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Jaarverslag 2022 MolenNetwerk KempenBroek VZW 

MolenNetwerk KempenBroek VZW (MNWK) is een samenwerkingsverband tussen de Kauliller Molenvrienden, 

VZW Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, Molenstichting Weerterland, Stichting Sint Annamolen (1911), 

molen van Keent, Molenstichting Leudal en een aantal moleneigenaren, molenvrijwilligers en molenliefhebbers uit 

het gebied van GrensPark Kempen~Broek. 

MolenNetwerk KempenBroek ontstond in 2015 met als doelstelling ‘De windmolens en watermolens die liggen in 

de Belgische en Nederlandse gemeenten die samen het gebied van GrensPark Kempen~Broek vormen beter op de 

kaart te zetten en het Verhaal van de Molen nadrukkelijker te laten klinken. De molens van Cranendonck (Budel), 

Nederweert, Weert, Leudal (Ittervoort, Neeritter, Haler), Hamont, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik worden tot 

het MolenNetwerk geteld.  

Het jaar 2022 kan voor MolenNetwerk KempenBroek VZW in enkele korte en krachtige zinnen worden geschetst: 

• Na covid-19 komt de molenwereld in Vlaanderen en Nederland langzaam weer op gang 

• Veel molens ervaren dat, mede door covid-19, het vrijwilligerswerk sterk onder druk staat 

• In de loop van 2022 lanceerde we de 4e molenfietsroute, de Heggemulderroute 

• We waren present tijdens de MolenFeesten Molenbeersel 

• De folders van de 4 molenfietsroutes worden nu structureel verspreid op interessante fietslocaties. 

• Er is toenemend belangstelling voor onze molenfietsroutes in de ErfgoedApp  

• Er was overleg met de IOED’s, RLKM,  Molenstichting Brabant en Het Grote Heide Overleg 

• Hoogtepunt was de afronding van fase I van Project Ovenbuur bij de Sevensmolen in Kaulille   

• Er is lang gewerkt aan het opstellen van een nota/bidbook waarmee we in 2023 hopen een of meerdere 

structurele financiële partner(s) voor MolenNetwerk KempenBroek vzw te vinden. 

• Diverse plannen voor 2022 hebben we vanwege personele beperkingen moeten doorschuiven naar 

komende jaren. 

• Het bestuur is aangevuld met Marko Barendregt, molenaar (in opleiding) uit Neeritter. 

  

 

 

 

 

 

 



 Opmerkelijk & Agenda 

• 18 januari: Stakeholder meeting Wildlife Economie  RLKM  

• 25 januari: Bestuursvergadering MNKB  

• 26 januari: Dissemination Event Wildlife Economy digitaal via Zoom 

• 08 februari: Maken film Napoleonsmolen Hamont 

• 18 februari: Overleg Napoleonsmolen en gemeente Hamont Heggemulderroute 

• 22 februari: Bestuursvergadering MNKB  

• 10 maart: filmopnames Bokrijk Heggemulderroute  

• 14 maart: Overleg Hamont over lancering Heggemulderroute in De Posthoorn 

• 22 maart: Statutaire Jaarvergadering MNKB 

• 22 maart: Bestuursvergadering MNKB 

• 23 maart: Opening picknickplek op NL/B grens Weerterbeek 

• 04 en 05 april: invoeren content Heggemulderroute in Erfgoedapp 

• 19 april: Bestuursvergadering MNKB 

• 20 april: Opnames film Klaaskensmolen Opoeteren 

• 22 april: Lancering Heggemulderroute en 25 jaar Napoleonsmolen in Hamont 

• 12 mei: Overleg RLKM Kempen~Broek Mens & Biosfeerproject 

• 14/15 mei: Landelijke Molendagen in Nederland  

• 31 mei: Overleg met IOED Kempen en Maasland en IOED Lage Kempen 

• 21 juni: Overleg Partnergroep GrensPark Kempen~Broek 

• 24 juni: Bezoek Verkenners RLKM aan MolenNetwerk KempenBroek op Anna Keent 

• 25 juni: Limburgse Molendag (Vlaanderen) 

