
Overzicht deelnemende molens SIMAV molendag 
Zaterdag 8 okt. 2022 
 
Gelkenesmolen  
Molenkade 2, Groot-Ammers 
De eerste molen van de vier vanaf het dorp Groot-Ammers, waar een 
enthousiaste molenaar je graag ontvangt en je desgewenst een kijkje 
laat nemen in het bovenhuis. Vanaf deze molen kun je bij helder 
weer verschillende molens in de omtrek zien. 
 
Oudendijkse molen 
Dorpsweg 63 Hoornaar 
Let op: verzamelen op Overslingeland 14-2 Noordeloos,  
              Je wordt overgevaren!  
 
Vlietmolen 
Zederikkade 223, Lexmond 
Bij deze molen gebeurt momenteel van alles aan onderhoud. De 
achterwaterloop staat afgedamd. Daardoor is malen helaas niet 
mogelijk. Wel een unieke kans om via een ladder af te dalen in de 
waterloop die voor de gelegenheid helemaal drooggezet zal zijn. 
Ook zijn er met het droogzetten en schoonmaken van de waterloop 
veel bijzondere scherven te bewonderen die gevonden zijn.  
Verder is de ouderwetse buitenplee gereconstrueerd en ook te 
bekijken. 
In overleg zijn het bovenhuis en de woning te bezichtigen.  
 
Achtkante molen (bezoekmolen) 
Beneden Tiendweg 8, Streefkerk 
Deze molen wordt klaargemaakt tot bezoekmolen maar is nu al een 
bezoekje waard! Bij de naastgelegen Koffie Molen kunt u koffie, 
gebak en een broodje halen. De molen ligt aan een wandel- en 
fietspad. Parkeren in het dorp. 
 
 



Kleine Molen 
Beneden Tiendweg 7, Streefkerk 
Tegenover de grote Achtkante molen staat de Kleine Molen, ook een 
oudje van voor 1751! Welkom voor een kijkje bij deze molen! 
 
Molen de Liefde, (bezoekmolen) 
Nieuwe Veer 42, Streefkerk 
Vanaf deze molen heb je een prachtig uitzicht over de rivier de Lek! 
In de molen is van alles te zien. Beneden is een expositie van ‘Goed 
gezien, goed bekeken’. Ook het kantoor van SIMAV is er gevestigd. 
 
Souburghse molen (bezoekmolen) 
Kortland 57, Alblasserdam 
Deze molen herbergt sinds kort een permanente buitenexpositie over 
de huidige en verdwenen molens van dit gebied. Deze 
tentoonstelling is dankzij een legaat en in samenwerking met de 
Historische Vereniging West-Alblasserwaard tot stand gekomen. 
Burgemeester Paans van Alblasserdam onthult om 11u deze 
expositie. Bij de molen wordt soep geserveerd en er zijn broodjes 
warme worst! Ook is er koffie en thee. 
Let op: er is beperkt parkeergelegenheid. 
 
Peilmolen 
Peilmolenweg 1, Oud-Alblas 
De Peilmolen was door het waterschap de Nederwaard, aangewezen, 
als het peil bereikt was, dit door wiekstand of ’s nachts met een 
lantaarn, aan te geven. De molenaar vertelt u er graag meer over.    
 
Molen Ter Leede 
Lingedijk 2, Leerdam 
Als deze molen draait bent u van harte welkom voor interessante 
uitleg en bezichtiging in en rondom de molen. 
 
 
 
 



Molen De Hoop, (bezoekmolen) 
Dalemwal 3, Gorinchem 
De molen biedt een fantastisch uitzicht over de stad Gorinchem, 
rivier de Merwede en de dorpen aan de overkant. 
 
Tiendwegse molen 
Giessendamse Tiendweg 1 
Hardinxveld-Giessendam 
Deze molen ligt aan een wandelpad, een pracht plekje met weids 
uitzicht over de landerijen. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
In het algemeen geldt: een draaiende molen is op 8 oktober open 
voor bezoek, maar niet alle molens zijn binnen te bezoeken omdat de 
molenaar er woont.  
Bezoekmolens zijn onbewoond. 
 


