
  

            

 

Nieuwsbrief 
2021-3 

Nieuwsbrief nummer 2021-3. Deze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar en wordt verspreid onder alle 
molenorganisaties in Noord-Brabant, de Adviesraad, alle Noord-Brabantse molengemeenten en alle andere 
belangstellenden. Dit jaar is er een extra nieuwsbrief verschenen in verband met de Brabantse Molenprijs. 

BRABANTSE MOLENPRIJS 2021 
De Brabantse Molenprijs is ingesteld als blijk van waardering van de 
Molenstichting Noord-Brabant voor een persoon of stichting die zich op 
bijzondere wijze heeft ingezet voor de Brabantse molens en molenaars. De 
Brabantse Molenprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en dit jaar werd de 
prijs voor de tweede keer uitgereikt.  

De uitreiking van de Brabantse Molenprijs 2021 vond plaats op donderdag 14 
oktober. Op het gemeentehuis van Heeze-Leende werd winnaar Gerard 
Sturkenboom compleet verrast en in onwetendheid trad hij een volle raadzaal 
met vrienden, familie, bestuurders en andere bekenden binnen. Na het 
openingswoord van burgemeester Paul Verhoeven en voorzitter Jan Pommer 
was het woord aan de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, om 
uiteindelijk de Brabantse Molenprijs 2021 uit te reiken aan Gerard 
Sturkenboom.  
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De motivatie om de prijs toe te kennen aan Gerard Sturkenboom is als volgt: 

Gerard is vanaf 1978 met molens bezig en is in 1980 geslaagd voor het 
Getuigschrift. Daarna is hij molenaar geworden op De Grenswachter in 
Luyksgestel. Enkel jaren later is hij molenaar geworden in Heeze, waar hij veel 
voor de Sint Victor heeft gedaan in restauratie en werk aan en bij de molen. De 
Sint Victor is momenteel één van de meest malende molens in Brabant. Hij 
heeft ook een flinke meelomzet. Daarnaast is Gerard vanaf de instelling in 1980 
enige jaren bestuurslid geweest van de Afdeling Noord Brabant van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars (GVM). 

In deze functie nam hij ook mede proefexamens/toelatingsexamens af. Dit 
totdat hij werd verkozen in het landelijk bestuur van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars in 1988. 

Daar werd hij afdelingscoördinator en in 1997 als voorzitter welke functie hij 
heeft bekleed tot 2003. Ondertussen heeft Gerard heel hard gewerkt om de 
Watermolenaarsopleiding van de grond te krijgen. Vooral voor de oostelijke 
provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vond hij het 
nodig om speciaal de watermolens onder de aandacht te brengen. In een 
werkgroep heeft hij een voortrekkersrol gespeeld met als resultaat dat er een 
aparte opleiding voor watermolenaars is opgestart. 

Al die tijd heeft Gerard als instructeur een groot aantal mensen opgeleid tot 
Vrijwillig Molenaar. Het juiste aantal weten we niet maar het zijn er tientallen. 

Sinds een jaar of 7 maakt Gerard deel uit van de Adviesraad van de 
Molenstichting Noord-Brabant en is hij sinds 3 jaar de voorzitter van deze 
Adviesraad. In die rol werden er veel adviezen gegeven over de restauratie van 
diverse molens in de grote restauratieronde in Brabant. 

Bijzonder is zijn inzet geweest voor de inventarisatie van het biotooprapport 
dat vorig jaar verscheen. Gerard heeft persoonlijk alle 120 Brabantse 
windmolens bezocht en hij heeft foto’s gemaakt vanaf de molen in 8 
windrichtingen om de rapportage te ondersteunen. Op die tochten heeft hij 
ook menig molenaar adviezen en ondersteuning gegeven in hun vragen en 
contacten naar bestuurders. Voor de uiteindelijke rapportage heeft Gerard vele 
overleggen gevoerd met mensen van het bureau van De Hollandsche Molen 
(DHM) en andere instanties. 

Ook in de watermolenbiotoop rapportage en de start van de pilot voor de 
watermolens heeft Gerard samen met Riet Meijer – en in de tijd dat Riet een 
wereldreis maakte grotendeels alleen – allerlei overleggen gevoerd met De 
Hollandsche Molen, de waterschappen en bureau Lameris om de pilot tot stand 
te brengen. 

