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Inleiding

“Recreëren en kennisoverdracht” is het thema, waar de Stichting Herbouw
Wipkorenmolen Vianen voor gekozen heeft om in te zetten voor de exploitatie
van de te herbouwen wipkorenmolen in Vianen. Flexibele en dynamische
exploitatievormen zijn voor de herbouw van de molen noodzakelijk om de
molen na ingebruikname te laten voortbestaan en de molen daarmee een
zinvolle betekenis te geven aan de regio, haar bewoners en zoveel mogelijk
doelgroepen zowel binnen de regio, Nederland én buiten onze landsgrenzen.
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Aanleiding

Tot 1838 stond in Vianen, aan het einde van de Molenstraat deze wipkorenmolen met stelling. Uniek is dat het oorspronkelijke bestek
uit 1691 compleet bewaard is gebleven. Voor zover bekend is dit het enige nog bestaande bouwbestek van dit type molen. Vroeger
stonden er in Vianen meerdere molens en telde de Provincie Utrecht tientallen wipkorenmolens. Nu zijn er in heel Nederland nog
slechts twee bewaard gebleven, één in Hazerswoude en één in Weesp. Dit bestek is de basis geweest voor het idee van de heer Piet

Kastelein een stichting tot herbouw van dit uniek type molen op te richten. Met de enthousiaste vrijwilligers die het hart vormen van
de stichting zijn we sinds 2000 bezig om de wipkorenmolen van Vianen te herbouwen met integratie van moderne innovaties.
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Situatie

Ligging / situatie

De gekozen locatie is gelegen aan
een “TOP”, een Toeristisch Overstap
Punt. TOP is een druk knooppunt
van belangrijke toeristische fiets- en
wandelverbindingen, in dit geval
tussen de gemeenten Vianen,
Nieuwegein, Houten en IJsselstein.
Aan de andere zijde grenst het
perceel aan de historische
binnenstad van Vianen.

De herbouw van de molen is
opgenomen als onderdeel binnen
de Nederlandse Planologische
kernbeslissing Ruimte voor de
Rivier (het project Ruimte voor de
Lek). Bij de herinrichting van de
uiterwaarden in 2015-2016.



Bouw

In 2016 is de Stichting Herbouw Wipkorenmolen 
Vianen eigenaar geworden van dit stuk grond (zie 
situatietekening). Omdat de wipkorenmolen volledig 
wordt herbouwd met externe bron van inkomsten; 
subsidies, sponsors, giften, donaties, hierdoor zijn 
we afhankelijk van de financiële instroom. Om deze 
reden wordt de wipkorenmolen in verschillende 
fases gebouwd. Het streven is dat de 
wipkorenmolen eind 2024 de opleverdatum is.

Op dit moment is de fundering gerealiseerd door 
lokale onderaannemers en in natura gedoneerd. De 
molen wordt gebouwd door Molenbouwer J.de 
Jongh. In maart 2022 wordt er na de winterstop 
begonnen met het metselen van de onderbouw. 
Voor de onderbouw wordt bakstenen gebruikt die 
stuk voor stuk zijn afgebikt door de vrijwilligers. Ook 
zal de water en elektra aansluiting deze winter 
gerealiseerd worden.
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Educatie, - ontwikkelingsplek

Het project heeft een grote educatieve, culturele en sociale waarde
voor Vianen en haar omgeving.

Molenaars plek
Zodra de wipkorenmolen operationeel is, en draagt de molen bij aan
instandhouding van het ambacht van molenmakers. De molen kan
dienen als leerplek voor het ambacht tot molenaar. Mensen die
geïnteresseerd zijn om het ambacht van molenaar in stand te houden
nodigen we uit.