• 28 juni: Bestuursvergadering MNKB 

• 05 juli: Werkvergadering financiële basis MNKB verbreden 

• 16 juli: Bezoek Junior Molenaars Annamolen aan Napoleonsmolen 

• 30/31 juli: MolenFeesten Molenbeersel. Infostand op zondag 

• 14 augustus: Interview Radio LRM telefonisch  

• 30 augustus: Bestuursvergadering MNKB 

• 30 augustus: Gluren bij de Buren op de Zorgvlietmolen in Molenbeersel  

 

• 10/11 september: Open Monumentendag(en) / Grenzeloze Molendag KempenBroek 

• 18 september: Rechtstreekse uitzending Radio LRM vanaf de Sevensmolen Kaulille 

•  21 september: Werkoverleg met Grote Heide Overleg en Molenstichting Brabant 

• 01/02 oktober: Limburgse Molendag (NL) 

• 13 oktober: Overleg met Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man 

• 22 oktober: Opening en ingebruikname Ovenbuur bij Sevensmolen 

• 25 oktober: Bestuursvergadering MNKB 

• 29 november: Bestuursvergadering MNKB 



 Molenfietsroutes in de ErfgoedApp 

Na de succesvolle Grensmolenroute (2020) waren we door de toekenning van een subsidie door de Provincie 

Limburg (Hasselt) in de gelegenheid ook de Watermolenroute (2020), Kempenmolenroute (2021) uit te 

stippelen en in de ErfgoedApp van Faro aan te bieden.  

Medio 2021 werd begonnen met de samenstelling van de Heggemulderroute. 

In april 2022 werd de Heggemulderroute langs het molenerfgoed van Budel en Hamont-Achel gepresenteerd 

tijdens een feestavond bij gelegenheid van 25 jaar vrijwilligerswerking Napoleonsmolen in Hamont. 

 

 

In 2022 werden de molenroutes in de ErfgoedApp 818 (in 2021 686) maal gedownload. 

 

 

In 2022 werd 1.645 maal bij een van de molens op een molenroute de informatie opgehaald en bekeken. 

De ervaringen met de molenroutes in de ErfgoedApp gedurende nu ruim 2,5 jaar leren dat het essentieel is 

voortdurend aandacht voor de routes (en molens) in de ErfgoedApp te vragen. Daarbij helpt het om actief 

op regionale, provinciale en landelijke erfgoedactiviteiten en molenevenementen aan te haken. 

 



 Folders Molenfietsroutes 

De folder Heggemulderroute werd voor het eerst uitgegeven. Deze folder heeft dezelfde lay-out als de 3 

eerdere folders van de Grensmolenroute, Watermolenroute en Kempenmolenroute. Deze folders zijn 

bedoeld om de eigen inwoners en de bezoekers aan de streek te attenderen op de fietsroutes in de 

Erfgoedapp. De folders worden verspreid naar Toeristische Diensten, VVV-kantoren en accommodaties voor 

verblijfsrecreatie zoals B&B’s, vakantieparken enz. Verder worden de folders ook gericht verspreid onder 

doelgroepen. We zijn in 2023 begonnen de verspreiding naar plaatsen waar veel fietsers komen, te 

intensiveren. Deze locaties krijgen nu voortaan regelmatig een setje nieuwe folders bezorgd. 

Ook werd er een flyers over de molenfietsroutes op grote schaal verspreid vooral rond Open 

Monumentendagen en in de aanloop naar de Beleefweek Limburg 

 

 

In 2023 hebben we het aanbod van verschillende molenfietsroutes digitaal samengebracht onder de naam 

Molenfietsen. Alle molenfietsroutes zijn nu verzameld onder www.molenfietsen.eu 

 

Ook is een eerste begin gemaakt met het verzamelen van wandelingen van bij de molens. Op termijn zullen 

een aantal wandelingen ook in de erfgoedapp worden ingevoerd. De wandelingen zijn digitaal 

samengebracht onder www.molenlopen.eu  

 

  

http://www.molenfietsen.eu/
http://www.molenlopen.eu/


 Bestuurlijke Contacten 

In 2022 gingen we door met het versterken van de bestuurlijke contacten met gemeente en andere 

(overheid)organisaties en instanties. 

Met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland hebben we regelmatig contact. Met de IOED’s Kempen 

en Maasland en Lage Kempen is ook een eerste gemeenschappelijk overleg gevoerd.  

