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De Roos uitgelicht in 2018

Geen heden zonder verleden. Als dat gezegde ergens opgaat, dan is het wel voor Delft 
en voor De Roos als enig overgebleven stadsmolen. Een jaar geleden zag je vanaf de 
stelling nog een bouwput rondom de molen. Zes jaar geleden zag je vanaf de stelling 
de trein nog over het spoorviaduct rijden. Zestig jaar geleden zag je vanaf de stelling de 
trein nog op straatniveau de stad doorkruisen. En 260 jaar geleden kreeg De Roos zijn 
huidige vorm en hoge stelling. 

Na tien jaar bouwen aan de Spoorzone is het heden eindelijk zover: ‘onze’ molen De Roos 
straalt als nooit tevoren. Als een gezichtsbepalend iconisch monument op een bijzon-
dere en historische plek in Delft. Een plek waar cultuur, historie en ambacht samen-
komen en waar stad en land elkaar al eeuwenlang ontmoeten. 

Dagelijks brood dankzij de wind én de vrijwilligers
Windenergie staat in ons heden volop in de belangstelling. Molen De Roos benut die 
natuurkracht al honderden jaren. Dankzij enthousiaste vrijwillige molenaars, gidsen en 
gastvrouwen en –heren laten we het hele jaar door zien hoe je graan met windkracht 
ambachtelijk omzet in meel. Waar vervolgens vele Delftse (thuis-)bakkers dagelijks hun 
brood van bakken. Afgelopen jaar werd er maar liefst ruim 30.000 kg. tarwe, spelt en 
rogge gemalen. Met een tweede molensteen, de ‘blauwe’ steen die nu nog voor de mo-
len ligt, kunnen we nog meer malen. Om dit op de maalzolder te gaan realiseren, zijn we 
plannen aan het uitwerken. 

Verhalen uitgelicht
Over molen De Roos zijn veel verhalen te vertellen. Over de bijzondere bouw, de 
geschiedenis, de techniek en niet te vergeten het ambacht van molenaar. We hebben 
lesmateriaal voor kinderen gemaakt om die verhalen te vertellen. Ook zijn we met de 
herinrichting van de educatiezolder bezig. Daarmee willen we alle bezoekers, in 2018 
waren dat er ruim 10.000, de molen op een eigentijdse manier zijn verhalen laten zien en 
ervaren.

Twee bijzondere momenten in het afgelopen jaar wil ik hier extra belichten. Met de vol-
tooiing het afgelopen jaar van de Spoorzone, verdiende De Roos wat ons betreft extra 
aandacht als beeldbepalend monument. In september ontving burgemeester Marja van 
Bijsterveldt de nieuwe uitgave ‘Van stadswal naar tunneldak’ uit handen van auteur Aart 
Struijk. En tijdens Midwinter-malen in december zette wethouder Martina Huijsmans de 
Roos officieel letterlijk in het licht. Dankzij de bijdragen van heel veel Delftenaren aan 
een succesvolle crowdfunding campagne, hebben we de molen en het molenaarshuis 
kunnen voorzien van nieuwe, energiezuinige ledverlichting. De Roos straalt daarmee ook 
in het donker als nooit tevoren.

Met steun van bezoekers en donateurs
Al deze activiteiten en plannen zijn niet mogelijk zonder giften van onze bezoekers en 
donateurs. Namens alle vrijwilligers en bestuur: hartelijk dank voor alle bijdragen. Mole-
naars en gidsen nodigen u ook in 2019 van harte uit om De Roos te komen beleven.

Jelle Boonstra, voorzitter Stichting De Delftse Molen
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Molenaarsverslag 2018

Bezoekers vragen vaak: wanneer is deze molen gebouwd? Ik leg dan uit dat deze vraag 
best lastig te beantwoorden is. De molen is immers een werkende machine. Bij machines 
gaan onderdelen stuk en worden vervangen of verbeterd. Zo ook bij molen de Roos. Er 
zijn onderdelen uit 1679, maar ook uit 1760 of 1989. 

