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1__________________________VOORWOORD 
 
Beste lezer, 
 
Om maar met de deur in huis te vallen: 2018 was een prima jaar voor 
Korenmolen De Haas. Korter kan ik het niet samenvatten, maar een jaarverslag 
hoort iets meer te bevatten dan deze openingszin. Ik neem u op de volgende 
bladzijden mee in het wel en wee van ons gezelschap: De Vereniging Benthuizer 
Molenaars (VBM) 
 
Het was een jaar met memorabele gebeurtenissen. Allereerst is daar het 
overlijden van Kees van der Lede. In 2017 moest ik al melden dat Kees wegens 
ziekte niet zou terugkeren op de molen. Op 29 augustus is Kees overleden. Ik 
schreef in een In Memoriam in de Gildebrief van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars de slotzinnen: ”We weten ons geïnspireerd door Kees en hebben veel 
aan zijn arbeid te danken. Dat hij mag rusten in vrede”. De vereniging is hem 
veel dank verschuldigd. 
 
Ook Nationale Molendag 2018 staat in ons geheugen gegrift. Het was een 
drukke dag, er werd een tentoonstelling geopend over de molen in het 
molenhuis. In een onbewaakt ogenblik vond een ongeval plaats als gevolg 
waarvan een van onze nieuwe leerlingen een vinger moet missen. Zo werden we 
eraan herinnerd dat ons werk niet zonder gevaar is en dat veiligheid en 
voorschriften niet genoeg kunnen worden beklemtoond. 
 
Maar er zijn gelukkig ook ontwikkelingen waar we met plezier op terugkijken. 
Dankzij de niet aflatende werkzaamheden rondom het koppel maalstenen dat 
met windkracht wordt aangedreven neemt de wind een steeds grotere plaats in 
als “energieleverancier”. En de rendementen van het maal- en builproces nemen 
toe. We hebben eer van onze inspanningen. 
 
Opnieuw konden we in 2018 een nieuwe leerling verwelkomen. En wat voor een 
leerling: Stijn Anneveld uit Zoetermeer, nog maar net 16 jaar oud, is met de 
opleiding begonnen. Twee andere leerlingen gaan in 2019 op voor het examen. 
Daarmee is zicht op versterking van het team, ondanks het feit dat we ook een 
leerling verliezen als gevolg van een verhuizing naar Drenthe. 
 
Op administratief gebied zijn ook stappen gezet. Er is in december een nieuwe 
overeenkomst tussen de Stichting en de Vereniging ondertekend en daaraan 
gekoppeld een nieuw reglement voor het gebruik van de molen. Deze vervangen 
de oude contracten uit de beginjaren van onze vereniging. 
 
Ten slotte doe ik op deze plaats mijn jaarlijkse oproep aan belangstellenden om 
toe te treden tot ons gezelschap en de opleiding tot molenaar te gaan volgen. 
Dat geldt voor inwoners van Benthuizen in het bijzonder. En vanzelfsprekend 
geldt deze oproep ook voor vrouwen. Iedereen die bereid is om in teamverband 
een dergelijk prachtig oud monument aan het werk te houden is bij onze 
vereniging van harte welkom.  
 
In dit jaarverslag wordt verder ingegaan op ons werk, de productiecijfers en 
andere wetenswaardigheden. Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
Dirk Kuijper, voorzitter 
 



KORENMOLEN DE HAAS__________________2 

Korenmolen De Haas, een molen met een eigen verhaal 
 
De geschiedenis van de molen is uitvoerig beschreven in het lezenswaardige 
boekje: Daar werd iets groots verricht (heruitgave 2017). Daarin kunnen we 
bijvoorbeeld lezen hoe deze molen, opgericht in 1772, aan zijn naam gekomen 
is. Het is heel goed mogelijk dat de allereerste eigenaar en bouwer van de 
molen, Willem Overgauw, telg uit een Rotterdams molenaarsgeslacht, de naam 
heeft bedacht. Gauw is snel en Overgauw is dus supersnel. Er welk bekend dier 
uit de 18de eeuw was bekend op zijn snelheid: inderdaad De Haas.  
 
De Haas is een betrekkelijk kleine, stenen korenmolen van het type 
stellingmolen. De vlucht (lengte wiek) is 19.20 meter. De hoogte van de stelling 
is 5.85 meter. De molen is tot 1932 als windmolen voor het malen van graan in 
gebruik geweest en daarna steeds verder vervallen. Tot de restauratie gebeurde 
in 1984/85, overigens na verschillende pogingen in de 10 jaren daaraan 
voorafgaand. Vanaf 1985 is de molen in de huidige staat weer volop in bedrijf. 
 
