proces heeft alle beproevingen kunnen doorstaan. Dat dit geen
vanzelfsprekende zaak is getuigt het feit dat er ook een aantal aanvragen door de
UNESCO afgewezen zijn. Vanwege de erkenning stonden in heel Nederland daarom
veel molens een week lang “in de vreugd” (zie de omslag van dit jaarverslag). Zo ook
natuurlijk onze eigen Windlust. We hopen met deze erkenning een goede impuls te
krijgen voor het duurzaam behoud van dit cultureel erfgoed. Want als molens kunnen blijven
draaien en malen, blijft bijvoorbeeld ook het vak van molenmaker en de kennis van het stenen
billen behouden. Tevens zal extra aandacht gevestigd worden op de mogelijkheid om tot molenaar
opgeleid te kunnen worden. Deze mogelijkheid is ook aanwezig in Westmaas.
Openstelling Windlust.
Bijna elke zaterdag is er met de molen gedraaid. Ook werden er speciale rondleidingen voor
verjaardagen of bedrijfsuitjes gegeven. (Bijna) Alles is mogelijk als er van te voren even contact
met een van de vrijwilligers wordt opgenomen.
Helaas lieten de scholen het in 2017 afweten. Jammer want de ervaring is dat de leerlingen over het
algemeen zeer geïnteresseerd zijn.
Tijdens het malen is de molen i.v.m. de veiligheid in principe niet onbeperkt vrij toegankelijk voor
publiek. Mochten er echter Vrienden van Windlust zijn die graag ook eens het maalproces wil
meemaken, dan is daar natuurlijk altijd wel een mouw aan te passen in overleg met de molenaar(s)
en bent u van harte welkom.
Vrienden van Windlust.
Het aantal Vrienden van Windlust groeide dit jaar een beetje. Eind 2016 lag het aantal vrienden op
320 en eind december 2016 is dit aantal gegroeid tot 327, een toename van ruim 2%. De grote groei
is er een beetje uit, maar dat komt natuurlijk ook omdat de meeste mensen die wat met onze molen
hebben al Vriend van Windlust zijn. Niet te min zijn nieuwe vrienden natuurlijk van harte welkom.
Inkomsten en uitgaven op de molen.
De donaties van de Vrienden van Windlust worden gebruikt om verdwenen zaken uit de molen
weer terug te brengen en een reservepotje voor onderhoud en reparaties op te bouwen. Zo zijn we in
2017 behoorlijk gevorderd met het terugbouwen van het verdwenen 2e koppel maalstenen. Ook
worden de in de inleiding genoemde acties als paaseieren zoeken, broodbakworkshops, Glühwein
op nieuwjaarsdag, Sinterklaas op de molen etc. etc. uit deze donaties gefinancierd.
De “draaipremie”, die afkomstig is van de provincie Zuid-Holland, wordt gebruikt om, indien
nodig, voor de vrijwilligers beschermende kleding (jack en schoenen) aan te schaffen. Zo zijn voor
alle vrijwilligers die regelmatig dienst doen op de molen via deze inkomsten donkerblauwe fleece
jacks aangeschaft met het logo van Het Gilde er op.
De molenpot (fooi bij aanschaf van meelproducten) wordt gebruikt voor de koffie met stroopwafels
voor de vrijwilligers en natuurlijk ook voor elke bezoekende Vriend van Windlust.
Het onderhoud, reparatie en restauratie van bestande onderdelen van de molen is voor rekening van
de eigenaar van de molen, de Stichting Molens Binnenmaas (SMB).

De financiën worden elke maand door Frans de Nooy gecontroleerd. Het financiële overzicht 2017
van de rekening Vrienden van Windlust wordt u, na de eindcontrole door Frans de Nooy en de
penningmeester van de SMB, half januari 2017 separaat toegezonden.
Dan was er op 24 december nog een onverwachtse donatie. Bij de molenaar thuis werd een
kerstenveloppe in de brievenbus gestopt met als afzender “De Kerstman” waar een aantal vouchers
van “De Plus” in zaten alsmede een briefje ven € 100,- met de melding: “Voor Molen Windlust!
groetjes, De Kerstman”. Dit zijn enorme warme gebaren die aangeven dat we op de goede weg zijn.