Verder is Gerard sinds 2008 ook examinator in de examencommissie dan De 
Hollandsche Molen. Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele 
activiteiten van Gerard voor de molens en de molenaars. 
 
 
Namens het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant willen wij 
Gerard Sturkenboom nogmaals van harte feliciteren met de prijs! 

 

 

 

 

 

Link artikel Heeze-Leende24,     
klik hier 

Link artikel Eindhovens Dagblad, 
klik hier 

 

 

 

 Commissaris van de Koning, mevr. 
Ina Adema (links), samen met 
prijswinnaar Gerard Sturkenboom 
(rechts) 

 Gerard Sturkenboom met de 
Brabantse Molenprijs, een replica van 
De Mulder  

https://heeze-leende24.nl/home/artikel/75826/De-Brabantse-Molenprijs-voor-Molenaar-Gerard-Sturkenboom
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/molengek-gerard-sturkenboom-bezocht-alle-brabantse-windmolens-heezenaar-onderscheiden-met-molenprijs~a5029c78/


  

            

PROJECT WATERMOLENLANDSCHAPPEN  
Op 7 oktober 2020 heeft het project ‘watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ een 
forse subsidie ontvangen vanuit de Erfgoed Deal. Het project is een initiatief van de 
Molenstichting Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant 
en waterschap de Dommel. Ook talloze andere partijen zijn betrokken bij het project. In 
het project gaan we de komende drie jaar op drie historische molenlocaties in het 
stroomgebied van de Dommel aan de slag met klimaatadaptatie. Hoe kunnen deze 
historische watermolenlandschappen een bijdrage leveren aan het tegengaan van 
verdroging en aan de opvang van water bij neerslagpieken? 

‘WATERMOLENLANDSCHAP 
WOLFSWINKEL’ UIT DE VERGETELHEID 
GEHAALD 

Tussen Son en Sint Oedenrode stond tot 1920 de 
watermolen van Wolfswinkel. In het beekdal zijn nog 
steeds de sporen te zien van het eeuwenlang opgestuwde 
water. Tijdens de Landschapstriënnale, dit voorjaar, 
heeft het Erfgoed Deal project 
“Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie” in een 
digitaal ontwerpatelier de verborgen geschiedenis  van 
het gebied blootgelegd en  gewerkt aan 
ontwerpoplossingen voor hedendaagse vraagstukken op 
het gebied van natuur, ecologie, klimaat en recreatie. 

Begin september heeft een groep van dertig 
internationale universitaire studenten het stokje 
overgenomen. Zij hebben zich tijdens een workshop  van 
tien dagen verdiept in het gebied rond de verdwenen 
watermolen van Wolfswinkel. De workshop vormde de 
start van het Europees Onderzoeksproject ‘Climate 
Xtremes and Resilient Heritage’ waarvan de Technische 
Universiteit Eindhoven de trekker is en is mede mogelijk 
gemaakt door  het Erfgoed Deal project 
‘Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie’. 

Met een bezoek aan de locatie en verschillende lezingen 
kregen de studenten een uitgebreid beeld van de historie 
en mogelijkheden van het watermolenlandschap. 
Mozaïek Dommelvallei heeft een videopresentatie 
gemaakt waarin alle gebiedspartners hun visie en 
opgaven toegelicht hebben. Hans de Mars (RHDHV) 
heeft bij de start het begrip watermolenlandschap en de 
betekenis ervan toegelicht. ICOMOS heeft uitgelegd 
waarom het belangrijk is om erfgoed vanaf het begin 
mee te nemen in planologie en uitvoering. Op locatie 
hebben de gemeente Son en  

Breugel, ARK natuurontwikkeling en de Molenstichting 
Noord-Brabant toegelicht hoe het watermolenlandschap 
er uit heeft gezien en welke opgaven er spelen in het 
gebied. Ook hebben de studenten  een werkende 
watermolen bezocht. De studenten hebben ons verrast 
met originele ideeën en uitnodigende perspectieven. 

 

De uitkomsten van de workshop worden in de komende 
tijd gebundeld tot een boek. Dit kan vervolgens gaan 
functioneren als inspiratie voor stedenbouwkundigen, 
planmakers en gemeentes geïnteresseerd in het creëren 
van klimaat veerkrachtig erfgoed. 

