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Bij de omslag voorzijde: Al tientallen jaren kijken veel molenliefhebbers reikhalzend 
uit naar de completering van de molen van Princenhage die decennia lang gold 
als de hoogste molen van Nederland. Tijdens de laatstgehouden molencontact-
dag is door de RCE gesteld dat er geen rijksgeld meer beschikbaar wordt gesteld 
voor het completeren van gedeeltelijk gesloopte molens. Is dat bij een molen als 
die van Princenhage niet het kind met het badwater weggooien? 
(foto H. van Steenbergen, 4 april 2006)
Bij de omslag achterzijde: De Doesburger Molen in Ede, waar de maker van deze 
foto al meer dan een kwart eeuw vrijwillig molenaar is. Hij is sinds molendag 1981 op 
de Doesburger te vinde en is daar met de opleiding begonnen. Op 28 oktober 1982 
heeft hij examen gedaan, maar volgens het officiële contract met de gemeente 
Ede is hij sinds mei 1983 op de molen actief. Hier komt de 26 jaar vandaan. Op de 
dag van het jubileumfeest (zie het vorige nummer) was hij precies 27 jaar molenaar 
(foto Aalf Wijnia, 22 november 2008).

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. Inzen-
ding 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.

LEVE DE DRUKKER!!! Daarover straks meer.
Met dit nummer start de dertiende jaargang van dit blad. Ook in 2010 gaan we er 
weer voor. Op het jaar 2009 kijken we in ieder geval met dankbaarheid terug. Het 
was wel niet zoals 2008 een jaar van superlatieven, maar zowel het aantal abon-
nees als het aantal pagina’s bleef op peil. Ook in 2010 hopen we in kwaliteit te kun-
nen blijven investeren; zowel inhoudelijk als voor de uitvoering. Voor wat dat betreft 
is een woord van dank aan de drukker en zijn mensen zeker ook op zijn plaats. Zij 
geven per slot het gezicht aan het blad. 
Onlangs heeft de drukkerij een nieuwe drukpers geïnstalleerd. Dat is niet alleen 
voor het bedrijf ingrijpend, maar dat ook voor ons. Enige weken geleden kregen we 
op basis van dit nieuwe technische vernuft een offerte voor 2010. Tot onze vreugd 
en verbazing kunnen we een jarenlang sluimerende wens vervullen: Molenwereld 
in FULL COLOUR! Het is wel duurder, maar met zuinig beleid en hopelijk een door-
gaande stijging in het aantal abonnees kunnen we het blad waarschijnlijk tegen 
dezelfde prijs en nagenoeg gelijkblijvende omvang uitbrengen. Een droom is wer-
kelijkheid geworden!
Het maken van een blad als dit is teamwerk van redactie, medewerkers, auteurs, 
fotografen en noem maar op. We doen het met elkaar en kunnen elkaar niet mis-
sen, ook niet in 2010. Anders gaat het vroeg of laat fout. Liever maken we er iets 
moois van.
Dit nummer start met een hoofdartikel over de molens die bij de Buitenwatersloot 
tussen Delft en Den Hoorn stonden. Dat zal veel mensen niet veel zeggen, maar het 
is een voorbeeld van een concentratie van vrijwel vergeten molens die nu eens 
kleurig voor het voetlicht wordt gehaald.
Het tweede hoofdartikel is gewijd aan de molencontactdag van De Hollandsche 
Molen die op 20 november in Amersfoort werd gehouden en waar heel wat hete en 
minder hete hangijzers de revue passeerden. Het stemt allemaal niet even vrolijk. 
Maar dat is nog geen reden om de moed in de schoenen te laten zinken.

En Balie Kluiver vindt molensloop een historisch verantwoorde oplossing.             JSB
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BETAALPROBLEMEN
Inmiddels is gebleken dat bij het gebruik van de papieren acceptgiro’s voor de betaling, verzonden 
met de factuur voor het abonnementsjaar 2010, problemen zijn ontstaan doordat er iets fout is gegaan 
met het machtigingsnummer van de Rabobank voor het acceptgiroformulier (niet het rekeningnum-
mer op het formulier; dat is correct). Daardoor is de acceptgiro door banken voor betaling geweigerd. 
Volgens de bank is het probleem nu opgelost en kunnen de acceptgiroformulieren nu normaal voor de 
betaling worden gebruikt. jsb.

