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Noord-Limburg
Afferden | Molen Nooitgedacht | Rimpelt 15a
Bij voldoende wind draait de molen en wordt er gemalen.
Arcen | Wijmarsche molen | Schans 20a
In de maalvaardige molen is graanbranderij De IJsvogel gevestigd. Een ambachtelijke distilleerderij, die zelf
haar alcohol stookt uit bier en wijn. Het terras is bij fraai weer geopend en er is op de Limburgse molendag een
Whiskyfeest.
Baarlo | Kasteelmolen | Baron van Erplaan
De watermolen draait, er wordt graan gemalen én balkenbrij gebakken.
Beesel | Korenmolen De Grauwe Beer | Kerkeveldweg 1
De molenaars leiden rond en bij voldoende wind wordt er gemalen. De molenwinkel is geopend en in de
Hoëskamer wordt koffie, thee geserveerd. Er zijn verschillende fiets en wandelroutes voorhanden.
Heijen | Gerarda Molen | Diekendaal 21
De molen draait, maalt en er zijn rondleidingen.
Kessel | Antoniusmolen | Roode Eggeweg 4
De mulders en molengids geven uitleg over de molen, het maalproces en wat u met de meelproducten kunt
doen. Meelproducten zijn op de molen verkrijgbaar.
Lottum | Houthuizermolen | Grubbenvorsterweg 19
De vier molenaars van de Houthuizer Molen, de ‘Trots van Lottum’, heten alle molenliefhebbers van harte
welkom. Er zijn rondleidingen en de molenaars laten u de werking van de molen zien. Er worden wafels en
pizza’s gebakken Op het gezellige molenterras is het bij mooi weer goed toeven onder het genot van een kopje
koffie of thee met een molenkoek en live muziek van kapel Kleug Zaat uit Lottum.
Meterik | Molen Eendracht maakt Macht | Schadijkerweg 36
De molenaars zullen - als er wind is - malen en je laten zien hoe een windmolen werkt. Bezoek ook het nieuwe
bakhuis, kapschuur en de gewasveldjes.
Merselo | Molen Nooit Gedacht | Grootdorp 93
Het is precies 150 jaar geleden dat de molen in Merselo werd gebouwd. De molen is dus jarig en dat wordt al
het hele jaar uitgebreid gevierd. Onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris kunt u genieten
van optredens van koren met als thema 'koren op de molen'. De akoestiek onderin de molen is heel bijzonder
en daarom niet alleen een genoegen voor het publiek, maar ook voor de koorleden zelf. Ook wordt er graan
gemalen en tussen de optredens door worden er rondleidingen gegeven en pannenkoeken en speltwafels
gebakken. Er worden ook molencadeautjes verkocht; ondermeer meel en speltmeel.
Ven-Zelderheide | Rust na Arbeid | Kleefseweg 59a
Bij voldoende wind draait de molen, er wordt gemalen en er vinden rondleidingen plaats.
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Midden-Limburg
Baexem | Auroramolen | Rijksweg 26a
Bij voldoende wind wordt er graan gemalen. Er is een prachtige molenfietstochtbrochure beschikbaar langs alle
molens in Leudal. In het molenhuisje is een foto expositie over de opbouw van verschillende molens. Een
standwerker is aanwezig en u kunt genieten van de likeurproeverij.
Beegden | Sint Lindert Molen | Molenstraat 69
Koffie en ranja staan klaar. De molenaars leiden u rond. U kunt ook een prachtige fietstocht maken naar de
molens van Maasgouw plus een wandelroute langs/over de Beegderheide. De nieuwe routes liggen voor u
klaar.
Grathem | Grathemermolen | Brugstraat 13
De nieuwste aanwinst van stichting Limburgs Landschap. Men gaat de komende periode de watermolen
restaureren. De watermolen draait en maalt. Er zijn verschillende soorten meelzakken te bewonderen.
Haelen | Sint Elisabethsmolen | Roggelseweg 56
Voor de derde keer doet de Sint Elisabethsmolen mee aan de Limburgse molendag. Het waterrad draait t.b.v.
groene stroom.
Haler | De Uffelse molen | Uffelsestraat 5
Er zijn rondleidingen en de museumruimte is opengesteld. Tevens zijn er demonstraties met de huidige
maalinstallatie. De gelagkamer is geopend. Er zijn prachtige molenroutes in KempenBroek voorhanden.