 

 

 

 

 

 Internationale workshop, foto Isabel Conti TU/e 



  

            

BELEEFBAARHEID VAN HET 
WATERMOLENLANDSCHAP 

Parels 
Wie een historische kaart van het stroomgebied van de 
Dommel bekijkt, ziet de watermolens als parels aan een 
kralensnoer op min of meer regelmatige afstand langs de 
rivier liggen. Dat is niet toevallig: om water op te kunnen 
stuwen is er een minimale afstand tussen de molens 
nodig. Door het opgestuwde water, vormden de molens 
het beekdallandschap, waar mensen, dieren en planten 
harmonieus konden samenleven; In het natte vruchtbare 
landschap ontstond een unieke flora en fauna;  De molens 
maalden het graan, sloegen de olie, volden de wol, 
zaagden het hout; alle wegen liepen naar molens: daar 
ontmoetten de mensen elkaar en kwamen de wegen 
samen. Bij molens kon je de beek oversteken en je weg 
vinden in het beekdallandschap. Versterkte hoeves, 
boerenschansen, kloosters of kastelen lagen op deze 
strategisch belangrijke parels. 

 

Recreatieve beleefbaarheid 
Hoewel watermolens op veel plekken zijn verdwenen, zijn 
de molenlocaties en watermolenlandschappen vaak nog 
goed ‘leesbaar’. Samen met Natuurgrenspark de Groote 
Heide zijn we gestart met een project  dat deze 
watermolens recreatief op de kaart zet. Centrale vragen 
zijn daarbij: hoe kun je zo’n beeklandschap van 
aaneengeregen watermolens beleefbaar maken? Hoe kan 
je historische locaties van bestaande en verdwenen 
watermolens zo ontwikkelen dat ze hun eigenheid 
behouden, en toch hun geschiedenis vertellen -  dus 
zonder een overdaad aan bijvoorbeeld picknickbanken en 
informatiebordjes. Hoe maak je het verbindende verhaal 
van de watermolens op de Dommel beleefbaar? 

 

 

 

Een internationale verhaallijn  
“In dit project gaan we voor het hele stroomgebied van 
de Dommel aan de slag,” vertelt Elka Vuteva, die namens 
Natuurgrenspark de Groote Heide projectcoördinator is 
van het kralensnoer-project. “Natuurgrenspark de 
Groote Heide, ten zuiden van Eindhoven, is een 
samenwerkingsverband van Vlaamse en Nederlandse 
gemeenten. Zo kijken we automatisch ook naar de 
Vlaamse watermolens en zorgen we voor internationale 
samenwerking. De Vlaamse partners zijn heel 
geïnteresseerd in onze aanpak.”  
  
Drie concrete uitvoeringsprojecten  
Als het concept op hoofdlijnen is uitgewerkt, zoomt het 
project in op drie concrete watermolenlocaties, het liefst 
bij elkaar in de buurt, opdat ook de ruimtelijke en 
historische samenhang tussen de watermolens haar rol 
gaat spelen in de uitwerking. Samen met 
gebiedspartners maken we een plan  voor de drie 
locaties dat de historische – en actuele - betekenis van 
de watermolen in het landschap beleefbaar maakt.  De 
Breda University of Applied Sciences (Buas), 
gespecialiseerd in recreatie en vrije tijd  ontwikkelt het 
concept en de verhaallijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genneper Watermolen, foto Gerard Sturkenboom 



  

            

EEN HEEL  BOEK OVER DE OPWETTENSE 
WATERMOLEN 

Op 24 oktober ’21 presenteerde Piet–Hein van Halder zijn 
nieuwste boek in de watermolen van Opwetten. Eerder 
schreef hij een overzichtsboek van alle verdwenen en 
bestaande watermolens in Noord-Brabant: ‘Watermolens 
in Noord-Brabant, vroeger en nu’.  Hier werden 
watermolens steeds kort beschreven op twee bladzijden. 
Nu schreef hij een heel boek over slechts een molen, die 
van Opwetten. Het is een prachtig boek geworden waarin 
de geschiedenis en anekdotes afgewisseld worden met 
tekeningen en sfeervolle foto’s.   