Ook vandaag de dag gaan (helaas) wel eens onderdelen stuk. Zagen we in 2017 een 
gebroken binnen rijn, in 2018 kwamen onder luid geraas tijdens het malen de staven van 
de steenschijf naar beneden. Geloof me: het is niet prettig om op dat moment op de 
maalzolder te staan. De steenschijf was naar schatting 150 jaar oud, maar is nu toch echt 
aan vervanging toe. Tijdelijk is de steenschijf van het linker steenkoppel aan de rechter-
kant in gebruik. Hierbij hebben de molenaars een aantal staven versterkt met metalen 
klemmen, maar we hopen in het nieuwe jaar 2 nieuwe steenschijven te kunnen bestellen 
bij de molenmaker. Dat is ook weer een stapje in de richting van het in ere herstellen van 
de blauwe stenen die bij de aanleg van de treintunnel onder de molen zijn gevonden.
 
In de zomer van 2018 is het gevlucht prachtig opnieuw in het karakteristieke geel 
geschilderd. De roeden stralen je van verre tegemoet. Om bij deze klus wat kosten te 
sparen hebben een aantal molenaars en gidsen de windborden zelf schoongemaakt en 
geschuurd. 
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Zo zijn er steeds klusjes op de molen; de 
stelling is opnieuw in de houtolie gezet en er 
zijn luiken gemaakt in de graansilo’s. Daar-
door zijn deze nu goed te reinigen en te in-
specteren. Ook zijn in de kap de neuten van 
de tap van de koningsspil opnieuw gesteld. 
Het gaande werk loopt daardoor weer mooi 
rustig. 

Het lager van het luiwerk is vernieuwd. 
Daarnaast zijn er natuurlijk de periodieke 
klussen zoals het schoonmaken van het 
maalkoppel, de buil en stofzuigen, stofzui-
gen en stofzuigen.
 
Het hele vrijwilligersteam van de Roos heeft 
voor de Kerst een mega klus geklaard: Er zijn 
10.000 pakjes appeltaartmix geproduceerd 
voor de kerstpakketten van een grote  
thuiszorgorganisatie. 



5

Rondom de molen zijn de veranderingen wat groter: de spoorzone is dit jaar feestelijk 
geopend. Een aantal van de vrijwilligers heeft bij die gelegenheid onder de molen kun-
nen hardlopen door de (nog lege) treintunnel. Een bijzondere ervaring! Zo aan het einde 
van de mooie nieuw spoorzone staat de molen zo mogelijk nog meer als  een levend 
monument midden in de stad. 

En door middel van een succesvolle crowdfundingactie via het molenfonds kon het 
afgelopen jaar ook nieuwe LED verlichting worden aangebracht voor de molen en het 
molenaarshuis. Dit komt de activiteiten ten goede, zoals daar waren de 25e Westlandse 
molendag, het Fringe Festival, nationale molendag en monumentendag.
Kortom we kunnen terugkijken op weer een mooi molenjaar voor molen de Roos, dat 
onder andere resulteerde in 388624 omwentelingen, 25 ton gemalen tarwe en twee  
geslaagde vrijwillig molenaars. Een mooi jaar.

Herman Polderman, molenaar



Project Educatie

In 2018 hebben een heel aantal schoolgroepen de molen bezocht: Van kleutergroepen 
bezig met thema ‘holland’ of ‘de bakker’ tot middelbare scholen met uitwisselingsstu-
denten uit het buitenland.   

Op gebied van ambacht, geschiedenis en techniek is veel te leren, zien, doen en beleven 
in de molen. 

We streven er naar dat alle kinderen van Delft in hun basisschooltijd minstens een keer 
molen de Roos bezoeken.  Op basis van een lesopzet (aangeboden door educatieve afde-
ling R’dam/The Hague Airport) hebben we dit jaar met een projectgroepje molen- 
vrijwilligers gewerkt aan de praktische uitwerking daarvan. Er is een leshandleiding en 
een Delftse molen-werkblad gemaakt. 

