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R e d a c t i o n e e l

De Rijnlandse Molenstichting, opgericht in 1959, viert het vijftigjarig be-
staan. De stichting is met 43 molens in eigendom de grootste molenei-
genaar in Nederland. Dat mag dan bijzonder zijn, maar zegt niet veel. 
Veel meer zegt dat achter vrijwel iedere molen die in eigendom van de 
stichting kwam een nieuw verhaal begon te ontstaan. Het zou onmogelijk 
zijn om die verhalen, zelfs kort samengevat, in dit tijdschrift weer te geven. 
Wel dienen ze als illustratie bij het verhaal over het reilen en zeilen van 
een halve eeuw Rijnlandse Molenstichting, een verhaal dat soms bijkans 
bloedstollende elementen kent. Het is dit verhaal dat naast de gebrui-
kelijke rubrieken dit nummer vult. Dit nummer bevat ook weer ‘Molens-
Rijnland’, het orgaan van de Rijnlandse Molenstichting, en wordt daarom 
ook verzonden aan de relaties van deze stichting. Het is ditmaal gewijd 
aan Cok Witteman en de Waterloosmolen. Dat kan in dit nummer haast 
niet anders, gelet op de banden tussen deze molen en de ‘vader’ van de 
stichting, Bicker Caarten.

En Balie Kluiver        JSB
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Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de 
Molenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun 
mooiste molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan 
zowel per post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend 
hoge resolutie vereist: minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing 
garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en 
bovendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. 
U kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.

Bij de omslag voorzijde: De Doeshofmolen bij Leiderdorp is illustratief voor 
de Rijnlandse Molenstichting. Bij de verwerving in 1962 was de molen een 
hopeloos wrak (zie pag. 267). Een snelle restauratie maakte de molen 
draaivaardig, maar vanwege het ontbreken van het binnenwerk was 
echt malen uitgesloten. In 2004 is ook dat probleem opgelost en sinds 
kan de molen weer een bemalingsfunctie vervullen. Zelfs de verdwenen 
originele baard is weer retour? Wie had dit in 1962 allemaal ooit kunnen 
denken (foto J. Vendrig, 12 juni 2004).

Bij de omslag achterzijde: Veel watermolens zijn door peilverlaging van 
de polder op meerdere opzichten in de problemen geraakt: funderings-
problemen, tastingverlies, waardoor de molen niet meer kan malen (“Hoe 
is het met die verdroogde krengen aan de andere kant van de Rijn?” - 
Willem Pouw Kraan). De Gerewip, alias De Blauwe Wip in Hazerswoude is 
er een voorbeeld van, ondanks dat hij er goed uitziet. Hij ging omstreeks 
1970 wel heel erg dicht langs de rand (zie pag. 270). Als de voortekenen 
niet bedriegen zal ook deze molen binnenkort weer functioneel zijn. (foto 
D. Kenbeek, 8 juli 2008).
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Lintjes voor vrijwillige molenaars

Jan van Bergeijk uit Ureterp is onder-
scheiden als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De in Friesland woonachtige 
molenaar is al vijfentwintig jaar als vrij-
williger actief de Loenderveense molen 
in Loenen aan de Vecht. Hij is de molen 
ook na zijn verhuizing naar Ureterp trouw 
gebleven. Van Bergeijk (67) kreeg de 
versierselen 9 mei opgespeld door loco-
burgemeester Henk Hoen, die daarvoor 
naar Loenen was afgereisd. 

Erwin de Jonge uit De Wijk werd op 9 mei 
verrast door een groot aantal aanwezi-
gen en was in de veronderstelling dat 
burgemeester P. Snijders de Nationale 
Molendag op De Wieker Meule zou ko-
men openen. Tijdens de opening ver-
telde de burgervader in eerste instantie 
over de bijzonderheid van de molen en 
haar omgeving. In de toespraak werd 
De Jonge geroemd om zijn daadkracht, 
inzet, behulpzaamheid voor de Wieker 
Meule. De Jonge is al vijfentwintig jaar 
verbonden aan de Wieker Meule als 
vrijwillig molenaar en werd verrast dat 
hij en lintje mocht ontvangen (Lid in de 
Orde van Oranje Nassau). 

Dick Jan Braaij van koren- en pelmolen 
De Koker ontving op 9 mei uit handen 
van burgemeester Peter Tange een ko-
ninklijke onderscheiding voor zijn grote 
verdiensten gedurende de afgelopen 
35 jaar voor molens en voor het molen-
behoud in de Zaanstreek en Nederland. 
Braaij (55) is molenaar van De Koker, 
maar zijn betrokkenheid niet beperkt is 
tot de Zaanstreek. In 1979 werd hij lid van 
het bestuur van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars, eerst als secretaris en later 
als voorzitter. Sinds 1991 maakt Braaij 
deel uit van het bestuur van Vereniging 
De Hollandsche Molen waar hij zich be-
zighoudt met examens van vrijwillige 
molenaars. 

Op 29 april heeft molenaar Chiel Treffers 
in Sprang-Capelle een lintje ontvangen 
uit handen van de burgemeester A. 
Kleijngeld van de gemeente Waalwijk. 
Treffers draait al decennia op de stan-
derdmolen in Sprang-Capelle en was 
jarenlang instructeur voor het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars, afdeling Noord-
Brabant. 

Aad Schouten uit Bleskensgraaf werd 
gedecoreerd als Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau, voor zijn vele verdien-
sten, waaronder het molenaarschap op 
De Wingerdse Molen waar hij al 27 jaar 
de scepter zwaait. 

RACM verandert (opnieuw) van 
naam

Voor de tweede maal in korte tijd ver-
andert de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten. 
Was het voorheen de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg; vanaf 11 mei 2009 is 
het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(verder RCE). Niet alleen de naam is 
veranderd, ook heeft de dienst een 
nieuw jasje gekregen in de vorm van de 
huisstijl, en tevens een geheel nieuwe 
website (www.cultureelerfgoed.nl). De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
het kennisinstituut is voor archeologie, 
monumenten en cultuurlandschap. 
Naast kennis zet de Rijksdienst ook wet-
ten en regels in om ons erfgoed te be-
schermen en te ontwikkelen. 

Beroep Fryske Mole tegen 
afwijzingen restauratiesubsidie

Helaas zijn de subsidie aanvragen voor 
de restauratie van de Jansmolen, de 
Klaailânsmolen en de Wijnsermolen door 
de minister van OCW afgewezen. De re-
den was, dat de dekking van het onge-
subsidieerde gedeelte naar het oordeel 
van de minister niet voldoende zeker 
was gesteld. Aangezien is gebleken dat 
aanvragen, waarvan het ongesubsidi-
eerde deel ook niet zeker was gesteld 
wel zijn gehonoreerd, is bezwaar tegen 
deze beslissing gemaakt. Dit bezwaar 
is nu ook door de minister van OCW, de 
heer Plasterk, afgewezen. Tegen deze 
beslissing is beroep aangetekend bij de 
Rechtbank van Leeuwarden. Het is voor 
het bestuur van DFM onverteerbaar, dat 
aanvragen die naar waarheid zijn inge-
vuld worden afgewezen en aanvragen, 
waarvan de minister kon weten dat het 
door het Rijk ongesubsidieerde gedeelte 
niet door bijdragen derden was gedekt, 
worden toegewezen. De procedure bij 
de Rechtbank loopt nog.

Geld voor molens in 
Dongeradeel

Een aantal molens in de gemeente 
Dongeradeel kunnen voor 22.000 euro 
gerestaureerd worden dankzij een bijdra-
ge van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Aad Schouten, een der onderscheiden 
molenaars, geeft tekst en uitleg 
aan een groep bezoekers van zijn 
Wingerdse wip (foto H. Noot, 21 april 
2007).
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De Stichting Monumentenbehoud Don-
ge  radeel is blij met het geld en is van plan 
om twee molens op te knappen. Voor 
de restauratie van de molen Eendragt 
te Anjum werd een bedrag beschikbaar 
gesteld van 8.000 euro. Voor herstel van 
molen Zeldenrust in Dokkum is volgens 
de stichting een bijdrage van 14.000 
euro toegezegd. Beide molens maken 
deel uit van de 26 kerktorens en 7 molens 
die de Stichting Monumentenbehoud 
Dongeradeel in haar beheer heeft. 

Ingebruikname Molen De Fortuin 
in Noordhorn

Op 8 mei is De Fortuin te Noordhorn of-
ficieel in gebruik genomen name na 
een ingrijpende restauratie. Bij een in-
spectie was gebleken dat de roeden 
dermate slecht waren, waardoor het 
onverantwoord was nog met de molen 
te draaien (Molenwereld 2009-1-3). De 
genodigden werden ontvangen door 
de burgemeester, de heer E. Fennema. 
Daarna was er een inleiding door de 

bij de restauratie betrokken wethouder, 
de heer J. Oomkes. Oomkes stond on-
der meer stil bij de fondsen en instanties 
die een bijdrage geleverd hebben en 
bij het werk dat molenmakerij Jellema 
te Birdaard heeft afgeleverd. Ook was 
er een woord van dank voor Gijs van 
Reeuwijk als molendeskundige, de ge-
meenteambtenaren Harm Eding en Kor 
de Boer en Martien van der Laan en 
niet in de laatste plaats twee fanatieke 
vrijwillige molenaars Klaas Hekker en 
Drewe Schouten. De officiële opening 
werd verricht door de commissaris van 
de Koningin in de Provincie Groningen, 
de heer Max van den Berg. De opening 
bestond uit het hijsen van de Groninger 
vlag op het toegangspad naar de mo-
len, het aanbrengen van de Groninger 
vlag op één van de wieken en vervol-
gens het met de molenaars bedienen 
van de vang van de molen, waardoor 
de molen weer in beweging kwam. 

Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen, de heer Max van 
den Berg en vrijwillig molenaar Klaas Hekker lichten de vang van De Fortuin 
(foto: H. Noot, 8 mei 2009).
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Restauratieopdracht verleend 
voor restauratie Rietvink

Recent is de opdracht verstrekt voor 
de restauratiewerkzaamheden van 
De Rietvink te Nijetrijne (Molenwereld 
2009-3-104). De opdracht voor de res-
tauratie is gegund aan de firma Bouw 
’75 te Workum. Bouw ’75 had al een 
aantal voorbereidende werkzaamhe-
den verricht die noodzakelijk waren 
voor de veiligheid zoals het verwijde-
ren van de zwaar doorgeroeste oude 
roeden en het aanbrengen van een 
degelijke bliksemafleider. De forme-
le start van de restauratie was op 27 
maart 2009. De restauratie wordt mede 
gefinancierd door de RCE, Vereniging 
De Hollandsche Molen, Provincie Frys-
lan, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS 
Reaalfonds, Meindersma-Sybenga Stich -
ting, rabobank De Stellingwerven en 
Fonds Bolsward Dronrijp 1993. Vanuit de 

toegezegde subsidies kan al meer dan 
80% van het te financieren bedrag van 
de restauratie worden gedekt. Door een 
privé garantiestelling t.a.v. het nog te 
financieren bedrag heeft Stichting de 
Rietvink besloten dat het verantwoord 
is om de restauratie te starten. Dit is ook 
noodzakelijk vanwege het dreigende 
verdere verval van de molen, de eis van 
het RCE om voor eind 2010 de restauratie 
te voltooien en de beschikbaarheid van 
de molenrestaurateur.

Toestemming voor verplaatsing 
Himmole Sneek 

Deze molen staat vlak aan de nieuwe 
rondweg A7 om / door Sneek en door 
de aanleg van deze weg is een slechte 
molenbiotoop ontstaan. Daarom is een 
plan gemaakt de molen te verplaatsen 
naar een oude molenplaats aan de 
Geeuw ten noorden van IJlst. De molen 
kan hier worden ingezet voor polderbe-
maling. De RCE heeft ingestemd met de 
verplaatsing. Het bestek is voor de aan-
vraag van een offerte aan vier molen-
bouwers in de provincie Fryslân gestuurd. 
Deze offertes moeten begin mei binnen 
zijn. Voor de dekking van de geraamde 
kosten is een bijdrage gevraagd van 
de gemeenten Sneek, Wymbritseradiel, 

Het uithalen van een van de roeden 
van De Rietvink te Nijetrijne 
(foto: L. van der Mark, 5 december 
2008).

De Himmole in Sneek. De molen werd gebouwd in Grouw (Minne Finne), maar 
begon in 1982 aan een nieuw bestaan in Sneek. Nu is een verhuizing naar IJlst op 
handen (foto H. Noot, 16 augustus 2003).
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provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, 
Plattelânsprojecten en het Schadefonds 
aanleg A7. Met een eigen bijdrage en 
die van diverse fondsen kunnen naar 
verwachting de kosten worden gedekt.

Drentse Molendag 2009

Ook in dit jaar wordt er door de geza-
menlijke Drentse molenaars weer een 
Drentse molendag gehouden en wel 
op zaterdag 22 augustus. De Drentse 
molendag wordt dan voor de 25e keer 
gehouden, dus een jubileum. Het is de 
bedoeling dat op deze dag weer een 
groot aantal van de 38 molens draait 
en geopend is voor het publiek. Dankzij 
de enthousiaste medewerking van de 
Drentse molenaars is het aantal deelne-
mende molens jaarlijks bijzonder groot. 
Hopelijk is er dit jaar weer voldoende 
wind, waardoor volop gedraaid en ge-
malen kan worden. Bij enkele van de 
geopende molens worden ter gelegen-
heid van de Drentse molendag bijzon-
dere activiteiten ontplooid, zoals (rom-
mel)markten, broodbakdemonstraties, 
exposities, fietstochten enz. Het is de 
bedoeling dat er op komende Drentse 
molendag wat extra activiteiten geor-
ganiseerd zullen worden. Dit zijn: de uit-
reiking aan alle Drentse molenaars van 
een Drentse molendag vlag; het uitge-
ven van een molendagkrantje en het 
uitgeven van een geïllustreerd boekje 
met 38 pannenkoekenrecepten.
Meer gegevens over de deelnemende 
molens en eventuele activiteiten zijn 
vanaf begin augustus te verkrijgen via 
het secretariaat van de Molenstichting 
Drenthe. Tel 0592-340480 of via de web-
site van de molenstichting, www.mo-
lensindrenthe.nl Meint Noordhoek.

Voltooiing schilderwerk molen 
van Makkum

De molen van Makkum wordt de komen-
de tijd flink onder handen genomen. 
Sinds de restauratie in 1997, is een ach-
terstand in het schilderwerk van de mo-
len ontstaan, die in 2005 van eigenaar 
verwisselde. Door de vrijwillige mole-
naars is in 2006 een begin gemaakt met 
het reinigen en het in de grondverf zet-
ten van de staart. Het schilderen van het 
gevlucht en het afschilderen liet even 
wat langer op zich wachten. In april is 
met een hoogwerker het gevlucht ge-
schilderd en in mei en juni wordt de rest 

Onder toeziend oog van molenaar 
Wannie van Emmen lichten Gerrit 
Hiemstra en Janco Cnossen de vang 
(foto B. Evers, 8 mei 2009).

De molen van Windesheim draait 
weer volop na de restauratie 
(foto B. Evers, 8 mei 2009).
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van het schilderwerk afgerond, waarna 
de molen in de zomer er weer als nieuw 
bij zal staan.

Molen Massier in gebruik 
genomen

Molen Massier is voor Nieuwleusen is op 
8 mei officieel in gebruik genomen na 
een zeer omvangrijke restauratie. 
Vorig jaar was de restauratie van de 
buitenkant molen Massier al gereed 
(Molenwereld 2008-12-472), maar nu de 
restauratie van de binnenkant ook klaar 
is werd de molen geopend voor het pu-
bliek. De openingshandeling werd ver-
richt door Burgemeester Elfers.

De Windesheimer molen draait 
weer

Ruim een jaar geleden heeft wethou-
der Janco Cnossen de Windesheimer 
molen stilgezet voor de restauratie. Op 
zaterdag 9 mei konden de wieken weer 
draaien. In de tussenliggende tijd heeft 
de molen een flinke opknapbeurt ge-
kregen. Speciaal voor deze gelegen-
heid was weerman Gerrit Hiemstra uit-
genodigd om wethouder Cnossen te 
assisteren bij de openingshandeling. 
Muziekvereniging Nooit Gedacht bracht 
Gerrit Hiemstra naar de molen. Daar 
hield wethouder Cnossen een korte 
toespraak over de totstandkoming van 
de restauratie. Gerrit Hiemstra vertelde 
over de vraag hoe wind ontstaat en 
over het belang van een goede molen-
biotoop, waar de wind vrij spel heeft, 
niet gehinderd door bebouwing en be-
groeiing. Stadsdichter Alet Boukes had 
voor deze gelegenheid een gedicht 
gemaakt. Zoals gebruikelijk werd de mo-
len in gebruik gesteld door het lichten 
van de vang. Ter afsluiting zorgde Nooit 
Gedacht voor een muzikale felicitatie 
en was er gelegenheid om de opge-
knapte molen van binnen te bekijken. 
De aanbouw biedt de luxe van een toi-
let en stromend water. Op diverse plaat-
sen in de molen zijn onderdelen vervan-
gen of verstevigd. Stichting Korenmolen 
Windesheim.

