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In 2016 is er veel gebeurd op de Hersteller, de molen heeft ondanks een aantal maanden stilstand 

vanwege de verduurzamingswerkzaamheden toch 774 uren gedraaid en 354972 omwentelingen 

gemaakt. 

In het kader van het verduurzamingsproject is  vooral betreffende de woonkamer veel veranderd, 

het glas van de ramen is vervangen in zeer hoogwaardig dubbel glas, de wanden zijn geheel 

vernieuwd en voorzien van een zeer goede isolatie. Tevens zijn er weer zogenaamde blinden 

aangebracht zodat bij extreme kou de luiken voor de ramen gesloten kunnen worden om extra kou 

doorslag te beperken. Ook is de elektrische installatie vernieuwd en is al het schakelmateriaal 

uitgevoerd in een klassieke uitstraling.  Zowel het bovenwiel als de bonkelaar zijn vervangen en is de 

koiningspil dusdanig aangepast dat deze via een doorgaande as met koppeling een in de kelder 

geplaats frame met generatoren kan aandrijven. Een zogenaamde liquid heatgenerator verwarmd 

water op een dusdanige manier dat deze is geintegreerd is in het opwarmen van de CV. In de kamer 

zijn door de molenaars nieuwe kasten gemaakt die de uitstraling van een molenwoning meer 

benadrukken. 

Op de website van de molen zijn mooie foto’s te vinden van het gehele verduurzamingsproject 

De halssteen van de molen is aan het eind van het jaar ook vervangen, de oude was  gebroken en de 

as van de molen liep na een lange tijd draaien behoorlijk warm. Met de nieuwe halssteen draait de 

molen ook weer aanzienlijk lichter. 

Aan het hek ronddom de molen is op het vervangen van een paal en het vastslaan van loszittende 

planken niet veel gedaan, het hek is in een dusdanige staat dat vervanging op termijn wenselijk is. 

Aan het rietdek van de molen zijn ook enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd, het rietdek van met 

name de kap en de bovenzijde van het achtkant verdient wel de nodige aandacht de komende jaren. 

Het schilderwerk is op een aantal punten waar de uitvoering ervan te wensen overliet bijgewerkt. 
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