Het eerste exemplaar was voor Stans Dongelmans, de 
partner van Peer Geboers, de eigenaar van de molen.  
Tijdens de presentatie was er een speciaal woord van dank 
voor Gerard Sturkenboom. (Gerard had hem uitgenodigd 
voor het afsluitende symposium van het eerdere project 
over watermolenlandschappen (Pilot 
Watermolenlandschappen in Het Groene Woud’. Daar 
trof Piet-Hein Peer Geboers die over een uitgebreid 
archief van zijn molen beschikte.) Zonder (de uitnodiging 
van) Gerard zou het boek er niet geweest zijn, vertelde 
Piet-Hein.  

Het boek is voor 25 euro te koop bij de Opwettense 
Watermolen, bij de Genneper Watermolen, bij de Bruna-
winkel in Nuenen en online te bestellen: 
phvanhalder@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Het project ‘watermolenlandschappen en klimaatadaptatie’ wordt getrokken door de Molenstichting Noord-Brabant, 
in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel. Hiervoor is een kernteam in het 
leven geroepen. Daarin hebben zitting Riet Meijer (de Molenstichting Noord-Brabant), Wim Haarmann (provincie 
Brabant) en Hein Elemans (waterschap de Dommel). Het kernteam wordt aangevuld met Hans Bleumink 
(projectcoördinatie – bureau Overland) en Hans de Mars (kwaliteitsborging / expert watermolenlandschappen 
RoyalHaskoningDHV). Bestuurlijk wordt het project getrokken door een stuurgroep, onder leiding van gedeputeerde 
Eric de Bie. 

Op de site van de Erfgoed Deal is meer informatie te vinden over de achtergrond en opzet van dit nationale 
erfgoedprogramma, inclusief een onderbouwing van de keuze voor ons project 
https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/ruim-58-miljoen-voor-erfgoed-in-zes-nieuwe-projecten-
erfgoed-deal 

 
  

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/ruim-58-miljoen-voor-erfgoed-in-zes-nieuwe-projecten-erfgoed-deal
https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/ruim-58-miljoen-voor-erfgoed-in-zes-nieuwe-projecten-erfgoed-deal


  

            

MOLENONTMOETINGSAVOND EN AFSCHEID 
Op donderdag 30 september 2021 vond er, met inachtneming van de coronaregels, een 
interessante molenontmoetingsavond plaats. Voorafgaand werd er afscheid genomen van 
enkele betrokkenen van de Molenstichting Noord-Brabant 

AFSCHEID  

Voorafgaande aan de molenontmoetingsavond was er een 
kleine bijeenkomst in de Spoordonkse Watermolen in 
Oirschot. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur van 
de Molenstichting Noord-Brabant afscheid genomen van 
de voormalige bestuursleden dhr. Fons Naterop en dhr. 
Driek van de Vondervoort. Onder het genot van een hapje 
en mooie woorden van voorzitter Jan Pommer is stil 
gestaan bij de inzet van beide heren voor de 
Molenstichting Noord-Brabant.  
 
Driek van de Vondervoort 
In 2004 is Driek van de Vondervoort voorzitter geworden 
van de Molenstichting. In die tijd lagen er een hoop 
uitdagingen zowel intern als extern. 

Extern werd het draagvlak verbeterd in onze grote 
provincie zoals Noord-Brabant door o.a Het Brabants 
Molenweekend te organiseren om zo onderlinge banden 
te smeden en te versterken. 

En intern werd de structuur verbeterd door het instellen 
van het bestuur, bestaande uit louter bestuurders en de 
adviesraad bestaande uit molenaars en molenkenners. 

In 2009 heeft Driek de voorzittershamer overgedragen 
aan Fons Naterop en is als bestuurslid verder gegaan. Na 
vele jaren van tomeloze inzet voor de Brabantse molens 
heeft Driek op 30 september 2021 afscheid genomen van 
Molenstichting Noord-Brabant. Namens de stichting heel 
hartelijk dank voor jouw 17 jaar lange inzet! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fons Naterop 
In 2009 is Fons Naterop aangetreden als voorzitter van 
Molenstichting Noord-Brabant. Ook voor deze voorzitter 
lagen er vele uitdagingen. 
 
Het aanpakken van het achterstallig onderhoud van vele 
Brabantse molens was een van de uitdagingen. En met 
het aanstellen van molenconsulent Marloes van de Hei 
werd het voor molenaars makkelijker om voor hun 
gewenste restauraties de eventuele subsidies daarvoor in 
kaart te brengen en te ontvangen. 
 