Daams molen wel omhoog, niet 
omhoog, wel omhoog… 

De verhoging van Daams Molen te 
Vaassen, als onderdeel van het nieuwe 
centrumplan, zou volgens de Liberale 
Burgerpartij niet noodzakelijk zijn. Dat 
was de strekking van een brief aan de 
collega-raadsfracties voorafgaand 
aan de besluitvorming door de ge-
meenteraad op 14 mei. Men verwees 
daarbij naar een soortgelijke situatie in 
Schipluiden, waar de bouw het bouw-
plan juist ten gunste van de windvang 
van de molen is aangepast. De ge-
meenteraad besloot echter in te stem-
men met het structuurplan voor het 

plan voor Vaassen en daarmee ook 
voor de verhoging van de molen met 
bijna vijf meter. Wat niet wegneemt dat 
er (nog steeds) verschillend wordt ge-
dacht over de verhoging van de mo-
len. Los van de molenbiotoop vonden 
twee fracties dat de nieuwbouw het 
karakter van et centrum teveel aantast. 

Biotoopproblemen De Vlijt in 
Wageningen opgelost

Maandag 11 mei keurde de gemeente-
raad van Wageningen met algemene 
stemmen het nieuwe voorbereidingsbe-
sluit van het DMP-plan goed. Hiermee 
kwam een einde aan een bezwaarpro-
cedure over een bouwplan nabij molen 
De Vlijt in Wageningen. Een netelige 
kwestie voor beroepsmolenaar Hans 
Dobbe, die als huurder van de molen al 
in 2006 bezwaar aantekende tegen de 
hoogbouw, die gepland was op korte af-
stand van de molen. Netelig vooral ook 
omdat de gemeente eigenaar is van de 
molen. Nadat de plannen eerst door de 
gemeenteraad werden goedgekeurd, 
liet Hans Dobbe het er niet bij zitten sa-
men met een aantal buurtbewoners, de 
Vereniging Wageningen Monumentaal 
en de Vereniging De Hollandsche Molen. 
Tenslotte schorste de Raad van State in 
Den Haag het bouwplan en gelaste na-
der onderzoek om tot een uitspraak te 
komen. Met name het pleidooi van Mark 
Ravesloot, biotoopmedewerker van De 
Hollandsche Molen, waarin hij de uit-
slag van het windtunneloncerzoek door 
Bureau Peutz aanvocht, leidde tot deze 
schorsing. De uitspraak van de procedu-
re van de Rechtbank in Arnhem liet ook 
nog op zich wachten. Eind 2008 zijn de 
projectontwikkelaar en molenaar Hans 
Dobbe om tafel gaan zitten en hebben 

besloten om te proberen er samen uit te 
komen. De projectontwikkelaar beloof-
de om alle hoogbouw te veranderen 
naar laagbouw indien alle bezwaarma-
kers hun rechtszaken in zouden trekken. 
Aldus geschiedde en op 20 april 2009 
werd de overeengekomen vaststellings-
overeenkomst getekend. Zonder de uit-
spraak af te hoeven wachten kan men 
nu spreken van een win-win situatie voor 
alle partijen. Mooie bijkomstigheid hier-
bij is dat dezelfde projectontwikkelaar 
een ander bouwplan op korte afstand 
van de molen (100 m ten W) ook heeft 
afgeblazen. Ongetwijfeld heeft meege-
speeld dat molen De Vlijt nog volledig 
beroepsmatig in bedrijf is. Hoewel deze 
actie veel inspanning en papier kostte, 
heeft het voor molen De Vlijt veel posi-
tiefs voor de toekomst opgeleverd. 

Koninklijke onderscheiding voor 
Hans Dobbe

Burgemeester Van Rumund heeft op 
woensdag 29 april ter gelegenheid van 
de jaarlijkse lintjesregen zes Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt in de raad-
zaal van het stadhuis te Wageningen. 
Onder hen, Hans Dobbe, die onder 
valse voorwendselen naar het stadhuis 
werd gelokt. De Wageningse mole-
naar is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. De Wageningse mo-
lenmarkt waarvoor hij zich al meer dan 
25 jaar inzet is ontstaan op zijn initiatief. 
Wat begon als lokaal initiatief is uitge-
groeid tot een evenement waar duizen-
den mensen op af komen van binnen 
en buiten Wageningen. Dobbe werd 
voorts geroemd om zijn nevenactivitei-
ten, waaronder zijn voorzitterschap van 
het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde 
en zijn landelijke bijdrage in de oplei-

Burgemeester Van Rumund speld de versierselen op bij Hans Dobbe 
(foto 29 april 2009).
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ding van leerlingmolenaars tot gezel-
korenmolenaars. Daarnaast werd nog 
zijn jarenlange en tomeloze inzet voor 
het behoud van molen De Vlijt onder-
streept, dat inmiddels is uitgegroeid tot 
een bedrijf waar Wageningen trots op 
is. Ook de inzet voor bijvoorbeeld de na-
turalisatiedag, waarvoor de Vlijt in 2008 
onderdak bood, werd door de burge-
meester in de vorm van een anekdote 
onderstreept. 

Provincie Noord-Holland 
investeert in herstel 
molenbiotoop

Gedeputeerde Peter Visser heeft een 
cheque van 255.000 euro overhandigd 
aan directeur Jan Kuiper van Landschap 
Noord-Holland. Het geld wordt gebruikt 
om het landschap zo in te richten dat 
de Rustenburger molens weer kunnen 
draaien en malen. Cultuurhistorie, na-
tuur en recreatie zijn hierbij gebaat. De 
provincie Noord-Holland investeert in het 
herstel van de molenbiotoop. Dat bete-
kent dat de omgeving voorbereid wordt 
op het bedrijfsvaardig maken van deze 
molens, zodat het water weer verzet 
wordt. Met ILG-geld (Investeringsbudget 
Landelijk Gebied) en een bijdrage van 
het Nationaal Landschap Laag Holland 
is 255.000 euro beschikbaar gesteld aan 
Landschap Noord-Holland. Landschap 
Noord-Holland gaat het historisch mo-
lengebied restaureren. Zij realiseren een 
nieuw gedeelte ecologische zone langs 

de ringvaart. Daarnaast wordt de pick-
nickplek bij de loskade ten behoeve van 
de rustige recreatie hersteld. Daarmee 
investeert de provincie in de combina-
tie natuur, recreatie en cultuurhistorie. 
Ook de Stichting Schermer Molens en 
molenaars zijn betrokken bij de ontwik-
keling en het herstel van het gebied en 
de molens.

Molen De Haan op transport 
naar A7 bij Abbekerk

Klaas de Leeuw uit Schagen heeft van 
de gemeente Medemblik toestem-
ming gekregen om de voormalige ko-
renmolen De Haan uit Sijbekarspel als 
blikvanger bij een restaurant langs de 
A7 te verplaatsen en te restaureren 
(Molenwereld 2004-06-222). De Leeuw 
beschouwt dit project als een positieve 
daad binnen de crisis waarin de bouw- 
en aannemerswereld zich momenteel 
bevindt en ziet het als een ommekeer in 
de neerwaartse spiraal. Op 8 mei is het 
achtkant bij geladen voor het transport 
naar de bouwplaats op de hoek van de 
Broerdijk en de A7 bij Abbekerk (afslag 
10a). Eind maart 2006 werd de molen-
stomp te Sijbekarspel gedemonteerd en 
afgevoerd en in onderdelen getranspor-
teerd naar de werkplaats in Schagen 
voor restauratie. Het achtkant van de 
molen is inmiddels weer in elkaar gezet 
en is in zijn geheel naar de nieuwe loca-
tie getransporteerd. 

Nieuwe energie De 
Onderneming in Den Helder?

Na het debacle rond de herbouw van 
De Onderneming te Den Helder heeft de 
molenstichting die zich met hernieuwd 
enthousiasme gericht op een nieuw 
plan; de bouw van een historisch ogen-
de stellingmolen aan het Ankerpark, bij 
de entree van de stad. De molen moet 
de functie krijgen van een moderne 
windturbine (naar voorbeeld van De 
Nolet), en zal een historisch uitziend 
maar van kunststof vervaardigd ge-
vlucht moeten krijgen. In de kap van de 
molen zet een installatie de windenergie 
om in stroom, die wordt doorverkocht 
aan de elektriciteitsmaatschappij.

De Roos tijdelijk kaploos of de 
lucht in

Prorail inventariseert de mogelijkheden 
om de risico’s op schade aan Molen 
De Roos te Delft bij de aanleg van de 
spoortunnel te beperken (Molenwereld 
2006-2-44). De nieuwe tunnelbak gaat 
straks precies onder de molen door. Dit 
kan betekenen dat De Roos in 2010 tijde-
lijk zijn kap en gevlucht verliest, want hoe 
lichter de constructie, hoe minder risico’s 
tijdens de bouw. Een alternatieve moge-
lijkheid is het opvijzelen van de molen, 
waardoor deze beter bestand is tegen 
trillingen die veroorzaakt zullen worden 
door de werkzaamheden. De molen 
moet uiteindelijk weer op de nieuwe fun-

Artist impression van De Haan op zijn nieuwe standplaats aan de A7 bij Abbekerk.
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dering van de tunnel komen te staan. In 
augustus zal samen met onder meer De 
Hollandsche Molen een keuze worden 
gemaakt, waarna rond de jaarwisseling 
de uitvoering zal starten. 

Gestage voortgang restauratie 
molen Goidschalxoord

Het lijkt stil te zijn rond de restauratie van 
de molen in Goidschalxoord, maar niets 
is minder waar. Achter de schermen 
wordt keihard gewerkt om eind 2009 de 
molen draaiend te krijgen. De molen is 
nu voorzien van steigerplanken en sta-
len spankabels, om de molenromp tijde-
lijk te verstevigen. Duidelijk is dat er nog 
veel werk verzet moet worden om de op-
levering op 21 juli te halen; een datum 
die in de overeenkomst met de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) is vastgelegd. 
Ook aan de binnenkant is al het nodi-
ge werk verzet, en medio juni zullen de 
werkzaamheden elkaar in hoog tempo 
op gaan volgen. Het tijdelijk infocentrum 
is tot en met 21 juli elke zaterdagmiddag 
van 12.00 tot 15.00 uur geopend maar 
zal met de oplevering van het motorhuis 
verdwijnen. 

Uitwendig herstel voor De 
Korenbloem te Goes

Molenmaker Verbij uit Hoogmade heeft 
begin mei diverse werkzaamheden ver-
richt aan molen De Korenbloem in Goes.

Zo is de kapbedekking opnieuw vastge-
maakt en is een van de lange schoren 
vernieuwd. Schildersbedrijf Franse uit 
Kwadendamme heef met behulp van 
een hoogwerker alle houtwerk geschil-
derd. De werkzaamheden zullen in de 
loop van juni volledig zijn afgerond.

Herkules Metallicus met windrad 
gecompleteerd

Op 7 mei 2009 is door molenmaker 
Dijkstra uit Sloten het windrad aange-
bracht op de Herkules Metallicus te 
Genderen. Vervolgens zijn ook de va-
nen geplaatst en de dagen erna zijn de 
bladen gemonteerd op het windrad. De 
windmotor is hiermee nagenoeg com-
pleet; de totale hoogte van de windmo-
tor is 18,50 meter en het windrad heeft 
een diameter van circa 10 meter. In de 
week erna is door Straver uit Almkerk de 
onderbouw aangebracht. 

Een dikke tien voor de 
Keldonkse molen

Tienduizend euro; dat heeft de actie 
‘Geef de Keldonkse molen ‘n 10!’, op-
gebracht, zo maakte voorzitter Joan 
Hanegraaf 9 mei bekend tijdens de slot-
avond van de donateursactie. Stichting 
korenmolen De Hoop is bijzonder blij 
met het behaalde resultaat. De stich-
ting kan na de succesvolle actie reke-
nen op de jaarlijkse steun van meer dan 

175 vaste donateurs. Het actieresultaat 
geldt daarom niet alleen voor dit jaar, 
maar ook de komende jaren mag het 
restauratiefonds vertrouwen op een ver-
gelijkbare bijdrage van haar donateurs. 
Tijdens de vorige maand gehouden 
huis-aan-huisactie werd aan mensen 
gevraagd donateur te worden van stich-
ting korenmolen De Hoop Keldonk. Niet 
alleen de loten van de Sponsor Bingo 
Loterij vonden gretig aftrek. De stichting 
kreeg ook van veel donateurs de toe-
zegging voor een vaste maandelijkse 
of jaarlijkse gift. Uit de toespraak van 
voorzitter Joan Hanegraaf bleek hoe-
zeer hij in zijn nopjes is met de medewer-
king die aan het project wordt verleend. 
Moeiteloos somde hij een lijst van perso-
nen, bedrijven en instanties op die zich 
belangeloos inzetten voor de restauratie 
van de Keldonkse molen. Ook penning-
meester Jos Verbrugge toonde zich na 
afloop van de avond een zeer tevreden 
man. “Het resultaat van deze actie laat 
nog maar weer eens duidelijk zien dat 
Keldonk haar molen graag ziet terugke-
ren in het landschap van natuurgebied 
De Roost.” 

Nog enkele bladen missend is 
de windmotor in Genderen nagenoeg 
maalvaardig 
(foto: Aartjos Hak, 13 mei 2009).

Piet en Kees Straver leggen de 
laatste hand aan de onderbouw 
(foto: Aartjos Hak, 13 mei 2009).
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Op dinsdag 21 april is bij de al weer twee jaar stilstaande Rhijnenburger Molen door het steken van een nieuwe staartbalk en dito 
roeden een door omwonenden zo gewenste draaiende molen een flink stuk dichterbij gekomen. Om half acht werd een kraan van 
de firma Nederhoff opgesteld voor het strijken van de oude roeden en staartbalk. Tegelijkertijd werden bij de werkplaats van molen-
makerij Verbij in Hoogmade de nieuwe onderdelen geladen. Even over tienen arriveerde het transport bij de molen waar de oude 
roeden in stukken gebrand werden voor afvoer. Staartbalk en binnenroede (Straathof no. 236) waren aan het eind van de ochtend 
gestoken gevolgd door de buitenroede (no. 235) begin van de middag.

Het herstel, in opdracht van de Gemeente Rijnwoude, moet vooruitlopen op de overdracht van de molen aan de inmiddels opge-
richte Stichting De Rhijnenburger Molen. Of het daar op korte termijn van zal komen is vooralsnog de vraag. De Gemeente heeft 
inmiddels verklaard de molen toch in eigen beheer te willen houden ondanks een eerder genomen raadsbesluit en een door beide 
partijen ondertekende intentieverklaring. Het laatste woord is hier wat betreft de Stichting zeker niet over gezegd.
Eén en ander heeft veel, zo niet alles, te maken met een conflict over woningbouw nabij de molen. Ten noordwesten daarvan staat 
een twee verdiepingen hoog bedrijfsgebouw dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Ter plaatse wil een projectont-
wikkelaar een aantal woningen bouwen. Op zich heeft de Stichting daar geen problemen mee maar het gaat met name om de 
situering. Mits verstandig uitgevoerd kan die het biotoopcijfer verbeteren van 2 naar 3 en daar wringt intussen de schoen. Na een 
aanvankelijke positieve houding op voorstellen van de Stichting is de projectontwikkelaar hierop terug gekomen met de gemeente 
aan zijn zijde. De Stichting wordt op zijn beurt gesteund door de provincie. 

Op 19 mei komt de zaak voor bij de arrondissementsrechter en ten tijde van het verschijnen van dit nummer van Molenwereld is 
mogelijk meer bekend. In de ogen van de Stichting gaat het hier niet om het algemeen belang (er is immers geen bezwaar tegen 
woningbouw) maar om het individuele belang van de projectontwikkelaar.
Als molenmaker Willem Waltman niet hoeft te malen op de ondermolen in Aarlanderveen heeft de Rhijnenburger Molen op 
Nationale Molendag wellicht weer gedraaid. Weliswaar uit zijn werk want er moet aan het metselwerk van de nu droogstaande 
achterwaterloop ook nog het nodige gebeuren. Naar verwachting zal de molen in het najaar geheel gereed zijn. 

