
Korenmolenaar 

2022

Je kan niet malen met de wind van gisteren



1. Korte terugblik molenbehoud.

2. Veranderingen voor de

ambachtelijkekorenmolenaar.

3.  Trends  duurzaamheid

4.  Covid19

4.  Spanningen in Europa
koopgedrag en

graan tekorten



99 jaar geleden eerste stap
molenbehoud
wiekverbetering.

Korenmolen
“De Eendracht”          
Alphen ad Rijn



De strijd voor molen en het 
molenaarsambacht wordt 
intensief gestreden.
Door uitbraak van de 
tweede wereldoorlog 
krijgen de molens opnieuw 
aandacht als 
voedselproducent.



Het aantal beroepsmolenaars
vakmensen slinkt zeer snel
overdracht is noodzakelijk.



1976 Het AKG is opgericht het vak wordt 

doorgegeven.



Jonge molenaars worden geballoteerd 

tot Gezel.



Molenaar in 2022



Malen voor consumtie is vakwerk en brengt 
verantwoording mee.



Lokaal werken 
braderie,exursies,rondleiden scholen.



Molenaarsambacht 

Unesco



Covid, Hamsteren 
supermarkten 
leeg.
Korenmolens 
draaien overuren.



Molens zijn belangrijk in nood/oorlogssituaties. Gepleit 
werd dan  in 1952 om aan een wind- of watermolen 
per jaar een naar verhouding bescheiden subsidie 
van f 1000-1500 te geven ten einde het 
molenbestand in orde te houden. ‘Is het ons volk 
geen f 500.000, - waard om de zekerheid te hebben 
onder de aller ongunstigste omstandigheden nog 
graan tot meel te kunnen laten malen?’27. Een vraag 
die overigens tot op heden nooit is beantwoord, 
maar niettemin ten principale nog steeds actueel is. 

Bron Jaarboek RCE 1995.

https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199501_01/_jaa030199501_01_0011.php#404


Kansen.
Molens in perfecte 
maalvaardige staat.



Jongeren 

stimuleren 

voor molenaar



Bedreigingen van 

molen 



Gang is Alles

 Film De Windotter



Bedankt voor de aandacht!
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