Onder leiding van de Molenstichting Noord-Brabant is 
een groot onderzoek gedaan naar de biotoop van alle 
windmolens in Brabant. Dit omvangrijke rapport is een 
belangrijk wapen in de strijd tegen het alsmaar 
verslechteren van biotopen van diverse windmolens in 
Brabant. 
 
Op 30 september 2021 hebben wij afscheid genomen van 
Fons. Zeer erkentelijk zijn wij voor zijn verdienste voor 
de Molenstichting en het feit dat het behoud van de 
Brabantse molens weer een grote stap verder is gebracht. 
Fons heel hartelijk dank voor meer dan 10 jaar 
voorzitterschap! 

 

 

 

 

 Voorzitter Jan Pommer dankt Driek van de Vondervoort voor 
zijn inzet als bestuurslid 

 Voorzitter Jan Pommer dankt Fons Naterop voor zijn inzet 
als bestuurslid 



  

            

MOLENONTMOETINGSAVOND 

Aansluitend aan het afscheid van de bestuursleden werd 
in de Spoordonkse Watermolen de jaarlijkse 
Molenontmoetingsavond gehouden. 

De avond was druk bezocht en iedereen was blij elkaar 
weer te ontmoeten. 

Om 19.30 startte voorzitter Jan Pommer de vergadering. 

Als eerste werd er stil gestaan bij het afscheid van 
voormalig voorzitter Fons Naterop en van bestuurslid 
Driek van de Vondervoort. Ook werden de nieuwe 
bestuursleden Jetty Eugster en Judith Keijzers 
voorgesteld. Jetty zal vanaf 1 januari 2022 de 
voorzittershamer overnemen van Jan Pommer. 

Vervolgens kreeg Nicole Bakker van de Hollandsche 
Molen de gelegenheid om ons bij te praten over het 
Molenfonds. Over het Molenfonds treft u verderop in 
deze nieuwsbrief meer informatie aan. 

Riet Meijer heeft ons daarna meegenomen naar de 
watermolenlandschappen en hun effect op 
klimaatadaptatie. Dit grootschalig project van 
molenstichting Noord-Brabant wordt gehouden met vele 
partners en is onderdeel van de Erfgoed Deal. Veel 
informatie is te vinden op onze site en ook op 
watermolenlandschappen.nl 

Aart van Gorkum heeft de strijd om de molenbiotoop van 
‘t Nupke in Geldrop in al zijn facetten met de aanwezigen 
gedeeld. 

Peet Wessels heeft kort de website besproken met het 
verzoek zoveel mogelijk informatie uit het Brabantse 
molenveld met haar te delen. Algemene nieuwtjes worden 
op de site geplaatst en ook informatie over molen 
restauraties zijn zeer welkom. 

Als hekkensluiter heeft de eigenaar van de Spoordonkse 
watermolen nog kort iets verteld over zijn molen. 

Al met al een interessante avond op een mooie locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spoordonkse Watermolen 

 Riet Meijer over het Erfgoed Deal project 

 Aart van Gorkum over molenbiotoop ‘t Nupke 



  

            

MOLENVERHAAL – VERVOORNE MOLEN 
Iedere nieuwsbrief besteden we aandacht aan een bijzondere molen of een bijzonder 
molenverhaal. Deze keer is het de beurt aan de Vervoorne Molen. 

Na deze restauratie staat de Vervoorne molen er beter 
voor dan ooit.  Een vlijlaag van enige verharding, 
vormde de enige fundatie toen deze molen in het begin 
van de 17e gebouwd werd als opvolger van een 
wipwatermolen die daar al aan het einde van de 16e 
eeuw moet zijn gebouwd, voor de Vervoorne polder, 
toen nog ”Den Soomer Polder van de Wercken” 
genoemd. De polder was kort daarvoor geleidelijk 
drooggevallen (1552 bedijkt), in een reeks van 
landaanwinningen die in de loop van een paar honderd 
jaar plaatsvonden, na de Sint-Elisabethsvloed, die zich 
dit jaar 600 jaar geleden had voltrokken. De boven 
beschreven fundatie had als gevolg dat de molen in de 
loop van de tijd is gaan verzakken en omdat het 
verzakken de laatste jaren verder ging en vooral ook dat 
hij scheef zakte, zijn plannen gemaakt voor verbetering 
van de fundatie.     