Alphen aan den Rijn: 3de molengemeente in Nederland 
 
Korenmolen De Haas is de enig overgebleven windmolen in het gebied van de 
voormalige gemeente Benthuizen.  
In 1991 ging de gemeente Benthuizen op in de nieuwe gemeente Rijnwoude 
met 9 molens en in 2014 staat de molen in de gemeente Alphen aan den Rijn, 
een gemeente met 18 molens. Daarmee is deze gemeente nr. 3 in de ranglijst 
van molengemeenten in Nederland na Molenwaard (met Kinderdijk) en Kaag en 
Brasem. Hier kunnen we terecht trots op zijn. Dit heeft niet alleen belangrijke 
recreatieve aspecten, maar betekent ook een verantwoordelijkheid van de 
gemeente op het gebied van bescherming en instandhouding van deze molens. 
Geen plannen maken die de molenbiotoop (het zicht op en de windvang van de 
molen) aantasten. Daar is in het verleden succes mee geboekt en dat zal zo 
moeten blijven. 

Organisaties voor Korenmolen De Haas 
 
Stichting Korenmolen De Haas 
In 1974 werd een molencomité opgericht, dat na een mislukte restauratiepoging 
op non-actief ging. Er was intussen uit de bevolking (toen rond 2000 inwoners) 
wel al een bedrag van ongeveer 20 000 gulden toegezegd! 
In 1982 volgde, samen met de toenmalige gemeente Benthuizen, een herstart. 
En nu lukte het wel. In 1987 droeg de gemeente de gerestaureerde molen in 
eigendom over aan de inmiddels opgerichte Stichting Molen De Haas. (later 
Stichting Korenmolen De Haas). 
 
Vereniging Benthuizer Molenaars 
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in 1982 van de gemeente Benthuizen,  
De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars besloot een aantal 
Benthuizenaren de opleiding tot vrijwillig molenaar te gaan volgen. Dat groeide 
toen aan tot elf man (allen Benthuizenaren) Met een dergelijk grote groep 
besloten dezen zich te verenigen in wat in december 1984 de Vereniging 
Benthuizer Molenaars werd. 
 



3________________________DE VERENIGING 
 
Een nieuw reglement en een nieuwe overeenkomst 
 
Er zijn een nieuw reglement en een nieuwe overeenkomst opgesteld. Daarin zijn 
regels opgenomen over het beheer van de molen, het in werking stellen, de 
verantwoordelijkheden van de molenaars en de relatie tot de Stichting.  
Belangrijke vernieuwingen zijn de aandacht voor veiligheid in en om de molen, 
de regeling van verantwoordelijkheden bij calamiteiten en de verzekering van de 
molenaars en de Stichting. Er zijn lessen getrokken uit het incident op 
Molendag.  
 
De organisatie van de vereniging 
 
De Vereniging kent verschillende soorten leden: 
 gewone leden 
 aspirant-leden 
 
Gewone leden zijn leden met een afgeronde molenaarsopleiding. Aspirant-leden 
zijn leden die in opleiding zijn.  
Er is voor aspirant-leden geen examenverplichting en ze mogen alleen onder 
toezicht van een gediplomeerd molenaar de molen bedienen. 
Voorwaarde voor leden is dat men in het molendraairooster op zaterdagen wil 
en kan draaien of anders tenminste regelmatig op doordeweekse dagen. 
 
De roosters voor het draaien met de molen worden per halfjaar gemaakt, 
evenals het rooster voor de Nationale Molendag en Monumentendag. 
Uitgangspunt is dat op de zaterdagen tenminste twee molenaars aanwezig zijn. 
De “eerste molenaar” in het rooster is in die week verantwoordelijk voor de 
molen. Nu er meer molenaars zijn die ook daadwerkelijk tarwe malen op de 
vrijdagmiddag wordt ook halfjaarlijks een maalrooster opgesteld. 
Om verantwoording te kunnen afleggen, en om de opvolger goed te informeren, 
wordt van iedere draai- en maaldag een standaardregistratie gemaakt in het 
Maalboek. 
 