Activiteiten in 2016.
Draaien en tarwe malen.
Op nagenoeg alle zaterdagen en soms ook door de week is met onze molen gedraaid en/of tarwe
gemalen. Een overzicht van het aantal omwentelingen en kilogrammen gemalen vindt u aan het
eind van dit verslag.
Toast op het nieuwe jaar.
Al weer voor de vijfde keer werden alle Vrienden van Windlust op de molen
uitgenodigd om op 1 januari, onder het genot van een glas Glühwein en een Noors
wafeltje, een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. Een kleine 40 personen maakte
hiervan gebruik. Een gezellige en ontspannen gebeuren dat zeker voor herhaling
vatbaar is.
Bezoekers van het AZC te ‘s-Gravendeel.
Op 7 april werden 19 vluchtelingkinderen uit het AZC te ‘s-Gravendeel en hun begeleiders in de
molen rondgeleid. Het merendeel van de kinderen was van Syrische afkomst. Zelden zo’n leuk en
geïnteresseerd stel kinderen op de molen meegemaakt. Een week na het bezoek ontvingen we vele
tekeningen die door de kinderen gemaakt waren en nu nog steeds in de molen hangen.
In hetzelfde stramien valt Yousef uit ons dorp die in juli langs kwam en vroeg of hij kon helpen.
Yousef heeft veel zakjes meel gevuld en zakjes voorzien van het logo van Windlust. Een genot om
deze knaap aan het werk te zien, temeer omdat er zo veel vreugde van hem af straalde dat hij kon en
mocht helpen. Dit zijn de dagen met een gouden randje.
Examen op de molen.
Dat het molenaarsschap niet vanzelf gaat blijkt uit het volgende. Het Gilde van Vrijwillige
molenaars, die de opleiding tot molenaar verzorgd, had gevraagd of wij onze molen op 22 april voor
twee toelatingsexamens beschikbaar wilde stellen. Iets wat voor ons natuurlijk vanzelfsprekend is.
De twee examenkandidaten krijgen dan enkele weken voor het examen de gelegenheid om op de
molen “mee te draaien” (niet letterlijk natuurlijk) en te wennen aan de werkwijze op de molen. Het
examen wordt dan uiteindelijk afgenomen door leden van de examencommissie van Het Gilde.
Helaas bleken beide examenkandidaten (nog) niet geschikt en moeten dit nog een keer over doen.
Eieren zoeken op Windlust.
Met Pasen op 15 april hebben 27 kinderen met hun (groot)ouders onder leiding van een “echte”
paashaas” paaseieren kunnen zoeken. Het paashaaspak werd speciaal voor dit doel extra gesponsord
door een van de Vrienden van Windlust.

