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Wat jaartallen op een rijtje 

 

1870 Molen is gebouwd door Derk Poll Jonker. 

1883 Molen wordt gekocht door Herman Daams. 

1898 Molen verkocht aan Evert Rosman. 

1907 Willem van Loo wordt eigenaar. 

1909 Petroleummotor helpt het maalproces. 

1915 Carel de Rooij wordt eigenaar na 

faillissement. 

1930 Eerste Elektromotor geplaatst. Later nog 3. 

1934 Wieken en kap worden verwijderd. In de 

overgebleven romp en onderachtkant wordt 

het malen elektrisch voortgezet. 

1947 Hendrik de Rooij neemt molen over en 

begint een veevoederbedrijf. 

1965 Het bedrijf in de molen wordt overgeplaatst 

naar ander bedrijfsgebouw. Het verval gaat 

nu snel. 

1975 Oprichting Stichting “Op eigen wieken” en 

bestemmingsplan gewijzigd in “molen-

bestemming”. Dit voorkomt sloop. 

1985 Molen is zover vervallen dat er iets moet 

gebeuren.  Gemeente wil hem slopen.  De 

stichting, omgevormd tot “Stichting Vaassens 

Molen”, heeft als doel: restaureren. 

1989 Start reconstructie. 

1990 Op Nationale Molendag, 12 mei, is de molen 

weer draaivaardig. 

2012 De molen wordt 4,90 meter opgehoogd 

vanwege de biotoop en op 7 september 

opnieuw in gebruik genomen. 

2014 Opening Koffie- en Theehuys “De 

Korenmolen” op 1 april. 

Technische gegevens van de molen: 

Type 8-kant Stellingmolen 
Functie Korenmolen 
Eigenaar Stichting Vaassens Molen 
Bestemming Het malen van graan 

op vrijwillige basis 
 
Inrichting 1 koppel maalstenen, 

diameter: 1,40 m 
Vlucht 22,40 m 
Wieksysteem Oud-Hollands 
Buitenroede 22,40 m., ijzer, gelast, fabr. 

Derckx, 629, 1989 
Binnenroede 22,40 m., ijzer, gelast, fabr. 

Derckx, 630, 1989 
As Gietijzer, fabr. Gieterij 

Hardinxveld, 31, 1989 
Vang Stalen bandvang, wipstok, 

kneppel, pal 
Bovenwiel 56 kammen 
Bonkelaar 30 kammen 
Spoorwiel: 88 kammen 
Steenrondsel 28 staven 
Overbrengingsverh. 1 : 5,87 
Stellinghoogte 11 m 
Kruiwerk Engels kruiwerk, kruirad 
 
Meer informatie:       https://www.molens.nl/ 
 
Bezoekmogelijkheid  
     via Koffie- en Theehuys ”De Korenmolen” 
     dinsdag  t/m zaterdag:  09:30 - 18:00 uur; 
     zondag:  13:00 - 18:00 uur. 
     Tel.:   0031-(0)6  522 039 05 
 0031-(0) 578 617 591 
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Welkom in Daams’ Molen 

Daams’ Molen is een door de wind aangedreven 
8-kant stellingmolen,  een bovenkruier en een 
buitenkruier. En het is een korenmolen. 
 
Op deze plek was de molen tot 1934 bij een 
veevoederbedrijf nog als windkorenmolen in 
gebruik. In dat jaar werd de molen onttakeld. In 
de overgebleven romp, ingericht met een silo, 
mengketel, elevator, stortkelder, koekenbreker 
en hamermolen, werd sindsdien alleen nog 
elektrisch gemalen. Op deze manier is de molen 
tot ± 1965 in gebruik geweest.  
 
Daarna diende de molen alleen als opslagsilo. 
Rond 1985 waren er plannen om molenromp en 
onderachtkant te slopen. Zover kwam het niet. 
De al bestaande stichting 'Op eigen wieken' 
werd omgevormd tot de ‘Stichting Vaassens 
Molen’ met het doel de molen weer maalvaardig 
te maken.   
De reconstructie begon in 1989 en op Nationale 
Molendag 1990 draaide de molen weer in volle 
glorie als windkorenmolen.  
Het herstel was zeer ingrijpend en kwam 
grotendeels neer op herbouw. Zo bleek het 
oude achtkant erg slecht en moest geheel 
worden vernieuwd. Het werk werd toen 
uitgevoerd door molenmaker Groot Roessink uit 
Voorst en aannemersbedrijf  Van Laar uit 
Vaassen voor wat betreft onderbouw, 
eerste zolder en stelling.  
 

 
 
Bij de herbouw is de oorspronkelijke opzet nogal 
gewijzigd. Voorheen lagen de maalstenen op de 
stellingzolder (niet ongebruikelijk in deze regio), 
thans een zolder hoger. Ook was de molen 
vroeger niet met riet gedekt, maar met hout en 
dakleer.  
 
Vanaf 2008 was de molen volop in discussie, dit 
vanwege plannen om de dorpskern deels te 
renoveren en van nieuwbouw te voorzien. Als 
consequentie wilde men, vanwege de te 
verwachten verminderde windvang, de molen 
verhogen. Hierover bleken de meningen ernstig 
verdeeld. Uiteindelijk werd toch tot verhoging 
besloten.  
In maart 2012 is hiermee begonnen. Allereerst is 
het bovengrondse deel van de molen ca. 30 
meter verplaatst, naar de overkant van de 
straat. Vervolgens is op de eigenlijke plaats een 
nieuwe fundering met kelder gemaakt.  
Op 8 mei 2012 werd de molen weer boven de 
fundering gebracht en verhoogd. 
Op 7 september 2012 werd de verhoogde en 
weer geheel maalvaardige molen officieel in 
gebruik genomen. 
 

 
 
 
 

De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen 
 
De Vereniging Vrienden van Daams’ Molen 
ondersteunt alle activiteiten in en om de molen 
en maakt het mogelijk de molen aan zoveel 
mogelijk mensen te laten zien.  *) 
 
Ons gastenboek in de molen laat zien dat onze 
molen veel mensen op een aangename manier 
een stuk wijzer heeft gemaakt over het 
functioneren van een molen in het algemeen en 
die van onze molen in het bijzonder. 
 
Als u onze vereniging wilt steunen in haar werk, 
kunt u zich op de molen of via onze website 
aanmelden als lid. 
 
Alleen financieel steunen met (eenmalige) giften 
is ook mogelijk (wij zijn als ANBI geregistreerd). 

U kunt uw bijdrage dan overmaken op:  
IBAN-nr: NL95RABO0364496118 
T.n.v.:  VER.'VR.V.DAAMS MOLEN' 
 
Wilt u de vereniging sponsoren, neemt u dan 
contact met ons op via secretaris@vvdm.net 
 
Hartelijk dank voor uw belangstelling en 
bijdrage. 
 
http://daamsvrienden.molenweb.nl/ 
 
*) De molen is door zijn constructie helaas niet 
toegankelijk voor rolstoelen en beperkt 
toegankelijk voor mindervaliden.  