Dick Kenbeek

De oude roeden hebben hun werk gedaan.

     Herstel
RHIJNENBURGER 

   Molen
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De nog wiekenloze Rhijnenburger molen in 
Hazerswoude-Rijndijk.

Het steken van de binnenroede. De buitenroede volgt.   (Foto's D. Kenbeek, 21 april 2009).

De nieuwe staartbalk wordt aangehangen.
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De Drie Molenfietsroute verbindt 
molens

In de gemeente Veghel en omgeving 
zijn nog een drietal restanten van molens 
aanwezig die, hetzij recentelijk geres-
taureerd zijn of binnen een aantal jaren 
gerestaureerd worden. Op 23 april lan-
ceerde de gemeente Veghel in samen-
werking met de drie molenstichtingen 
en de reconstructiecommissie Peel en 
Maas van de provincie Noord-Brabant 
een 35 kilometer lange fietstocht die 
voert door het fraaie landschap tussen 
Keldonk, Eerde en Dinther. Naast andere 
bezienswaardigheden voert de route ui-
teraard ook langs de drie - te restaure-
ren - molens in de regio Veghel. Namens 
een intergemeentelijke werkgroep over-
handigde Huub van Hees op 23 april De 
Drie Molenfietsroute aan de Veghelse 
wethouder Jan van Burgsteden. De 
route van 35,5 kilometer voert langs 
Korenmolen De Hoop in Keldonk, de St. 
Antoniusmolen in Eerde en de Kilsdonkse 
molen in Dinther. In zijn toespraak zei Van 

Hees te hopen dat veel mensen plezier 
zullen beleven aan het fietsen van de 
route. Ook hoopt hij dat de route een 
bijdrage levert aan een verdere be-
wustwording dat de omgeving diverse 
cultuurhistorische gebouwen en andere 
bezienswaardigheden herbergt die we 
moeten blijven koesteren. Wethouder 
Jan van Burgsteden sloot zich graag 
aan bij de woorden van Van Hees en 
nodigde iedereen uit de fiets eens te 
pakken en te genieten van de prachti-
ge omgeving. De Drie Molenfietsroute is 
gratis te verkrijgen bij diverse VVV’s in de 
regio en natuurlijk het UITpunt in Veghel. 
De route is ook te downloaden via de 
site van stichting korenmolen De Hoop 
Keldonk; www.keldonksemolen.nl

Herstel pakhuis Zeldenrust te 
Hooge Zwaluwe

Het pakhuis achter molen Zeldenrust 
aan de Kerkdijk te Hooge Zwaluwe komt 
op de gemeentelijke monumentenlijst.
Dit heeft het College van B en W van de 
gemeente Drimmelen besloten, nadat 
door Stichting Molen Zeldenrust een ver-
zoek hiervoor was ingediend. De schuur 
heeft een bijzondere constructie, en is 
van steen met een dak van oud-Hol-
landse pannen. De staat is slecht en de 
stichting wil de schuur opknappen. Om 
via fondsen geld hiervoor te werven, 
is het belangrijk dat het pand op een 
monumentenlijst staat. De stichting is 
dan ook blij dat het college het verzoek 
heeft ingewilligd. Het pakhuis hoort bij 
de molen en herstel completeert het to-
taalbeeld van de molen en omgeving. 
Wat de restauratie van de schuur gaat 
kosten, is nog niet bekend, maar een 
deel van het werk kan volgens de stich-
ting met behulp van vrijwilligers worden 
opgepakt.

Start herstel De Deen Luyksgestel

Op korte termijn start de restaura-
tie van molen De Deen aan de Rijt in 
Luyksgestel (Molenwereld 2007-7/8-256). 
De gemeente Bergeijk verwacht dat de 
werkzaamheden halverwege 2010 klaar 
zijn. De molen heeft lang moeten wach-
ten op de restauratie. In 2007 gaf de ge-
meente aan te willen wachten op een 
eventuele rijkssubsidie. In 2008 werd die 
subsidie, een bedrag van 175.000 euro, 
dan eindelijk toegekend. De gemeente 
Bergeijk heeft inmiddels een bedrijf ge-
vonden dat het werk kan uitvoeren: het 
Limburgse Beijk Molenbouw. Ook is de 
gemeente in onderhandeling met een 
nieuwe molenaar.

Zijn subsidies dekkend voor 
herstel Zandwijkse en Uitwijkse 
molen?

De Molenstichting Land van Heusden 
en Altena heef enkele malen achter 
het net gevist voor wat betreft het ont-
vangen van rijksgelden voor herstel van 
de markante wipmolens te Sleeuwijk en 
Uppel. Maar met de beschikbaarstel-
ling van middelen in 2008 is de start tot 
definitief herstel gemaakt. Het is echter 
de vraag of de middelen toereikend zijn 
voor het herstel van de in slechte staat 
verkerende Uitwijkse Molen tot de in zeer 
slechte staat verkerende Zandwijkse 
Molen. Samen met het geld van 
Werkendam (voor de Uitwijkse Molen) 
en Woudrichem (voor de Zandwijkse 
Molen) hoopt men voldoende te heb-
ben. De klussen moeten in 2010 geklaard 
zijn, anders gaan de subsidies verloren. 
De stichting heeft in mei een inschrij-
ving uitgedaan en mochten die te hoog 
uitvallen dan zal er bezuinigd moeten 
worden op het herstel, aldus een woord-
voerder van de stichting. 

Antelse watermolen te Liempde 
vooralsnog niet meer dan 
fantoommolen 

Nadat archeologen in het noordelijke 
deel van de zone waar de Antelse wa-
termolen te Liempde vermoedelijk heeft 
gestaan, slechts veertiende eeuws aar-
dewerk en wat oud kleingeld vonden, 
is vastgesteld dat hier slechts een oude 
insteek van de Groote waterloop is ge-
weest. Dit betekent dat de molen hier 
niet gestaan heef en waarschijnlijk op 
een andere plek bij uitkijktoren ’t Meulke 
moet hebben gestaan. Ook is het mo-
gelijk dat de Groote Waterloop slechts 
de afvoerstroom van het water van de 
watermolen was, die zelf water van een 
andere stroom gebruikte. Uiteindelijk blij-
ven het allemaal speculaties en wat het 
meest zure is, dat feitelijk niet duidelijk is 
of de watermolen er gestaan heeft. Een 
reconstructie van iets wat er mogelijk 
niet was, wordt dan ook een stuk moei-
lijker. 

Uitreiking van de route aan de 
Veghelse wethouder Van Burgsteden 
(foto: J. van de Vossenberg, 23 april 
2009).

Molen Zeldenrust in Hooge Zwaluwe met erachter het pakhuis (foto H. van 
Steenbergen, 20 maart 2005).
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Feestelijke opening Houthuizer 
Molen Lottum

Met het lichten van de vang werd de 
Houthuizer Molen te Lottum op 9 mei 
officieel geopend. Het molenfeest op 
zaterdag 9 en de open dag op 10 mei, 
de Nationale Molendag, heeft alle ver-
wachtingen overtroffen. De molen prijkt 
weer in het dal van de Molenbeek. De 
belangstelling in het feestweekeinde 
was overweldigend. Meer dan duizend 
bezoekers hebben in een warme zon 
van de nieuwe aanwinst voor Lottum 
en de regio kunnen genieten. Het was 
allemaal alleen maar mogelijk dankzij 
belangeloze medewerking van ee groot 
aantal mensen.

Feestelijke heropening Sint Jan 
te Stramproy

Nadat op 29 april de nieuwe roeden 
zijn gestoken is (Molenwereld 2008-9-
330) is op 8 mei de Sint Jansmolen in 
Stramproy na een half jaar durende res-
tauratie feestelijk in gebruik genomen. 
De openingshandeling bestond uit het 
op de wind zetten van de molen door 
wethouder Harry Coolen, molenaar 
Math Beeren en Harrie Steeghs van de 
Molenstichting Weerterland. De molen 

kreeg twee nieuwe roeden, een nieuwe 
buitentrap en nieuwe schaliën op het 
dak. Het gaande werk van de molen is 
onder handen genomen en een deel 
van het metselwerk waarop de molen 
rust, moest vernieuwd worden. Verder 
werd de molen tegen houtworm be-
handeld en is de houten constructie 
op diverse plaatsen gerepareerd. Ook 
is de molen helemaal geschilderd. De 
restauratie kostte ruim 100.000 euro en is 
betaald door de gemeente Weert, ter-
wijl het rijk en de provincie subsidie voor 
deze restauratie beschikbaar stelden. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 
Adriaens Molenbouw.

In ‘t kort

- 23 mei is de Slagdijksterpoldermolen te 
Finkum officieel in gebruik gesteld door 
mevr. T. van Zuiden–de Swart, dochter 
van de voorlaatste molenaar. 
- Op 17 mei is tijdens een feestelijke bij-
eenkomst het 25-jarig bestaan van de 
Stichting Molens Zuid Kennemerland ge-
vierd.
- Als gevolg van de ondergang van Easy 
Life Investments, is een landelijk gelegen 
woonboerderij in Bruchem geveild. Tot 
de bijgebouwen van het complex aan 
de Kleinestraat in Bruchem behoort on-
dermeer het restant van de voormalige 

watermolen die voorheen de polder be-
maalde.
- Het pannendak op de stomp van de mo-
len Meerburg van de Gecombineerde 
Huiszitter- en Meeslouwerpolder langs 
de A4 bij Stompwijk is recent vervangen 
door een nostalgisch rieten dak.
- In West-Brabant zijn een groot aan-
tal molens in de rouw gezet vanwege 
het overlijden van Mien van den Broek. 
Van den Broek was oud- molenaar 
op De Hoop in Sprundel en op De 
Zwartenbergse Molen te Etten-Leur en 
overleed op 3 mei 2009.

Molenkalender 2009

13 en 14 juni 2009: Groninger 
Molenweek end.
27 juni 2009:  Westlandse Molendag.
11 juli 2009: Molendag Goerree-Over-
flakkee (ZH).
18 juli 2009: Molendag, Voorne-Putten 
en Rozenburg (ZH).
22 augustus 2009: Drentse Molendag.

Molenkalender buitenland 2009 

28 juni 2009 Molendag Provincie 
Limburg (B).
30 augustus 2009 Molendag Provincie 
Antwerpen (B).

De nieuwe molen van Lottum (foto 
H. van Steenbergen, 1 maart 2009).

De in november 1944 opgeblazen molen van Lottum.

De grote vijzelmolen Meerburg 
bij Stompwijk (vlucht 28,60 m, 
opvoerhoogte in 1925: maar liefst 
3,82 m) werd in 1850 gebouwd. Direct 
na de bouw openbaarden zich ernstige 
verzakkingen waardoor in 1851 de 
totale ‘afglijding’ van zowel de opstal 
als de fundering werd gevreesd. 
Het probleem werd opgelost, want 
geen totale afglijding maar een brand 
op 12 augustus 1947 maakte een eind 
aan het bestaan van de molen. 
De overgebleven stomp is recent met 
riet gedekt. (foto E.G.M. Esselink, 
22 maart 2009).



- M O L E N S A C T U E E L -
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Inbedrijfstelling MOLEN ONDERDENDAM
Op 18 april is de herbouwde korenmolen Hunsingo in Onderdendam in bedrijf gesteld. 
Bijgaande foto’s van Harmannus Noot geven een impressie van deze feestelijke gebeurtenis.

Hiermee begon het. Het lichten van de vang door burgemeester Everts met 
assistentie van vrijwillig molenaar Jan Knegt. 

Meelverkoop. Ondertekening van het contract door Jan Knegt. Koninginnedag 2009...

In het werkpak. Zo gaat malen ook.                                         Alle foto’s H. Noot.
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Pas had ik een belangstellende be-
zoeker op de molen. Dat komt geluk-
kig meer voor. Hij wilde weten ‘hoeveel 
kracht zo’n molen wel kon ontwikkelen?’ 
“Een molen ontwikkelt niks; wat hij doet 
dat doet-ie dankzij de wind. Is er veel 
wind dan geeft hij meer kracht door is is 
weinig wind dan geeft hij weinig kracht 
door en als er geen wind is dan houdt 
het helemaal op.”
Dat begreep hij ook wel en daar ging 
het hem niet om. Hij wilde het vermogen 
weten wat een molen bij een goede 
wind kon leveren. Ik vertelde hem dat dit 
in gunstige omstandigheden ongeveer 
overeen kwam met een middenklasse 
personenwagen.
Hij keek mij ontzet aan: “Zo weinig??? Ik 
dacht dat het met zulke lange wieken 
veel meer zou zijn!”

Krachtpatsers
“Dat zegt allemaal niks. Vergelijk die 
molen maar met een elektromotor van 
hetzelfde vermogen. Zo’n klomp pres-
teert hetzelfde of zelfs veel meer dan 
een molen”.
“Zo’n molen valt me dan hard tegen, 
een beetje een windturbine presteert 
zomaar twintig, dertig keer zoveel.”
Dat schoot mij in het verkeerde keelgat. 
Je moet niet aan mijn molen komen, 
want dan heb je een kwaaie aan me. 
Ik had de neiging om hem flink zijn vet 
te geven, wat dacht deze kortzichtige 
wel? 
“Houd er wel rekening mee dat zo’n 
grote windturbine zonder wind ook niets 
presteert. Uw vergelijking gaat zo mank 
als het maar zijn kan”.
Hij keek mij verbijsterd aan. “Ja”, zei ik, 
“als ik mijn auto vergelijk met een T-Ford 

dan moet die T-Ford het ook afleggen. 
Toch verplaatste mijn opa zich met die 
wagen heel wat makkelijker en sneller 
dan zijn grootvader. Ik ga u uitdagen! 
Onze voorouders bouwden die molens 
niet voor hun plezier of omdat ze zo mooi 
vonden. Ze hadden voor hun bedrijvig-
heid vermogen nodig. Noemt u mij nu 
eens en krachtbron die voor de uitvin-
ding van de stoommachine een groter 
vermogen kon ontwikkelen, om het met 
uw woorden te zeggen. Waterkracht telt 
niet mee, want dat lukt hier in dit land op 
de meeste plaatsen niet zo best”. 
Hij dacht even na en opperde een 
paard misschien. “Hm”, schamperde ik: 
“de 1 pk havermotor? En dat naast een 
molen die met zijn beste beentje voor 50 
kW haalt, zeg maar een kleine 70 pk?”
De man keek mij vragend aan: “Wat be-
doelt u?”
“Houd er maar rekening mee, dat de 
windmolen gedurende vele eeuwen 
in ons land de sterkste vermogensbron 
was voor bedrijfsmatige processen. 
Natuurlijk is het record van het maxi-
mumvermogen sinds de windmolen -tig, 
nee -den malen over zijn kop gegaan. 
Maar vergeet niet dat de windmolen 
als grote vermogensleverancier in deze 
streken qua tijd nog altijd aan kop staat. 
We maken per slot al zo’n slordige dui-
zend jaar gebruik van windmolens, zelfs 
nu nog of nu weer. Knoop dat maar in 
uw oren”.

                                         Balie Kluiver

Tot op het moment van dit schrijven is er nog geen oplossing bin-
nengekomen over de vorige ‘Zoeker’.
 
Hierbij toch een nieuwe, een ansichtkaart die de indruk van de 
bollenstreek wekt. Toch is het niet uitgesloten dat het voor wat 
betreft de molen om een fotomontage gaat. Wie lost het raad-
sel op? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie van de Molenwereld, 
Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, e-mail: 
redactie@molenwereld.nl
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V.  
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V.  
Workum 0515-542133

Coppes 
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver 
Middenbeemster 0299-683743

J.K. Poland B.V.  
Broek op Langedijk 0226-333440

Anbo B.V.  
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen  
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra  
Sloten 0514-531230

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver 
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers

- A D V E R T E N T I E -
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N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

A L M E N U M

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EIKEN- EN BILINGA STAMMEN IN VOORRAAD
In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 
Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas

Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van op 
locatie monteren van onderdelen die in de afgelo-
pen winterperiode in de werkplaats zijn voorbereid.

  De Hoop Sint-Philipsland
Het herstelde boventafelement met kruivloer en kuip is in zijn geheel 
naar Sint Philipsland gebracht en ter plaatse op de romp gelegd. 
Tegelijk zijn de roeden en het staartwerk vervoerd en op locatie 
opgeslagen. Voorafgaand aan het plaatsen van boventafelement 
zijn twee 8-kant stijlen aan de bovenzijde hersteld en is alles vlak 
en waterpas gemaakt. De constructie van de romp is waar nodig 
hersteld en de gepotdekselde bekleding is vervangen. In de werk-
plaats is de kap voorzien van EPDM over de beplanking en verder 
afgeschilderd.