Nationale molendag.
Op 13 mei was het Nationale molendag. We konden op die dag zo’n 20 bezoekers verwelkomen.
Tour langs de boer.
Op 25 mei vond het evenement “Tour langs de boer” plaats. Het was een prachtige dag met een
zacht windje uit het NNO. Gezien de nu vrije windvang uit deze hoek wat een enorme verbetering
is kon iedereen van een regelmatig draaiende molen genieten. Die dag kwamen er naar schatting
zo’n 340 bezoekers langs.
Maasstad ziekenhuis op bezoek.
Op 25 augustus werd de molen bezocht door 13 personen welke allen voor de raad van bestuur van
het Maasstad ziekenhuis werkte. De doelstelling was een educatieve middag in de Hoeksche Waard
te organiseren waarbij specifieke producten en bedrijven bezocht werden. Onze molen past daar
natuurlijk geweldig goed in. Zelden zo’n leuk en geïnteresseerd publiek gehad.
Open monumentendag.
Op 10 september was het “Open monumentendag” waar bij we slecht 11 bezoekers mochten
rondleiden.
Hoeksche Waardse Molendag.
Op 21 oktober werd de geheel door de molenaars zelf georganiseerde Hoeksche Waardse Molendag
gehouden. Dit evenement trok die dag zo’n 50 bezoekers op onze molen. Dit soort regionale
molendagen worden veel bezocht door collega molenaars uit heel het land. Dit omdat deze collega’s
op Nationale molendagen vaak zelf vast zitten op hun “eigen” molen. Er stond een lekkere ZW
wind, 3 tot 5 Beaufort. De hele dag is er “met blote benen en geknipte nagels” gedraaid. Met deze
uitdrukking betekent bedoeld met: “blote benen”, dat er geen zeil gevoerd wordt, en met: “geknipte
nagels”, dat uiterste windborden uit de wieken verwijderd zijn.
Kerstmarkt “By the neighbours”
Op 25 november stond Windlust met een tafel op de kleine, maar o zo
gezellige kerstmarkt “By the Neighbours” voor de verkoop van
meelproducten. Een hele gezellig gebeuren dat zeker aan te raden is om te
bezoeken.
Sinterklaas op de molen.
Op 2 december sliep Sinterklaas weer op onze molen. Het is geweldig
om te zien hoe deze krasse man elke keer weer de nauwe trappen van
onze molen beklimt om daar een paar nachtjes te slapen en van hieruit
de regio te bezoeken. Nou ja, eigenlijk ook weer niet zo bijzonder
gezien de gladde daken die hij ook beklimt. In totaal waren er 61
(klein)kinderen en (groot)ouders die de Sint die middag bezochten. Met
behulp van spullen van “Geven om jong leven” werd voor de bisschop

en zijn knecht een keurig dag- en nachtverblijf ingericht. Met heel veel dank aan Simone, Geert, en
ook nog even “kleine” Bas.
Kerstmarkt.
Ook deze keer was Windlust op 9 december vertegenwoordigd op de kerstmarkt. Onze eigen bakker
van der Linden was weer bereid om geheel “om niet”, exclusief voor de Vrienden van Windlust,
ruim 130 (!!) broden te bakken van het “op de wind gemalen meel van Windlust”. Het klinkt zo
langzamerhand wat gewoontjes, maar de actie van onze bakker is toch wel heel bijzonder. En het
brood…….. niet te versmaden, weer over heerlijk!
Het raadsel was deze keer erg lastig: “Hoeveel namen van dieren zitten er in onderdelen van
molens?” Voor de 80 mensen die meededen was dit een gok. Echter, er werd wel gevraagd om een
verklaring waar die (achteraf) 36 dieren dan wel in zouden zitten. Dat gaf de verplichting om alle
dierennamen met de verklaringen uit te schrijven en aan de Vrienden van Windlust toe te sturen. De
winnaar was Lia van Doorn die als enige 36 had geraden. Erg blij waren we met de hulp van Henk
Fredrikse (7) die heel goed geholpen heeft met het uitdelen van de broden. Wellicht de toekomstige
molenaar van Windlust?
Broodbakworkshops.
In samenwerking met Jan de Koning van het bakkersmuseum “De oude
bakkersschuur” te Maasdam, zijn in 2017 in totaal vier paas- en kerstbroodbakworkshops gehouden met in totaal 36 personen. Dit is een uniek
gebeuren waarvoor heel veel mensen wegens de
gezellige middag of avond “op herhaling” komen. Jan
is een gezellige prater en een ieder gaat aan het einde
van de workshop met een tas vol gebak, koek, speculaas, eierkoeken, en
natuurlijk een overheerlijk Paasbrood of een Kerststol naar huis. Dit jaar
werden er zelfs appelbollen gemaakt. Als je eenmaal gezien hebt hoe eenvoudig
dit is ga je het vanzelf thuis ook doen.
Donatie door Windlust.
Voor de derde keer heeft onze molen in december het meel voor het toetje, de “Windlustflensjes”,
tijdens de gezamenlijke kerstmaaltijd voor 65+-ers gesponsord. Dit geweldige initiatief van
Hanneke van der Giesen geeft het dorp vleugels.
Reparaties door de molenmaker.
Als het even kan doen we reparaties in eigen beheer, maar als de specialist er aan te pas moet
komen aarzelen we niet. Ieder zijn vak denken we dan. Een molen is
een te risicovol gevaarte om essentiële zaken zelf aan te kunnen en
willen pakken.
Reparatie taatslager en het billen van de ligger.
De bovenste maalsteen van het koppel stenen dat we gebruiken, de
loper, weegt ongeveer 1100 kg. Deze steen draait rond en rust op een
verticale spil met een (taats)lager er onder. Dit lager was er al
geruime tijd slecht aan toe omdat het olie verbruikte. De Werkplaats Schiedam heeft dit lager
vervangen, maar voordat het zover was moest de zaak wel even uit elkaar gehaald worden. Hierbij
wordt de loper “gelicht” en “even” opzij gezet. Op deze wijze konden ook de maalvlakken tussen