De les is bedoeld voor basisschoolleerlingen groep 6/7. De kinderen maken er via 
doe-opdrachten kennis met het ambachtelijk proces van graan tot meel en leren hoe 
de molen werkt: De wieken gebruiken de wind als energiebron. In de molen wordt die 
beweging en kracht door middel van tandwielen en assen overgebracht op de molen-
stenen. Die malen het graan tot meel. Na afronding van de activiteiten ontvangen ze als 
‘leerling-molenaar’ een Molen de Roos-gildestempel en krijgen ze een broodje gemaakt 
van molenmeel. 

Voorjaar 2019 gaan de eerste groepen de molen-les in praktijk uitproberen. Na de 
zomervakantie verwachten we het als boeiend educatief project aan Delftse  
basisscholen te kunnen aanbieden.  

We zijn nu op zoek naar ‘molenmeesters’(m/v): Enthousiaste mensen - liefst met ervaring 
op gebied van basisschooleducatie & groepen kinderen - die er plezier en vaardigheid 
in hebben af en toe een groep 6 of 7  mee te nemen door de molen, aan de hand van dit 
lesprogramma.  

Ben of ken je zo iemand? Meld je via info@delftsemolen.nl . 
We maken graag kennis! 

Marjolein Kenselaar & Hanneke Knotter, evenementen en activiteiten  
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Educatiezolder

In 2018 zijn de activiteiten voortgezet om te komen tot een hedendaagse informatie- 
voorziening voor de bezoekers aan onze molen. Daarbij streven we naar een “Kijk-, doe- 
en ervaarzolder” op de tweede zolder, met speciale aandacht voor de jeugd en onze 
vele buitenlandse bezoekers. Studenten van de Reinwardt Academie,  Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, hebben begin 2018 in drie groepen een nieuwe opzet 
gepresenteerd voor deze 2e zolder. Uit deze zeer inspirerende plannen kwam naar voren 
dat eigenlijk ook de routing buiten en door de molen aangepakt zou moeten worden. 
In 2018 hebben we het Delftse bureau Ateliers gekozen om ons bij de verdere uitwerk-
ing terzijde te staan. Ateliers ontwerpt “passende ruimtes” voor hun opdrachtgevers, 
natuurlijk met de monumentale molen als uitgangspunt. Het werkveld is verbreed tot de 
totale informatievoorziening rondom de molen en op de 7 zolders, waarbij alle onder-
delen op elkaar zullen worden afgestemd. Nog voor de grote publieksevenementen in 
2019, Nationale Molendagen en Westlandse molendag, zullen de eerste onderdelen van 
dit project voor de bezoekers zichtbaar worden. We hopen dat de bezoekers hiermee 
een nog beter beeld van de molen kunnen krijgen en dat hun waardering voor de molen 
daarmee nog verder stijgt.

Heero Pol, Delftse Molen-gids
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Evenementen

In 2018 stond Delftse Molen ‘de Roos’ als baken in het Spoorzone-gebied centraal bij 
diverse activiteiten: Bij de opening van de parkeergarage en het Bolwerk was de molen 
uniek uitkijkpunt over het bijna afgeronde bouwproject. 
We deden in maart weer mee met ‘NL Doet’, een dag waarop vrijwilligers meehielpen 
met de grote molen-schoonmaakbeurt en het planten van groen rondom de molen.  Op 
Nationale Molendagen kon je met spellen en rondleidingen ‘in de huid van de molenaar 
kruipen’: o.a. als molenaar op de foto, speuren naar oude molenaars van de Roos, mole-
naars-vaktaal leren en meedoen aan de broodbakwedstrijd. 

De zonnige Westlandse Molendag met gezellige boeren-productenmarkt, zang en  
muziek op het nieuw aangelegde buitenterrein rond de molen was bijzonder geslaagd en 
voor herhaling vatbaar. 

De molen was een zeer gewaardeerde locatie voor Delft Fringe en Night at the Museum 
for Kids. 

Op Open Monumentendagen was er aandacht voor molens in Europa met een aantrek-
kelijk muzikaal en cultureel programma. Op die dag werd ook de herdruk van het boek 
over de molen ‘van stadswal tot tunneldak’ officieel gepresenteerd aan burgemeester 
en genodigden. 