Ook is er contact met de Molenstichting Brabant en het Grote Heide Overleg over hun Watermolensproject 

De Dommel. De deelnemers aan dit overleg brachten op 21 september een werkbezoek aan onze vzw. 

Hierbij waren ook enkele docenten van de Breda University of Applied Sciences aanwezig. 

 

 Digitale promotie en volgers 

Om ons molenerfgoed structureel in de schijnwerpers te plaatsen, maar ook om telkens nieuwe toeristen en 

bezoekers van onze streek op ons bijzondere molenerfgoed te wijzen, is voortdurende promotie onmisbaar. 

Telkens opnieuw zullen wij de molens op de kaart moeten zetten. Dat vraagt om constante actie.  

Daarvoor gebruiken we kanalen als Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en onze eigen website 

www.kempenbroekmolens.org/be/nl. 

Onze eigen website kempenbroekmolens.org kreeg in 2022 98.802 bezoekers die totaal 302.276 pagina’s 

bekeken. 

 

Onze andere websites zijn: molenagenda.com en grenzelozemolendag.com  

Eind 2021 hebben we twee websites (doorlinks) geopend om de promotie van onze fietsroutes én 

wandelroutes te versterken en verbreden: www.molenfietsen.eu en www.molenlopen.eu  

De pagina Molenfietsen werd in 2022 4.258 maal opgeroepen, Molenlopen 3.444 maal. 

 

 

 

http://www.kempenbroekmolens.org/be/nl
http://www.molenagenda.com/
http://www.molenfietsen.eu/
http://www.molenlopen.eu/


Het aantal volgers van de Facebookpagina steeg van  813 naar 1.017 

Berichten op ons Facebook-account worden gemiddeld door 417 personen bekeken. 

Verdeling man/vrouw en leeftijd van onze volgers  

 

 

Herkomst van onze volgers (Top-10)  

 

 

Op Instagram hebben we 551 (510) volgers, op Twitter 81 (112)  volgers. Twitter heeft de laatste tijd 

extreem aan populariteit ingeleverd.  

De grensoverschrijdende molenfietsroutes worden ook opgenomen in de website van de samenwerkende 

Nederlandse, Duitse en Deense molenorganisaties: Via Molina.  

Helaas neemt België (Vlaanderen) nog niet deel aan Via Molina.  



 Digitale activiteitenagenda 

We verzorgen dagelijks de molenagenda die door iedereen digitaal is op te vragen. www.molenagenda.com  

Zo kan iedereen zien of een molen wel of niet geopend en te bezoeken is. 

Waar bezoekers deze agenda wel veelvuldig inzien, in 2022 8.347 maal, maken de molenaars en 

molenvrijwilligers nauwelijks van de mogelijkheid om hun openstelling van de molen door te geven. Zelfs 

evenementen worden niet of slechts bij uitzondering aangemeld. Mogelijk is de agenda onder de molenaars 

en molenvrijwilligers nog onvoldoende bekend. 

Omdat er een extreem groot verloop is in 

het bestand van de emailadressen van 

toeristische verblijfslocaties zoals B&B’s, 

kampeerboerderijen e.d. zijn wij voorlopig 

gestopt met het samenstellen een 

rondsturen van de molenagenda (per 

maand). De VVV’s en Toeristische Diensten 

mogen ons de adresbestanden niet ter 

beschikking stellen. (Privacy regelgeving). 

 

 Grenzeloze Molendag en Beleefweek Limburg 

Grenzeloze Molendag had in 2022 te kampen met het fenomeen dat diverse molens die andere jaren actief 

aan deze molendag, tevens Open Monumentendag, meededen verstek lieten gaan. Dat in bijna alle gevallen 

als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een vrijwillige molenaar of molengidsen. 

Daardoor hadden zich voor de editie 2022 ‘slechts’ een tiental molens aangemeld.  

De grote publiekstrekker was de Sevensmolen in 

Kaulille waar het project Overbuur feestelijk 

werd gepresenteerd.  

 

Project Ovenbuur tijdens Open 

Monumentendag/Grenzeloze Molendag 

De Beleefweek Limburg ging in 2022 uitsluitend 

in Nederlands Limburg door. Binnen GrensPark 

Kempen~Broek was de Annamolen Keent de 

enige deelnemer. De activiteit trok echter in 2022, mede mogelijk door de geringe media-aandacht, 

beduidend minder bezoekers. 