de stenen bekeken worden. Volgens de Werkplaats Schiedam kon de ligger (de onderste maalsteen)
wel een klein opknapbeurtje gebruiken. Rob Batenburg heeft op 22 september de “bilhamer” ter
hand genomen en de ligger weer “gebild”. Omdat dit toch wel een tamelijk uniek gebeuren is
werden de Vrienden van Windlust van deze actie in kennis gesteld en konden ze Rob dit oer oude
ambacht zien uitvoeren. Als molenaar en leerlingmolenaar hebben we hier natuurlijk ook veel van
kunnen leren en, onder het strenge toeziend oog van Rob, ook zelf de bilhamer gedeeltelijk mogen
hanteren. Zo’n 15 mensen kwamen kijken naar het billen van de ligger.
De volgende dag zijn we de gehele dag bezig geweest om alles weer in elkaar te steken en opnieuw
af te stellen. Leerzame dagen op deze manier.
Zelfwerkzaamheid.
Tweede steenkoppel.
Het terug restaureren van het 2e

koppel maalstenen vordert gestaag. De grote klap dit jaar
was natuurlijk de aanschaf van het koppel maalstenen zelf bij de fa. Vugt in
Best. Op 9 november werd de loper afgeleverd. De ligger was al een paar
weken daarvoor geleverd. Door de Werkplaats
Schiedam werd zowel de ligger als de loper direct
naar de steenzolder getransporteerd. Een speciale
lange kettingtakel zorgde ervoor dat er niet twee
takels aan elkaar gekoppeld hoefde te worden, wat tijdwinst opleverde.
Binnen vier en een half uur lagen de twee nieuwe maalstenen zo’n 11
meter hoger in de molen.
Naast het vele werk dat al gedaan is zijn er nog wat kleine werkzaamheden die we in eigen beheer
kunnen uitvoeren. Maar dan wordt het, gezien de benodigde vakkundigheid, toch voornamelijk de
molenmaker die dit werk m.b.t. het operationeel maken van het tweede koppel maalstenen moet
voltooien. Veel afstelwerk en werk waarvoor wij het gereedschap niet bezitten en natuurlijk de
nodige “know how”. Natuurlijk zullen wij als vrijwilligers de molenmaker zoveel al mogelijk bij
staan, al is het alleen al om kosten uit te sparen en er wat van te kunnen leren.
De verwachting is dat in de loop van dit jaar dit koppel stenen zal kunnen gaan malen waarmee
voor de molen toch wel een groot gebeuren afgesloten kan worden. Het unieke is natuurlijk dat de
Vrienden van Windlust het door middel van hun donaties mogelijk maken om onze molen weer een
beetje in zijn oude glorie terug te brengen. Geweldig!
Regulateur.
De regulateur was op een klein maar zeer belangrijk onderdeel al klaar. We konden nog steeds geen
geschikte aandrijfriem vinden. De blauwe kunststof band waarmee we begonnen zijn voldeed
prima, maar de kleur was geen gezicht in een oude molen. Daarna is een leren riem geprobeerd,
maar daar zat te veel rek in en voldeed daarom niet. Toen een rubberen boomband geprobeerd,
helaas… te zwaar. Uiteindelijk hebben we nu een, weliswaar kunststof, band die afkomstig is uit de
tentenmakerij. Deze voldoet prima. Nog één onderdeel moet definitief gemaakt worden en dat is het
contra gewicht wat nu uit een emmer met zand bestaat.