Stelling Entreprise Kolham op 
locatie in elkaar gezet

Op 11 november is molenmaker Molema 
uit Heiligerlee ook op locatie te Kolham 
met de restauratie gestart van molen 
Entreprise (Molenwereld 2009-9-327). 
Eerder al werden in de werkplaats kap 
en het achtkant van de molen nage-
noeg gereed gemaakt. Het transport 
hiervan wordt voorbereid. De stelling is 
reeds in onderdelen naar de molen ge-

transporteerd, alwaar deze vanaf 18 no-
vember in elkaar is gezet. De stelling is op 
11 december met een kraan in één ge-
heel om de 15 meter hoge molenromp 
aangebracht. Achtkant en kap zullen in 
het voorjaar van 2010 volgen. 

Gevlucht molen van Oude 
Hengel in Ootmarsum 
afgenomen

Na de sloop van de oude houtzagerij 
met bijbehorende panden rond de mo-

Het ophijsen van de nieuwe stelling 
voor de Entreprise in Kolham 
(foto mevr. K.E.M. Noot-
Schilderman, 11 december 2009).

De nieuwe stelling voor de Entreprise in Kolham in de takels terwijl begonnen 
is met het aanbrengen van de schoren (foto mevr. K.E.M. Noot-Schilderman, 
11 december 2009).
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Het achtkant van 
De Bataaf ziet er inmiddels 
f lorissant uit 
(foto: P.J.C. Stoelinga, 
26 november 2009).

len van Oude Hengel te Ootmarsum in 
oktober 2009 (Molenwereld 2008-9-319), 
is thans de volgende fase aangebroken 
in het herstel van de molen. Zo is het ge-
vlucht gedemonteerd en is de molen-
romp in de steigers geplaatst. De plan-
nen die volop in procedure zijn, voorzien 
in de bouw van zestien stadswoningen 
om de molen, de bouw van zes riante 
landhuizen op de grens met de Ageler Es 
en de herbouw van het molenaarshuis. 
Dit alles in combinatie met het herstel 
van het naastgelegen Molenbeekdal 
in de oorspronkelijke staat en restaura-
tie van de molen. De molen van Oude 
Hengel is nu nog eigendom van de 
projectontwikkelaars, maar zal na de 
restauratie in eigendom over gaan van 
de gemeente Dinkelland. Die zorgt in sa-
menspraak met het Openluchtmuseum 
Ootmarsum en de Molenstichting 
Lattrop- Tilligte voor een nieuwe bestem-
ming en exploitatie.

Onenigheid over plannen rond 
molen te Elspeet

Eindelijk is er subsidie beschikbaar voor 
de restauratie van de molen in Elspeet 
en dan ontstaat er politieke onenigheid 
omtrent de plannen met betrekking tot 
de woningbouw bij de molen. De ge-
meente was iets te kort door de bocht 
door de plannen af te blazen, nu toch 
subsidie voor herbouw verkregen is 
(Molenwereld 2009-12-469). In samen-
spraak met de vorige eigenaar van de 
molen was het oorspronkelijk de bedoe-
ling bij de molen te bouwen, waarbij de 
revenuen ten goede van de restauratie 
van de molen zouden komen. De ge-
meenteraad van Nunspeet steunde 26 
november unaniem de vraag van de 
ChristenUnie om een interpellatiedebat 
met wethouder Harm Westerbroek over 
de restauratie van de molen De Hoop in 

Elspeet. De ChristenUnie constateerde 
dat de onderhandelingen met de hui-
dige eigenaar over de restauratie al drie 
jaar voortslepen en nu helemaal vastge-
lopen lijken te zijn. Westerbroek zegde 
daarom toe dat hij voor 1 januari 2010 
weer in gesprek zal gaan met de eige-
naar. Doel is een definitief totaalplan te 
ontwikkelen waarbij de molen gerestau-
reerd wordt, de molenomgeving op een 
aantrekkelijke manier en op Elspeetse 
maat wordt ingevuld en de plannen 
voor het Kulturhuus, de zorgwoningen en 
de verpleegunits geen averij oplopen. 

