
Jaarverslag 2021, molen Windlust te Overschild.

Molenaars Marius Biesheuvel en Lex van der Gaag en sinds november ook Jacco de Maat als CEMI 
in opleiding.

Algemeen:

-Per november van dit jaar is dhr. Jacco de Maat als instandhouder in opleiding het team van molenaars
komen versterken. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt in Noordbroek de molenschuur 
gegeven en de praktijk op molen De Windlust. We hopen op een langdurige vruchtbare samenwerking.

-De molen is, zoals gebruikelijk, praktisch elke vrijdagmiddag van 1300 tot 1700 uur open geweest en 
verder tijdens open monumentendag en molendagen op zaterdag.

-Aantal uren open   237  waarvan   82   gedraaid en/of gemalen.

-Aantal bezoekers geregistreerd:  56     geen groepen of scholen.   
Er zijn ook nog wat bezoekers bij de molen geweest maar hebben hun naam niet in het boek gezet. De 
covid-19 regels zijn zoveel mogelijk strikt in acht genomen.

-De molen heeft in 2021 enkele keren in de rouw gestaan wegens overlijden van dorpsgenoten en/of 
oud-molenaars.

In de loop der tijd is er veel materiaal in de molen terecht gekomen en begin van het jaar is hier veel 
van opgeruimd en afgevoerd. De NO-muur van de molen is doorgebroken om daar de drijfriem van het 
maalkoppel naar de motor doorheen te voeren. Tevens werd dit de opslagruimte voor de te bewaren 
cement-pannen die we moeten bewaren. 

- Op 10 september is het volledig gerestaureerde motorhuis met de daarinstaande BRONSmotor 
feestelijk geopend. De commissaris van de koning verrichtte de openingshandeling door de deur te 
openen en vervolgens de motor te starten. Tot onze opluchting lukte dit bij de derde poging. In de 
toekomst is het nu ook mogelijk om zonder wind op motorkracht te kunnen malen. Er moet nog wel 
veel gebeuren voordat alles gebruiksgereed is.

Tijdens de molendag van 11 september heeft molengids Gerard Bontjer zich zeer verdienstelijk ge-
maakt. Hij onderhield de bezoekers over de Bronsmotor, hield het aantal bezoekers bij en zorgde er-
voor dat de molenaars op de stelling en zolders hun verhalen konden vertellen.  

-Er is dit jaar 620 kg. graan  gemalen, duidelijk veel minder dan voorgaande jaren. Dit heeft o.a. te 
maken met de beperkte mogelijkheid tot kruien op de wind. Slechts van ZZO tot WNW is kruien 
mogelijk dus wind uit andere richting is momenteel onbruikbaar.

-In november, nadat het meel is opgehaald, werd besloten om het maalkoppel open te leggen en com-
pleet te reinigen. Ook kan er dan gekeken worden of de oorzaak van het slingeren van de steen kan 
worden gevonden en opgelost. Om dit openleggen veiliger te laten verlopen hebben we gemeend de 
steenzolder t.p.v. de steenkraan te onderstutten op de maalzolder zodat er een betrouwbaarder opstel-
ling is verkregen. Het ligt in de bedoeling om deze steenlichterij eenmaal per jaar, rond eind november 
als het gemaal afgevoerd is, te gaan herhalen om ons produkt schoner te krijgen en te houden.



-Begin december  is, zoals gebruikelijk, de kerstster weer in het gevlucht geplaatst, maar het wieken-
kruis is niet naar het centrum van Overschild gedraaid i.v.m. voornoemde kruiproblematiek.

-Met de grondeigenaar, dhr. v.d.Laan, zijn gesprekken gaande over aansluiting van water, riool en 
electra als hij z’n nieuwe bedrijfsgebouw gaat neerzetten achter de Windlust. Wij kunnen dan hopenlijk
meeliften op de aansluiting die daarvoor nodig is. 

-Overschild is momenteel een dorp in opbouw of in afbraak, het is maar hoe je ertegen aan kijkt. Het 
huis naast de molen is afgebroken en over dit vrijgekomen terrein komt de oprit van het autobedrijf van
v.d.Laan. In de toekomst kunnen we van deze oprit gebruik maken om achter de molen te parkeren.  
Windtechnisch zijn we erop vooruit gegaan want het afgebroken huis was een gebouw dat ver boven de
stelling uitstak en vlakbij stond. De biotoop is dus aanmerkelijk verbeterd vanuit het noorden. Over de 
andere woningen valt op te merken dat de woningbouwers en de molenstichting er regelmatig andere 
soms zelfs tegengestelde ideeën op na hebben gehouden maar alles is wel in der minne geschikt.

Het jaar 2021 is voor de molen De Windlust en zijn molenaars dus een bewogen jaar geweest. Niet 
alleen de wens van vernieuwing van het spoorwiel is ingewilligd (zie ook jaarverslagen uit voorgaande 
jaren), ook het herstel van het motorhuis is dit jaar gereedgekomen. Op 10 september is het motorhuis, 
compleet met een werkende BRONSmotor feestelijk geopend door de commissaris van de koning 
dhr.Paas. Op de begane grond in de molen is een maalkoppel geplaatst waar nog wel veel aan moet 
gebeuren voordat hiermee gewerkt kan worden. Klus dus voor het komende jaar.           
X   Mogelijk kan het molenaars- en klussenteam van de stichting hierin wat betekenen. 

Vanwege het kapotte boventafelement en daardoor de beperkte mogelijkheid tot kruien heeft de molen 
minder vaak gedraaid dan vorige jaren en hierdoor is er ook veel minder gemalen. Slechts bij wind uit 
het ZO tot WNW kan de molen draaien. Het lijkt er ook op dat het de laatste jaren minder waait, we 
merken dat er vaak nauwelijks genoeg wind is om fatsoenlijk te kunnen draaien c.q. malen.

Ideeën en plannen voor 2022:

-Maalkoppel op de begane grond gangbaar en gebruiksgereedmaken. (ombouw)

-Moleninstandhouder in opleiding Jacco verder opleiden zodat er veilige versterking van het team 
komt.

-De vervanging van enkele boventafelementdelen zal de komende winter of het voorjaar ter hand 
worden genomen, de Windlust zal gedurende die tijd niet kunnen draaien noch open zijn voor publiek.

-Er is een begin gemaakt met de vervaardiging van een nieuw spoorwiel. Dat komt begin van het 
nieuwe jaar gereed. 

Het team van molen De Windlust te Overschild
Marius Biesheuvel, Lex van der Gaag en Jacco de Maat.

Opgemaakt december 2021.