Verdere werkzaamheden aan de molen.
De eerste zolder is nu zo ingericht dat het hekwerk rond het luigat weggeklapt kan worden zodat de
gehele zolder nu vrij van obstakels is. Hiermee is deze zolder meer geschikt gemaakt voor een
expositie of lezing voor een klein publiek. Op advies van Hanneke van der Giesen zijn ook zijn de
twee roe einden opgehangen.
Ons gereedschap, dat langzaamaan uitgebreid wordt, hangt nu netjes aan een nieuw
gereedschapsbord en alle losse boutjes en schroefjes zitten overzichtelijk in de laatjes van een
ladekastje.
Veiligheid op de molen.
Veiligheid op de molen blijft een aandachtspunt van elke dag. Enkele punten uit de risico
inventarisatie en evaluatie (RI&E) die een potentieel gevaar op zouden kunnen leveren zijn in de
loop van het jaar aangepakt en verbeterd.
De vaste bemanning op Windlust.
De vaste bemanning van Windlust bestaat uit Ab Mulder (molenaar) en Wim van der Giesen (neven
molenaar). Met beide molenaars proberen we elke zaterdag open te zijn voor publiek.
Teevens is Jan Bruins (molenaar op diverse molens) regelmatig op onze molen actief als Wim en
Ab beiden verhinderd zijn.
Ook tot de vaste bemanning behoord Danny Groenenboom (molenaar in opleiding). Danny volgt
naast zijn opleiding aan het Hout en Meubileringscollege in Rotterdam al geruime tijd de opleiding
tot molenaar op onze molen. Regelmatig worden door hem in Maassluis de theorielessen van Het
Gilde gevolgd als ook extra de theorieavonden “aan de keukentafel” die door Jesse in ‘t Veld en Ab
Mulder verzorgd worden. Danny zal de komende tijd meer op andere molens moeten gaan lessen.
Dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het examen.
Verder is Henk Kalse onze vaste rondleider die nagenoeg elke zaterdagmiddag langs komt en
tevens hand- en spandiensten verricht. Als er geen bezoekers zijn wordt door Henk regelmatig meel
“gebuild” (gezeefd, zodat alleen de bloem over blijft) of er worden door hem zakjes met meel
gevuld.
Frans de Nooy zet zich tenslotte in om maandelijks de financiële inkomsten en uitgaven na te lopen.
Echter het uitvoeren van het molenbedrijf is niet mogelijk zonder de belangrijke steun van thuis. Dit
zijn de vrijwilligers achter de schermen die zorg dragen dat al die activiteit mogelijk is.

Molenbiotoop
Algemeen.
Net als voor vlinders en zeearenden de omgevingsbiotoop belangrijk is om te kunnen overleven, zo
is ook een goede molenbiotoop van belang voor een duurzame toekomst van molens.
Met “molenbiotoop” wordt de inrichting van de omgeving van molens bedoeld opdat:
 molens voldoende windvang hebben om te kunnen draaien en malen;
 de landschappelijke waarde van molens behouden wordt;
 de molenaar op tijd het slechte weer (buien) kan zien aankomen.
De molenbiotoopregelgeving, welke provinciaal is opgenomen in de Verordening Ruimte, is als
gevolg daarvan ook opgenomen in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