Fundament onder 
Maasbommelsche korenmolen 
verstevigd en rechtgezet

De Maasbommelsche Korenmolen aan 
de Bovendijk is woensdag 25 novem-
ber alsnog 45 centimeter omhoog ge-
bracht, nadat hiervan een dag eerder 
vanwege het weer was afgezien. De 
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molenromp stond scheef en op een te 
zwakke fundering. Onder de molen is 
een stevig fundament aangebracht, 
waarna de molen verder zal worden 
afgebouwd (opmetselen van de romp, 
voorzien van kap en wiekenkruis). De 
molen moet een toeristische trekpleis-
ter worden en ondernemer Van Oijen 
wil de restauratie in 2011 afronden.  

Grote beurt voor de 
Kallenbroeker molen in 
Terschuur

In 2007 is de molen door vorige parti-
kuliere en laatste eigenaar, de familie 
Mulder verkocht. De nieuwe eigenaar, 
die projectmatig via een stichting als 
doel heeft de Gelderse Vallei mooier 
te maken heeft direct aangegeven 
het bijna dertig jaar na de laatste res-
tauratie (1980) noodzakelijk geworden 
groot onderhoud aan te gaan pakken, 
hetgeen voortvarend ter hand is geno-
men door Nico van Koerten van molen-
makersbedrijf Berkhof te Terschuur, de 
voortzetting van de twee jaar geleden 
overleden Henk Endendijk. Met het de 
reeds aangevraagde en deels toege-
kende (BRIM)subsidies van Rijk/provin-
cie en gemeente. De in eigen beheer 
door de molenaars gestarte bouw van 
een molenaarsverblijf is afgebouwd en 
van de nog niet bij de molen aanwe-
zige aansluitingen op electra, waterlei-
ding en riolering voorzien. Na bijna 25 
jaar is dit een luxe, die wij als molenaars 
reeds lang hebben moeten ontberen. 
Daarnaast is ook het stukje grond naast 
de molenpol aangepakt, veel puin en 
fundering van een oude schuur, verwij-
derd, een parkeerplaats aangelegd, 
gras ingezaaid. De molen is gedurende 
de zomer in de steigers gezet, rietdek op 
de kap van het kruiswerk vernieuwd, een 
deel van de windpeluw vervangen, de-
len vervangen van de hekken en nieuwe 
voorzomen, kruis geheel geschilderd. De 
Bremerroeden uit 1964 zijn doorgemeten 
en blijken minimaal 10,3 mm dik te zijn op 
de ‘zwakste plekken’, dus na 45 jaar nog 
prima in orde! De oorspronkelijke dikte 
zou 12 mm. zijn. Het buitenste deel van 
de windpeluw (die uit twee balken/bo-
men tegen elkaar bestaat) is vervangen. 
Slecht muurwerk is hersteld, enkele rotte 
houtdelen (o.a. van het luikapje) zijn ver-
vangen. De lange grenen steenspil van 
het achterste koppel (kunst)stenen is 
naar de werkplaats geweest om te wor-
den voorzien van een stalen kern, omdat 
de spil niet te vertrouwen was. Verder zijn 
nog een aantal arbo-opdrachten uit-
gevoerd, zoals het plaatsen van sloten, 
hekjes, vloertje e.d. De molenkast is ge-
heel geteerd en geverfd. Enkele slechte 
traptreden zijn vernieuwd, en zo nog een 

aantal kleinere zaken. De vloer onder in 
de molen is vervangen door klinkertjes, 
zoals het vroeger ook is geweest. Als 
laatste onderdeel is de molen voor het 
eerst geheel voorzien van vaste elektra-
aansluiting, aangelegd in eigen beheer 
door molenaar Wilco Morren. Inmiddels 
kunnen wij na het geheel opschonen 
van de molen weer malen voor onze 
klanten, en zal binnenkort ook het mo-
lenwinkeltje onderin weer terugkomen 
Al met al zijn wij als molenaars zeer con-
tent met de nieuwe eigenaar en de door 
hem gefinancierde restauratie, waar-
door de molen weer jaren vooruit kan. 
Jan van Loenen.