  Broekzijdsche Molen Abcoude
Hier is de nieuwe binnenroede gestoken, een nieuwe korte spruit 
met staartbalk en korte schoren aangebracht en twee nieuwe lan-
ge schoren opgehangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamhe-
den diende de weg langs de molen afgesloten te worden en ook 
het transport van de 26 meter lange roede was niet eenvoudig. Na 
het hijswerk is alles verder afgemonteerd en afgeschilderd.

  Rhijnenburgermolen Hazerswoude-Rijndijk
Bij deze molen zijn de beide roeden vervangen. Ook is er een nieu-
we staartbalk aangebracht. De fokken zijn in zijn geheel in de werk-
plaats gemaakt en vervolgens op locatie gemonteerd. De achter-
waterloop is afgedamd en schoongemaakt en van het scheprad 
zijn een deel van de schoepen gedemonteerd voor het herstel van 
het metselwerk.

  Diverse molens Rijnlandse Molenstichting
De Vrouw Venner, Lijkermolen I en II en de Achthovense Molen heb-
ben nieuwe fokken gekregen. De Klaas Hennepoelmolen en de 
Hogewegse Molen zijn compleet geschilderd. Als afronding van de 
restauratie krijgt de Vrouwgeestmolen een compleet nieuw rietdek 
op het 8-kant.

De sterke arm der gerechtigheid, pardon 
Nederhoff, reikt ver bij het steken van de roeden in 
de Rhijnenburger molen op 22 april 2009. 

Het boventafelement c.a. van de molen van 
Sint Philipsland op weg naar boven op 17 april 2009. 

Aan het werk bij de Broekzijdsche molen onder 
Abcoude op 8 april 2009.

(Alle foto's, Verbij Hoogmade). 

- A D V E R T E N T I E -
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- P A P I E R M O L E N -

Ansichtkaarten 
in verlegenheidsaanbieding

Stichting Levende Molens in Roosen daal zal over uiterlijk twee jaar haar 
huidige onderkomen in het klooster Mariadal moeten verlaten. De laat-
ste zusters gaan dan elders wonen en het gebouw zal worden verkocht.
In verband hiermee houdt de stichting een grote opruiming. Er wor-
den pakketten samengesteld van 100 verschillende ansichtkaarten uit 
elf Nederlandse provincies. De prijs voor zo’n pakket bedraagt slechts 
€ 22,50 inclusief verzendkosten!
Bij dit assortiment zitten ook enkele kaarten van rompen en verdwenen 
molens. Het gaat hoofdzakelijk om kleurenkaarten die door de stichting 
zelf zijn uitgegeven maar er kan ook een enkele zwart-wit kaart tussen 
zitten.
Voor verzamelaars van Belgische kaarten worden soortgelijke pakket-
ten aangeboden van molens uit de Vlaamse en Waalse provincies, 
aan dezelfde prijs. Bestellen is mogelijk door overmaking van € 22,50 
op bankrekening 861.888.049 op naam van Stichting Levende Molens 
te Roosendaal onder vermelding van. ‘voordeelpakket Nederland’ of 
‘voordeelpakket België’.

Voor meer informatie:
e-mail: molencentrum@home.nl
telefoon: (0165) – 56.49.30
Stichting Levende Molens

Een door de Stichting Levende Molens uitgegeven 
ansichtkaart van de molen De Jager in Oud-Vossemeer.

150 jaar 
molen Werklust Oene

Korenmolen Windlust in Oene werd in 1982 eigendom van de 
Stichting Behoud Korenmolen Werklust Oene. Dankzij de steun van 
velen, in en buiten Oene, is de molen in 1984 gerestaureerd. In sep-
tember 2008 is het 150 jarig bestaan van molen Werklust in Oene 
(gemeente Epe) gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is door 
de stichting, onder redactie van D. van der Veen, een boekje uitge-
geven: 150 jaar Molen Werklust. Het boekje is van een handzaam 
formaat (15x22 cm), gebonden in harde kaft en beslaat in totaal 95 
pagina’s. Behalve de kleurenfoto op de voorzijde, zijn alle afbeel-
dingen in het boekje, evenals de tekst, in bruindruk. Na een voor-
woord en dankzegging aan Gerrit Kouwenhouven (voor het archie-
fonderzoek), wordt in een tweetal hoofdartikelen het wel en wee 
van de molen uiteengezet. Het artikel ‘Vier generaties Witteveen en 
twee Oener windkorenmolens’ (14 pag.) behandelt de oorsprong 
van de molen vanaf de bouw in 1858 en de eigenaren die sedert-
dien de molen in bezit hebben gehad. Het artikel sluit af met een uit-
gebreide bronvermelding. Het tweede hoofdartikel ‘Jaar 1979 van 
cruciaal belang voor ‘Werklust’’ beschrijft in 15 pagina’s hoe de zorg 
voor de steeds verder in verval rakende molen is geworden tot wat 
de molen nu is, een gerestaureerde en goed onderhouden molen. 
De hoofdartikelen worden omgeven door items met een diversiteit 
van veelal algemene onderwerpen, hetgeen enigszins rommelig 
overkomt en afleidt van waar het eigenlijk om gaat. Positief is dat er 
een veelheid aan foto’s en anders historisch materiaal is vastgelegd 
in het boekje, hetgeen het prettig leesbare boekje ten goede komt. 
Het boek is vooral bedoeld voor de bij Oene en omgeving - en de 
molen in het bijzonder - betrokken liefhebber, en daarnaast interes-
sant voor degene die zich in de dorpseigen wetenswaardigheden 
verdiept van individuele molens. Het boekje kan per email worden 
besteld: (de.belt@planet.nl). Het boekje kost 10 euro te vermeerde-
ren met 2,50 euro verzendkosten en de kosten van een verzenden-
velop. Het totaalbedrag ad 12,50 kan gestort worden op rekening 
246881 t.n.v. J. Stakenburg te Oene onder vermelding van: boekje 
molen. BM.
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Het Prinsenhof, 
 een vorstel i jk boekje

Recent is de laatste Zaanse pelmolen Het Prinsenhof ingrij-
pend gerestaureerd. Deze restauratie is begonnen direct 

na Koninginnedag 2007 en werd afgesloten met een feestelijk in-
bedrijfstelling op 25 april j.l. De restauratie, uitgevoerd door Bart 
Nieuwenhuijs c.s. is op de voet gevolgd door fotograaf Wim Giebels 
uit Westzaan. In het Dagblad Zaanstreek verscheen in de tweede 
helft van 2008 wekelijks een bericht over de molen. Het heeft gere-
sulteerd in een uitzonderlijk fraai om niet te zeggen excellent kijk- en 
leesboek. Je zou haast zeggen dat de betrokken er hun ziel en hun 
zaligheid in hebben gelegd. Wie dit te ver gaan vindt mag het ver-
vangen door hun beste kunnen en kennen. 
Het boek is duidelijk bestemd voor een heel breed publiek, maar de 
tekst is zo knap samengesteld dat een doorgewinterde molenkenner 
er ook wel door gegrepen zal worden. Woord en beeld maken geven 
een impressie van mensenwerk op hoog niveau, onverschillig of dit 
van de fotograaf (Wim Giebels), de redacteur (Jan van der Werff), 
dan wel de molenmaker (Bart Nieuwenhuijs) is. Vormgeving en ver-
zorging getuigen van grote klasse.
Vooral het doen van mensen staat centraal; het werk in uitvoering, 
waarbij men zowel het ene als het andere mag beklemtonen. Het fo-
towerk (vrijwel alles in full colour) is schitterend van kwaliteit, ook qua 
weergave. Meer dan de helft van de beschikbare ruimte is gevuld 
met afbeeldingen. Het maakt het boek tot een lust voor het oog. 
Hooguit komen de techneuten minder aan hun technische trekken 
dan ze zouden willen, de kammentellers zogezegd. Het had trou-
wens misschien wel nuttig geweest om een doorsnedetekening van 
een pelmolen op te nemen, bijvoorbeeld de schitterende tekening 
van molenmaker Ulle, waarmee plaatjes voor nieuwsgierige mensen 
zonder veel molenkennis op hun plaats zouden vallen. Aan de an-
dere kant kan men het ook opvatten als een aansporing om alles 
eens ‘life’ te zien. Groninger molenliefhebbers zullen de opmerking 
dat Het Prinsenhof de enige werkende pelmolen ter wereld is op zijn 
minst aanvechtbaar vinden. Is de oorspronkelijk kromme middelbalk 
wel een balk uit één stuk geweest? Tweedelige lange spruiten kwa-
men ook voor, hetzij door herstel, hetzij zelfs bij de bouw al nieuw zo 
gemaakt. 

Deze opmerkingen doen aan de kwa-
liteit van het boek niets af. Zeker voor 
een molenliefhebber is het haast mee-
slepend te noemen. Het zal niet meeval-
len om een boek van hetzelfde niveau 
te vinden, laat staan hoger, over de 
restauratie van één molen. Gelet op de 
kwaliteit mag het boek zelfs goedkoop 
worden genoemd. Een molenliefhebber 
die dit laat liggen mist echt iets om niet 
te zeggen veel. jsb.

- A D V E R T E N T I E -

Wim Giebels; Bart Nieuwenhuijs; 
Jan van der Werff: Het Prinsenhof - 
Een bijzondere restauratie van de 
enige pelmolen in de Zaanstreek. 
(Westzaan 2009), 96 pag.; ingebon-
den, geïllustreerd (f.c.).

Het boek is te bestellen bij: WG 
productions, Kerkbuurt 1, 1551 AB 
Westzaan, tel. 06-55147892, e-mail 
wim@wgproductions.nl door het 
over  maken van € 17,90 + € 2,- ver-
zendkosten, totaal € 19,90 op rek.
no. 7290288 t.n.v. WG Productions 
te Westzaan onder vermelding van 
naam en adres. 
Verder is het boek te koop bij het 
Molenmuseum, ZaansMuseum en di-
verse boekwinkels in de Zaanstreek.

- P A P I E R M O L E N -



BON

M O L E N W E R E L D 
gaat voor u OPEN!!!!
   en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
   en
nog korting toe!!! 
Al tien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden 
molenliefhebbers met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan 120 nummers en ELF JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 
Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement het boek Molenaarsverleden 
ter waarde van € 12,50 cadeau! Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina’s. 

Bovendien kost u een abonnement over 2009 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op drie manieren:

1. Door het nemen van een abonnement. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het 
lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
  Overig Europa: € 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
  Overige landen op aanvraag. 
  De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.
Donateurs van de Stichting Molenwereld in Nederland ontvan gen het blad gratis bij een minimum-donatie van € 62,50.

3. Door een cadeau-abonnement.
U kunt ook een abonnement cadeau doen. U geeft dan via onderstaande bon aan wie u de ‘MOLENWE RELD’  wilt toesturen en met ingang van 
wanneer. Na ontvangst van het abonnementsbedrag sturen wij u een cadeaubon voor de ontvanger. 

Een cadeau-abonnement kan voor een heel of voor een half jaar aangegaan worden. 
De prijs voor een heel jaar is € 49,-, voor een half jaar € 24,50. Na afloop van de periode wordt het cadeau-abonnement 
automa tisch door ons beëindigd. 

B O N
“JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘MOLENWE RELD’ .
“volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2009 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2008 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

“JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van € ........ Ik maak mijn donatie over op Postbankrek. 4506935 of 
Rabobankrek.no 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

“JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:

Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode: ................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................

met ingang van ........................................................... voor een periode van een half/heel2 jaar

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar3 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................
           Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode: .................................... Plaats: ............................................................................................................................................................................................

Deze bon of een kopie ervan kan, inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2, 3. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

❑
❑

❑

❑

✂
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g
To r e n l a a n  10
2 215  RW  V o o r h o u t

Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

Wij herstellen en onderhouden molens in 
Rijnland. Al onze molens worden door 
vrijwillige molenaars bemalen, waarbij wij 
ernaar streven om deze molens zo mogelijk 
en zo nodig in te kunnen zetten voor de 
bemaling. 

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke Hollandse 
landschap voor nu en later. Bij dat landschap 
horen de molen en hun omgeving.

“Molens Rijnland” is een uitgave van de 
Rijnlandse Molenstichting en verschijnt 
eens per kwartaal in het maandblad 
“Molenwereld”. 

Cok Witteman
  en de 

Waterloosmolen

Cok Witteman is geboren in augustus 1946 als kleinzoon 

van Jaap Hoogenboom, de laatste beroepsmolenaar 

van de Waterloosmolen. Toen opa op de molen maalde 

waren de broers Theo, Leo en Cok Witteman vaak bij hem 

op de molen en Cok heeft als klein kind nog vaak in de 

krib in de bedstee geslapen. Cok’s ouders hebben altijd 

vlakbij de molen gewoond in de Waterloospolder. Cok 

zelf was van 1971 tot april 2008 vrijwillig molenaar op de 

Waterloosmolen en is dat nu op de Buurtermolen.
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Toen opa overleed op 26 oktober 
1965 kwam Leo Witteman tot 1971 

op de Waterloosmolen. Leo, die al jaren 
molenaar is op de Nekkermolen te Neck 
gemeente, Wormerland, is lange tijd on-
derhoudsman geweest in loondienst bij 
de Rijnlandse Molenstichting.
In 1971 nam Cok de Waterloosmolen 
over en is er tot april 2008 molenaar ge-
weest en heeft er ook lange tijd in ge-
woond. Nu is zijn zoon Hugo er de mole-
naar van en woont  er ook met zijn gezin. 
Cok woont nu in het hele kleine, maar 
zeer knusse zomerhuis, dat een aantal 
jaren terug door Leo is gebouwd.

Hersenbloeding

Toen we aan de koffie zaten en het 
over de molen hadden, konden we wel 
uren doorkletsen en uit het raam had-

Nieuwe voorzomen voor de 
Waterloosmolen, 6 mei 2009.

Vervoer van een nieuwe roede over 
het ijs van de Koppoel in februari 
1996. Dat ging heel wat makkelijker 
dan over de smalle en kronkelige 
Achterdijk.

Start van de restauratie op 
8 juli 1995 (foto J.L.J. Tersteeg).

In 1963 kwam er een 
serie zomerpostzegels 
uit naar ontwerp 
van Cor van Weele. 
De Waterloosmolen, 
toepasselijk op zijn 
zomers (overhek en 
met afgehaalde zeilen) 
prijkte ook op één van 
de zegels.
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den we het zicht op Frans Verra van de 
firma Verbij die de voorzomen aan het 
vernieuwen was. Er heerste zo een echt 
oud-Hollands molensfeertje.
Op Rijnlandse Molendag oktober 2003 
kreeg Cok tijdens een paar uurtjes hard-
lopen een hersenbloeding. Hij is nog 
thuisgekomen, weet daar echter niet 
veel meer van en is in de molen op bed 
gaan liggen en dacht echt dat het af-
gelopen was. Het ambulancepersoneel 
durfde hem niet van de slaapzolder naar 
beneden te halen. De brandweer kon 
niets uitrichten, want een raam eruit en 

met een hoogwerker een patient uit de 
molen halen gaat nu eenmaal niet. Zoon 
Hugo heeft zijn vader in de brandweer-
greep de steile molentrap afgesjouwd.
Op 6 februari 2004 kwam Cok weer wat 
bij de mensen en na een risicovolle ope-
ratie gaat het onder de huidige omstan-
digheden heel goed met hem. Het be-
malen van de Buurtermolen bevalt hem 
nog steeds goed. Cok is al jaren tech-
nisch onderhoudsmedewerker bij het 
Sportfondsenbad te Roelofarendsveen 
en bij de daarbij behorende sporthal.

Opa Jaap Hoogenboom bij het scheprad van de molen (foto A. Bicker Caarten).

De Waterloosmolen in de sneeuw (foto Bart Dooren).

Opa 

Zijn opa Jaap Hoogenboom stamt van 
moederszijde uit de molenaarsfamilie 
Cozijn. Jaap is geboren op 2 januari 1886 
in Roelofarendsveen. Als jongen van 15 
jaar kwam hij op de Mopmolen van zijn 
grootvader Piet Cozijn. Hij hielp zijn opa 
8 jaar met de bemaling van de Veender 
en Lijkerpolder buiten de bedijking. 
Daarna werd Jaap landarbeider en be-
maalde daarbij ook het vijzelmolentje 
van de Leendert den Boerspolder bij de 
Hanepoel.
Vanaf 1 mei 1915 tot 1958, toen er een 
gemaal werd geplaatst, was Jaap be-
roepsmolenaar op de Waterloosmolen 

Voorzitter Loek Dijkman van de 
Rijnlandse Molenstichting onthult 
aan de Waterloosmolen een plaquette 
van oprichter A. Bicker Caarten. 
De molen nam bij Bicker Caarten 
een speciale plaats, vertolkt in het 
schitterende boekje In Holland staat een 
molen.