Het ledenbestand per 31 dec. 2018 
 
Naam  functie status 
 Dirk Kuijper  voorzitter lid 
 René Molenaar  secretaris  lid 
 Henk Kooi (opl) penningmeester lid 
 Hans de Graaf (opl)  lid 
 Louis Verstraaten gecertificeerd korenmolenaar lid 
 Bram de Graaf in opleiding (vanaf 2017) aspirant lid 
 Wim Dieben in opleiding (vanaf 2016) aspirant-lid 
 Ernst Schenkel in opleiding (vanaf 2017) aspirant-lid 
 Stijn Anneveld  in opleiding (vanaf 2018) aspirant-lid 
 Helge van Kalken  aspirant-lid 
 
Stijn Anneveld is een nieuwe leerling. Ernst Schenkel gaat in 2019 verhuizen.  
Kees van der Lede is overleden. Jos Zevenhuizen is ook uitgeschreven als 
aspirant-lid, maar blijft gelukkig wel beschikbaar voor technische hand- en 
spandiensten. 
(opl) opleidingsmolenaar 
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Molen de Haas als opleidingsplaats 
Hans de Graaf en Henk Kooi zijn onze opleidingsmolenaars. Hans is ook 
bestuurslid van de Zuid-Hollandse afdeling van het Gilde. Louis Verstraaten 
heeft in 2018 de opleiding tot gecertificeerd korenmolenaar afgerond. 
De opleiding is algemeen en niet slechts bestemd voor molenaars die op De 
Haas (willen) blijven. 
Door het Gilde van Vrijwillig Molenaars is molen De Haas in 2006 tot stagemolen 
(opleidingskwalificatie) aangewezen.  
Het aantal molenaars dat op De Haas is opgeleid en voor het landelijk examen is 
geslaagd bedraagt 15. 
Veel van onze molenaars werken ook regelmatig op andere molens of in 
molenbesturen. Op die wijze worden kennis en ervaring gedeeld. 
 
Molen De Haas als fabriek 
 
In de molen liggen twee koppels 16-der maalstenen. Het zijn zgn. kunststenen 
met een diameter van 1.40 m. (omtrek 16 Amsterdamse voeten). 
Eén van de koppels wordt dus door windkracht aangedreven. Deze wordt nog 
steeds in toenemende mate ingezet. Want wat is er mooier dan het malen op de 
wind. Maar dan moet het wel voldoende en voldoende constant waaien.  
De vrijdagmiddag malen we tarwe en af en toe spelt. We verwerken de 
maalproductie en nadat het meel tot rust gekomen kunnen we het in de week 
erna builen (scheiden van bloem, griezen en zemelen middels een zeefmachine). 
Daarmee is het eindproduct in de winkel altijd vers. Het andere koppel wordt 
door een motor aangedreven. Indien nodig wordt met de motor gemalen.  
 
Het proces van verbeteren van de productie is in 2018 voort 
gezet. Het minutieus afstellen van de hele “machine” is een permanente actie, 
die met toenemende kennis van zaken wordt uitgevoerd. Het leidt tot een 
beduidend betere opbrengt uit het gehele maalproces.  
 
Onze producten 
 
Op de molen malen de molenaars tarwe en spelt tot volkorenmeel voor de 
molenwinkel: 
 iets grover dan “bakkerskwaliteit” op verzoek van de winkel voor klanten die 

er brood mee bakken 
 normale ‘bakkerskwaliteit’ om bloem te kunnen maken. 
 spelt volkorenmeel en bloem 
 zuivere griezen (uit tarwe en spelt) 
 zuivere zemelen 
Deze producten vinden in verschillende mengvormen via de winkel hun weg 
naar de klanten voor menselijke consumptie. De rest-zemelen vinden hun weg 
als diervoeder. Daarvoor hebben we vaste afnemers. 
 
Molenwinkel 
De bemensing van de winkel en de organisatie ervan is in 2006 overgenomen 
door de Stichting. Het productenpakket is toen en daarna sterk uitgebreid, 
evenals de deskundigheid voor het werken ermee. 
  



5___________________ ENKELE MOLENZAKEN  
 
De molenaars kunnen zich daardoor geheel richten op de werkzaamheden op de 
molen. Op vrijdagmiddag wordt er gemalen en wordt is samenspraak met het 
winkelpersoneel en de mengers bepaald hoeveel product er die dag klaargezet  
moet worden voor verkoop in de week erna. De molenaars bepalen dan hoeveel 
volkorenmeel er geproduceerd en gebuild moet worden. 
Aan het eind van het jaar hebben we altijd een “grootafnemer” die oliebollen 
bakt. Verder gaat bijna al het verkochte materiaal in kleine verpakkingen de 
winkel uit. 
 