Leer- en scholingsplek
Tijdens de bouw wordt de bouwlocatie van de molen een leer- en
scholingsplek, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
leertraject kunnen volgen tot gespecialiseerd vakman. Hiervoor zijn
afspraken gemaakt met de gemeente Vijfheerenlanden en met
Stichting Bouwloods Utrecht over, van, voor toezicht, begeleiding en
coaching door hiertoe gekwalificeerd personeel. Ook wordt er tijdens
de bouw een “bouwmeester” aangesteld, vanwege de bijzondere en
zeer specialistische werkzaamheden tijdens de bouw van de molen.
De kosten van de ‘bouwmeester’ wordt gesponsord door stichting
beheerfonds Vaartsche Rijn. In samenwerking met Avres wordt er
intensief gekeken welke kandidaten een BBL-opleiding kunnen
beginnen en te participeren aan de bouw van de molen.

Rustig gelegen maar toch vlak bij de binnenstad
van de middeleeuwse vrijstad Vianen, met alle
gemakken van dien. Grotere stadskernen als
Nieuwegein en IJsselstein liggen op fietsafstand
en zijn makkelijk bereikbaar met de
fietsveerverbinding vlak tegenover de molen.
Ook de openbaarvervoersverbindingen met
bijvoorbeeld Utrecht en Den Bosch zijn
uitstekend.
De nieuwe wipkorenmolen krijgt de beschikking
over functies, waardoor de molen zeer veelzijdig
gebruikt gaat worden. Dit is nodig om de
exploitatie rendabel te maken. Activiteiten die
zich hiervoor in en om de molen gaan afspelen
zijn:
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Leerwerkplek voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt

De molenwinkel wordt gerund door
lokale vrijwilligers. De
werkzaamheden die verricht kunnen
worden zijn zoal; het verkopen en
serveren van koffie, thee, drankjes en
versnaperingen. Maar ook aan het
vullen van zakjes meel en het maaien
van gras rondom de molen.
De werkzaamheden in de
molenwinkel zijn zeker geschikt voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt of die een leerplek
nodig hebben. De Stichting ambieert
en stimuleert om samen met Avres
en/of andere diensten leer, -
werkplekken te creëren.

Verkoop van ambachtelijke 
streekproducten in de molenwinkel 

“Meel van de molen” is vaak beter van
kwaliteit en het assortiment in de molen is
groter. Bovendien ondersteun je de
molenaar om dit oude ambacht in stand te
houden.” (www.landleven.nl).
In de molen wordt een molenwinkel
gecreëerd waar voornamelijk eigen
producten worden aangeboden. Denk aan
brood- en cakemixen, melen, granen, zaden
en pitten. Zo geeft de molen vorm aan
voedsel van dichtbij en producent en
consument worden zonder omwegen aan
elkaar verbonden.
Graan van lokale boeren wordt in de molen
verwerkt tot ingrediënten voor lokale
bakkers. De lokale bakkerijen, pizzeria’s en
restaurants willen moleningrediënten
gebruiken om hiervan duurzame en unieke
streekproducten van te maken. Een aantal
toezeggingen hieromtrent zijn er inmiddels
al.
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Steunpunt voor fiets- en wandelroutes

De molen kan onderdeel zijn van historische
stadswandelingen, fiets- en wandelroutes, die
door en om de historische binnenstad van
Vianen leiden.
De molen is ideaal gelegen voor fietsroutes,
op het kruispunt van twee doorgaande routes.
In noord-zuidelijke richting verbindt de route
het grootstedelijke Nieuwegein met het
kleinstedelijke Vianen door de
fietsveerverbinding VreVia. In oost-westelijke
richting is de Ringdijk/Zomerdijk onderdeel
van vele fietsroutes, die voeren over het
buitengebied en langs de mooie uiterwaarden
van Lexmond naar Culemborg.
Tijdens een dergelijke tocht is de molen een
mooie plek om even te pauzeren. De
bezoekers kunnen de fiets stallen en opladen,
en informatie inwinnen om hun reis voort te
zetten. Onder het genot van kopje koffie en
thee kunnen de bezoekers genieten van de
rivier Lek en zijn uiterwaarden vanuit en om
de molen.