In september vond ‘de Strip’ plaats: Een weekend vol kunst, cultuur, filosofie en  
duurzame activiteiten om het einde van de bouwwerkzaamheden en het begin van  
nieuwe mogelijkheden en uitzicht op de ontstane plek te vieren. Als voorproefje werden 
- op het molenterrein - swingende dansworkshops verzorgd op  zomeravonden in de 
weken daarvoor, waarbij jong en oud mee kon doen. Ondanks de enorme regenbuien dat 
weekend vonden er mooie ontmoetingen plaats bij de molen. In het molenaarshuis kon 
je bakworkshops volgen en trakteerden de vrijwilligers van de Roos de hele buurt op een 
gratis pannenkoek van Delfts Molenmeel en ander lekkers.  

Met het traditionele kleinschalige, maar sfeervolle Midwintermalen werd onder het  
genot van een warme oliebol, lekkere kop soep en wereldse muziek het jaar afgesloten 
en uitgekeken naar een nieuw jaar  met wederom leuke activiteiten en ontwikkelingen.  

Naast de speciale evenementendagen zijn er de groepsrondleidingen, Molen & Ap-
peltaart-arrangementen die elke 2e zaterdag van de maand plaatsvinden. En laatst, maar 
eigenlijk op de eerste plaats natuurlijk, het wekelijkse welkom op de gewone  
openingsdagen van de Molen, waar bezoekers van alle leeftijden en nationaliteiten – wel 
10 duizend – dit afgelopen jaar van genoten.   
 
Dit alles is mogelijk door de volledig vrijwillige en enthousiaste inzet van ons geweldige 
team molenmedewerkers!   

Marjolein Kenselaar
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Van de penningmeester

Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om alle donateurs te bedanken voor hun fi-
nanciële bijdrage. Mede door uw steun is het voor de stichting mogelijk de laatste molen 
in Delft in goede staat te houden en enkele activiteiten te ontplooien.

Als u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de Delftse Molen verzo-
eken we u uitdrukkelijk om - voor zover we u nog niet per mail berichten - uw mailadres 
door te geven. In het vervolg zullen we het jaarbericht en wetenswaardig actueel nieuws 
digitaal verzenden aan donateurs en molenvrienden. Ontvangt u het jaarbericht liev-
er per post, dan kunt u dat ons ook kenbaar maken via info@delftsemolen.nl of 06-
37.73.44.48.

De molen draait weer volop
Er gebeurt steeds meer in de Molen. Omdat we dit aan iedereen graag willen laten zien 
en beleven, heffen we geen entree en zijn er geen andere inkomsten dan vrijwillige 
giften in de molenpot en vergoedingen voor groepsrondleidingen. Geld voor onderhoud 
en reparatie aan dit eeuwenoude monument blijft nodig. Meer nog dan ooit zijn we met 
de ambities voor de komende jaren aangewezen op donateurs die de Delftse Molen een 
warm hart toedragen. Daarom zijn we u zeer dankbaar voor uw donatie naar:
Rekeningnummer: NL65.INGB.0004.6980.15 ten name van Stichting De Delftse Molen. 

Daarnaast ben ik zo vrij om aan u te vragen of er binnen uw familie en/of vriendenkring 
personen zijn, die belangstelling hebben om donateur te worden. Laat ons dat dan wet-
en, dan sturen wij hen informatie toe over onze “Molen de Roos”.

Jaap van Hal 
Penningmeester Stichting Molen de Roos
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Ontvangsten     
      2016   2017  2018  

Opbrengst molenpotten   € 1.527  € 2.643  € 4.142   
Donaties via de bank   € 408    € 1.345  € 855   
Rondleidingen    € 278    € 748    € 718   
 
  Subtotaal   € 2.213  € 4.736  € 5.715  
  
Jaarlijkse evenementen  € 1.872  € 795    € 508   
Overige opbrengsten   € 1.034  € 373    € 400   
 
