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Doorsnede van de korenmolen Windlust
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Tekening: Jan van Wees

Windlust

De binnenroede heeft fokwieken (systeem Fauël) met
automatische remkleppen. Op de buitenroede zitten
oud-Hollandse wieken.
De bovenas is van gietijzer, fabrikaat De Prins van Oranje,
1894, lengte 5,60 meter. Het kruiwerk bestaat uit een kruirad
en 42 gietijzeren kruirollen. De vang is een Vlaamse blokvang
met vier vangstukken en een haak met wipstok.
Er zijn 2 koppels kunstmaalstenen met regulateur. Er is een
sleepluiwerk. De overbrenging van bovenas naar maalstenen
is: (61/32) x (64/23) = 5,30.
Alle informatie over de molen kan men vinden op de website
van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp
(VWN): www.windlustnootdorp.nl

Bezoek aan de molen
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1 = begane grond
2 = stelling
3 = meelzolder
4 = steenzolder
5 = luizolder
6 = kapzolder

De korenmolen
van Nootdorp

De korenmolen Windlust is
een stellingmolen met een
rietgedekte, achtkantige romp.
De stellinghoogte is 3,0 meter.
De vlucht is 22,6 meter.

De molen draait nagenoeg altijd op zaterdag van 9 tot 16 uur
en regelmatig ook op andere dagen. Als de wieken rondgaan,
zijn bezoekers meestal welkom.
Omdat er regelmatig gemalen wordt, is er doorgaans vers meel
aanwezig. De toegang en een klein zakje meel zijn gratis,
maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Voor rondleidingen of
andere vragen over de
molen kan men contact
opnemen met eerste
molenaar Dick Steeneveld:
dicksteeneveld@
gmail.com,
06-17397396
Het adres van de molen is
Oudeweg 70 te Nootdorp.
Als er een molenaar
aanwezig is, is de molen
telefonisch bereikbaar:
06-27327289
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De
geschiedenis
van de
korenmolen
Windlust
Op de plaats waar
nu de Windlust
staat, heeft vanaf
ongeveer 1625 een
wipkorenmolen
gestaan. Toen die
molen gebouwd
werd, stonden er
in Nootdorp
28 huizen.
Deze wipkorenmolen werd in 1880 gekocht door Huibert
Blonk, molenaar in Zegwaard (Zoetermeer). Zijn zoon Arend
werd er de molenaar. In 1885 kocht Huibert de rietgedekte,
achtkantige run- en snuifmolen Windlust die in 1781 op de
Hopsteegse toren van de stadswal van Delft gebouwd was.
Die windmolen was daar overbodig geworden, omdat men
was overgegaan op stoomkracht. De oude wipkorenmolen
werd afgebroken en op diezelfde plek werd een achtkantige
stenen onderbouw gemetseld. Daarop werd de Delftse
Windlust als korenmolen weer in elkaar gezet. In maart
1886 kwam Huibert om het leven door een ongeval met
paard en wagen. Bij de verdeling van de boedel werd de
molen uiteindelijk aan Arend toegewezen.
In februari 1898 stierf Arend op 44-jarige leeftijd. Een jaar
later besloot de weduwe de molen te verkopen. De molen
werd gekocht door de molenaarsknecht Arie Verploegh. In
1908 kregen de molenwieken het zelfzwichtsysteem. In
1919 verkocht Arie de molen aan de coöperatie Ons Belang.
Enkele jaren later werd Hendrik Jongste de molenaar en hij
zou dat ongeveer 40 jaar blijven.

In 1943 verkocht de coöperatie de molen aan Dorus
Kortekaas; molenaar Hendrik Jongste bleef de huurder. In 1947
werd historie geschreven op de Nootdorpse Windlust toen
de molen op één roede fokwieken kreeg en daarmee was het
de tweede molen in Nederland met dit systeem van ir. Fauël.
Toen Hendrik Jongste in 1951 een hamermolen aanschafte,
werd er steeds minder op de wind gemalen. In 1955 kocht
molenaar Hendrik Jongste de molen; hij is dan al 71 jaar. Na
het overlijden van Hendrik Jongste in 1963 werd de molen
gekocht door Gerard van Rijswijk. Deze beschikte niet over
de geldmiddelen en de kennis om de molen in een betere
staat te brengen. De molen raakte steeds verder in verval. Toen
het echtpaar Koos en Bep de Wolf-van Domburg het huis, de
molen en de graanschuur kochten in 1974, braken er betere
tijden aan. Nadat zij een nieuw huis hadden laten bouwen
kreeg de restauratie van de molen alle aandacht. Toch duurde
het tot 1987 voordat er voldoende financiële toezeggingen
gedaan waren om met de feitelijke restauratie te kunnen
beginnen. Op 29 mei 1989 kon de molen weer feestelijk in
bedrijf genomen worden. De restauratie had toen f 480.000
(€ 220.000) gekost. Begin 1995 werd eet-café De Vang
geopend in de voormalige graanschuur.
Op 28 april 1998 vond de
oprichting plaats van de
Stichting Vrienden van de
Windlust te Nootdorp (VWN).
Eind 1999 werd Leen van der
Lee uit Delft eigenaar van
de molen en de graanschuur
en in april 2000 nam de
stichting het beheer van alle
molenzaken van hem over.
Sinds 2 september 2008 is
de molen (en de voormalige
graanschuur) eigendom van
de Stichting Vrienden van de
Windlust te Nootdorp.

Trouwen in de molen
De molen is een trouwlocatie.
Op de website vindt men meer informatie daarover.

De Stichting Vrienden van de Windlust
te Nootdorp (VWN)
De stichting is op 28 april 1998 opgericht. De
doelstellingen zijn: de molen in goede draai- en
maalvaardige staat houden, de molen regelmatig in bedrijf
laten stellen door gediplomeerde molenaars en de molen
zoveel mogelijk openstellen voor het publiek.
Men kan ’vriend’ van de Windlust worden voor € 12 per
jaar. Aanmeldingen als vriend zijn zeer welkom!
Men kan dat doen via het e-mailadres van de stichting:
windlust@windlustnootdorp.nl of telefonisch 015-3108775.
De bankrekening van de stichting is:
NL34 RABO 0137 3360 020.
De stichting is een zogenoemde culturele ANBI hetgeen
betekent dat donaties voor 125% aftrekbaar zijn bij de
belastingaangifte.

www.windlustnootdorp.nl