Rondleidingen en arrangementen

Bij gelegenheden kunnen bezoekers
rondleidingen krijgen van molenaars of gidsen,
waarbij de molen draait en er echt koren
wordt gemalen. Ook bedrijven kunnen hun
gasten meenemen voor een bezoek aan deze
unieke plek (arrangementen voor
ondernemers).
Ook willen we arrangementen met lokale
ondernemers maken, zodat het bezoek van de
molen gecombineerd kan worden met andere
activiteiten in en rond Vianen, zoals de
Ponthoeve en, als ze gereed zijn, de Tuinen van
Brederode. Hierdoor wordt de verblijfsduur
verlengd.
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Opwekken van elektriciteit

De molen wordt op traditionele wijze herbouwd, maar
wordt tegelijkertijd, ‘van het gas af’ en als een van de
weinige molens in Nederland op dit moment, uitgerust
met generatoren volgens de laatste technieken om zo
efficiënt mogelijke stroom op te wekken. Door deze
innovatieve oplossing hoeft de molen geen grijze stroom
te gebruiken, zelfs niet voor de laadpalen voor e-bikes en
om de laptops op de flexplekken op te laden.
We creëren onze eigen duurzame ‘kleine keten’ door de
opgewekte stroom direct zelf te gebruiken en het
resterende deel te verkopen aan afnemers in de nabije
omgeving.
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Fasering

Doormiddel van een aanbesteding is Molenbouwer J. de Jongh is door de
Stichting aangesteld om de molen te bouwen. De financiering van de molen
is volledig afhankelijk van externe financiering. Er is daarom in samenspraak
met de molenbouwer besloten om de molen in fases te bouwen afhankelijk
van de financiële input flow. De Stichting heeft als doel gesteld dat de
oplevering van de molen eind 2024 is.

Gefaseerd bouwen houdt in dat binnen het totale bouwproces een
onderverdeling plaatsvindt van bouwkundige hoofdonderdelen die elk één
fase vormen. Elke fase heeft een eigen planning. Tussen de bouwfasen in
worden gedetailleerde voorbereidingen getroffen voor de volgende
bouwfase en indien nodig worden nieuwe financiële middelen voor die
volgende bouwfase gezocht.

Deze fasen zullen er als volgt uitzien:
Fase 0 Voorbereiden werk Gereed
Fase I Grondwerk, heiwerk, fundering
Fase II Metselwerk onderbouw, 1e en 2e zolder, inclusief kozijnen et cetera.
Metselwerk aanbouw
Fase III Stelling, ondertoren, rietdekkerswerk, inclusief kozijnen et cetera.
Fase IV Koker, Onder,- en bovenzetel, bovenhuis, kap, trap, kozijnen etc.
Fase V Gaandewerk, bovenas, bovenwiel, vang,-en wiekenkruis,
terreininrichting. De molen is dan uitwendig gereed en draaivaardig
Fase VI Gaandewerk, koningspil, bovenrondsel, spoorwiel, en koppels
maalstenen incl toebehoren, afwerken bijgebouw/winkel en educatie,- en
ontmoetingsruimte, inrichten beide ruimtes. De molen is maalvaardig en
opgeleverd.

Planning

2021 2022 2023 2024

Fase 0

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI
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Begroting bouw

In 2017 werd nog uitgegaan van een 
bouwbegroting van € 1.238.000. De huidige 
begroting februari 2022 gaat uit van een begroting 
van € 1.594.980. Een stijging van 28,8% en dat in 
nog geen 5 jaar. De oorzaken van deze explosieve 
stijging in terug te voeren naar hogere kosten aan 
arbeid van de molenmaker. De reden daarvan is 
dat in 2017 nog werd uitgegaan dat het gehele 
project uitgevoerd zou gaan worden in het kader 
van een leerwerk traject. Bij het leer- werktraject 
werd ervan uit gegaan dat de loonkosten alleen 
betrekking zouden hebben op het salaris van de 
begeleider/leermeester. Echter vanwege de 
huidige arbeiderskrapte mag men daar niet meer 
vanuit gaan. Daarnaast zijn de materiaalkosten/ 
kosten van leveranciers en toeleveringsbedrijven 
vanaf 2018 flink gestegen.