Verhoging molen Vaassen 
roept verzet op door de nieuwe 
hoogbouw

Legio bezwaren van burgers, instellingen 
en belangengroepen, junioren en seni-
oren zijn bij de gemeente Epe binnen-
gekomen tegen het gewijzigde bestem-
mingsplan dat verhogen van Daams 
Molen mogelijk maakt (Molenwereld 
2009-11-425). Onder de inspraakreac-
ties ook bezwaren van de Vereniging 
Vrienden van Daams Molen, Stichting 
Museum Vaassen Historie en stichting 

Oud Vaassen. De bezwaren zijn niet zo 
zeer tegen de verhoging gericht, als wel 
indirect tegen de bouw van hoogbouw 
in het centrum met dorpse karakter. 
Wanneer de al lang niet meer econo-
misch werkende molen wordt verhoogd, 
verandert het historische karakter van 
Vaassen volledig. De verhoging is al-
leen gunstig voor de projectontwikke-
laars, maar doet afbreuk aan het dorp, 
aangezien er al te veel is afgebroken 
en hoogbouw in het centrum misstaat. 
Bovendien meent men dat gemeen-
schapsgeld niet is bedoeld als subsidie 
aan één of meer ontwikkelaars om de 
door hen gewenste plannen door te zet-
ten. Overigens vraagt men zich af of de 
zienswijzen nog serieus worden geno-
men, nadat de raad in mei 2009 toch al 
tot het verhogen van de molen besloot.

Turbine Cannenburghermolen 
ontmanteld ten behoeve van 
revisie

Begin oktober 2010 wordt voor Vaassen 
een moment om naar uit te kijken. 
Het Geldersch Landschap/Geldersche 
Kasteelen mikken op die datum om kas-
teel Cannenburch, koetshuizen en park 
te openen. Na drie jaar van baggeren, 

De gerestaureerde Kallenbroeker 
molen in vol ornaat (foto: J. van 
Loenen, 29 augustus 2009).

De schilderachtige voorganger van de bestaande Cannenburger molen, 
afgebrand op 14 februari 1940 en in 1941 in historiserende stijl herbouwd 
(aquarel L.M. Molendijk).
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aanleg, aanplant, herbouw, restauratie. 
De Veluwse Bekenstichting en de firma 
Te Riele hopen dan ook de restauratie 
van de Cannenburgermolen (plus uit-
breiding met een waterrad) afgerond te 
hebben. Het Waterschap Veluwe gaat 
vanaf het voorjaar 2010 aan de slag om 
de Hartense Molenbeek (achter het kas-
teel) en de wijerd (voor de molen) te her-
stellen. De restauratie van het externe 
molenwerk van de Cannenburgermolen 
beleefde onlangs een belangrijke twee-
de moment. Werd in september een 
bypass opengezet om de molengoot 
droog te zetten (Molenwereld 2009-9-
328), begin december lichtte G. te Riele, 
met hulp van wethouder J. van Nuijs, de 
rotor van de turbine die voor revisie is uit-
genomen.

Mijlpaal in restauratie van de 
Akermolen te Osdorp

In november heeft de in 2008 gestar-
te restauratie van de (stomp van) De 
Oude Molen van de Middelveldsche-
Akerpolder te Amsterdam Osdorp het 
voorlopige hoogtepunt bereikt. Aan-
leiding voor opdrachtgever, Stads-
herstel Amsterdam N.V., om op 18 novem-
ber een samenkomst voor betrokkenen 
te organiseren. Ruim vijftig genodigden 
hadden zich in de molen verzameld en 
het was goed te merken dat het project 
bij velen leeft. Kort tevoren was het dak 
geplaatst en de laatste dakpannen wa-
ren zelfs pas de dag voor de viering vast-
geschroefd. Het woord werd gevoerd 
door J. Hulscher, adjunct-directeur van 
Stadsherstel, en hij voerde de genodig-
den mee op een korte reis door de histo-
rie van de molen. De betrokken bouwers 
werden vervolgens persoonlijk bedankt 
voor de goede inzet. Over een half jaar 
zal het gerenoveerde molenrestant met 
nieuwe aanbouw naar het ontwerp 
van Remco van Dam af moeten zijn en 
moet de molen een mooie toekomst te-

gemoet gaat als pleisterplaats voor re-
creanten en buurtbewoners. In het door 
de vrijwilligers van de molen in te richten 
bezoekerscentrum kunnen belangstel-
lenden dan geïnformeerd worden over 
de waterstaatkundige geschiedenis van 
Amsterdam en omgeving. Doordat de 
nog bestaande waterlopen onder de 
molen zichtbaar worden gemaakt, zal 
deze geschiedenis daadwerkelijk te be-
leven zijn. 