De molenbiotoop 
Voor een windmolen is een goede windtoetreding en -afvoer belangrijk. 
Vroeger natuurlijk nog meer dan tegenwoordig omdat men niet beschikte over 
een motoraandrijving voor de maalsteen. Dirk Kuijper is sinds het vertrek van 
Cor Boonstra molenbiotoopwachter. Hij toetst eventuele bouwplannen in de 
buurt van de molen. 
 
Op verzoek van de molenaars is vorig jaar door de gemeente een grote boom 
gekapt tegenover de molen aan de Dorpsstraat. Daarnaast zijn met behulp van 
een voucher van “De Groene Motor” (provincie Zuid-Holland) ook enkele te hoge 
bomen aan de oostzijde van de molen vakkundig gesnoeid. We houden ook de 
gemeente goed in de gaten als het gaat om te hoge bomen of bouwplannen die 
de molenbiotoop schaden.  
 
 
 

 
 
De inmiddels door de gemeente gekapte boom in de Dorpsstraat tegenover de 
molen 
  



ACTIVITEITEN_________________________6 
 
Een greep uit onze activiteiten 
 
Onze wekelijkse activiteiten bestaan uit het draai- en maalvaardig houden van 
de molen. Maar niet alleen op vrijdagmiddag en zaterdag het malen en builen, 
maar ook rondleidingen op de molen, het verwerken van de aanvoer van 
producten door Jacques Brasser (onze huisleverancier), het signaleren van 
gebreken, overleg met de Stichting over allerhande technische zaken en het 
voeren van administratie zoals het opstellen van roosters. Daarnaast contacten 
met het winkelpersoneel over bestellen en aanvoer van producten. 
Bijzonderheden zijn: 

 Diverse schoolbezoeken 
 Bezoek Chinese delegatie (voorlichting gaande werk) 
 Fotoreportage bruidspaar 
 Molen 6 weken in de rouw (overlijden Kees van der Lede) 
 Ontvangst bestuur molen De Hoop (Zoetermeer) 
 Rustpunt voor fietstocht vanuit Zevenhuizen (Molenviergang) 

 
 
Maar ook allerlei onderhoudswerkzaamheden in en aan de molen, voor zover die 
binnen de mogelijkheden van de molenaars liggen zijn uitgevoerd. 
Een greep uit de lange lijst van activiteiten: 

 Bomen snoeien 
 Kruirollen vervangen 
 Stelling schilderen 
 Hekwiggen vervangen en borgen 
 Compressor aangeschaft t.b.v. schoonmaak technische onderdelen 
 Brandblussers vervangen (iom Stichting) 
 Verlichtingsplan opgesteld (iom Stichting) 
 Nastellen van wind- en motorkoppel (diverse keren) 
 Vervangen touwen en lijnen 
 Nastellen kammen en staven 
 Onderhoud van de borstelbuil 
 Advies over nieuwe zeilen, kruivloer 
 Hygiënecode en uitvoering schoonmaak 

 
 
Er zijn vier vergaderingen georganiseerd, waar we met de molenaars een 
vertegenwoordiger van de Stichting de lopende zaken bespreken en informatie 
uitwisselen over gedragscode, roostering, leerlingbegeleiding, onderhoud en 
taakverdeling. Louis vertegenwoordigt de VBM in de Stichtingsvergaderingen. 
 
 
Maar ook een excursie naar het bedrijf van Hans Titulaer in Malden waar we 
hebben gezien hoe molenstenen worden vervaardigd. Dit gecombineerd met een 
bezoek aan de Wittemolen in Nijmegen waar een grote professionele maalderij 
in gehuisvest is betekende een leerzame dag.  

 
  



7______PRODUCTEN, HYGIËNE EN VEILIGHEID 
 
 
Producten 
Het tarwemeel dat op de molen wordt gemalen wordt verkocht in de winkel, hetzij 
als enkelvoudig product: volkorentarwemeel, hetzij gemengd met bij de 
graanhandelaar gekochte mixen.  
Daardoor kunnen in de winkel zeer veel verschillende producten voor het bakken 
van brood, cake, koek, koekjes en pannenkoeken verkocht worden. 
 
Het meel dat uit de maalstenen komt is volkorenmeel. Er wordt jaarlijks nog een 
kleine hoeveelheid gemalen tarwemeel geleverd door onze leverancier. 
 
