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Na grote inspanning van alle betrokken partijen werd in april 2014 de restauratie van de Renkumse Molen 
met succes afgerond. Na de officiële opening op 4 april 2014 kon de molen gaan draaien! Na 70 jaar heeft 
het dorp Renkum haar molen terug gekregen: een historisch moment. De Stichting Exploitatie Renkumse 
molen ging een nieuwe fase en een nieuw ontwikkelproces in. Het thema van 2014 was dan ook: 

    van restauratie naar exploitatie 

In de periode voorafgaand aan de afronding van de restauratie trok in het najaar van 2013 het plaatsen 
van de kap en de wieken èn het bouwen van de stelling veel belangstelling. Van de opening op 4 april 
werd een feest gemaakt. Naast de burgemeester en de commissaris van de koning van provincie 
Gelderland waren er veel dorpsbewoners aanwezig om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen.  

De Stichting Exploitatie Renkumse Molen heeft zich vanaf april 2014 ingezet om de exploitatie van de 
molen te gaan realiseren. Dit proces is met enthousiasme opgepakt en is nog steeds in ontwikkeling. Ook 
in 2015 zullen daarin nog de nodige stappen gezet gaan worden. De stichting heeft zich in dit eerste jaar 
op de volgende zaken gericht: 

*De werving van donateurs en “vrienden” van de molen; zo zijn er aan het eind van 2014 28 donateurs en 
140 “vrienden”, die allen met hun financiële steun een belangrijke bijdrage leveren aan de exploitatie van 
de molen. 

*Er is een informatieve en kleurige brochure over de molen ontworpen en gedrukt. De brochures worden 
uitgedeeld aan de bezoekers van de molen, maar ze liggen ook op verschillende locaties in gemeente 
Renkum, waar ze door belangstellenden meegenomen kunnen worden: in hotels, op campings en in 
openbare gelegenheden zoals bezoekerscentra, bibliotheek en gemeentehuis. 

*Er is een website gemaakt waarop informatie over de molen geplaatst wordt. 

*Er zijn twee vaste molenaars die op vrijwillige basis elke zaterdag de molen draaien en die malen 
wanneer dat mogelijk is. Ook wordt er regelmatig op maandag gedraaid. Daarnaast lopen enkele leerling-
molenaars mee als stagiaire van de molenaars. (Op verzoek kan de molen ook op een andere dag 
draaien) Het aantal omwenteling dat gemaakt is vanaf de start tot en met december 2014 bedraagt: 
121.181; een getal waar we trots op zijn! 

*Er is een groep van enthousiaste en betrokken vrijwilligers samengesteld. Zij werken in tweetallen elke 
zaterdag in de molenwinkel om de meelproducten te verkopen. We merken dat deze winkel steeds meer 
bekendheid krijgt en dat klanten ons weten te vinden. Daarnaast kunnen de vrijwilligers bezoekers 
rondleiden om het één en ander over de molen te vertellen. Ook de geschiedenis van de molen en de rol 
die de molen in de Tweede Wereldoorlog speelde, komen daarbij aan bod. Als er tijd voor is nemen de 
molenaars ook een deel van de technische uitleg over de molen voor hun rekening. 

*Er is afgesproken dat de vrijwilligers ook actief zijn met het afwegen en vullen van de zakjes waarin de 
producten worden verkocht. Daarvoor zijn zakken aangeschaft, worden er etiketten gedrukt en is er een 
zakken naaimachine aangeschaft. 

*Er is voor de vrijwilligers een vrijwilligersavond georganiseerd, waarbij ieder naast de informatie over de 
ontwikkelingen in de molen, ook op technisch gebied door de molenaars werd voorgelicht. 

*Er is een visie geformuleerd, die we hanteren als uitgangspunt voor de ontwikkeling van activiteiten en als 
leidraad voor de rondleidingen: 

1. De techniek van de molen; de molen als technisch “instrument” 

2. De oorlogsgeschiedenis in Renkum en de rol die de molen daar in speelde 

3. De historie en het ontstaan van het dorp Renkum 



	  
	  

 *Er is een basis-assortiment aan meelproducten ingekocht; we volgen nauwlettend de verkoop en de  
omloopsnelheid daarvan. Op basis van die gegevens stemmen we de inkoop van producten af. Het 
aanbod aan verschillende producten breidt zich langzamerhand uit. 

*Er is een on-line kassasysteem uitgeprobeerd en daarna aangeschaft. Behalve de omzet, kunnen we 
daarmee ook de omloopsnelheid van de producten volgen en kunnen we informatieve overzichten 
genereren.  

*Er zijn originele en leuke initiatieven vanuit de vrijwilligersgroep gekomen en opgepakt: het maken van 
cadeau-pakketten met molen-producten, het plaatsen van een (uitneembare) extra wand om de kou te 
weren, bakken van pannenkoeken bij molen-feestjes, oliebollen verkoop in december, een Kerstman in de 
molen op de zaterdagen voor Kerst, een molenfietsroute uitzetten en ansichtkaarten van de molen laten 
maken. 

*Er is samenwerking gezocht met andere partijen: 

Zo werken we nauw samen met de Seelse Bakker in Doorwerth, die het meel van de molen 
verwerkt in een aantal van zijn producten. In zijn winkel, maar ook in de molen, worden die weer 
verkocht.  

Met de biologische boerderij Veld en Beek werken we ook samen; in de verkoopwagens van dat 
bedrijf wordt o.a. roggebrood verkocht dat gebakken is door de Seelse Bakker, die de door Veld 
en Beek verbouwde rogge als grondstof gebruikt. Deze rogge is gemalen in de Renkumse Molen. 

Er is door de eigenaar van de molen het initiatief genomen om aan te sluiten bij het KAN 
(Knooppunt Arnhem-Nijmegen), zodat de molen opgenomen is/wordt in de publicaties (brochures 
en website) van het KAN en daarmee bekendheid in de regio krijgt. Dat heeft ook tot gevolg dat 
de molen genoemd wordt in de toeristische route die in de zomer met de pendelboot Gelderse 
Rivieren vorm krijgt. 

Er is voor gezorgd dat de molen als toeristisch element in de nieuwe fiets- en wandelroute van 
gemeente Renkum, de Vlinderroute, is opgenomen. 

Er is contact gezocht met de Renkumse basisscholen. Een aantal scholen heeft leerlingen als 
ambassadeur aangesteld, die bij bijzondere gelegenheden(zoals de opening) naar de molen 
komen. Vervolgens gaan zij op hun school in de verschillende klassen iets over de molen  
vertellen.  

Er is contact gezocht met het bezoekerscentrum De Beken (Renkums Beekdal). Eventuele 
samenwerking met deze organisatie wordt verder onderzocht/uitgewerkt in 2015. 

*Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden; de voorzitter die in de restauratie- en opstartfase zijn rol 
vervulde, heeft zijn functie in oktober 2014 aan een volgende voorzitter overgedragen. Twee andere 
bestuursleden hebben in december 2014 hun taak overgedragen aan twee opvolgers in het bestuur. 

*In de fase waarin de ontwikkelingen rond de molen zich nu bevinden zal het jaar 2015 in het teken staan 
van voortgang van de huidige activiteiten, met daarnaast het uitwerken van nieuwe plannen voor de 
exploitatie en de naamsbekendheid in de regio.                                                                                        
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