Lustrumviering Groot Gunneweg 
Delft

Afgelopen maart was het vijf jaren ge-
leden dat dr.ir. Caspar Groot en Jos 
Gunneweg hun adviespraktijk ‘groot 
gunneweg delft restauratie advies & 
bouwmateriaalkundig onderzoek’ be-
gonnen. In deze periode zijn voor tien-
tallen gebouwen, variërend van kerkto-
rens, fortificaties, kademuren, kastelen, 
begraafplaatsarchitectuur, tot boerde-
rijen en bakstenen windmolens etc., in 
opdracht van eigenaren/beheerders 
uit allerhande maatschappelijke secto-
ren zoals gemeenten, hoogheemraad-
schappen, monumentenstich tingen, het 
Rijk, div. architecten, aannemers en par-
ticulieren, onderzoek verricht en restau-
ratie adviezen uitgebracht.
Ook is het alweer bijna 10 jaar geleden 
dat Groot en Gunneweg als weten-
schappelijk onderzoeksduo begonnen 
samen te werken.
Dit is reden om dit met opdrachtgevers 
en overige relaties te vieren. Bovendien 
willen Groot en Gunneweg een stap 
zetten naar een nieuwe fase waarin ze 
hun inmiddels sterk gegroeide kennis en 
ervaring kunnen overdragen op een jon-
gere generatie.
Deze viering vond plaats tijdens een 
feestelijk getinte bijeenkomst, vrijdag-
middag 20 november in de Grote Kerk 
van Overschie. In het populair weten-
schappelijke gedeelte gaven Groot 

en Gunneweg een toelichting op de 
gemonitorde succesvolle vochtsane-
ring van een drietal naar hun adviezen 
herstelde, voorheen ernstig vochtige 
monumenten, toonden schadebeel-
den aan eerder voegreparatiewerk met 
mogelijke oorzaken en vergeleken de 
eigenschappen van een tiental voe-
greparatiemortels aan de hand van 
uitgevoerd laboratoriumonderzoek in 
het kader van de adviespraktijk. Als ex-
terne spreker verzorgde architectuur-
historicus dr Gerrit Vermeer een pre-
sentatie over baksteenfabricage in de 
Middeleeuwen. Daarna volgde een in-
formeel gedeelte dat werd opgeluisterd 
door Yaso Romero Fernandes, een jonge 
getalenteerde zangeres en componist. 
Groot Gunneweg Delft. 

Nieuwe eigenaar voor De 
Bachtenaar aan de Vlist 

In 1983 verkocht de gemeente Berg-
ambacht de schitterende wipmolen De 
Bachtenaar aan Herman en Esther Oskam 
die hem al sinds 1968 huurden van de 
gemeente. De molen was en is prachtig 
maar er mankeerde van alles aan. Waar 
de gemeente niet toe in staat of bereid 
was slaagden Herman en Ester wel: het 
maalvaardig restaureren van de molen. 
Dat ging bepaald niet conventioneel, 
maar in een vijfjarige krachttoer, zowel 
technisch als organisatorisch heel 
creatief en innovatief, onder andere 
door het inschakelen van een groep 
mbo-leerlingen uit Gouda (zie De 

