Al vier eeuwen
Het Eiland van Dordrecht en molens horen bij elkaar. Ooit hebben hier ruim

Gids

door negen verdiepingen

100 molens gestaan. De Kyck over den Dyck is als enige overgebleven. De
eerste Kyck, gebouwd in 1612, was een houten standerdkorenmolen. Deze
molen maalde mout, grondstof voor de Dordtse bierbrouwers. In 1713 werd
deze vervangen door de huidige stenen stellingmolen. Het malen van mout werd
steeds minder lucratief en in 1739 ging men over op het malen van koren.
Door het dempen van de houthaven (balkengaten) langs de Noordendijk in
1899 begon de molen te verzakken. In 1932 werd er op een elektromotor
overgeschakeld. In de periode hierna raakte de molen in verval.

Restauratie
De Kyck kent een lange geschiedenis van restauraties waarvan de laatste
plaatsvond rond 2000. Met drie miljoen gulden blies de huidige eigenaar, de in
1997 opgerichte Stichting Molen Kyck over den Dyck, de futloze molen nieuw
leven in. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele materialen. Met
veel zorg werd de molen klaargemaakt voor zijn nieuwe multifunctionele bestaan:
een rijksmonument dat kan draaien en malen, waar men meel verkoopt en
ruimtes verhuurt. Tegelijkertijd kan de molen een ontmoetingsruimte zijn voor de
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Dordtse bevolking.
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