Heythuysen | Sint Antoniusmolen | St. Antoniusstraat 32
De molen is geopend en draait en maalt bij voldoende wind. U kunt de foto expositie van de molen door de
jaren heen bekijken. Er wordt hout gedraaid, er zijn rondleidingen door de molengidsen en de plaatselijke
bakker heeft voor iedere voorbijganger molenspeculaas gebakken.
Horn | De Hoop | Molenweg 26
De molen is geopend en draait bij voldoende wind. Molenroutes door Leudal zijn op alle Leudalmolens gratis
verkrijgbaar.
Horn | De Welvaart | Molenweg 3
De molen is geopend en draait en maalt bij voldoende wind. In de molen is meel te koop. Molenroutes door
Leudal zijn op alle Leudalmolens gratis verkrijgbaar. Evenals de gedichtenbundel ‘Leven van Water en Wind’ is
te koop voor de speciale prijs van €10.
Ittervoort | Schouwsmolen | Margarethastraat 73
Iedereen is van harte uitgenodigd om de geheel maalvaardige gemaakte watermolen te komen bezichtigen. Er
wordt gemalen en u wordt rondgeleid door de eigenaren.
Maasbracht | Leonardusmolen | Zuidsingel 1a
De molen is geopend en maalt bij voldoende wind. De molenaars en molengidsen leiden u graag rond.
Leonardusbrood en Leonarduswijn is te koop in de ontvangstruimte De Wiek. In de hout gestookte oven
worden vlaaien gebakken. De bezoekers mogen proeven en ondertussen genieten van koormuziek.
Melick | Prins Bernhardmolen | Waterschei 71
Bij voldoende wind draait de molen en wordt er graan gemalen. De molenaars geven u graag een rondleiding.
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Neer | Friedessemolen | Eiland 1
Er wordt gemalen door de watermolenaar van 13 tot 16 uur.
Nederweert Roeven | Molen De Windlust | Roeven 14
Bij voldoende wind wordt er graan gemalen en rondleidingen gegeven. Er wordt notenolie geslagen en de
molen draait. De mulders ontvangen wederom graag walnoten van bezoekers en de gulle gevers ontvangen
een flesje walnotenolie.
Nunhem | Leumolen | Leumolen 3
De molen draait en er wordt graan gemalen.
Ospel | Molen de Korenbloem | Korenbloemstraat 3
De molenaar geeft rondleidingen en bij voldoende wind wordt er gemalen. De molenwinkel is geopend en er
zijn diverse ambachtelijke meelsoorten te koop. Op diverse zolders in de molen hangen werken van een
kunstschilder uit de regio.
Roggel | Wind en Motormaalderij St. Petrusmolen | Nijken 24
Behalve met de wind wordt er ook gemalen met de prachtige antieke een cylinder dieselmotor uit 1930. Ook
de diverse hulpmachines zoals de graanreiniger, de zakkenklopmachine, de elevator en de mengketel zullen in
werking zijn.
Sint Odiliënberg | Molen van Verbeek | Molenweg 14a
De molen draait, er wordt gemalen en er zijn rondleidingen.
Vlodrop | Gitstappermolen | Gitstappermolenweg 8a
Er wordt gemalen en in de molen kunt u terecht voor ambachtelijke molenproducten.
Stramproy | De Nijverheid | Veldstraat 54
De molenaars malen en leiden de bezoekers rond.
Stramproy | Sint Jansmolen | Molenweg 16
Er wordt gedraaid voor de prins.
Stramproy | Broekmolen | Grensweg 8
De molenaars malen en leiden de bezoekers rond.
Stevensweert | Hompesche molen | Bilt 1
Vier de Molendag en verwonder je over de pracht en het ambacht van deze hoogste molen van Limburg bij
Stevensweert. De molenaars staan klaar om je de geheimen van deze prachtige molen te verklappen. In de
molen is een eigen infopunt met Zandtovenaar-film gerealiseerd. Naast het terraserf van de Brasserie is de
Speelnatuur van OERRR aangelegd.
Swartbroek | Molen de Hoop | Coolenstraat 24a
De molenaar draait en maalt. Er is koffie, thee en wafels voor de liefhebbers.
Weert Keent | Sint Annamolen | Keenterstraat 1
De molenaars malen en leiden de bezoekers rond.
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Zuid-Limburg
Beek Genhout | Molen St. Hubertus | Schimmerterweg
Voor bezoekers worden er rondleidingen gegeven met uitleg en bij voldoende wind wordt er uiteraard graan
gemalen. Vanaf de overkant van de molen, bij restaurant Aan de Meule (bord 'transferium'), kunnen diverse
wandelingen worden gevolgd.
