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De stad ’s-Gravenzande kent al sinds het jaar 1318 korenmolens. De enige korenmolen die het ‘Breeje 
Durp’ nu nog rijk is, dateert uit 1908 en startte als een windmolen naast een maalderij aan de 
Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande. De molen is beeldbepalend voor het stadsaanzicht en wordt 
onderhouden door Stichting de ’s-Gravenzande Korenmolen. 
 
Stichting de 's-Gravenzandse Korenmolen heeft tot doel: 
- Het bevorderen van de bewustwording van de waarde van dit technisch cultuurgoed en deze molen 
zo te onderhouden dat deze in goede staat van onderhoud bewaard blijft. 
- Het bevorderen van de draai- en maalvaardigheid van de molen. 
- Het bevorderen van een regelmatige openstelling van de molen voor het publiek. 
 
Levend monument 
De Stichting heeft geen personeel. De molen is operationeel dankzij nauw betrokken onbezoldigde 
molenaars Toby de Kok, Marga Scheffer en Cock Weerheim. Verder steunt het voor bestuur en 
uitvoering op enthousiaste vrijwilligers en donateurs. Zij werken nauw samen om de molen zoveel 
mogelijk draaiend open voor publiek te stellen en voorlichting te geven aan individuele bezoekers en 
groepen, zoals scholen. Door het aanbieden van eigen meelproducten maakt de Stichting de molen 
weer een 'levend monument' en vergroot het actief de betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Het 
bestuur van de molen bestaat uit: Matthé Elema (voorzitter), Dick van Vliet (secretaris), Arie van der 
Sar (penningmeester), Koos Hartman (techniek) en Dave Mead (communicatie/PR). 
 
Activiteiten die bijdragen aan de doelen: 

• De molen in goede staat van onderhoud houden door het plegen van regelmatig onderhoud 
op basis van het meerjarenonderhoudsprogramma. 

• Het draaien van de molen m.b.v. vrijwillige molenaars en vrijwilligers.   
• Het produceren en verkopen van meel en of bloem en andere graanproducten. In dit kader is 

in 2022 een zgn. borstelbuil aangeschaft. 
• Het ontvangen van bezoekers. 
• Het aanbieden van een educatief programma aan met name (basis) scholen en 

kinderdagverblijven. 
• Publiciteit d.m.v. persberichten en social media. 
• Meedoen aan open dagen (Westlandse Molendag, Nationale Molendag en Nationale 

monumentendag). 
• Organiseren van bijzondere evenementen. Zo zal er in december het zgn. midwintermalen 

worden georganiseerd. 
• Werven van vrijwilligers. 
• Werven van donateurs. 
• Overleg met de gemeente over de zogenaamde molenbiotoop. 

 
  



 
 
 
 
Financieringsbronnen van Stichting de 's-Gravenzandse Korenmolen bestaan uit: 
- De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de provincie Zuid-Holland (Subsidieregeling 
molens Zuid-Holland 2013, gekoppeld aan rijksregelingen). 
- De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van het Nationaal Restauratie Fonds. 
- De Stichting ontvangt jaarlijks een bedrag aan draaipremie van het Nationaal Restauratie Fonds. 
- De Stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Westland; deze subsidie betreft een 
instandhoudingssubsidie en wordt gebruikt voor groot onderhoud aan de molen en de daarbij 
behorende kosten. 
- De Stichting beschikt over donateurs. 
- De Stichting ontvangt inkomsten uit incidentele acties ten behoeve van het behoud van de molen. 
- De Stichting verkoopt eigen ambachtelijke meelproducten. 
De inkomsten van de Stichting worden aangewend voor actueel, onvoorzien en gepland onderhoud 
van de molen en jaarlijkse exploitatiekosten zoals verzekeringen, energie etc. 
 
Activiteiten in 2021 
De korenmolen van 's-Gravenzande heeft in 2021 zo'n 386.912 omwentelingen gemaakt, ruim 10.000 
meer dan het jaar ervoor. Vanwege de COVID-pandemie heeft de Stichting helaas niet zo actief als 
andere jaren de molen kunnen openstellen voor publiek. Zo waren het vooral individuele bezoekers 
alhoewel in periodes dat het kon de molen bijvoorbeeld ook als klaslokaal is ingezet en zijn er 
sporadisch schoolbezoeken geweest. In 2021 werd het aanbod van ambachtelijke meelproducten 
ook danig uitgebreid met allerlei eigen bakmixen. In totaal werd er ruim 2.000 kilo meel gemalen. 
Het meel van de molen is in 2021 onder meer gebruikt door Okidoki Kinderopvang voor Nationale 
Pannenkoekendag en was bestemd voor vrijwilligers bij COVID-testcentra. Met Koningsdag, op 
Nationale Molendag in mei en Open Monumentendag in september werd volop gedraaid al kon de 
molen niet bezichtigd worden. Ook de Westlandse Molendag en het midwintermalen-evenement 
met Kerst konden vanwege COVID geen doorgang vinden. Om toch in de aandacht te blijven is 
molenaar Toby erg actief op verschillende social media zoals Facebook en sinds 2021 ook Instagram. 
 


