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start punt

9 molens in Uden, Nistelrode, Volkel, 
Zeeland, Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch

Streek om te zijn

Het molenaarsambacht behoort tot de UNESCO lijst met 
immaterieel erfgoed. Kies één van de 2 routes, of koppel ze 
aan elkaar en fi ets langs 9 molens in de regio.

Streek om te zijn
Er is nog véél meer te beleven in Maashorst. 
Stel zelf je programma samen en check de agenda. 
Alle informatie vind je op www.exploremaashorst.nl.

Molenaarsroute

Gratis 
folder

PLATF
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Fietsroute 41 km, knooppunten:
startpunt  9 - 12 - 97 - 55 - 56 - 92 - 38 - 46 - 90 - 89 -richting 88 - A

-ga terug naar de rotonde en direct na rotonde rechtsaf, 
volg bordje Heemhuis- B -Bij Heemhuis rechtdoor(Kleine 
Graspeel)-einde weg rechtsaf (Langenboomseweg) 87 -
startpunt  88 - 39 -richting 38 - C -ga terug naar 39 - 40 - 94 -
95 - D - 41 - 63 - 64 - 18 - 17 - 15 - 78 - E - 87 - 7 - 8 - 9

Scan de QR code of 
ga naar de Route.nl-app en 
zoek op fi etsroute 1235559

Fietsroute 39 km, knooppunten:
startpunt  9 - 12 - 97 - 55 - 54 - 68 - 44 - 4 - 2 -richting 3 -
F - 3 - 51 - 87 - 86 - G - 20 - 74 -
startpunt  H -ga tegenover de molen het fi etspad 

Zwanenburgseweg in-bij kasteel Zwanenburg links verharde 
weg volgen-einde weg rechtsaf- 21 - 76 - 75 - 11 - 85 -ga rechtsaf 
richting 82 , maar eerste weg rechtsaf (Schouwstraat) 
richting Uden-eerste fi etspad linksaf-na tunnel rechtsaf 
(Schepersweg)-einde weg rechtsaf (Aalstweg)- I -einde 
weg linksaf (Hooihofstraat)-einde weg rechtsaf 
(Groeneweg)-op kruising linksaf (Helenastraat)-einde weg 
rechtsaf (Kerkstraat)- 9

Scan de QR code of 
ga naar de Route.nl-app en 
zoek op fi etsroute 1235563



E  Standerdmolen De Neije Kreiter
De Neije Kreiter is een standerdmolen gebouwd in 1988. 
Deze vervangt Molen de Kreiter die in november 1983 
afbrandde tijdens een storm. Op deze plek stond al sinds 
1905 een standerdmolen die, samen met andere molens, het 
dorp Volkel van meel voorzag. 
www.exploremaashorst.nl
Adres: kruising Speekstraat-N605 Volkel

F  Korenmolen Windlust Nistelrode
Deze molen is vermoedelijke gebouwd in 1552 en daarmee 
het oudste monument van Nistelrode. De standerdmolen is 
versierd met achtpuntige sterren op de kast en op de deuren 
in de onderbouw. Tot de jaren 50 heeft de molen gemalen. 
In 1974 is Windlust verplaatst en maalvaardig gerestaureerd. 
Sinds 2006 draait de molen weer. 
www.brabantsejuweeltjes.nl
Adres: Molenerf 1 Nistelrode

G  Beltmolen Windlust Vorstenbosch
Windlust werd gebouwd in 1860 als grondzeiler. Rond 1900 
verhoogde men de romp en werd er een Beltmolen van 
gemaakt. Door de tijd raakte hij in verval. Na restauratie 
draait sinds juni 2008 de molen opnieuw. De molen is 
verfraaid met een plastiek van de molenaar. 
www.brabantsejuweeltjes.nl
Adres: Kerkstraat 22 Vorstenbosch

H  Stellingmolen De Kilsdonkse Molen
De oudste vermelding van de Kilsdonkse molen is uit 1233. 
Toen nog alleen als watermolen. Ze wordt in 1842 door 
brand verwoest en herbouwd als stenen stellingmolen met 
wind- en wateraandrijving. De watervluchtmolen voor het 
malen van graan en een watergedreven oliemolen. Het is in 
Nederland de enige molen met een kettingkruiwerk. 
www.kilsdonksemolen.nl
Adres: Kilsdonkseweg 4-6 Heeswijk-Dinther

I  Standerdmolen van Jetten
De Molen van Jetten is een standerdmolen gebouwd in 1811. 
Het exterieur en het interieur is origineel. Dit is de enige 
authentieke molen in de regio die nog voor productie maalt. 
Hier wordt mout voor jenever en whisky op ambachtelijke 
wijze gemalen. Piet Mondriaan schilderde deze molen in 1904. 
www.molenvanjetten.nl
Adres: Standerd 8 Uden

A  Windkorenmolen Coppensmolen
In 1857 werd een standerdmolen opgericht op de plaats 
waar nu de Coppensmolen staat. In 1883 sloeg de bliksem 
in, waarbij de molen zo zwaar werd beschadigd, dat deze 
is vervangen door een stenen exemplaar. De huidige houten 
voorraadschuur is in 1857 gebouwd en in het stenen gebouw 
werd in 1910 een stoommaalderij gevestigd. In 1950 kwam 
de Coppensmolen in bezit van de familie Van Dongen. 
www.facebook.com/coppensmolen.zeeland
Adres: Kerkstraat 122 Zeeland. 