Bemelen Wolfshuis | Van Tienhovenmolen | Gasthuis 79
Bij voldoende wind draait de molen, de molenaars vertellen u alles over de molen.
Elsloo | Slakmolen | Maasberg 1
Er wordt gemalen en de molenaars geven uitleg over de molen.
Epen | Volmolen | Plaatweg 1
De Volmolen is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. De molenaars malen graan, geven uitleg en er is een
biologische markt op de binnenplaats. In het bakhoes wordt gebakken.
Gulpen | Molen van Roex | Molenweg 2A
Op deze dag wordt er door de molenaar spelt en tarwe gemalen en worden er vlaaien gebakken. Tevens te
koop meelproducten met recepten om zelf thuis te bakken. Er is een kleine wandeling 45 minuten rond
kasteelpark in het Gulpdal.
Fiets/autotocht langs negen watermolens op de riviertjes Gulp en Geul in de Gemeente Gulpen-Wittem met
een totale lengte van 30 Km. Molen Roex Gulpen, Molen van Otten Wijlre (exterieur), Wittemermolen Wittem
(exterieur), Commandeursmolen en Bovenste molen Mechelen (exterieur), Epenermolen en Volmolen Epen ,
Broekmolen Slenaken (exterieur), Groenendaalsmolen Billinghuizen (exterieur).
Gronsveld | Torenmolen | Rijksweg 90
De molen draait en bij voldoende wind wordt er graan gemalen. Er worden vlaaien gebakken in de
takkenbossenoven en op het molenerf kun je de versgebakken vlaai samen met een kop koffie proeven.
Heerlen | Weltermolen | Welterkerkstraat 2
Er wordt uitleg gegeven over de werking van de molen. De molen draait indien er genoeg water in de
molenvijver staat en bezoek ook het nieuwe bakhoes.
Kerkrade | Baalsbruggermolen| Baalsbruggerweg 28
De moleneigenaar van de enige abdijmolen van Nederland aan het snelstromende grensriviertje de Worm
gelegen op de grens van Duitsland en Nederland loopt graag met u rond om te vertellen over de
molengeschiedenis en de omgeving. Er is een grensoverschrijdende fietstocht.
Maastricht | Bisschopsmolen | Stenenbrug 3
De watermolen is geopend en in de bakkerij en gelagkamer kunt u terecht voor heerlijke ambachtelijke vlaaien,
speltbroden en koffie.
Nuth | Molen van Hunnecum | Bergerweg 2
De molen draait, er wordt gemalen bij voldoende wind en pannenkoeken gebakken voor de kinderen.
Tussendoor zijn er rondleidingen.
Oirsbeek | Janssenmolen | Molenweg 4
Bij voldoende wind zal de molen draaien, er wordt gemalen en er zijn rondleidingen. U kunt proeven van het
molenbrood en de molenkoekjes.
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Oud Valkenburg | Schaloensmolen | Oud Valkenburg 1
De Schaloensmolen in Kasteeltuin Oud Valkenburg is dit jaar gratis te bezichtigen van 10.30 uur tot 16.30 uur.
De molen maalt spelt, er zijn rondleidingen, er worden vlaaien gebakken in de traditionele houtoven en de
imkers zijn volop actief.
Sittard | Ophovenermolen | Molenweg 56
Molen draait t.b.v. groene stroom. Het terras en restaurant is geopend voor publiek.
Urmond | Standerdmolen | Sjirperspad 1
De molenaars van Urmond heten u welkom en leiden u rond. Bij voldoende wind wordt er gemalen.
Ubachsberg | Op de Vrouweheide molen | Vrouweheide 1
De molen is rondom te bezichtigen.
Valkenburg | de Oude Molen | St. Pieterstraat 4
In de Oude Molen zijn rondleidingen. De molen draait en er worden speltpannenkoeken en speltbroden
gebakken.
Wijlre | Molen van Otten | Molengats 1
De molen draait. De molen is inwendig nog compleet, maar drijft momenteel een generator aan om
elektriciteit op te wekken. Bij voldoende water zullen beide raderen draaien!
Wittem | Watermolen klooster Redemptoristen |
Voor de eerste keer doet het allerkleinste watermolentje van Limburg mee. De molenaars geven uitleg over dit
bijzondere project. Het waterrad diende voor de aandrijving van een pomp die watertanks vulde voor de
watervoorziening van het klooster.
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