
Algemeen

Functie:  Korenmolen
Type: Achtkante stellingmolen
Bouwjaar:  2002
Ten-Bruggencatenummer:  10002
Inventarisnummer VdHM:  GL 212
Monumentale status: geen

Gegevens as: Gieterij Hardinxveld
 Asnummer 87

 

Afmetingen en materialen

Kap: Gedekt met riet.
Roeden:  Gelaste stalen roeden, fabricaat Timmer.
Wiekenvorm: Systeem Fauël met bedienbare remkleppen op beide roeden.
Wiekverbeteringen: D.m.v. zwichtstang door doorboorde as met losse en vaste bezaan zijn de 
 regelkleppen te bedienen.

Diameter onderzijde onderachtkant:  11.30 meter
Diameter tussentafelement:  9.30 meter
Diameter boventafelement:  5.50 meter
Stellinghoogte:  9.50 meter
Stellingbreedte: 4 meter
Breedte vanaf een achtkantstijl:  4 meter
Vlucht:  26.90 meter

Overbrengingen: Bovenwiel 60 kammen
 Bovenschijf 29 staven
 Spoorwiel 101 kammen
 Steenschijf kunststeenkoppel 34, overbrengingsverhouding 1:8,2 
 Steenschijf blauwe steenkoppel 33, overbrengingsverhouding 1: 6,3

Lengte van pen tot walpen: ong. 6.35 meter (afmetingen bovenas)
Afmeting van pen tot walpen: ong. 6.55 meter (voormalige bovenas naast de molen)

Indeling 

Begane grond:  Pannenkoekenrestaurant
 Molenwinkel met diverse bak -en meelproducten en broodbakmachine.
Eerste verdieping: Zalencentrum in de molen en aanbouw.
Tweede verdieping, ‘Graanzolder’:  Molenmakerswerkplaats
 Leestafel en videopresentatie.
 Metalen mengketel met elektrische aandrijving.
 Elektrische elevator welke wordt gevoed door middel van transportschroef vanaf  
 de begane grond naast de molen.
Derde verdieping, ‘Maal-/Stellingzolder’: Elektrische maalstoel, dertiender blauwe stenen (Afkomstig uit de voormalige  
 motormaalderij uit 1905 bij korenmolen ‘de Leeuw’, in Aalsmeer).
 Elektrische maalstoel met zeventiender kunststenen (Afkomstig uit een   
 voormalige maalderij naast een molenstomp in het Belgische Heusden).
 Elektrische centrifugaalbuil voor het zeven van bloem, gries en zemelen.
Vierde verdieping ‘Steenzolder’: Vijftiender blauwe stenen, afkomstig uit molen ‘de Hoop’ uit Maurik.
 Zeventiender kunststenen, afkomstig uit een molen in Duitsland.
 (Beide maalkoppels zijn voorzien van een regulateur op het lichtwerk 
 op de maalzolder).
 Elektrisch aangedreven houten mengsilo.
 Elektrisch aangedreven pletwals, afkomstig uit een molen in België.
Vijfde verdieping ‘Luizolder’: Bovenzijde elevator met elektromotor en kleppenkast voor transportschroeven  
 naar houten silo boven blauwe maalkoppel, pletwals en houten mengketel.
 Sleepluiwerk met gaffelwiel op de luias.
Zesde verdieping ‘Kapzolder’: Sprinkler brandblusinstallatie met afkoppelbare waterslangen voor de kap.
Zevende verdieping ‘Kap’: Engels kruiwerk.
 Kruihaspel met doorlopende ketting op de stelling.
 Houten hoepelvang, ‘hout op hout’ bediening met wipstok.
 Pal
 Kneppel
 Bovenas (De oude houten as met gietijzeren insteekkop en ijzeren pen was ook  
 doorboord voor een bedienbare jaloeziewieksysteem maar werd afgekeurd voor  
 hergebruik. De as ligt nu naast de molen).

Versiering

Baard: Blauw geverfd, wit afgebiesd met daarop de opschriften ‘Anno’ ‘2002’ en met  
 sierlijke letters daaronder ‘De Zwaluw’.
 Op de achterbaard zijn de woorden ‘Magelsen - Kesteren’ aangebracht. Dit is 
 een verwijzing naar de vorige en huidige standplaats van de molen. 
Rietdek: Het bouwjaar is in het rietdek aangebracht.
Wipstok:  Op het uiteinde staat een sierduif afgebeeld.
Maalzolder: Hier staat gedenkbord welke bij de opening overhandigd is aan Arie Timmer.
Rondom de molen: Verschillende oude maalstenen, kantstenen en oude landbouwwerktuigen.

Maalderij naast de molen:  

Eéncilinder dieselmotor: In een schuur naast de molen staat de oude ééncilinder dieselmotor van het  
 merk Thomassen. Deze heeft na de herbouw, op de beganegrond dienst gedaan  
 als aandrijving van een maalkoppel welke nu op de maalzolder staat en   
 elektrisch wordt aangedreven. Beide zijn afkomstig uit een voormalige maalderij  
 naast een molenstomp in het Belgische Heusden. De dieselmotor wordt 
 momenteel gerestaureerd en zal opnieuw de maalstoel aan gaan drijven. 
Maalzolder: Een streekmuseum met diverse oude ambachtelijke gebruiksvoorwerpen en   
 boerengereedschap oa. twee handmolens, een ‘kweern’ van molensteenmaker  
 Hans Titulaar en een eiken maalstoel met koppel blauwe stenen (diameter 60  
 cm), welke door een slinger met kamwiel en schijfloop met de hand wordt  
 aangedreven waarvan het opschrift is: C W HOBURG, ANNO 1819 MCHL.

Beveiliging: 

Brandblussysteem:  De molen is voorzien van een automatische brandblusinstallatie ‘Sprinkler’. 
 De draaibare molenkap is ook voorzien van zowel inwendige 
 als uitwendige sproeikoppen. De waterslangen moeten met kruien worden  
 afgekoppeld.

Molenaars:

Huidig:  Arie Sr. Timmer
 Jan Timmer
 David Timmer
 Henk Jr. Timmer
 Henk Jr. Timmer
 Frank Timmer
 Leo van der Vlist
Verleden: Dick Lagerwerf
 P.C. Van Tuijl

Technische gegevens Molen ‘De Zwaluw’