De stomp van de Oude Molen bij de wijk Akerpolder in Amsterdam verkeerde 
voor de restauratie door verval en vandalisme in deplorabele staat (foto H. van 
Stenbergen 29 december 2004).
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Molenaar 1988, no. 38 t/m 40). Herman 
en Esther hebben vooruit gekeken bij 
het klimmen van de jaren en nu molen 
verkocht aan Peter de Bruin. Hij was een 
van de leerlingen van het mbo-college 
uit Gouda die geholpen hebben bij de 
restauratie van de molen en is na die tijd 
bij ook de molen betrokken gebleven.
Peter de Bruin woont nu met vrouw en 
twee kinderen op de molen. Herman 
heeft de molen nog niet geheel losgela-
ten want hij assisteert nog af en toe met 
het onderhoud van de molen.
Er was nog wel een vervelende kwestie 
over het ophogen van de kade bij de 
molen. Het hoogheemraadschap heeft 
de kade in 2006 de verhoogd, maar dit 
is niet volgens de afspraken uitgevoerd. 
Het pad over de kade heeft niet de vereist 
breedte en ook zijn de taluds te steil om ze 
goed te kunnen onderhouden. Doordat 
het pad niet in orde is, is de molen niet 
meer bereikbaar met de auto. Hierdoor 
loopt ook het geplande onderhoud in 
het kader van de Brim-regeling gevaar. 
Omdat de molen niet bereikbaar voor 
een hoogwerker is het nog niet mogelijk 
geweest om de kap te vernieuwen. 
Omdat de afspraken over de juiste 
afmetingen van de kade duidelijk op 
papier stonden is afgedwongen dat 
het hoogheemraadschap de kade 
en het pad alsnog in orde brengt. 
Volgens afspraak moet dit begin januari 
gedaan worden. Het toont eens te 
meer de juistheid van de uitspraak 
‘oorlogsbepalingen moet je maken in 
vredestijd’ aan.

Restauratie interieur van 
molen van De Regt in Nieuw-
Lekkerland start in januari 2010

Na diverse onderzoeken met deskun-
digen en instanties de afgelopen jaren 
is een keuze gemaakt voor het gefa-
seerd restaureren van molen De Regt 
te Nieuw-Lekkerland op de oorspron-
kelijke plaats in enigszins aangepaste 
vorm (Molenwereld 2009-7-284/285). Dit 
is nodig om de dijkverhoging van de 
afgelopen decennia te compenseren. 
Voor de eerste fase van de restauratie is 
ruim 300.000 euro nodig. Hiervan zal de 
stichting naar schatting zelf zo’n 50.000 
euro bijeen moeten brengen via giften 
en sponsoring. In september 2009 is ge-
start met de restauratie van de kelder, 
keermuur en deel van de molenromp 
onder het maaiveld. Daarnaast is het 
oude molenaarswoning onder de be-
tonbalie deels gerestaureerd en de be-
tonbalie grotendeels vervangen. Al met 
al een flinke klus, die dankzij het goede 
najaarsweer volgens planning verloopt. 
Vanaf januari zal de feitelijke restaura-
tie van het interieur plaatsvinden in de 
molen. Met de restauratie van de molen-
romp zal in het voorjaar van 2010 worden 
begonnen. 
Meer info: www.molenderegt.nl 

Groene Kamer Molen De Valk in 
nieuw jasje

Het Leidse bedrijf ‘Restauratie Studio 
Peter Willemse’ is in november en de-

cember druk bezig met de restauratie 
van de ‘Groene Kamer’ uit 1869 van 
voormalig molenaarsgezin Pieter en 
Jacobina Aleyda Schippers van Rhijn in 
Molen de Valk (Molenwereld 2009-12-
475). De kamer bevindt zich op de be-
gane grond en van De Groene Kamer 
werd alleen gebruikt op zon- en feest-
dagen. De aanwezige schilderingen 
op de schoorsteenwand en het plafond 
werden eind 19e eeuw vervaardigd 
door Joannes van Rhijn, een broer van 
de laatste molenaar Willem van Rhijn. 
Twee jaar na zijn overlijden op 87-jarige 
leeftijd, in 1964, werd De Valk een ge-
meentelijk museum. De grootschalige 
restauratie vindt plaats in samenwerking 
met Schildersbedrijf Niek van Kesteren & 
Zonen BV, Voorhout en wordt gesponsord 
door Sikkens Verkoop, Leiden. Omstreeks 
de tweede week van december was de 
Groene Kamer geheel gerestaureerd 
weer voor publiek toegankelijk.