Mogelijk concentreren zich in september/oktober te veel activiteiten rond erfgoed en natuur. 

Dat resulteert in het afhaken van vrijwilligers en bezoekers vanwege ‘te veel en te vaak’.  

 

http://www.molenagenda.com/


 Media 

Ons molenerfgoed haalde in 2022 incidenteel de kolommen van kranten, weekbladen en magazines. 

Verder was aandacht voor onze fietsroutes op de landelijke websites van Herita, Faro.  Ook verzorgen we 

voor de website erfgoedapp.be een regelmatige blog rond onze molenfietsroutes.  

Advertentie en artikels werden geplaatst in plaatselijk blaadjes i.v.m. de Watermolenroute en Open 
Monumentendag in: 't Blaadje Kinrooi (1300 ex), Blaadje Stramproy (1000 ex), de Nieuwe Printer 
Bree (1200 ex), Bocholt MagJeZien (5.000 ex) 

Ook adverteerden we enkele maanden bij LRM 
Radio in Maaseik en op de website van GrensLand 
Actueel en van Weerman Ruben Weytjens. 

Radio LRM verzorgde een directe radio-uitzending 
op zondagmorgen van 10 tot 13 uur vanuit het 
molenaarshuisje bij de Sevensmolen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Jongeren en molens 

Voor de tentoonstelling “Molens worden groot”  werd er gestart met het uitwerken van een 
educatieve brochure en een soort Molen worden Groot spel. Dit project moet nog verder worden 
uitgewerkt en er dient een plan van aanpak te komen. 

In 2022 werd op de Annamolen Keent het project Junior Molenaar weer met succes opgestart. 

De Annamolen Keent heeft voorgesteld Junior Molenaars voor alle jongeren vanaf  9 / 10 jaar uit 
heel GrensPark Kempen~broek te organiseren.   

In 2022 was er binnen GrensPark Kempen~Broek geen Jong Redt Oud project in relatie tot het 
molenerfgoed.  

 

 



 

 Samenwerking 

In 2022 werkten we als MolenNetwerk KempenBroek VZW prettig samen met: 

• Regionaal Landschap Kempen en Maasland 

• Projectorganisatie GrensPark Kempen~Broek 

• De Toeristische diensten van Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik 

• De Provincie Limburg (Hasselt) 

• De gemeenten Weert, Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik en Hamont-Achel 

• Projectorganisatie Samenwerking Grensgebied De Kempen  

• IOED Lage Kempen en IOED RLKM 

• De Vlaamse erfgoedorganisatie FARO 

• Vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel, Molenstichting Leudal, Kauliller Molenvrienden, 

Stichting Sint Annamolen Keent, Molenstichting Weerterland. 

• De VVV Hart van Limburg 

• Stichting De Bühne (Gluren bij de Buren)  

• PopCorn Producties Molenbeersel  

• Diverse particuliere moleneigenaren  

• Molenaars en molenvrijwilligers van een groot aantal windmolens en watermolens in de gemeenten 

van GrensPark Kempen~Broek  

 

 Bestuur MNWK en Kerngroep (K)  

• Voorzitter: Vincent van den Berg, Weert 

• Secretaris: Toon Verlaak, Kaulille-Bocholt 

• Penningmeester: Louis Morre, Weert 

• Lid: René Weerens, Molenbeersel 

• Lid: Ann Rombaut, Bocholt 

• Lid: Jos Gielen, Kaulille-Bocholt  

• Lid: Marko Barendregt, Neeritter 

 

Leden van de Kerngroep/ adviseurs: 

• John Klerkx, adviseur watermolens /subsidies/particuliere eigenaren (K) 

• Els Peusens/Kristel Neyens, Klara Hermans, adviseurs Grenspark Kempen~Broek / RLKM (K)  

• Piet Hermans, adviseur erfgoed /  Molenstichting Weerterland (K)  

• Piet Zegers, adviseur Molenstichting Leudal (K)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Financiën 

 

Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Toelichting 

01/01/2021 Beginsaldo bank 6.630,85   KBC Bank 

 Saldo De Kempen 3.078,58  Subsidie afrekening 

 Subsidie Provincie 2.126,39  Afrekening Heggemulder 

 Betaling RLKM 1.000,00  Animatie  

 Subsidie Weert 1.250,00  Windmolenroute 

 Subtotaal inkomsten 7.454,97   

 Bestuurskosten  443,00 Diverse bestuurskosten 

 Promotie voor App  1.078,59 Lidmaatschappen  

 Promotie algemeen  2.632,89 Advertentie - film 

 Drukwerk   667,30 Folders, flyers, banner 

 Molenroutes APP   2.136,65 Rechten/geluid/film 

 Websites MNKB  910,18 MNKB-sites 

 IT-kosten  105,93 software 

 Diverse kosten  172,20  

 Subtotaal uitgaven  8.146,74  

31/12/2021 Eindsaldo bank  5.939,08 KBC-bank  

  14.085,82 14.085,82  

 
 

 

Activiteitenjaarverslag en financieel verslag vastgesteld op:  28 februari 2023  

 

Is ondertekend door: 

 

V. van den Berg, voorzitter 

 

T. Verlaak, secretaris 

 

L. Morre, Penningmeester 

 

Kascontrole uitgevoerd door: 

 

J. Gielen / Ann Rombaut  

 

 

 

VZW MolenNetwerk KempenBroek, Lillerbaan 9, 3950 Bocholt (B) - VZW MNKB 704 703 317 

 Telefoon: +31 (0)6 11134446            Web: www.kempenbroekmolens.org                                                                       

Email: kempenbroekmolens@gmail.com 

Bank: BE93 736042796767 t.n.v. Molennetwerk KempenBroek - KBC-bank Molenbeersel (B) 

 

 

 

http://www.kempenbroekmolens.org/
mailto:kempenbroekmolens@gmail.com


Planning activiteiten MNKB voor 2023 

Bijlage bij jaarverslag 2022 MNKB  

 

Voor 2023 streeft MNKB naar: 

• Het online brengen van de Windmolenroute. 

• Structurele werving van vrijwilligers als molenaar en/of molengids: Laat Molens Leven 

• Molenvrijwilligersdag en molens een gezicht geven. 

• Vinden van een of meerdere vaste meerjarige financiële partners 

• Het aanbrengen van verwijsbordjes naar molensites in de Heggemulderroute en Windmolenroute 

• Deelname met enkele molens aan regionale, provinciale en/of landelijke molendagen en aan de Open 

Monumentendag. 

• Het uitstippelen en in de Erfgoedapp online brengen van een of enkele molenroutes voor wandelaars.  

• Deelname van MNKB aan het Wild Life Project van RLKM, het Mens & Biosfeerprogramma van GrensPark 

Kempen~Broek (RLKM) en de aanvraagprocedure voor de status van Vlaams LandschapsPark  

• Ontwikkelen en uitwerken van een gerichte en structurele aanpak voor promotie van het molenerfgoed in 

GrensPark Kempen~Broek bij doelgroepen als wandelaars, fietsers, senioren, erfgoedliefhebbers.  

• Organisatie van een Kempen~Broek molen(mid)dag voor medewerkers VVV, Toeristische Diensten e.d. 

• Indien mogelijk organisatie van de 6e Grenzeloze Molendag 

• Verdere uitwerking en verbreding van het project Molens worden Groot 

• Onderzoeken of we op de schaal van GrensPark Kempen~Broek molengidsen kunnen werven en opleiden. 

• Starten overleg met Kempen~Broek gemeenten over een jaarlijkse subsidieregeling om de kosten van de 

werking van MNKB te dekken.   

• Ontwikkelen en uitwerken van Molen Beleef Routes  

 

Begroting organisatiekosten 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven 

Kantoorkosten (papier, toner enz)  500,00 

Vergaderkosten   400,00 

WWW websites domeinen abonnementen  1.000,00 

ICT kosten / software  500,00 

Bankkosten  100,00 

Lidmaatschappen (VVV, Toerisme Limburg)  700,00 

Drukwerk weggeeffolders algemeen  1.500,00 

Campagne Laat Molens Leven  17.500,00 

Promotie fietsen en wandelen routes  3.000,00 

Subsidie Laat Molens Leven  10.500,00  

Advertenties in folders en op website 700,00  

Sponsor(en) Worden we Partners 7.000,00  

Te dekken  7.000,00  

 25.200,00 25.200,00 