Inmiddels is de grond waarop de molen gebouw 
gaat worden, in eigendom verkregen. Daarnaast is 
de bouwvergunning door de gemeente verleend 
en zijn inmiddels bouwwerkzaamheden verricht 
voor een bedrag van € 98.928 (jaarstukken 2021). 
Inmiddels is de fundering gereed en kan gestart 
worden met de feitelijke bouw van de molen.

Dekking

Op basis van de meest recente begroting 
(februari 2022) dient nog voor een bedrag van 
€ 1.281.042,73 aan dekking voorzien te 
worden. In voornoemd bedrag is 21% BTW 
begrepen. Globaal geschat zijn in de 
bouwkosten een bedrag van € 240.000 aan 
omzetbelasting begrepen. Als de bouw uiterlijk 
in 2024 gerealiseerd zou kunnen zijn, is het 
mogelijk de omzetbelasting terug te vragen 
aan de belastingdienst. Daarnaast zijn thans 
nog aan financiële middelen een bedrag rond 
€ 85.000 aanwezig. Wat dus feitelijk nog 
gedekt moet worden is € 995.143.

Het bestuur streeft de dekking te realiseren 
middels het aanvragen van subsidies; het 
inroepen van de financiële hulp van de 
inwoners van Vianen 
en middels Crowdfunding acties tot volledige 
dekking te kunnen komen. Cruciaal is het halen 
van de bouwdatum van 2024 omdat anders 
een vordering op de belastingdienst deels 
verloren dreigt te gaan.

Voor de volledige begroting wordt 
verwezen naar het onderliggend 
financieel stuk en onderbouwing.

Wilt u meer informatie over 
sponsoring of over de bouw. Stuur 
een email 
naar:info@wipkorenmolenvianen.nll

mailto:info@wipkorenmolenvianen.nl
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Er zijn diverse bouwmaterialen aangeschaft en in natura 
gedoneerd. Zo zijn bijvoorbeeld de “roeden” van de molen 
Rijn en Zon uit Utrecht verkregen en de bovenas uit de 
molen in Leidschendam. Deze materialen en vele andere 
worden hergebruikt bij de bouw van de wipkorenmolen.

Hoewel er nog veel financiële middelen nodig zijn om het 
Wipkorenmolen project volledig van de grond te kunnen 
krijgen, is een bijzonder woord van dank op zijn plaats 
richting sponsors. In totaal zijn toezeggingen gedaan voor 
een bedrag van € 170.453. Dit bedrag staat los van de 
middelen die nodig zijn om de herbouw volledig te kunnen 
financieren.

Dank is verschuldigd aan:

o Agterberg B.V.; 
o Heffiq;
o Van der Scheur / Kool;
o Rijkswaterstaat;
o SHWV;
o heiwerken Vermeulen; 
o F.M. Bouw
o Bouwstaal Smit;
o Hoveniersbedrijf Huiting; 
o Klop Verhuur B.V.;
o Gebr. Sleeuwenhoek;
o Bouwbedrijf Van Schijndel;
o Bouwbedrijf Van Wiggen;
o Mw. Van Doornenbal; 
o Emiel All B.V.;
o Verhoef / John de Jongh Molenbouw B.V.;
o Van de Berg IJsselstein / Molen De Ster Utrecht;
o Den Hartog Riet B.V.;
o Schouten Aannemersbedrijf B.V.; 
o Stichting De Jonge Sofia; 
o J&B Grijpers De Meern; 
o Dhr. Vellekoop; 
o Harderwijkse Molenstichting.



Toegekende subsidies

De twee toegekende subsidies van Leader een EU bijdrage, een AVP-bijdrage (Agenda Vitaal Platteland) van
de provincie Utrecht en een cofinanciering van de gemeente Vijfheerenlanden.

Deze twee subsidies waren cruciaal om te beginnen met de bouw en daarmee het startsein om voor andere
fondswerving in aanmerking te komen. Nu de fundering gerealiseerd is moet de sponsoring donaties en giften
vergemakkelijken.
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OPEN