 

Over het scheef zakken het volgende, rond 1934 is het 
scheprad van de molen verdiept en vergroot, mogelijk is 
toen de scheprad(noord)zijde wel beter gefundeerd, 
waardoor de molen naar de zuidzijde was scheef gezakt. 
De laatste jaren dat de molen nog voor de polder in 
gebruik was, is met allerlei lapwerk de kap enigszins 
horizontaal gehouden.  

 

 

 

 

Vorig jaar was het zover dat er voldoende financiële 
middelen beschikbaar waren om de problemen aan te gaan 
pakken. Gevlucht en staart moesten eraf  om 15 buispalen 
van 12m de grond in te slaan. 

 

Eind oktober vorig jaar werd begonnen met de 
werkzaamheden en op 21 oktober dit jaar werd de molen 
weer officieel in gebruik genomen door de commissaris 
van de Koning, Ida Adema, die telefonisch vanaf het 
verderop gelegen Fort Altena aan molenaar Dirk de Ruiter 
de opdracht gaf de vang te lichten, wat door genodigden 
via de livestream gevolgd werd.  

De molen maalt niet meer het water, via een boezem, naar 
het buitenwater in de Biesbosch. Die taak werd beëindigd 
na de grote ruilverkaveling in Altena rond 1965. Wel zijn 
markante punten overgebleven langs de Schenkeldijk en 
de Nieuwendijk (bouwwerk 3-sluizen) die een voorstelling 
mogelijk maken hoe de situatie tot 1965 was. 

  

 

 

 

 bovenkanten palen staan gereed om ijzerconstructie 
fundering te ontvangen, begin maart 

 de ijzerconstructie 

 8-kant aan 1 zijde 12cm opgekrikt, 31-05-2021 en daarna ook                                      
bovenop alles weer waterpas gemaakt. 



  

            

Geïnteresseerde toeristen en dagjesmensen die er op de 
fiets of wandelend langs komen, kunnen de 
geschiedenis a.h.w. lezen aan wat te zien is. Als dan de 
molen maalt (in circuit) is dat een pareltje voor de 
toerist en die gaat er dan niet zondermeer aan voorbij, 
want “als tie draait is tie open” en de molenaars Dirk de 
Ruiter of Jan de Peuter ontvangen bezoekers gastvrij. 
Molen is tevens op afspraak te bezoeken. 

Mensen per auto, die de molen aan willen doen, zijn 
gedwongen enkele honderden meters te lopen vanaf de 
Schans of evt. op afspraak te parkeren bij het 
naastgelegen huis wat vroeger de molenaarswoning was. 
Vanaf de doorgaande weg naar Werkendam mag, i.v.m. 
verkeersveiligheid, alleen onderhoudsverkeer naar de 
molen. 

Naast fundatie van de molen en het rechtzetten van het 
8-kant, is een nieuwe binnenroede gestoken. 

Uniek aan deze molen is ook, dat er in 1934 een Ericsson 
elektro-installatie in geplaatst is om ook bij windarme 
perioden de polder droog te houden. Dit was mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Hollandsche 
Molen (toen al werden dus molens gered door de oudste 
molenorganisatie) en door oplettend bestuur van de 
gemeente Werkendam die de molen kort daarvoor de 
monumentenstatus gegeven hebben, plannen voor een 
motorgemaal en sloop van de molen waren toen reeds 
in de maak. Maar motorgemaal en molen in stand 
houden was een te grote financiële last voor de polder. 
Dus als gevolg hiervan bleef molen behouden en 
motorgemaal werd niet gebouwd. De Ericssoninstallatie 
is, toen de molen in 1965 buiten gebruik kwam, er 
uitgehaald en verkocht. Spindel om koningspil uit het 
onderwiel te draaien is erin blijven zitten. 

Verdere info te vinden websites van: de Nederlandse 
molen database, molenstichting land van Heusden en 
Altena, Brabantse Molenstichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tijdens de officiële opening op 21-10-2021, een stevige wind met 
onstabiele luchten, resulterend in af en toe een flinke bui met 
ruimende en krimpende winden en naast windstoten ook bijna 
helemaal wegvallende wind. 