Totaal     € 5.119   € 5.904   € 6.623   

Het bestuur heeft besloten om de ontvangsten via molenpotten, donaties en rondleidin-
gen van het ene jaar te gebruiken als budget voor het volgende jaar. Daardoor loopt de 
stichting niet het risico dat er meer wordt uitgegeven, dan dat er wordt ontvangen. Het 
ontvangen bedrag van 2018 ad 5.715 is het maximum dat in 2019 aan jaarlijkse kosten 
mag worden uitgegeven. De begroting wordt vooralsnog op 5.000 euro gezet, zodat er 
een potje is voor bijzondere uitgaven.
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Uitgaven
   
      2016   2017   2018 

Jaarlijkse evenementen  € 933  € 1.542 € 1.245
Personeelskosten    € 319    € 787    € 821 
Kleding     € -    € 1.831  € 607 
Kosten kleine inventaris  € -  € 1.107 € 515
Onderhoudskosten inrichting € 86  € 319  € 369
Beplanting    € -  € -  € 460
Kantoorbenodigdheden   € 24    € 68    € 46 
Schoonmaakkosten     € 5    € -    € 50 
Kosten huisstijl, folders, e.d. € 771  € 2.991 € 538
Kosten donateurs      € -    € 139    € 58 
Reklamekosten    € 57    € -    € 166 
Website    € -  € -   € -
Bestuurskosten    € 17    € 225    € 86 
Contributies      € -    € 35    € 457 
Bankkosten      € 178    € 194    € 211 
Overige kosten    € 464    € 38    € 100 
 
 Subtotaal    € 2.854  € 9.276  € 5.729    

Ontvangsten -/- uitgaven   € 2.265   € -3.372   € 894

Het bestuur, dat in 2016 is begonnen, heeft een en ander opnieuw opgestart om meer 
bekendheid aan de molen te geven. Daarvoor is begonnen met projecten, die jaarlijks 
terugkomen (bijv Midwintermalen), is kleding aangeschaft, zijn kosten gemaakt voor een 
nieuwe huisstijl en zijn inrichtingskosten gemaakt. Daardoor is het uitgavenpatroon over 
de jaren heen nog niet stabiel.
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Grote projecten

Het bestuur heeft in 2017 enkele grote langdurige projecten gestart. Molen in het licht 
is begin 2018 gestart en bijna afgerond. ‘Spoorzone voorbij’ was een kleiner project dat 
in 2018 heeft gelopen en ook in dat jaar is afgerond. Het grootste project, ‘Kijk, doe en 
ervaar zolder’ is half 2017 gestart en wordt waarschijnlijk eind 2019 afgerond. 

Molen in het licht   2017  2018  2019  Totaal
Subsidies       € 21.125    € 21.125 
Donaties       € 352      € 352 
Eigen bijdrage stichting       € 793  € 793 
Uitgaven     € -719  € -26.551     € -27.270 
Saldo      € -719  € -74    € 793   € - 
     
Spoorzone voorbij   2017  2018  2019  Totaal
Subsidies       € 400      € 400 
Donaties           € - 
Eigen bijdrage stichting  € 3.250    € -944  € 2.306 
Uitgaven       € -2.706    € -2.706 
Saldo     € 3.250  € -2.306  € -944  € -
     
Kijk, doe en ervaar   2016  2017  2018  2019  Totaal
Subsidies     €850  € 16.000  € 12.000     € 28.850 
Donaties       € 200   € 195      € 395
Eigen bijdrage stichting   € 3.350       € 3.350 
Uitgaven     € -37 € -350  € -4.496   € -27.712  € -32.595 
Saldo      € 813 € 19.200  € 7.699   € -27.712  € -
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Bestuur

Jelle Boonstra  voorzitter 
Marjon van Trigt  secretaris
Jaap van Hal   penningmeester

Marjolein Kenselaar  lid
Jan Spruit   lid
Kirsten de Jonge  lid
Vian Paashuis  lid

Verder wordt het bestuur ondersteund door  
Gaston Badoux, molenaars, gidsen en vrijwilligers.

Delftse Molen de Roos
Phoenixstraat 111-112 
2611 AK Delft

www.delftsemolen.nl

Facebook & Instagram  
@DelftseMolen

Openingstijden van de molen:
Woensdag, donderdag, zaterdag 10:00 - 16:00 uur 
Vrijdag 12:00 - 16:00
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