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De molen van “Luteijn” staat aan de Mettenijendijk in Nieuwvliet. Deze is gebouwd in
1859 en was bedoeld als korenmolen. De familie kreeg rond 1900 het verzoek om de
molen op de lijst van monumenten te plaatsen. Zoals elke eigenaar waren ook zij hier
niet echt blij mee. De gemeente moest hiervoor ook een duit in het zakje doen en
zodoende werd er besloten om, in 1923, de wieken van de molen te ontmantelen,
omdat dit voor het onderhoud goedkoper was. De molen staat nu bekend, zoals
meerdere molens in Nederland, als een “molen zonder wieken” ofwel oneerbiedig
“molen romp” of “stelling molen”. Het wil dus heel eenvoudig zeggen dat het een
“incomplete molen” is. Dat heeft als voordeel dat als er ooit iemand zou zijn die de
ambitie heeft om de molen te restaureren dit gewoon nog mogelijk is. In begin jaren
’70 is de molen overgenomen door de familie de Hullu die tot op de dag van vandaag
nog steeds de molen in hun bezit hebben. Sinds de wieken van de molen zijn
gedemonteerd is de molen ook niet meer in gebruik geweest.
De molen bestaat uit 4 verdiepingen: de begane grond, de maalzolder, de steenzolder
en de kapzolder. De begane grond is op dit moment leeg. U gaat via een heel eng,
smal trapje naar de maalzolder die zich op ongeveer 8.5 à 9 meter hoogte bevindt.
Dan via het volgende smalle houten trapje komen we op de steenzolder waar de
originele molenstenen nog liggen. Op de bovenste verdieping, kapzolder vinden we de
hijsinstallatie ofwel het luiwerk van de molen. We staan hier op ongeveer 18 meter
hoogte. De kapzolder is nu open, maar vroeger was dat de plaats waar de wieken aan
zaten.
Het houtwerk in de molen is nog in excellente staat. Enkel de muren van molen zijn
door granaatinslag beschadigd.