In het jaarverslag 2016 werd al melding gemaakt van de Werkgroep molenbiotoop Hoeksche
Waard. Doel van de werkgroep is met name overheden als gemeenten, provincie en waterschappen
maar ook particulieren en groeperingen als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Hoeksche
Waards Landschap, bewust te maken van de inhoud van de molenbiotoopregelgeving welke
maximale hoogten stelt voor gebouwen en begroeiing binnen 400 meter vanaf de molen.
Provincie op de molen.
Op 23 mei werd onze molen bezocht door een afgevaardigde van de provincie Zuid-Holland om de
molenbiotoop in ogenschouw te nemen.
Gemeentelijke inzet voor de molenbiotoop.
Het “Beheerplan molenbiotoop Windlust Westmaas” werd op 17 december 2015 door de
gemeenteraad van Binnenmaas vastgesteld. In verband met het nieuwbouwplan aan de van
Koetsveldlaan zijn twee platanen gekapt waardoor de molenbiotoop vanuit deze hoek verbeterd is.
De gemeente Binnenmaas is momenteel bezig om een “tool” te ontwikkelen waarin de
verschillende molenbiotopen op ons eiland zeer inzichtelijk gepresenteerd worden. In 2018 zal
verder gewerkt worden aan een verdere uitwerking van hiervan. Wellicht is dit systeem geschikt om
provinciaal of landelijk toe te passen. Het spreekt vanzelf dat dit initiatief van de gemeente door
molenaars en moleneigenaren zeer gewaardeerd wordt.
Maalactiviteiten.
In dit jaar werd zo’n 780 kg tarwe gemalen voor eigen verkoop. Het meeste gemalen meel wordt
“gebuild” wat wil zeggen dat de zemelen er uit gezeefd worden waardoor de bloem
(pannenkoekenmeel) over blijft.
Omdat we geen echte winkel in de molen hebben is gekozen voor een klein assortiment. Naast gist
en af en toe wat kaneel of speculaaskruiden (afkomstig van molen “De Ster” aan de Kralingseplas)
verkopen we alleen producten die door de molen zelf “op de wind” gemalen zijn.
Bezoekers en aantal omwentelingen.
Elke dag wordt het aantal bezoekers (dus niet de klanten die meel kopen) aan onze molen
genoteerd. Zo wordt een vrij betrouwbaar overzicht verkregen van het aantal bezoekers per jaar.
In onderstaande tabel volgt een overzicht van het aantal omwentelingen, de hoeveelheid gemalen
tarwe en het aantal bezoekers over de afgelopen jaren.
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
* waarvan 500 kg voor molen “Landzigt” te Zuid-Beijerland.

Samenstelling bestuur Stichting Molens Binnenmaas (SMB)
De Stichting Molens Binnenmaas beheert alle molens (8) binnen de gemeente Binnenmaas. 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. 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
binnen de gemeente Binnenmaas.
De samenstelling van het bestuur is eind 2017 als volgt:
Jan Booden

voorzitter en bewaking molenbiotoop molens, voorts webmaster

Rook Belder

secretaris

Aad Kooman

penningmeester

Bram Kamp

vicevoorzitter (aftredend voorjaar 2018)

Hans Wybenga

fondsenwerving en veiligheid en beheer rondom onze molens (aftredend per
1-1-2018)

Johan van 't Hooft

onderhoud van de molens

Nico Mouthaan

vice voorzitter en contacten molenaars en vrijwilligers

Isaac Batenburg

gedelegeerd bestuurslid veiligheid (aftredend per 1-1-2018)

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 molenaars:
Ab Mulder / Wim van der Giesen
Invallende molenaar: Jan Bruins
Molenaar in opleiding: Danny Groenenboom (MIO in voorbereiding)
Vrijwilliger/rondleider: Henk Kalse
Technische informatie
Vlucht:
Wieksysteem:
Binnenroede:
Buitenroede:
As:
Vang:
Bovenwiel of aswiel:
Spoorwiel :
Stellinghoogte:

20,70 m
Oud-Hollands
Fabricaat Straathof, nummer 0231, bouwjaar 2008
Fabricaat Straathof, nummer 0232, bouwjaar 2008
Gietijzer, fabr. Penn & Bauduin te Dordrecht, nr. 343, bouwjaar 1870,
lengte 4,00 meter.
losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, wipstok
57 kammen, steek 11 cm met bovenschijfloop: 29 staven,
66 kammen met steenschijf: 24 staven

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

Een maalkoppel met blauwe stenen “op de wind”
Een elektrisch maalkoppel met kunststenen.
Een maalkoppel onder restauratie.

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.