B  Heemhuis De Hoge Raam met rosmolen
Achter het heemgebouw ligt de oude rosmolen. Deze molen 
werd door een paard aangedreven. In de heemtuin, gelegen 
naast het heemgebouw, groeien oude gewassen. Je vindt 
daar ongeveer dertig graansoorten. De heemtuin is het 
gehele jaar door toegankelijk. 
www.heemkundekringzeeland.nl
Adres: Kleine Graspeel 3b Zeeland

C  Windkorenmolen De Dageraad
De Dageraad is een beltmolen en een bovenkruier die in 
1832 is gebouwd in opdracht van Johannes van Erp. Na de 
bouw verwisselde de Dagenraad veelvuldig van eigenaar. 
In 1889 kocht Th. van Kilsdonk de molen en in 1922 nam 
Cornelis van Kilsdonk het mulders vak over. Zijn zoon, Jan 
(pater) van Kilsdonk, was een Jezuïet, nationaal bekend als 
aalmoezenier, godsdienstleraar en studentenpastor. 
Zijn borstbeeld staat op het Van Kilsdonkplein te Zeeland. 
www.exploremaashorst.nl
Adres: Oude Molenstraat 2 Zeeland. 

D  Windkorenmolen Sint Victor
De Sint Victor is een achtkanten stellingmolen en een 
bovenkruier, vermoedelijk afkomstig uit de Zaanstreek. Naar 
alle waarschijnlijkheid was de molen een ‘hennepklopper’. 
De molen is in 1938 vanuit Mariaheide naar zijn huidige 
plaats gebracht, ter vervanging van een in 1925 door storm 
vernielde beltmolen. Het pakhuis onder de molen dateert uit 
1957. De Sint Victor is een unieke molen met de lange spruit 
midden in de kap.  
www.exploremaashorst.nl
Adres: Verbindingsweg 3 Zeeland

‘ Kijken, 
 luisteren 
 en voelen’

Andries Bongers is molenaar bij de 
Coppensmolen in Zeeland. “Om de molen te 
behouden moet hij af en toe draaien, het is 
naast mooi vooral onderhoud. Het kruien, 
het op de wind zitten is een aardigheidje, 
maar het malen zelf, dat blijft het mooiste, 
het echte werken van de molen om dan te 
kijken, luisteren en voelen of alle onderdelen 
het nog goed doen, dat is het mooiste.” 

A

I

H

Linda van Kessel is molenaar bij de 
molen van Jetten.“Het uitoefenen van 
het ambacht is niet alleen prachtig 
maar ook echt nodig.. Om een molen 
in goede staat te houden moet hij 
draaien, daar kun je niet tegenop 
restaureren. Een molen is niet zo 
maar een ding in het landschap, 
maar één groot geschiedenisboek, 
samen behouden we zo een mooi 
verhaal.” 

‘ Eén groot 
 geschiedenisboek’

André van Esch is wind,- 
water- en korenmolenaar bij de 
Kilsdonkse molen: “Het mooie 
is het werken met de natuur: 
wind en water, daar moeten 
we het mee doen. Malen gaat 
op het gehoor, ik hoor precies 
hoe de molen draait, het zingen 
van de stenen, de wrijvende 
ondertoon, dat is de muziek van 
het ambacht.” 

‘ Muziek van 
 het ambacht’
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start punt

9 molens in Uden, Nistelrode, Volkel, 
Zeeland, Heeswijk-Dinther, Vorstenbosch

Streek om te zijn

Het molenaarsambacht behoort tot de UNESCO lijst met 
immaterieel erfgoed. Kies één van de 2 routes, of koppel ze 
aan elkaar en fi ets langs 9 molens in de regio.

Streek om te zijn
Er is nog véél meer te beleven in Maashorst. 
Stel zelf je programma samen en check de agenda. 
Alle informatie vind je op www.exploremaashorst.nl.

Molenaarsroute
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Fietsroute 41 km, knooppunten:
startpunt  9 - 12 - 97 - 55 - 56 - 92 - 38 - 46 - 90 - 89 -richting 88 - A

-ga terug naar de rotonde en direct na rotonde rechtsaf, 
volg bordje Heemhuis- B -Bij Heemhuis rechtdoor(Kleine 
Graspeel)-einde weg rechtsaf (Langenboomseweg) 87 -
startpunt  88 - 39 -richting 38 - C -ga terug naar 39 - 40 - 94 -
95 - D - 41 - 63 - 64 - 18 - 17 - 15 - 78 - E - 87 - 7 - 8 - 9

Scan de QR code of 
ga naar de Route.nl-app en 
zoek op fi etsroute 1235559

Fietsroute 39 km, knooppunten:
startpunt  9 - 12 - 97 - 55 - 54 - 68 - 44 - 4 - 2 -richting 3 -
F - 3 - 51 - 87 - 86 - G - 20 - 74 -
startpunt  H -ga tegenover de molen het fi etspad 

Zwanenburgseweg in-bij kasteel Zwanenburg links verharde 
weg volgen-einde weg rechtsaf- 21 - 76 - 75 - 11 - 85 -ga rechtsaf 
richting 82 , maar eerste weg rechtsaf (Schouwstraat) 
richting Uden-eerste fi etspad linksaf-na tunnel rechtsaf 
(Schepersweg)-einde weg rechtsaf (Aalstweg)- I -einde 
weg linksaf (Hooihofstraat)-einde weg rechtsaf 
(Groeneweg)-op kruising linksaf (Helenastraat)-einde weg 
rechtsaf (Kerkstraat)- 9

Scan de QR code of 
ga naar de Route.nl-app en 
zoek op fi etsroute 1235563
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