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Op de begane grond van de molen vindt u de molenwinkel. Hier 
kunt u ons versgemalen volkorenmeel kopen, maar ook diverse 
andere meelsoorten en mixen voor cake en koek.

Wilt u meer weten over de geschiedenis 
van Wipstelling Korenmolen ‘Nieuw 
Leven’, het vak van molenaar of het 
maalproces? Onze vrijwillige molenaars 
vertellen u graag meer. 
Heeft u vragen over brood bakken, bent 
u op zoek naar een smakelijke bakmix of 
een origineel cadeaupakket? Op zaterdag 
bent u tussen 9.00 uur en 15.00 uur 
van harte welkom in onze molen aan de 
Dorpsstraat.

Algemene vragen over de molen:

info@molennieuwleven.nl

Bestelling plaatsen:

molenwinkel@molennieuwleven.nl



- ‘Nieuw Leven’ de enige wipstellingmolen in Nederland is die als 
korenmolen wordt gebruikt?

- de molen in het verleden nog twee andere namen heeft gehad: 
‘Windlust’ en ‘De Zwaluw’? 

- de molen volledig op de wind maalt?
- de molenaars met windkracht 4 in één uur 300 kilo graan 

kunnen verwerken?
- de snelheid van de wieken kan oplopen tot 65 km/u?
- de stelling toegankelijk is via maar liefst 4 deuren?

Molen ‘Nieuw Leven’ in het pittoreske Hazerswoude-Dorp is een 
Hollandse wipstelling korenmolen. Dit prachtige rijksmonument 
dateert uit 1815. 

Het duurde tot 1983 voordat de 
molen weer maalvaardig werd 
gemaakt, nadat-ie bijna 20 jaar 
had stilgestaan. Het succes was 
slechts van korte duur. Tijdens 
een winderige winterdag in 1985 
vlogen stukken van de wieken 
over de naburige daken. Uit 
veiligheidsoverwegingen werden 
de wieken vervolgens onthekt, 
waardoor de molen weer stil stond.

Zes jaar later, in 1989, werd de 
molen compleet ontmanteld, in 
afwachting van wederom een 
restauratie. Op 17 november 
1990 was het dan eindelijk 
zover: de molen werd officieel in 
bedrijf gesteld met Jaap van den 
Akerboom als vrijwillige molenaar. 
Vanaf 1995 heeft Jaap 25 jaar lang 
een groot aantal mensen opgeleid 
tot vrijwillig molenaar.

‘Nieuw Leven’ heeft een rijk maar bewogen 
verleden. Oorspronkelijk diende de molen 
als wipwatermolen om het water uit de 
Boter- of Butterpolder af te malen naar 
de Kerkvaart. Na de drooglegging van 
de polder in 1815 was de molen echter 
overbodig geworden en werd hij te koop 
aangeboden. 

De trotse, nieuwe eigenaar was Ary Jongejan. Hij verplaatste de 
molen naar zijn bouwmanswoning met erf aan de Dorpsstraat, 
waar de molen nu nog steeds staat. Jongejan plaatste het 
maalwerktuig van de molen op een nieuw gemetselde ondertoren 
van 6,50 meter hoog en hij richtte de molen in als korenmolen. 

In de periode 2014/2015 vond de meest recente restauratie plaats 
in opdracht van de toenmalige eigenaar, de gemeente Rijnwoude 
(nu Alphen aan den Rijn). Toen deze was voltooid, is ‘Nieuw 
Leven’ op 12 juni 2015 officieel overgedragen aan de stichting 
Wipstellingkorenmolen ‘Nieuw Leven’.

Daartoe werd besloten omdat de molen 
in verval was geraakt en Hendrik Verheul 
de kosten voor restauratie niet zelf kon 
opbrengen. Alhoewel de restauratie in 1964 
was afgerond en het de bedoeling was om 
de molen weer zijn oorspronkelijke functie 
te laten vervullen, is daar destijds niets van 
terechtgekomen. 

In de loop der tijd heeft de molen diverse 
particuliere eigenaren gehad, de ene 
succesvoller dan de andere. De laatste was 
Hendrik Verheul die samen met zijn zoon Krijn 
de molen tot 1962 exploiteerde. In datzelfde 
jaar werd de molen voor het symbolische 
bedrag van één gulden eigendom van de 
voormalige gemeente Hazerswoude. 