  

            

MOLENFONDS 
Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen opgericht om zoveel mogelijk middelen 
voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen. Het Molenfonds is 
thans gevormd door financiële bijdragen van de BankGiro Loterij, de Gravin van Bylandt 
Stichting en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Molenstichting 
Noord-Brabant wil het Molenfonds meer onder de aandacht brengen bij de Brabantse 
moleneigenaren.  

Het Molenfonds streeft naar behoud en bescherming van molens als 
cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap en is daarmee hét 
platform voor financiële steun aan molens in nood en om deze een goede 
toekomst te geven. Met name het onderhoud van molens is van essentieel 
belang om een langdurig bestaan van de molen te kunnen garanderen.   
 
Het Molenfonds draagt onder meer bij aan projecten op het gebied van (groot) 
onderhoud, voorlichting en incidenteel ook aan restauraties. Er zijn drie 
mogelijkheden: 
 

1. Bijdrage groot onderhoud 
Zoals eerder aangegeven is het Molenfonds bedoeld om bij te dragen aan groot 
onderhoud van molens. Door regelmatiger groot onderhoud aan molens te 
stimuleren zorgt het Molenfonds ervoor dat grote restauraties minder vaak 
nodig zijn, terwijl de algemene onderhoudstoestand van molens verbetert. Om 
dit te kunnen bewerkstelligen is er de regeling Groot Onderhoud. Bent u 
moleneigenaar, bestuurslid van een molenstichting of verantwoordelijk voor 
het onderhoud van een molen, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. 
 

2. Crowdfunding 
Via het Molenfonds kan ook een crowdfundactie opgestart worden voor een 
molen. Belangrijk hierbij is dat er een haalbaar doelbedrag wordt gesteld en er 
een goed plan moet liggen hoe het bedrag ingezameld moet worden.  
 

3. Molenprijs 
De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland. Het 
molenproject met de meeste publieksstemmen wint en ontvangt € 50.000,- om 
het projectplan uit te voeren. De overige genomineerden ontvangen het aantal 
stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website 
www.molenstichtingnoordbrabant.nl/ of www.molenfonds.nl/  

 

  

  

Molenfonds is hét 
platform voor 

financiële steun aan 
molens in nood 

http://www.molenstichtingnoordbrabant.nl/
http://www.molenfonds.nl/


  

            

DOELSTELLING  

 

ONZE WEBSITE  

 

Bezoek onze website! 
www.molenstichtingnoord-brabant.nl  

 

Al het nieuws rond de Brabantse molens is er 
terug te vinden, evenals de diverse projecten 
van de Molenstichting. 

Maar ook al uw vragen kunt u stellen via onze 
website waarbij wij onze adviesraad of 
molenconsulent zullen inschakelen. 

En heeft u zelf iets interessants te melden 
stuur haar dan graag een berichtje via het 
contactformulier. 

Ook kunt u een mailtje sturen naar onze 
secretaris via mark.vanschadewijk@boekel.nl.  

De Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 
molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is 
het bevorderen van het behoud van molens en restanten van 
molens in Noord- Brabant. 

De stichting wil dit doel te bereiken door: 

- het stimuleren van de culturele en educatieve waarde van 
molens in Noord-Brabant; 

- het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik 
met betrekking tot molens; 

- het behoud en herstel van een passende molenomgeving; 

- het beïnvloeden van het algemeen molenbeleid van alle 
overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en landelijk); 

- het fungeren als "contactpersoon" tussen individu (molenaar) 
en/of lokale molenorganisaties enerzijds en overheid 
anderzijds; 

- het verlenen van medewerking aan provinciale activiteiten 
en/of evenementen op het gebied van molens; 

- het inventariseren van molens en restanten van molens. 

BESTUUR MOLENSTICHTING NOORD-BRABANT CONTACTGEGEVENS 

 
Molenstichting Noord-Brabant 
Postbus 99 
5427 ZH BOEKEL 
mark.vanschadewijk@boekel.nl 
 
 
www.molenstichtingnoordbrabant.nl/  

Bestuursleden: Jan Pommer (voorzitter) 

 Jetty Eugster 

 Judith Keijzers 

 Pierre Bos 

 Joseph Vos 

 Robert Salomons 

Secretaris: Mark van Schadewijk 
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