De Waterloosmolen doet zijn naam 
weer eer aan (foto jsb, 21 juni 1997).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

❏ Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
 Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 
 ❏  e 20,- (minimum bijdrage)
 
 ❏  e ............ (door uzelf vast te stellen)

p.s. giften en donaties aan de Rijnlandse Molenstichting zijn aftrekbaar van 
uw inkomstenbelasting.

Naam: .......................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Postcode: ..................................     Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: 

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E 
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout

Laat de
 

molens 

draaien

De molen is sinds 1965 in eigendom 
van de Rijnlandse Molenstichting.
De Waterloosmolen bemaalt de 
Waterloospolder opp. 147 ha.

De vlucht is ruim 22,5 meter en is 
Oudhollands opgehekt.

Het scheprad heeft een diameter van 
5,41 m; bladbreedte 35 cm (was 43 cm); 
de krimp is 40 cm breed (was 53 cm).

De molen is permanent bewoond.

en tot zijn dood op 26 oktober 1965 is hij 
gewoon door blijven malen; de laatste 
jaren geassisteerd door Theo, Leo en 
later ook Cok. In de twee eeuwen voor 
Jaap zijn er maar vijf andere molenaars 
op de Waterloos geweest, dat betekent 
dat ze er gemiddeld 33 jaar molenaar 
zijn geweest. Kennelijk een goede mo-
len. De palingvangst zal er wel mede oor-
zaak van zijn. Voor Jaap Hoogenboom 
bemaalde Tinus van Kins  van april 1872 
tot 1 mei 1915. Hij was de zoon van de 
molenaar van de Hoogmadese wipmo-
len. Van 1855 tot april 1872 was Pieter 
van de Kerkhof er molenaar. Een zus van 
Cok, Marjan, woont met haar man Jos 
van der Donk op de Googermolen, een 
van de grootste stenen watermolens van 
het land.
Een zoon van opa Jaap is jaren mole-
naar geweest op de Boterhuismolen 
te Warmond, nu is diens zoon Jan 
Hoogenboom er al jaren molenaar. Jan 
was molenmakersknecht bij de firma 
Verbij en is nu zelfstandig molenmaker 
c.q. aannemer.

De polder en zijn molen

De Waterloospolder, vroeger Zeven-
huizer  polder geheten, valt onder het 
dorp Rijpwetering (gemeente Kaag 
en Braassem) en een stukje in het 
dorp Warmond (gem. Teijlingen). De 
Waterloospolder met omliggende pol-
ders behoren tot de mooiste molenland-
schappen van Nederland. Voor de stich-
ting van de Waterloospolder in 1636 was 
er sprake van 7 kleine poldertjes, die er 
waarschijnlijk in de 16e eeuw al waren. 
Ze zullen, zoals in Rijnland in het begin 
gebruikelijk was, met hand- en paarden-
molentjes zijn bemalen. Op de kaart van 
Floris Balthazar uit 1615 staan er al 5 wind-
molentjes getekend. Bij de stichting van 
de polder in 1636 werd er een wipmolen 
gebouwd.
In 1775 werd de molen door zware storm 
zodanig beschadigd dat er een nieuwe  
moest worden gebouwd. Molenmaker 
Joost Timmers uit Oude Wetering bouw-
de die. Op 26 januari 1775 was de aan-
besteding en op 16 maart 1775 werd hij 
maalvaardig opgeleverd;  dat is binnen 
twee maanden. Hij deed dit voor 2800 

gulden en voor de snelle oplevering 
kreeg hij nog eens 65 gulden extra. De 
nieuwe molen werd een achtkante mo-
len, die op 25 juni 1857 verbrandde. Het 
verhaal gaat dat schilders op de tussen-
zolder gingen schaften en de molenaar 
had daar hooi voor de geiten opgesla-
gen. Door onvoorzichtig roken ontstond 
de brand. Toen werd de huidige molen 
gebouwd, weer door een Joost Timmers, 
maar nu voor 11.000 gulden. Het grootste 
deel van de veldmuren en watergang 
van de afgebrande molen waren nog 
goed.

Restauratie

Door polderpeilverlaging had het schep-
rad onvoldoende tasting en men had 
plannen om hem te vervijzelen. Gelukkig 
wijzigde men dit plan later en besloot 
men het scheprad te verlagen. Dit was 
een gigantische klus. Toen de plannen in 
voorbereiding waren en er contact werd 
opgenomen met de ambtenaren van de 
gemeente Alkemade had een van hen 
voorgesteld om de molen maar op te 
geven. Dit zou volgens hem te veel geld 
kosten. Gelukkig dat onze Stichting geen 
enkele molen laat vallen. Er staat nu nog 
steeds een schitterende gerestaureerde 
en zelfs maalvaardige molen. De restau-
ratie was in 1997 voltooid. Het scheprad 
heeft nu een opvoerhoogte van ca 1,90 
m en dat gaat boven verwachting. De 
molen maalt weer als vanouds.

De ingebruikstelling van de 
gerestaureerde molen op 21 juni 1997 
(foto jsb).

Ook constructief betekende de restau-
ratie van 1996 een grote ingreep, zoals 
het aanscherven van twee achtkant-
stijlen (foto L. Vellekoop, juni 1996).
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MOLENSTEENMAKERIJ

Voor de beste kunstmaalstenen als ook blauwe 
basaltlavanmaalstenen.

Tevens wrijfstenen, kweernen (romeins model)
demonstratiestenen (doorsnede: 10, 15 of 20 cm.)

en huishoudmolens.
Zeer snel en vakkundig scherpen van uw molenstenen en 

maaltechnische adviezen.

Werkplaats: Rijksweg 146 6586 AB Plasmolen, Nederland
Telefoon: 024-696 36 54 / Fax: 024-696 36 57

GSM: 0653667686 / E-mail: molensteenmakerij@planet.nl

- A D V E R T E N T I E S -
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50 Jaar Wat Zwitserland is zonder bergen is Rijnland 

zonder molens. Nu valt het niet mee om de bergen uit 

Z witserland te verwijderen. Maar met de molens in 

Rijnland ging het wel de verkeerde kant op. Dàt ze niet 

verdwenen zijn of anderszins gemaltraiteerd is voor een niet 

gering deel te danken aan de Rijnlandse Molenstichting 

die dit jaar het vijftigjarig bestaan viert. Daardoor is 

Rijnland nog steeds een van de molenrijkste gebieden van 

Nederland. Reden te over om ter gelegenheid van dit 

jubileum stil te staan bij het reilen van deze stichting, een 

stichting die weet van wind in de zeilen en dooie vlagen.

De aanleg van de HSL en de 
verbreding van de A4 betekende 
haast het functionele einde van de 
Moppemolen. Doordat de Rijnlandse 
Molenstichting een duiker ‘regelde’ 
behoudt de schitterende molen zijn 
bemalingsfunctie (foto Bart Dooren). 

Vijf eeuwen lang domineerden windmo-
lens de bemaling van laag Nederland. 
Op 9 maart 1776 kwam in Rotterdam 
voor het eerst een stoommachine in 
beweging voor bemaling. Het zou nog 
lang duren aleer stoomgemalen wer-
kelijk concurrenten zouden worden van 
de windmolens. Dat gebeurt op grotere 

schaal eigenlijk pas na 1865 toen de 
combinatie van stoommachine en cen-
trifugaalpomp een gouden greep bleek. 
Vooral na 1875 gaat het hard: molens 
sneuvelen bij bosjes. Stoommachines 
waren goed voor grote vermogens, 
maar niet altijd efficiënt. Bovendien 
bleef de brandstof lang relatief kostbaar. 
Latere krachtbronnen als verbrandings- 
en elektromotoren hieven bezwaren van 
de stoommachines op en dat leidde tot 
nieuwe sloopgolven onder de molens.
De dure stoombemaling deed het in 
eerste instantie opvallend goed waar 
schaalvergroting mogelijk was. De (gro-
tere) droogmakerijen werden vaak be-
malen met (meerdere) molengangen, 
welke alle konden worden opgeruimd 

na de stichting van een enkel of en-
kele gemalen. Ook in Rijnland waren 
zulke droogmakerijen als Nieuwkoop-
Zevenhoven met maar liefst 27 molens 
of de Hazerswoudse droogmakerij (15 
molens). Daar is geen molen meer 
te vinden, hooguit schamele restan-
ten. De nieuwe droogmakerijen als de 
Haarlemmermeer kregen uiteraard di-
rect stoomgemalen, al ging daar in de 
Haarlemmermeer nog een hele discus-
sie aan vooraf waarin uiteindelijk de 
stem van koning Willem II de doorslag 
gaf.
Uiteraard kreeg mechanische bemaling 
ook zijn kans waar de windbemaling on-
voldoende capaciteit had, want ook 
dat kwam voor. 
Ook het bodemgebruik was van in-
vloed. Akkerbouw en tuinbouw stelden 
hogere eisen aan de grondwaterstand 
dan veeteelt. Het is dan ook geen won-
der dat de bollenstreek in Rijnland re-
latief molenarm is. De dwingende peil-
beheersing werkte afschaffing van de 
kwetsbare windbemaling in de hand. 
Windbemaling kon zich daarentegen 
redelijk goed handhaven in het veen-
weidegebied met betrekkelijk kleine, 
niet al te diepe polders, die minder 
kwetsbaar waren voor de waterstand. 
Daar kwam nog wat bij. Men wist maar 
al te goed dat je niet kon malen met de 
wind van gisteren. Maar het was ook 
niet mogelijk om vandaag te malen 
met de wind die pas volgende week 
zou komen. Daarom was het waterop-
voerwerktuig met de molen vaak flink 
overgedimensioneerd zodat, als het 
maar waaien wilde, de polder relatief 
snel uit het water was. Verder waren de 
energiedragers als kolen, olie en elektri-
citeit in de eerste helft van de twintigste 
eeuw relatief duur terwijl de wind nog 
altijd gratis was. 
Toch waren windmolens duidelijk op 
hun retour. Velen zagen dit met lede 
ogen aan en dit leidde in 1923 tot de 
oprichting van de Vereeniging De 
Hollandsche Molen, vereniging tot be-
houd van molens in Nederland. Men 
begreep toen maar al te goed dat dit 
behoud alleen kans van slagen had als 
de molen zijn taak kon blijven vervullen. 
Hij moest dus ‘weerbaarder’ gemaakt 
worden. Dat bleek te kunnen door o.a. 
wiekverbetering waardoor het rende-
ment van de molen toenam. Vooral 
de Leidse polderopzichter A.J. Dekker 
maakte met zijn stroomlijnsysteem naam 
en het werd dan ook - niet toevallig - in 
Rijnland veel toegepast. Het succes met 
verdekkering leidde er zelfs toe dat weer 
nieuwe, zelfs grote, molens gebouwd 
werden, zij het met afbraakmateriaal 
van anderen. In Rijnland zijn zo in 1929 
de Benthuizer Bovenmolen 
nieuw gebouwd en in 
1934 de nog bestaan-
de Veendermolen bij 
Roelofarendsveen. 
Dit vertrouwen in de 
windmolen werd 
in de oorlog be-

Van de grote molenpolders als de Hazerswoudse droogmakerij met vijftien 
molens is vrijwel niets overgebleven; ze werden in 1913/1914 alle gesloopt.
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loond. Polders die nog een windmolen 
hadden kon onbekommerd gebruik blij-
ven maken van de wind terwijl de me-
chanisch bemalen polders worstelden 
met brandstofgebrek. De bezetter dacht 
die brandstof elders beter te kunnen ge-
bruiken. Al met al zijn er in de jaren der-
tig van de twintigste eeuw in Rijnland 
relatief weinig molens gesloopt en wat 
er stond was volop in bedrijf. Daardoor 
bleef Rijnland een van de laatste ‘mo-
lenparadijzen’ van Nederland. Overal 
wenkten wieken, behalve dan in de rela-
tief watermolenarme bollenstreek of de 
vrijwel molenloze gebieden van de grote 
polders en droogmakerijen. 

Ruilverkaveling

Wie dacht dat het pleit gewonnen was 
kwam bedrogen uit. Na en door de oor-
log gaat de hele zaak grondig op zijn 
kop. Lonen en prijzen gaan explosief 
omhoog, waardoor de kosten van wind-
bemaling snel stijgen. 
Verder verstedelijkt de omgeving van 
Leiden in hoog tempo. Polders wor den vol-
gebouwd en daar zijn geen molens meer 
nodig. Zo worden de Gasthuismolen in 
Leiden en de Zijdemolen in Leidschendam 
gesloopt. Infrastructurele werken werpen 
hun schaduw vooruit zoals rijkweg 4a. 
Meer dan tevoren komen nu de nog zo 
talrijke molens in Rijnland op het hellend 
vlak terecht. Ook infrastructurele voor-
zieningen dreigen slachtoffers te maken. 
Al op 15 juni 1956 vraagt het Tweede 
Kamerlid mr. K. Van Rijckevorsel aan de 
regering naar de gevolgen van het aan-
leggen van rijksweg 4a voor het molen-
landschap. Staatssecretaris Höppener 
antwoordt op 14 mei 1957 het verdwijnen 

De in 1830 gebouwde watermolen van de Veenderpolder aan de Wijde Aa werd 
in 1926 grotendeels gesloopt nadat de vijzel motoraandrijving kreeg. Het leek 
uitgesloten dat hier ooit nog op de wind gemalen zou worden. 

De molenrevival kort voor de oorlog (en problemen met de motor) zorgden 
ervoor dat er toch weer een nieuwe molen kwam, gebouwd op de gemetselde 
voet van zijn voorganger. Op 10 december 1934 werd de nieuwe Veendermolen in 
gebruik gesteld. De molen is een sieraad voor het landschap, zowel vanaf het land 
als vanaf het water; een der mooist gelegen watermolens van Nederland.

De Zwanburger molen was de 
‘eersteling’ van de Rijnlandse 
Molenstichting.
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van deze molens moet worden tegenge-
gaan. Uiteindelijk zal rijksweg 4a (de A 4) 
de ‘molensnelweg van Nederland’ zijn.
Niet alleen de rijksweg dreigt roet in het 
eten te gooien. In het veeteeltgebied 
wordt rationalisatie van het boerenbe-
drijf belangrijker. Een betere peilbeheer-
sing is er een onderdeel van. De in 1935 
opgerichte Cultuurtechnische Dienst 
(vanaf 1978 Landinrichtingsdienst) van 
het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening achtte een ruilver-
kaveling in het Adegebied noodzake-
lijk, het gebied dat ook doorsneden zou 
worden door rijksweg 4a. De windbema-
ling domineerde nog in dat gebied. Er 
waren niet minder dan 16 molens nog 
in bedrijf. In augustus 1956 publiceerden 
ir. H.G. Kuipéri, hoofdingenieur-directeur 
van de CTD en ir. H. van Rossum, hoofd 
van de sectie waterbouwkunde van de 
centrale directie van de CD (het latere 
Tweede Kamerlid) hun visie in het blad 
Waterschapsbelangen. Hoewel de au-
teurs oog hadden voor de rol van de 

molens, ook in het landschap was hun 
conclusie: ‘Uit landbouwkundige over-
wegingen is het noodzakelijk om de nog 
bestaande windbemaling en dus het 
overgrote deel van de nog bestaande 
oudhollandse molens (...) te vervangen 
door bemaling door bemaling met mo-
torische energie.’ Dat is duidelijke taal.
De Hollandsche Molen neemt de zaak 
hoog op en brengt in mei 1957 zelfs 
een extra nummer van haar orgaan 
Molennieuws uit, gewijd aan deze kwes-
tie: ‘Molenschoon ten N.O. van Leiden 
bedreigd’. Maar men was al eerder op 
de barricaden gegaan en niet alleen 
de vereniging. In het decembernummer 
(1956) van Waterschapsbelangen rea-
geren ir. W. Koster en ir. A.G. Bruggeman 
van de Provinciale Waterstaat van Zuid-
Holland. Volgens hen staan er onjuist-
heden in het artikel en zijn de molens 
tot maar in staat als aangegeven. Zo 
komt de CTD met een vermogen van 
1,5 à 2 m3/min. per 100 ha voor een mo-
len, maar volgen Koster en Bruggeman 
is dit 8,5 m3/min. per 100 ha en het kan 
zelfs oplopen tot 10 m3/min. per 100 
ha. In het januarinummer 1957 van 
Waterschapsbelangen komt voorzitter 
Stokhuyzen van De Hollandsche Molen 
met een reactie. Ook hij valt de conclu-
sies van de CTD aan. 
In maart 1957 wordt de jaarvergadering 
van De Hollandsche Molen gehouden. 
Daar maakt A. Bicker Caarten met ‘licht-
beelden’ duidelijk wat er allemaal op 
het spel staat. Diezelfde maand gaat er 
ook een brief uit van de Vereniging naar 
de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen waarin gevraagd wordt 
of hij zijn invloed wil aanwenden om toch 
maar zoveel mogelijk molens in bedrijf te 
houden en dat ook financieel mogelijk 
te maken. Want er zijn nog verbeterin-
gen mogelijk. Zo wordt voorgesteld het 
scheprad van de Waterloosmolen te ver-
diepen. Dat zal ook inderdaad gebeu-
ren, maar laat nog wel veertig jaar op 
zich wachten!