Voor fijnere bakproducten leveren de molenaars ook bloem aan de winkel. 
Om van volkorenmeel bloem te maken moeten de zemelen en griezen er uit 
worden gehaald. Dit verwijderen heet het builen (zeven) van het meel. 
De uitgezeefde zemelen, en in mindere mate de griezen, hebben een lage of geen 
handelswaarde. De zemelen worden gebruikt als veevoer. We hebben inmiddels 
een paar vaste afnemers die daar ook een klein bedrag voor betalen. 
 
Er is dit jaar bijna 1000 kg speltmeel gemalen. Dit meel is als volkoren-spelt 
verkocht en inmiddels produceren wij ook fijne speltbloem in kleine 
hoeveelheden. Wij volgen de klantvraag in de winkel bij het bepalen van de 
inkoop van granen. 
 
 
Hygiëne 
Omdat wij producten leveren die voor menselijke consumptie geschikt moeten 
zijn moeten we ook aan standaards voldoen van de Hygiënecode. Dit is een eis 
van de warenwet.  
Aangescherpt landelijk beleid en betere kennisontwikkeling hebben in de loop van 
het jaar geleid tot aanpassingen van opslag van onze producten.  
Omdat er niet gewerkt wordt met toevoegingen die de houdbaarheid verlengen 
zorgen we er voor dat de omlooptijd (van graankorrel tot winkelschap) van de 
producten kort is. 
 
 
Veiligheid 
Ongevallen zijn nooit fijn, maar het verhoogt zeker het risicobewustzijn van de 
molenaars. Het ongeval op Nationale Molendag heeft ons opnieuw bepaald bij het 
feit dat een molen een machine is. In het nieuwe regelement is expliciet gekeken 
naar richtlijnen die voor de veiligheid van molenaars en bezoekers in acht moeten 
worden genomen. Zo is de constructie van het stellinghek verbeterd met een 
schoprand, wordt het dragen van veilige kleding en schoeisel verplicht en het 
dragen van ringen en sieraden voor molenaars niet toegestaan. Ook de regels 
voor bezoekers zijn aangescherpt. Dit kan betekenen dat bezoekers niet altijd op 
de molenzolders worden toegelaten. 
De RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) is in boekvorm op de molen aanwezig. 
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Productiecijfers in kilogram (afgerond) 
 
 Volkorenmeel   waarvan gebuild volkoren    spelt        veevoer  
              gemalen tot meel (bloem) naar winkel              gemalen (rest) 
 
2014     12395 11250    750 
2015 15915 13020      860 
2016 12650 9800  700      
2016 12650* 6600**  700   3200***  
2017 11500 6000   650 2100 
2018 11200 5800 2200 1000 2200 
 
*) tarwe en tarwemeel;  **) netto productie bloemsoorten; ***) zemelen. 
T/m 2016 werden ook de zemelen (restproduct) in het overzicht meegenomen; 
vanaf 2016 worden deze apart in de tabel opgenomen onder “veevoer (rest)”. 
De tarwe en de spelt en het tarwemeel werden betrokken van Brasser in 
Biggekerke en na verwerking als volkorenmeel en bloem geleverd aan de 
winkel. 
Inmiddels worden het speltmeel en de speltbloem ook in de eigen molen 
geproduceerd. Dit maakt ongeveer 10% uit van de totale maalproductie. 
 
Het rendement van het maalproces is 2018 gestabiliseerd rond de 65% Dit is 
voor het type maalstenen in de molen gebruikelijk. Natuurlijk maken de 
molenaars er een sport van om het rendement verder op te voeren.  
 
Maal- en draaicijfers 
 
 omwentelingen draaidagen draaiuren bezoekers 
       (ongeveer) 
2013 250 137 101 560 1200 
2014 272 643 119 595 1050 
2015 259 615 109 615 810 
2016 229 885 110 580 800 
2017      204 840 119 510 780 
2018 184 300    101 500 790 
 
Van deze  omwentelingen zijn er circa 108000 op zaterdag gemaakt en bijna 
80000 op (vooral) vrijdagmiddagen. Als er op de wind wordt gemalen draait de 
molen gemiddeld genomen minder snel. Dit kan een verklaring zijn voor het 
afnemend aantal omwentelingen. 
 
Het jaarlijks aantal bezoekers stabiliseert rond de 800. 
 
De provincie Zuid-Holland hanteert een zgn. draaipremie, immers draaiende 
molens zijn nog mooier dan stilstaande exemplaren.  
Afhankelijk van het aantal omwentelingen dat een molen draait wordt een 
bescheiden subsidie toegekend. Daartoe zit op de bovenas een teller. 
 
Dirk Kuijper 
Benthuizen,  februari 2019  


