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Beste molenvrienden,  

Zoals alles door Corona nog steeds anders 

dan anders is, verliep ook Monumentendag 

niet zoals we graag hadden gezien; nog 

steeds geen kraampjes en live muziek. Toch 

hebben we een leuke Monumentendag ge-

had. Het thema van Monumentendag was 

Leermomenten. Nu valt er bij Korenmolen De 

Zwaluw altijd wel weer iets te leren. Wat is 

het boeiend om te leren hoe het maalproces 

van allerlei graansoorten verloopt en het 

eindresultaat bijvoorbeeld heerlijk pannen-

koekenmeel is. En wat is het boeiend om te 

leren hoe ongelofelijk vernuftig onze voorou-

ders een molen bouwden. Kortom, het thema 

paste perfect bij onze prachtige en stoere 

molen. Over het aantal bezoekers hadden we 

geen klagen, de koffie, thee en limonade 

smaakte weer goed en als je aan de molen 

denkt, dan denk je aan pannenkoeken. 

 

Onze bakker en baksters toverden bakken 

beslag om in vele overheerlijke pannenkoe-

ken: 4,5 kg meel, 11 liter melk en 27 eieren 

verdwenen in de beslagkom! Er werden 

prachtige boeken en pannenkoekenmeel 

verkocht en de molentjes waren gauw uitge-

deeld. En dat alles met gezellige, deze keer 

helaas niet live, muziek op de achtergrond. 

Onderhoud 

Onderhoud aan De Zwaluw is van groot 

belang. Het is een onderhoudsgevoelig mo-

nument, mede door de toegepaste materialen 

zoals hout en riet. De molen is een historisch 

werktuig en moet  net als elke machine re-

gelmatig onderhouden worden.  Een goed 

onderhouden molen hoeft namelijk minder 

snel gerestaureerd te worden. Als er bijvoor-

beeld na een restauratie geen onderhoud 

wordt uitgevoerd, is de molen binnen 15 jaar 

weer aan een restauratie toe. Maar bij regu-

lier onderhoud hoeft pas na 25 tot 30 jaar een 

deelrestauratie uitgevoerd te worden. Door 

goed onderhoud wordt  voorkomen dat on-

derdelen vervangen of vernieuwd moeten 

worden, waardoor de monumentale waarde 

beter in stand blijft. De restauratie van Ko-

renmolen De Zwaluw is op 6 juli 2017 opge-

leverd. De huidige constructieve toestand 

(casco) van de molen is goed. De onder-

houdstoestand is ook goed. Uit de rapporten 

van de laatste 5 jaar blijkt dat de onder-

houdsstaat van de molen vooruit gaat. Dit is 

een gevolg van het feit dat er voldoende 

onderhoud wordt uitgevoerd. Op 1 juli 2020 

heeft OBN Hasselt nog een inspectie op 

houtworm verricht in de molen, maar gelukkig 

niks actiefs waargenomen. In 2022 komt er 

weer een vervolginspectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rietdekker heeft de stormschade van de 

rietenkap gerepareerd en binnenkort gaat een 

molenrietdekker het bovenste rieten dak 

inspecteren en advies uitbrengen. Voor het 

onderhoud van molens zijn ook de molenaars 

en vrijwilligers van groot belang. Zij voeren in 

de regel kleine werkzaamheden uit waardoor 

niet alleen de kosten gedrukt worden, maar 

ook de onderhoudstoestand van de molen 

beter kan blijven. Onlangs hebben de vrijwil-

ligers, om een voorbeeld te noemen, het dek 

van de stelling onder handen genomen en 

voorzien van een nieuwe slijttoplaag zodat de 

vloer weer strak is en veilig beloopbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een altijd terugkomend onderdeel bij onder-

houd is het schilderwerk. De planning is dat in 

de komende jaren de molen en het pakhuis 

weer in de klassieke kleuren wit en groen 

word geschilderd zodat het weer een eenheid 

wordt. Tijdens het schilderen word ook het 

plaatselijk herstel van de kozijnen en ramen 

meegenomen. Het uitgangspunt bij onder-

houd van de molen is de Brim-regeling van 

de rijksoverheid, met de daarbij behorende 

uitvoeringsregeling SIM (Subsidieregeling 

instandhouding monumenten). Eigenaren van 

monumenten kunnen namelijk een subsidie-

aanvraag indienen, gebaseerd op een zesja-

rig instandhoudingsplan met bijbehorende 

begroting. Basis voor een Brim-aanvraag is 

een inspectierapport van de molen. In het 

inspectierapport wordt de huidige technische 

staat van het monument beschreven. Het 

rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken 

en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat 

adviezen over de uit te voeren werkzaamhe-

den in volgorde van urgentie en over de 

termijnen van aanpak. Het inspectierapport 

moet opgesteld zijn door een deskundige. Bij 

ons wordt het inspectierapport opgesteld door 

de Monumentenwacht Overijssel en Flevo-

land. Met behulp van het inspectierapport en 

de meldingen van de molenaars en vrijwil-

ligers wordt er door het bestuur gekeken in 

welke volgorde van prioriteiten het e.e.a. 

uitgevoerd dient te worden. Dus hoe meer 

input het bestuur krijgt van derden, des te 

doelgerichter het bestuur kan handelen zodat 

de molen in goede conditie blijft. 

Molenaar tijdens Corona 

Je merkt pas echt dat je tot in je tenen mole-

naar bent, wanneer je ineens de molen niet 

meer mag draaien. De eerste weken vanaf 

maart stond de molen he-le-maal stil. Corona 

maatregelen en vrijwilligers in de risicogroep 

maakten dat we de deur op slot hielden. Het 

duurde maar even of we begonnen elkaar 

berichtjes te sturen hoe we de molen toch 

weer zouden kunnen laten draaien en boven-

dien zat het bestuur niet stil. Ze stelden re-

gels op en zorgden voor desinfectie handgel.  

Gelukkig begonnen de bezoekers ook weer te 

komen. Ze fietsten of wandelen voorbij omdat 

het weer zo mooi was. We boden ze vaak 

buiten koffie aan. En nu voelt het bijna nor-

maal om op de molen te zijn en mensen te 

ontvangen. De molen is ruim genoeg om 

afstand te houden en van nature goed geven-

tileerd door al de openstaande deuren en 

kieren. Dus desinfecteer je handen, houd 

afstand, maar kom vooral de molen weer 

bezoeken! 

Rabo ClubSupport (voorheen Rabobank 

Clubkas Campagne) 

Ook dit jaar doet onze molen weer mee. 

Leden van Rabobank Vaart- en Vechtstreek 

kunnen van 5 oktober tot 25 oktober, als altijd 

vijf stemmen uitbrengen, waarvan twee op 

hun favoriete vereniging of club en de overige 

drie stemmen op de andere deelnemende 

verenigingen. Op ons verlanglijstje staan 

deze keer nieuwe tafels . 

 

 

 

 