Provincie

Een ding is wel duidelijk: er moet wat ge-
beuren, anders gaan er koppen en kap-
pen rollen! Dat de windbemaling onder 
druk staat is wel duidelijk. Moeten de 
buiten bedrijf komende molens, net als 
voor de oorlog, dan maar gesloopt wor-
den? Dat gevaar is beslist niet helemaal 
denkbeeldig, vooral omdat een vang-

De Dikke Molen bij Zwammerdam is 
een van de molens die door het 
niet tot overeenstemming 
komen over de vraagprijs 
met het waterschap niet 
werd overgenomen 
door de Rijnlandse 
Molenstichting 
(foto D. Kenbeek,
1 maart 2006).
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De Stommeermolen bij Aalsmeer was een mooie huls voor het elektrische 
gemaal van de polder. De polder kreeg een nieuw gemaal, waardoor de 
centrifugaalpomp in de molen niet meer nodig was. Die pomp ging eruit en 
de molen kreeg weer een functionele vijzel; niet alleen dat, ook het interieur 
werd in stijl gereconstrueerd. De Stommeermolen hoort bij de meest draaiende 
molens van Nederland en is het domicilie van Jan Hofstra, de Zuid-Hollandse 
provincieambtenaar die de technische vader is van veel grote en ingrijpende 
restauraties aan molens van de stichting gedurende de laatste decennia 
(foto J. Hofstra).

net onder de molens ontbreekt. Zelfs de 
Monumentenwet is nog toekomstmuziek. 
Nu voert de provincie Zuid-Holland sinds 
mensenheugenis een actief en doeltref-
fend molenbeleid. Niet voor niets is de 
provincie met stip de molenrijkste van 
Nederland. Op 20 juli 1948 besloten GS 
tot het instellen van een provinciale mo-
lencommissie die Gedeputeerde Staten 
‘van advies zou dienen over alle vragen, 
betrekking hebbende op de wenselijk-
heid en de mogelijkheid van het behoud 
van de thans nog in Zuid-Holland aan-
wezige polderwindmolens’.
Juist dat ontbreken van een vang-
net baart kopzorgen. Op 12 oktober 
1956 oppert ir. H.G. Kuipéri (dezelfde 

man als de auteur van het artikel in 
Waterschapsbelangen!) binnen de pro-
vinciale molencommissie het idee om 
een provinciaal orgaan in het leven te 
roepen dat al de molens die in Zuid-
Holland die behouden zouden moeten 
blijven onder zijn hoede zou nemen. 
Vervolgens bespreekt de provinciale 
commissie het idee van Kuipéri op 8 
maart 1957. De discussie spitst zich toe 
op de vraag of er één molenstichting 
voor de hele provincie moet komen dan 
wel meerdere regionale molenstichtin-
gen. Op 21 november 1957 valt dan het 
besluit om allereerst in het Adegebied 
met zijn dan zo sterk bedreigde molens 
een regionale molenstichting op te rich-

ten. Twee leden van de commissie, mr. 
S.J. Fockema Andreae, de secretaris van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
en A. Bicker Caarten zijn bereid de kar te 
gaan trekken.
De dreigende buitengebruikstelling van 
de watermolens leidt in de Verenigde 
Vergadering van Rijnland op 5 maart 
1958 tot de vraag of deze molens in de 
toekomst niet van belang zouden kun-
nen zijn als noodbemaling. Dijkgraaf en 
Hoogheemraden stellen zich achter deze 
suggestie. Zo gaat het stapje bij stapje 
verder. De Provinciale Molencommissie 
vraagt in juli 1958 bij Gedeputeerde 
Staten financiële steun voor de molens 
die de op te richten stichting onder haar 
hoede zal krijgen. Op 6 oktober ant-
woordt GS dat de stichting 25% van de 
totale onderhoudskosten tot een maxi-
mum van ƒ 400,- per molen voor maxi-
maal vijf molens kan krijgen. 

Oprichting 

Inmiddels is dan op 4 december 1958 
een voorlopig bestuur gevormd voor 
de Rijnlandse Molenstichting in oprich-
ting met mr. E.E. Menten uit Warmond 
als voorzitter. Met nadruk wordt gesteld 
dat de verwerven molens in bedrijfs-
vaardige staat moeten blijven dan wel 
worden gebracht. Het loopt zodoen-
de als een rode draad door vijftig jaar 
Rijnlandse Molenstichting heen. Op 11 

De molen van de Westbroekpolder 
bij Zoeterwoude in juli 1968. Na 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst 
dachten velen dat de molen via 
de Rijnlandse Molenstichting snel 
gerestaureerd zou worden, naar bleek, 
vergeefs.
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maart 1959 wordt dan ten overstaan 
van notaris Van Eck de oprichtingsacte 
getekend: de Rijnlandse Molenstichting 
is een feit. Het bestuur van de stichting 
bestaat uit vertegenwoordigers van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
de gemeenten in het Adegebied, De 
Hollandsche Molen en een aantal orga-
nisaties uit de regio die elk een vertegen-
woordiger in het bestuur van de stichting 
benoemen. Het net was er, nu de vissen 
nog.

Molens 

Kort voor de oprichting van de 
stichting was de bemaling van de 
Zwanburgerpolder overgenomen door 
een elektrisch gemaal dat op 19 sep-
tember 1958 in gebruik werd gesteld. 
Bij die gelegenheid sprak wethouder 
Vergeer de wens uit dat de molen, die 
wegens een onbetrouwbare bovenas 
was stilgezet, behouden kon blijven. 
Menten, de eerste voorzitter van de 
Rijnlandse Molenstichting en wonend 
in Warmond slaagde erin een regeling 
met het polderbestuur te treffen. De mo-
lenstichting nam de Zwanburger molen 
voor ƒ 1,- over en verplichtte zich de mo-
len in maalvaardige staat te herstellen. 
Het jaar erop maalde de molen weer. 
Dat kwam goed uit, want de molen was 
nauwelijks klaar of er volgende een peri-
ode met groot waterbezwaar. In de strijd 
tegen dit water speelde de molen een 
fors partijtje mee tot grote dankbaarheid 
bij de ingelanden van de polder. De be-
wandelde weg bleek een wijze oplos-
sing. Dat zou niet voor het laatst zijn. 
De jonge stichting beschikte nauwe-
lijks over eigen middelen. Geld voor de 
aankoop van molens was er eigenlijk 
niet. Eén gulden kon er wel af. Zo werd 
al snel na de Zwanburger molen de 
Hoogewegse molen bij Noordwijk als 
tweede molen overgenomen, ook weer 
voor een gulden. Dankzij gemeente-
lijk steun, zowel van Noordwijk als van 
Voorhout, de vestigingsplaats van het 
polderbestuur, kon de molen toch snel 
worden gerestaureerd. 
Het bleek een ernstige handicap dat de 
aankoop van molens niet subsidiabel 
was. De stichting had eenvoudig weg 
niet de mogelijkheid om meer dan een 
symbolisch bedrag voor een molen op 
tafel te leggen. Men was daarom af-
hankelijk van de welwillendheid van een 
waterschapsbestuur. Soms kon men de 
toevlucht nemen tot een ‘alternatieve 
route’. Zo koopt de stichting in 1967 de 
Blauwe Molen bij Rijpwetering van de 
polder, maar die last kan men eigenlijk 
niet aan. Daarom wordt de molen in 1968 
voor 12.000 gulden doorverkocht aan de 
Stichting Stad en Landschap van Zuid-
Holland. Toch blijft de molen in volledig 
beheer bij de Rijnlandse Molenstichting 
die bijna dertig jaar later de molen als-
nog in eigendom verwerft.
De Barremolen in Zoeterwoude wordt, 
evenals de Blauwe Molen, in 1967 aan-

Leiden in 1959, het jaar waarin de 
Rijnlandse Molenstichting werd opgericht. 
Het polderland overheerst nog. 

Leiden, veertig jaar later. De stad heeft zich als een 
olievlek uitgebreid over de polders. 
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gekocht, maar in 1971doorgesluisd naar 
Heineken Brouwerijen NV. Het gaat per 
slot toch om het structureel veilig stellen 
van molens. Dat hoeft niet per se door 
de Rijnlandse Molenstichting alleen.
In de praktijk bleek het niet subsidiabel 
zijn van de aankoop van molens steeds 
weer een bottleneck. Zodra een parti-
culier bereid was om een flink bedrag 
op tafel te leggen voor een molen en 
het waterschapsbestuur bezweek voor 
de pecunia dan had de Rijnlandse 
Molenstichting het nakijken. Nu wil het 
niet zeggen dat een molen in particu-
liere handen per definitie verkeerd uit-
pakt voor een molen. Soms gaat het 
uitstekend, soms minder. Dat betreft niet 
alleen de molen op zich, maar ook de 
entourage.
Toch is het aantal molens dat in particu-
lier bezit raakt gering. Rijnland telt op dit 
moment 81 watermolens, waarvan er vijf 
particulier bezit zijn. Eén ervan behoort 
bij een particuliere polder, de vier ande-
ren zijn door waterschappen afgestoten 
en verkocht aan particulieren. 

Verwerving

Ondanks alle geldzorgen groeit het aan-
tal molens in eigendom gestaag, zoals 
blijkt uit onderstaande tabel. Het betreft 
alleen de molens die nu eigendom van 
de stichting zijn.
 

 Verwerving Totaal
   1959 - 1963: 8 8
   1964 - 1968: 5 13
   1969 - 1973:  6 19
   1974 - 1978: 7 26
   1979 - 1983: 3 29
   1984 - 1988: 7 36
   1989 - 1993: 3 39
   1994 - 1998: 1 40
   1999 - 2003: 2 42
   2004 - 2008: 1 43

Aanvankelijk betreft het vooral molens 
in het Adegebied, al snel komen er ook 
molens ten zuiden van de Rijn bij, ter-
wijl men in 1988 de eerste molen in het 
Noord-Hollandse deel van Rijnland ver-
werft: de Stommeermolen bij Aalsmeer.
Er zijn ook molens die wel geen eigen-
dom van de stichting zijn, maar waar 
de Rijnlandse Molenstichting toch een 
stevige vinger in de pap had. Zo is de 
Stichting Molenviergang Aarlanderveen, 
sinds 1966 eigenaar van deze viergang, 
op 1 oktober 1962 opgericht op instigatie 
van de Rijnlandse Molenstichting. 

Molenrijk Rijnland

Het gebied van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland telt op dit moment 81 wa-
termolens, waarvan 11 in Noord-Holland 

en 70 in Zuid-Holland. De eigendom is als 
volgt verdeeld:

Rijnlandse Molenstichting 43
Andere stichtingen of verenigingen 8
Hoogheemraadschap 3
Provincie 3
Gemeenten 19
Particulier 5
 
Totaal 81

Daarnaast zijn er ook nog een 20-tal 
duidelijk herkenbare watermolenrestan-
ten terug te vinden, om maar te zwijgen 
over ondergrondse relicten. De herken-
bare restanten variëren van complete 
rompen (van de molen van de polder 
Westbroek in Zoeterwoude) tot stompen. 
Ook al hebben deze molens de karakte-
ristieke molenschoonheid verloren dan 
neemt dat niet weg dat er toch heel wat 
opmerkelijks onder is, zoals de Benthuizer 
Bovenmolen, de witte romp langs de 
N11 waar met elektriciteitsopwekking is 
geëxperimenteerd of de Gnephoekse 
molen met zijn oude bemalingsinstalla-
tie. Het meeste ervan is onbeschermd 
en dus vogelvrij. Wel beschermd is de 
genoemde Westbroekse molen met 
zijn merkwaardige waterlopen. Toen 
deze molen omstreeks 1972 op de rijks-
monumentenlijst werd geplaatst dach-
ten veel molenliefhebbers dat hij wel 
snel zou overgaan naar de Rijnlandse 
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De Oudehofmolen in Oegstgeest 
is zowel monument als 
‘tuinkabouter’. Enerzijds is hij 
een ijkpunt in de geschiedenis van 
zijn domein, anderzijds niet meer 
dan ornament. Peilverschil is er 
niet meer. 
De molen roert in zijn vijver, 
meer niet (foto G. Barendse, 
14 september 2008).

Molenstichting en gerestaureerd zou wor-
den. Die verwachtingen kwamen niet 
uit, waarbij waarschijnlijk ook de aan -
schafprijs de grote spelbreker was.

Verstedelijking

Aanvankelijk draaide het om de mo-
lens in het Ade-gebied, molens die 
door stilstand werden bedreigd. Als 
het ‘vangnet’ functioneerde dan wa-
ren de problemen opgelost. De molens 
waren ‘behouden’ zoals dat toen werd 
genoemd. Al snel bleek dat er meer 
aan de hand was; kort samengevat: 
de verstedelijking van de Randstad na 
de oorlog. Rijnland was het hart van de 
Randstad. Maar dat Groene Hart kwam 
nu wel sterk onder druk te staan: Leiden 
groeit als kool en van veel omringende 
dorpen, Leiderdorp, Leidschendam kan 
dat ook worden gezegd. Die groei gaat 
ten koste van het polderland en wat 
moet men met de molens die door wo-
ningbouw in de verdrukking komen. In 
de wederopbouwtijd moet alles wijken 
voor huizen. Molens die in de weg staan 

moeten maar gesloopt worden. De mo-
len van de Bosch- en Gasthuispolder in 
Leiden wordt in 1959 gesloopt, die van 
de Zijdepolder in Leidschendam volgt in 
1962. 
In datzelfde jaar, 1962, hield De Holland-
sche Molen haar jaarlijkse excursie naar 
de Leidse regio. Aangekomen bij de 
Munnikenmolen aan de Dwarswa tering 
in Leiderdorp werd verteld dat dit hele 
weidegebied tot aan Leiden toe volge-
bouwd zou gaan worden. Men kon het 
zich niet voorstellen. Nu, in 2009, is het 
nauwelijks voorstelbaar dat het allemaal 
weiland is geweest. 
Toch blijft het bij de sloop van beide 
genoemde molens. Nadien worden er, 
ondanks de oprukkende bebouwing 
geen molens meer gesloopt. Men 
laat ze staan, ook al komen ze zo te-
recht in een verstedelijkte setting die 
vreemd is aan een watermolen. Deze 
van hun oorspronkelijke plaats en 
functie vervreemde molens krijgen het 
etiket ‘tuinkabouter’ opgeplakt. In de 
opgen van molenliefhebbers zijn het 
ornamenten geworden, meer niet. De 
Oudenhofmolen in Oegstgeest is er een 
mooi voorbeeld van, maar er zijn er meer. 
De meeste van dit soort ‘tuinkabouters’ 
in Rijnland zijn gemeentelijk eigendom. 

De in 1742 gebouwde molen van de Zijdepolder in Leidschendam werd in 1962 
gesloopt. Hem zou de treurige eer vergund zijn om de laatste molen te zijn die 
in Rijnland door slopershand zou vallen (foto M. van Hoogstraten/Stichting 
Levende Molens).

Verplaatsingen

Het gaat niet alleen om woningbouw, 
maar ook om bedrijfsterreinen en infra-
structurele voorzieningen. Zeker molen-
liefhebbers vinden dat molens die op 
deze manier in de knel raken een betere 
plaats verdienen waar ze landschap-
pelijk weer tot hun recht komen en zo 
mogelijk weer een daadwerkelijke be-
malingsfunctie krijgen. Ook moet koste 
wat het koste functieverlies voorkomen 
worden. 
Zo komt er een golf molenverplaatsin-
gen op gang, vooral in het zo onder druk 
staande Groene Hart. De Rijnlandse 
Molenstichting heeft zich van het aller-
eerste begin in 1958 op het standpunt 
gesteld dat de molens functioneel moe-
ten zijn. Voor sommige molens is dat al-
leen via verplaatsing naar een betere 
plek te realiseren als ze op hun oude 
plaats de ‘aansluiting’ op wind en water 
hebben verloren. 
In Warmond was de 
molen van de Veerpolder 
veranderd in een 
‘ornament’ op een 
bedrijventerrein. 
Verplaatsing in 1981 
naar de Sprietlaak 

De molen van de Veerpolder was 
de eerste in Rijnland die vanwege 
zijn biotoop werd verplaatst. Op een 
dekschuit werd hij in zijn geheel naar 
de Hofpolder vervoerd om daar de 
plaats van een in de oorlog verdwenen 
molen in te nemen.
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op de plaats van de in de oorlog ge-
sloopte Hofmolen gaf hem een nieuwe 
functie. In Rijnland zijn inmiddels de vol-
gende molens verplaatst:

1981 Warmond Nieuwe Hofmolen, 
 ex Veerpolder (bedrijventerrein).
1999 Voorhout Hoop doet leven, 
 ex polder Kamphuizen Rijnsburg 

(bedrijventerrein).
2004 Koudekerk Lagenwaardse molen, 

ex Bospolder Leiderdorp (HSL).

De drie genoemde molens zijn door hun 
verhuizing in eigendom gekomen van de 
Rijnlandse Molenstichting. Verder staan 
er, haast letterlijk, nog enige molens in de 
‘wachtkamer’. Op het terrein van Verbij 
in Hoogmade wachten de Kalkmolen 
uit Leiderdorp en de Meerburger molen 

uit Zoeterwoude op een nieuwe stand-
plaats, terwijl recent ook besloten is om 
de Munnikenmolen uit Leiderdorp te 
verhuizen. Dat maakt dus zes molens. 
De Meerburgermolen was al eigendom 
van de Rijnlandse Molen stichting; naar 
verwachting zullen de andere twee het 
ook worden. 
Ook in het Noord-Hollandse deel van 
Rijnland zijn enige molens verplaatst 
De in 1956 in Amsterdam afgebroken 
Riekermolen bleef in Amsterdam, maar 
verhuisde Rijnland uit. De 1100 Roe van 
de Sloterbinnen- en Middelveldse ge-
combineerde polder in Amsterdam 
bleef binnen Rijnland en verhuisde in 
1962-1965 van de Haarlemmerweg naar 
het sportpark Ookmeer wegens woning-
bouw.

Restauratie

De staat van de molens op het moment 
waarop zij eigendom werden van de 
vereniging was wisselend. Er waren goed 
onderhouden molens bij, maar ook ver-
vallen exemplaren tot volslagen wrak-
ken, waarvan de toestand volslagen ho-
peloos scheen, zoals de Doeshofmolen 
bij Leiderdorp en de molen van de Klaas 
Hennepoelpolder bij Warmond. 

De Bosmolen bij Leiderdorp moest verdwijnen vanwege de aanleg van de HSL. 
Hij werd verplaatst naar de Lagenwaardse polder onder Koudekerk, waar de 
molen weer compleet maalvaardig is gemaakt (foto Verbij Hoogmade, 
27 september 2003).
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Toch waren de meeste molens recent 
nog in bedrijf geweest, zodat het aantal 
echte wrakken beperkt was en de res-
tauratiekosten daardoor niet extreem 
hoog. De kosten van de restauraties 
werden gedragen door de diverse over-
heden plus bijdragen van particuliere 
instanties. Zo ‘vertimmerde’ de stichting 
in de eerste tien jaar van haar bestaan 
bijna een half miljoen gulden aan haar 
molens. 

Bicker Caarten 

Op 22 maart 1979 neemt Bicker Caarten 
afscheid als voorzitter van de Rijnlandse 
Molenstichting. Van het begin af aan 
heeft hij deel uitgemaakt van het be-
stuur en volgde al snel mr. Menten op als 
voorzitter. Met hart en ziel is hij betrokken 
bij de Rijnlandse molens, en niet alleen 
bij die. Hij is een voortreffelijk publicist op 
molengebied en heeft veel vastgelegd 
wat anders allang vergeten zou zijn en 
niet meer te achterhalen. Dat geldt niet 
overigens niet alleen in Rijnland. Voor 
wat betreft dat gebied springen er twee 

De Meerburger molen in 
Zoeterwoude staat in de 
‘wachtkamer’ bij Verbij 
in Hoogmade. 
De plaats aan de 
Meerburgerwatering 
waar de molen kort 
geleden nog stond is 
onherkenbaar 
(foto D. Kenbeek, 
18 maart 2009).

De Doeshofmolen bij Leiderdorp was 
een uitgesproken, reddeloos schijnend 
wrak toen de stichting hem in 1962 
verwierf. De molen werd al snel 
draaivaardig gerestaureerd, maar is 
sinds enkele jaren zelfs weer compleet 
maalvaardig.
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publicaties uit: Molenleven in Rijnland 
(Leiden 1946) en In Rijnland staat een 
molen (Leiden 1960) . Het laatsgenoem-
de fotoboekje over de Waterloosmolen 
bij Rijpwetering en zijn molenaar Jaap 
Hoogenboom mag met recht een klein-
ood worden genoemd. 
Bij zijn afscheid in 1979 wordt Bicker 
Caarten benoemd tor erevoorzitter. 
Later verhuist hij naar Meppel en over-
lijdt daar op 17 april 1990. Zijn beteke-
nis voor de molens is enorm geweest en 
voor de Rijnlandse molens in het bijzon-
der. In feite is hij de geestelijke vader van 
de stichting geweest. 

Thomassen

Hij wordt in 1979 opgevolgd door ing. A. 
Thomassen, die met zijn medebestuurs-
leden meer en meer wordt geconfron-
teerd met immense problemen. Van 
meet af aan al worstelt de stichting met 
het gebrek aan eigen middelen. Men is 
dus sterk afhankelijk van overheidssubsi-
dies en goedgeefse instellingen en par-
ticulieren. Toch weet men aanvankelijk 
‘de kost bij elkaar te scharrelen’. Maar 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
stijgen de loon- en materiaalkosten weer 
explosief. 
Molens zijn kwetsbaar. Minister Klompé 
zei in 1969 bij het tienjarig bestaan van 
de stichting: “molens vormen misschien 
wel de meest kwetsbare categorie 
van ons monumentenbezit”. Ze onder-
streepte de “dagelijkse zorg voor instand-
houding en onderhoud”. Juist dat werd 
steeds moeilijker, te meer daar subsidies 
geen gelijke tred hielden met de geste-
gen kosten. Bovendien bevorderde het 
subsidiesysteem efficiënt onderhoud niet. 
Ook lagen er meer subsidieaanvragen 
dan gehonoreerd konden worden. Kort 
samengevat: de stichting raakte aan 
het eind van de twintigste eeuw in zeer 
zwaar weer. Geld voor noodzakelijk on-
derhoud, laat staan grote restauraties, 
ontbrak. Dat vond zijn weerslag in de 
molens. Her en der werden molens kaal-
gezet. 
Ik kan mij nog herinneren dat ik in 
die tijd door Rijnland huiswaarts reed 
met de provinciale molenambtenaar 
Ottevanger. Ik schrok verschrikkelijk: her 
en der molens waar iets grondig mis was. 
We kwamen uit bij de Vrouw Venner die 
er ook belabberd bij stond en zei toen 
tegen mijn reisgenoot: “Gerard, hoe kan 
dit in vredesnaam óóit nog goed ko-

Molen Hoop doet leven van de voormalige polder Kamphuizen kwam in de 
verdrukking door de uitbreiding van de Rijnsburgse veiling. Een spectaculaire 
verhuizing op 24 augustus 1999 bracht de molen in de sinds 1936 molenloze 
Elsgeester polder onder Voorhout.

Wat een treurspel in vele bedrijven 
leek kwam toch nog tot een goed 
einde. De molen van de Klaas 
Hennepoelpolder tussen Warmond 
en Oegstgeest verviel, alle goede 
bedoelingen ten spijt tot een ruïne 
met uilenbroedplaats als beste 
perspectief. In 1978 kreeg de stichting 
het recht van opstal voor de molen, 
maar men deed daar weer afstand van 
omdat ieder perspectief voor behoud 
ontbrak. De eigenaar wilde de door 
verval en vandalisme geteisterde 
molen maar ‘uit zijn lijden’ verlossen 
(foto Verbij Hoogmade).
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men?” Smalend spraken sommigen wel 
van de ‘wrakkenstichting’. Aan goede 
wil ontbrak het niet, maar het geld, het 
geld. In feite was de stichting op de ke-
per beschouwd praktisch failliet. Het roer 
moest om, maar hoe? 

Dijkman

In Warmond woonde Loek Dijkman 
schuin tegenover de Zwanburger mo-
len, de molen waarmee het eigenlijk al-
lemaal begon. Van de furore van 1960 
was niet veel overgebleven. Na een ge-
sprek met molenaar Leen van den Berg 
kwam Dijkman in contact met voorzitter 
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Werkelijk op het allerlaatste moment kwam er toch nog redding, alhoewel 
niemand dat meer voor mogelijk hield. De Rijnlandse Molenstichting ontfermde 
zich ten tweede male over de molen; nu met meer succes. (foto Verbij 
Hoogmade, 1 november 2005).

Het succes van de Rijnlandse Molenstichting is, zeker in de laatste decennia, 
heeft intensieve en wilskrachtige samenwerking als basis, hier tot uitdrukking 
gebracht bij de ingebruikstelling van de Hoogmadese molen op 23 oktober 1993 
door de toenmalige Commissaris van de Koningin, mr. S. Patijn (l) en voorzitter 
Dijkman van de stichting. 

De Waterloosmolen bij Rijpwetering was omstreeks 1990 een van de ‘hopeloze 
gevallen’ van de stichting en gold als de molen die er het slechtst aan toe was. 
De fundering was verrot. Het scheprad had nauwelijks tasting meer. Toch werd 
op 8 juli 1995 off icieel gestart met een zeer grote restauratie, waarbij onder meer 
het scheprad een halve meter werd verdiept; een zeer ingrijpende operatie die de 
molen weer functioneel maakte (foto J.L.J. Tersteeg, 23 januari 1996).
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Thomassen van de stichting. Dijkman 
besloot zijn schouders er onder te zet-
ten en volgde in 1991 Thomassen op als 
voorzitter van de stichting. Toen ging de 
beuk erin (zie Molenwereld 2008-9-345 
e.v.). Het kwam er op neer dat de heer 
Dijkman her en der medewerking vroeg 
bij allerlei overheden en instanties. Nu 
was dit geen nieuws, de stichting had 
al veertig jaar bedelen achter de rug. 
Dijkman slaagde erin de verkokering om 
te zetten in samenwerking. Gechargeerd 
gesteld kwam het er op neer dat hij het 
behoud van het cultuurgoed niet af-
hankelijk stelde van anderen, maar die 
anderen min of meer moreel aanspra-
kelijk stelde voor de teloorgang van dit 
cultuurgoed vanwege hun opstelling. 

Dat was een vrij rigoureuze aanpak 
maar hij werkte wel. Dat was mede te 
danken aan het feit dat Dijkman ook 
zelf zijn nek durfde uitsteken en er op af 
ging, de schouders onder zette. Zo komt 
er een restauratieoffensief op gang dat 
zijn weerga niet kent. Binnen zeven jaar 
tijd worden dertig molens van de stich-
ting gerestaureerd. Het totaal verdwe-
nen elan van de stichting is weer terug. 
Natuurlijk is het niet alleen Dijkman ge-
weest die het grote wonder tot stand 
bracht. Succes heeft vele vaders. Maar 
het is wel Dijkman geweest die de vaders 
heeft weten te vinden en ze in beweging 
bracht, niet als individuen maar in sa-
menwerking, als een strijdmacht.
Aanvankelijk wilde Dijkman niet veel ver-

der gaan dan een draaivaardig maken 
van de molens; een bemalingsfunc-
tie: die tijd was voorbij. Als molens nog 
echt konden malen dan was dat mooi 
meegenomen. Dat kwam vrijwel letter-
lijk zo uit. In een tijd van grote regenval 
konden de gemalen het nauwelijks bol-
werken. Dijkman bood aan de molens in 
te schakelen. Goed geregisseerd kwa-
men die dag 19 molens als vanouds en 
met succes in bedrijf. Dat was een om-
mekeer. Dijkman stelde zich nu op het 
standpunt dat molens zoveel als maar 
mogelijk moesten kunnen malen. Dat 
was ook niet met een praatje goed te 

De molenaars van de Rijnlandse Molenstichting vormen het team dat de 
molens daadwerkelijk in beweging houdt, doorgaans met veel enthousiasme. 
Frans Verra (l) draagt ‘zijn’ Meerburger molen over aan Andries Veloo wegens 
vertrek naar de middelmolen van Aarlanderveen. Andries maalt inmiddels 
met de Lagenwaardse molen, terwijl de Meerburgermolen in Hoogmade staat 
‘geparkeerd’.

Sommige molens die bij de oprichting van de Stichting nog open in het polder-
land stonden zijn min of meer verstikt zoals de Broekdijk bij Leiden in 2001.

De Blauwe Wip of Geremolen kwam 
in 1957 buiten bedrijf. In 1969 kocht 
de provincie de molen en wilde 
die vervolgens overdoen aan de 
Rijnlandse Molenstichting. Die zag 
geen gat in de zwaar vervallen molen. 
Toen daarna de poldermachinist Van 
der Velden er 30.000 gulden in wilde 
stoppen om de ondertoren met daarin 
de woning te restaureren durfde de 
Stichting het toch aan. Het plan was 
om de vrijwel droog staande molen 
te vervijzelen met een door wind en 
elektriciteit aan te drijven vijzel op 
de plaats van het scheprad. Met dat 
vervijzelen zou de woonruimte in de 
molen voor Van der Velden acceptabel 
worden. Daarna stelde minister 
Brinkman geld beschikbaar ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van de stichting en vervolgens werd 
de molen uitwendig gerestaureerd. 
De Geremolen is zodoende ook langs 
de rand van de afgrond gegaan. 
Binnenkort zal de molen weer 
maalvaardig zijn met een verdiept 
scheprad, zodat ook hier weer alles 
op zijn pootjes terecht komt 
(foto D. Kenbeek, 18 januari 1976).
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maken. Door inklinking van het polder-
land en de daarmee samenhangende 
verlaging van het polderpeil stonden 
meerdere molens droog of vrijwel droog. 
Het vereiste kostbare voorzieningen om 
de molens weer water te geven en te la-
ten geven. Zo kreeg de Waterloosmolen 
alsnog na bijna veertig jaar zijn verdiep-
te scheprad! Het zou te ver gaan om in 
het kader van dit artikel alle grote en 
minder grote restauraties van de laatste 
jaren op te sommen. Een ding is veelzeg-
gend: de bijlage van dit artikel met alle 
molens van de stichting, speciaal de 
derde kolom, waarin een ‘B’ staat voor 
molens die een echte bemalingsfunctie 
kunnen uitoefenen, een ‘D’ voor molens 
die alleen maar kunnen draaien, de ‘R’ 
voor restauratie, molens die in restaura-
tie zijn. Achter 37 van de 43 molen staat 
een ‘B’; achter 3 een ‘R’ en achter 3 een 
‘D’. De drie molens met een ‘R’ zullen na 
voltooien van de restauratie ook een be-
malingsfunctie hebben. Bij de drie met 
een ‘D’ ligt het moeilijker, omdat die van 
Rijnlands boezem zijn afgesneden en om 
die reden hun echte functie kwijt zijn. 
Met het Hoogheemraadschap van 
Rijnland zijn afspraken gemaakt over 
deze aanvullende bemaling. Merk-
waardigerwijs stroken die volkomen 
met de intenties van zowel de kant van 
de stichting als van de kant van het 
Hoogheemraadschap in 1959! Het oude 
ideaal heeft weer handen en voeten ge-
kregen. Inmiddels heeft het elders ook 
inspiratie geleverd zoals in Friesland. 

Molenaars

In de beginjaren van de stichting was 
het malen met de molens nog geen 

groot probleem. De meeste molens wa-
ren lang in bedrijf gebleven en vaak za-
ten de oude molenaars er nog op. Toch 
was het duidelijk dat het verdwijnen 
van de oude garde slechts een kwestie 
van tijd was. Al in de beginjaren was de 
Rijnlandse Molenstichting van de nood-
zaak doordrongen dat er een ‘nieuwe 
garde’ gevormd moest worden. 
In 1964 werd binnen het Dagelijks Bestuur 
van de Stichting het instellen van een 
‘Vrijwillig Maalcollege’ gesproken. Het zal 
vrijwel voor het eerst zijn 
geweest dat in Nederland 
over een dergelijke organi-
satie werd gepraat. Het 
jaar er op neemt het 
Algemeen Be stuur 
deze sugges tie over 
en wordt contact 

Het molenbehoud vraagt inzet, liefde en vakmanschap op velerlei terrein, 
vooral ook van de molenmakers bij restauratie en onderhoud. Zo moest voor de 
molen van de Klaas Hennepoelpolder een geheel nieuwe kap worden gemaakt; 
niet alleen goed voor de molen, maar ook voor het instandhouden van het 
vakmanschap (foto Verbij Hoogmade).

De molen van de Munnikenpolder in 
Leiderdorp is een van de laatste geheel 
nieuw gebouwde molens in Rijnland. 
De molen is nu zo ingebouwd en 
ingegroeid dat tot verplaatsing naar 
een ander deel in de Munnikenpolder 
aanstaande is (foto J.L.J. Tersteeg, 
12 juni 2004).
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opgenomen met De Hollandsche Molen, 
die vervolgens het stokje overneemt 
en verder borduurt op het besprokene 
binnen de Rijnlandse Molenstichting, 
met name voor wat betreft de verzeke-
ringsproblematiek. Daarop besluit de 
Rijnlandse Molenstichting om de zaak 
verder te laten liggen en dit aan De 
Hollandsche Molen over te laten voor 
een landelijke regeling hetgeen resul-
teert in de oprichting van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars in 1972.
Er zijn op de molens van de Stichting nog 
steeds enige (oud-) beroepsmolenaars-
actief, maar deze groep sterft helaas 
langzamerhand uit. Gelukkig is de fak-
kel overgenomen door vrijwillige mole-
naars. Dankzij hen draaien er nog steeds 
heel veel molens in Rijnland, niet alleen 
voor het mooi, maar ook als het moet. 

Biotoop

De druk op het Groene Hart werd aan het 
eind van de twintigste eeuw nog steeds 
groter: woning bouw, bedrijfsterreinen, 
infrastructurele voorzieningen als de 
aanleg van de HSL en de verbreding van 
rijksweg 4 a. Het was als in de beginjaren 

van de stichting, maar wel een graadje 
erger. Het uitzicht richting Leiden bij de 
Munnikenmolen is totaal anders dan bij 
de excursie van De Hollandsche Molen 
in 1962. Zo komen meerdere molens flink 
in de verdrukking, omdat zij ‘hun’ wind 
meer en meer kwijt raken. Molens die een 
halve eeuw geleden nog frank en vrij in 
het open polderlandschap hun werk de-
den raken mer en meer ingebouwd of 
ingegroeid of hun functie wordt onmo-
gelijk gemaakt. Niet zonder reden kon 
Bicker Caarten vele jaren later zeggen: 
“de strijd om de molenbiotoop hebben 
we verloren”. Toch gaat het gelukkig 
niet helemaal op. Er zijn nog tientallen 
molens in Rijnland waar weinig of niets 
mee is al blijft oplettendheid geboden 
en creativiteit onmisbaar. Die creativiteit 
komt ook tot uiting in molenverplaatsin-
gen, zoals van de Bosmolen die in de 
verdrukking kwam door de HSL. Over de 
verplaatsing van de Munnikenmolen, 
de Kalkmolen en de Meerburger molen 
wordt inmiddels gesproken als het mo-
lencarrousel. Niemand zit op zo’n ‘draai-
molen’ te wachten, historisch niet en 
evenmin qua kosten, maar het past wel 
naadloos in de uitgangspunten van de 
stichting zoals die jaren geleden zijn ge-
formuleerd. Het is ‘winst met een traan’. 

Verlies en winst

Natuurlijk is het mogelijk om de suc-
cessen breed uit te meten. En die suc-
cessen mogen er zijn ook. Het ging niet 
altijd goed en makkelijk al helemaal 
niet. Als men als graadmeter het ver-
dwijnen van molens stelt dan zijn er na 
de oorlog in Rijnland nauwelijks mo-
lens verdwenen. Van de watermolens 
‘vielen’ alleen de hierboven genoem-
de molens van de Zijdepolder en de 
Bosch- en Gasthuismolen plus de mooie 

In 1959 werd de molen van de Bosch- en Gasthuismolen in Leiden gesloopt voor 
stadsuitbreiding. Het valt niet mee om zijn plaats terug te vinden bij de Vijf 
Meilaan. 

Tijdens een geweldige storm op 
13 november 1972 brandde de 
Broekdijkmolen bij de Merenwijk in 
Leiden af. Mede dankzij de Rijnlandse 
Molenstichting werd de molen toch 
herbouwd met het achtkant van de 
molen van de Waarderpolder uit 
Haarlem dat moest verdwijnen. 
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Oostbuurtse molen bij Hazerswoude 
in februari 1960. De provincie liet hem 
demonteren en opslaan, maar daarna 
ging het nog erger fout. In december 
van hetzelfde jaar werd de Benthuizer 
Bovenmolen in dezelfde gemeente ont-
takeld. Deze molen had als eerste molen 
waarmee proefnemingen zijn verricht 
met elektriciteitsopwekking met een 
klassieke molen een beter lot verdiend. 
Verder brandde op 13 april 1954 de mo-
len van de Frederikspolder bij Hoogmade 
af, een leeg erf achterlatend.
Maar er is ook winst. De in 1956 ver-
ongelukte wiekenloze molen van de 
Vlietpolder kreeg in 1967/1968 een 
nieuw gevlucht en kan sinds enkele ja-
ren de polder weer bemalen. De even-
eens wiekenloze molen van de Klaas 
Hennepoelpolder bij Warmond leek ten 
dode opgeschreven. Er waren wel her-
stelplannen, maar de Rijnlandse Molen-
stichting zag er geen gat meer. Totdat 
het wonder zich alsnog voltrok aan dit 
bijzondere molentje. Zo zijn er meer ho-
peloze gevallen geweest. Het komt er op 
neer dat er na de oorlog in Rijnland nau-
welijks watermolens zijn verdwenen. Dat 
ligt in andere streken wel anders. 
Nu is molenbehoud niet of niet alleen 
een optelsom, een kwantiteit. Meer nog 
is het een kwaliteitskwestie. Uiteraard 
begint dit met de kwaliteit van de mo-
len op zich, maar niet als een geïsoleerd 
object. Die molen maakt deel uit van 
een systeem, zelfs meerdere systemen, 
te beginnen bij zijn directe omgeving: 
de molenbiotoop in wijdere (de totale 
omgeving) en engere zin (windbelem-
mering). Verder is er een waterstaatkun-
dig systeem wat vooral de kwaliteit van 
het functioneren raakt. Maar ook geeft 
hij mede vorm aan het landschap, zelfs 
karakterbepalend. Zo werkt hij door op 
het leefmilieu van Rijnland, de identiteit 
van het gebied. Daarom is molenbe-

houd geen hobby van enkelingen, maar 
het bewaren van het cultuureigene. Dat 
is dan ook het uitgangspunt bij het be-
houd van de molens in Rijnland. Daar 
draait het om 

Waar ‘t om gaat

Bicker Caarten formuleerde ooit die uit-
gangspunten van de stichting als volgt:

- De buiten gebruik gestelde polder-
molens in Rijnland in eigendom te ver-
werven, bedrijfsvaardig te herstellen, 
te onderhouden en zo mogelijk weer 
in bedrijf te stellen;

- Deze molens in- en uitwendig in hun 
oorspronkelijke staat te houden of te-
rug te brengen; 

- De molenwerven eenvoudig en gaaf 
te houden;

- Te bevorderen dat het karakter van 
de omgeving van de molens zo min 
mogelijk wordt gewijzigd.

Nu, terugkijkend op een halve eeuw 
Rijnlandse Molenstichting, mogen we 
stellen dat dit ‘beginselprogramma’ van 
kracht is gebleven, alle veranderingen in 
de samenleving ten spijt, ondanks ook 
het diepe dal van de jaren tachtig, on-
danks alle moeilijkheden en tegensla-
gen. Het is niet alleen van kracht geble-
ven; het heeft ook zijn uitwerking niet ge-
mist. Nog (weer?) malen de molens van 
Rijnland en geven het mooie polderland 
extra cachet. Daarom gaat het, ook in 
de toekomst.

Door peilverlaging hadden meerdere 
molens funderingsproblemen. 
De koppen van de heipalen kwamen 
droog te staan en rotten weg. 
Zo zijn meerdere molens van een 
nieuwe fundering voorzien zoals hier 
de Boterhuismolen bij Warmond. 
(foto 23 juni 2001).

In de jaren 1949-1951 werd voor 
het eerst geëxperimenteerd met 
stroomopwekking door klassieke 
windmolens aan de Benthuizer 
Bovenmolen. Alleen al om die 
reden verdiende de molen een beter 
lot dan de gedeeltelijke sloop in 
december 1960 die ook de Rijnlandse 
Molenstichting niet kon voorkomen. 
De nu witte romp staat nog steeds 
aan de N11 bij Hazerswoude (foto M. 
van Hoogstraten/Stichting Levende 
Molens kort voor de afbraak van deze 
jonge, pas in 1929 gebouwde molen).



Molenwereld 274  | 12e jaargang 2009 nr. 6

BIJLAGE A

De nog aanwezige watermolens op het grondgebied van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland

In deze bijlage zijn alle nog aanwezige complete watermolens opgenomen, met dien verstande dat enige zijn gedemonteerd in het 
kader van een (op handen zijnde) verplaatsing. In de kolom bemaling staat met een ‘B’ aangegeven wanneer een molen nog een 
daadwerkelijke bemalingsfunctie kan vervullen. Een ‘D’ geeft aan dat de molen kan draaien, maar geen bemalingsfunctie meer 
heeft. De ‘R’ staat voor restauratie. In afwachting daarvan zijn de molens als regel niet maal- of draaivaardig. Een * sterretje voor de 
plaatsnaam geeft aan dat de molen in Noord-Holland staat.
Sommige molens kunnen desondanks water verzetten wat via een circuit weer terug komt bij de molen. De molen is dan technisch 
op zich in orde. In enkele gevallen is de tasting van het scheprad onvoldoende, maar kan bij een hoog polderpeil doch daadwer-
kelijk een bemalingsfunctie worden uitgeoefend. 

PLAATS MOLEN EIGENDOM VERWERVING BEMALING OPMERKINGEN

*Heemstede Groenendaalse molen gemeente 1913 B
*Haarlem Schoterveenpolder gemeente 1922 B
Lisse Zemelmolen gemeente 1942 B 
Voorschoten Knipmolen gemeente 1948 B
*Amsterdam Ookmeermolen gemeente 1951 B
Leiderdorp Zijllaanse Molen gemeente 1951 B
*Amsterdam 1200 Roe gemeente 1957 D
Leiderdorp Kalkmolen gemeente 1958 R
Leiden Rodenburger & Cronest gemeente 1959 D
Hazerswoude Rijnenburger Molen gemeente 1964 B zorgt voor op peil houden  
     watergang in wijk
Leiderdorp Munnikenpolder gemeente 1964 R
Oegstgeest Oudenhofmolen gemeente 1965 D circuit
*Haarlem Verenigde Grote & Kleine Polders gemeente 1969 D
Leiden Stadspolder gemeente 1969 B
*Haarlem Vijfhuizer Molen gemeente 1970 D
Leiden Marendijkpolder gemeente 1970 B
*Haarlem Veerpolder gemeente 2001 B
Gouda Mallemolen gemeente R 
Leiden Kikkerpolder gemeente B 
Noordwijkerhout Hogeveense molen HH Rijnland B
Warmond Kogjespolder HH Rijnland  B
Zwammerdam Steekterpolder HH Rijnland  B
Rijnsaterwoude Geestmolen particulier 1963 B
Rijpwetering Akkerslootmolen particulier 1966 B
Zoeterwoude Barremolen particulier 1971 D circuit
Zwammerdam Dikke Molen particulier 1993 R restauratie nog niet   
     begonnen
Warmond Lakermolen particulier B
Leidschendam Driemanspolder-Bovenmolen provincie ZH 1958 B
Leidschendam Driemanspolder-Middenmolen provincie ZH 1958 B
Leidschendam Driemanspolder-Ondermolen provincie ZH 1958 B
Warmond Zwanburger Molen RMS 1960 B
Hoogmade Grosmolen RMS 1961 B circuit
Noordwijk Hogewegse molen RMS 1961 B
Oud-Ade Vrouw Vennemolen RMS 1961 B
Leiderdorp Doeshofmolen RMS 1962 B
Warmond Boterhuismolen RMS 1962 B
Zoeterwoude Zelden van Passe RMS 1962 B
Hoogmade Doesmolen RMS 1963 B scheprad geen tasting meer
Hazerswoude Groenendijkse Molen RMS 1965 B
Rijpwetering Waterloosmolen RMS 1965 B
Koudekerk Hondsdijkse Molen RMS 1966 B
Hazerswoude Rietveldse Molen RMS 1967 D circuit
Warmond Zweilander Molen RMS 1968 B 
Alphen a/d Rijn Vrouwgeestmolen RMS 1970 B
Rijpwetering Buurterpolder RMS 1970 B
Oude-Wetering Googermolen RMS 1972 B
Wassenaar Zuidwijkse Molen RMS 1972 B
Zoeterwoude Meerburger Molen RMS 1972 R
Zoeterwoude Grote Polder RMS 1973 D circuit
Hazerswoude Blauwe Wip RMS 1974 R
Hoogmade Hoogmade RMS 1976 B
Leiden Stevenhofpolder RMS 1976 B
Rijpwetering Lijkermolen No. 1 RMS 1976 B
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PLAATS MOLEN EIGENDOM VERWERVING BEMALING OPMERKINGEN

Rijpwetering Lijkermolen No. 2 RMS 1976 B
Bodegraven Weipoortse Molen RMS 1978 B Stichtse Rijnlanden v/h   
                    Groot Waterschap van  
     Woerden
Roelofarendsveen Veendermolen RMS 1978 B
Warmond Nieuwe Hofmolen RMS 1981 B
Kaag Kager RMS 1983 B
Reeuwijk Oukoop RMS 1983 B
Rijpwetering Moppemolen RMS 1984 B
Lisse Lisserpoelpolder RMS 1986 B 
Nieuwe Wetering Aderpolder RMS 1986 B
Warmond Faljeril RMS 1986 B
Warmond Broekdijkmolen RMS 1986 B
*Aalsmeer Stommeermolen RMS 1988 B
Hoogmade Vlietmolen RMS 1988 B
Leiderdorp Achthovense Molen RMS 1989 B
Lisse Lageveensepolder RMS 1990 B
Oud-Ade Rode Molen RMS 1990 B
Rijpwetering Blauwe Molen RMS 1994 D circuit
Voorhout Hoop doet Leven RMS 1999 B
Warmond Klaas Hennepoelpolder RMS 2003 D
Koudekerk Lagenwaardse Molen RMS 2004 B
Aarlanderveen Westzijde-1 stichting 1963 B
Aarlanderveen Westzijde-2 stichting 1963 B
Aarlanderveen Westzijde-3 stichting 1963 B
Aarlanderveen Westzijde-4 stichting 1963 B
*Spaarndam Slokop stichting 1974 D
*Amsterdam Molen van Sloten stichting 1990 B

PLAATS MOLEN OPMERKINGEN

*Amsterdam Middelveldsche Akerpolder 
Alphen a/d Rijn Gnephoekse polder oude bemalingsinstallatie nog aanwezig
Benthuizen Benthuizerpolder No. 2 
Zoeterwoude Drooggemaakte Gelderswoudsche polder; bovenmolen
Gouda Reeuwijk 
Groenendijk Benthuizer Bovenmolen 
Hillegom Venniperpolder 
Langeraar Noordeinder- en Geerpolder 
Leiden Oostvlietpolder 
Leimuiden Grietpolder 
Nieuwkoop Nieuwkoop en Noorden: Achtkant 
Nieuwkoop Nieuwkoopse Droogmakerij; No. 5 
Stompwijk Gecombineerde Huiszitter- en Meeslouwerpolder 
Zoetermeer Palenstein bovenmolen 
Zoetermeer Palenstein middelmolen 
Zoetermeer Palenstein ondermolen 
Zoetermeer Zoetermeerse Meerpolder bovenmolen 
Zoetermeer Zoetermeerse Meerpolder middelmolen 
Zoetermeer Zoetermeerse Meerpolder ondermolen 
Zoeterwoude Westbroekpolder complete romp, rijksmonument

BIJLAGE B

De nog aanwezige watermolenrestanten op het grondgebied van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland
Het betreft een overzicht van de nog herkenbare molenrestanten, waarbij funderingen etc. buiten schot blijven, anders gezegd: 
de bovengronds duidelijk herkenbare stompen. Een * sterretje voor de plaatsnaam geeft aan dat de molen in Noord-Holland staat.