Op 11 september 1988 lichten 
Herman Oskam met de Peter de 
Bruin en Jan Kwakernaak, werkers 
van het eerste uur, de vang van de 
herboren Bachtenaar. Peter de Bruin 
is nu eigenaar en bewoner van de 
molen. Dat zal hij toen wel niet 
gedacht hebben! (foto jsb).

De Bachtenaar in optima forma 
(foto J. Vendrig, 2 januari 2004). 
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Werkzaamheden aan De Vier 
Winden te Monster

Vanaf november wordt het nodige 
onderhoudswerk aan molen De Vier 
Winden te Monster verricht. Zo zijn twee 
korte schoren en één lange schoor ver-
nieuwd. Ook is de molen voorzien van 
twee nieuwe toegangsdeuren. Eind 
november is het complete baliehek 
vernieuwd. Er is gekozen voor wat meer 
originele kleuren dan het molengeel 
dat er jaren opzat. De molen krijgt daar-
door een heel andere aanblik. Naast 
het baliehek is ook nog het buikstuk van 
de vang vernieuwd en zijn circa 20 rotte 
heklatten vervangen. Gerard Barendse.

Bouw van De Kameel verloopt 
voorspoedig

De bouw van de nieuwste molen van 
Schiedam voorloopt voorspoedig. 
Vanaf verschillende locaties in de stad 
is al een blik te werpen op de nieuwste 
aanwinst. Het was de bedoeling om het 
metselwerk voor de winter volledig af te 
hebben, maar om vorstschade uit te slui-
ten is een pauze ingelast. De uiteindelij-
ke oplevering in 2011 komt daarbij niet in 
gevaar, aangezien nu eerder wordt be-
gonnen met de bouw van het gaande 
werk. De Kameel inmiddels een hoogte 
bereikt van 16 meter, waarbij deze half 
in het water is gebouwd en waarvan 
de ingang van de vaart goed te zien 
is. De Stichting Restauratie Werkplaats 
Schiedam heeft de balklagen van de ver-
schillende verdiepingsvloeren gelegd.  

Herstel molen Anna te Berghem 
dichtbij  

Het College van B en W van Oss heeft op 
1 december besloten medewerking te 
verlenen aan de restauratie van molen 
De Anna in Berghem. De initiatiefnemers 
mogen er onder meer een kookstudio, 
een molenwinkel, VVV en minicamping 

beginnen (Molenwereld 2009-9-333). 
Herstel van de molen is daarmee een 
stap dichterbij. Al deze bedrijfsmatige 
activiteiten worden toegestaan, mits het 
ondernemersduo de molenstomp hele-
maal in oude glorie herstelt. Ook moeten 
van het college de bedrijfsmatige acti-
viteiten kleinschalig van aard blijven (?). 
Eerdere pogingen om te molen te res-
taureren strandden, omdat alleen een 
beroep werd gedaan op overheidssub-
sidie. Het ondernemersduo is overigens 
nog geen eigenaar van de molen, de 
woning en de schuur. De initiatiefnemers 
hopen voor de zomer duidelijkheid te 
hebben over de financiële haalbaar-
heid van de plannen. 

Collse Watermolen - Eindhoven; 
onderhoud waterloop ter 
verbetering van de waterafvoer

Zoals het voor een windmolen belangrijk 
is dat er een goede toe- en afvoer van 
wind mogelijk is, zo geldt dat voor een 
watergedreven molen voor de water 
toe- en afvoer. De Collse Watermolen 
op de Kleine Dommel in Eindhoven, 

waarmee door Edwin van Bussel al sinds 
1975 wekelijks gedraaid wordt, had 
steeds meer last van slechte wateraf-
voer in de Kleine Dommel als gevolg 
van slibvorming in de uitgang van de 
molenkolk. Omdat er ter plaatse van 
de slibvorming riet aangroeide, vond 
de slibvorming ook nog eens versneld 
plaats. De afgelopen herfst - in oktober - 
is er in opdracht van het Waterschap De 
Dommel onderhoud gepleegd aan de 
molenkolk. Anders gezegd, er is veel slib 
– ‘sediment’ in vaktermen – afgegraven 
en afgevoerd. Het graafwerk gebeurde 
met 2 graafmachines; voor het afvoe-
ren van de slib werden 5 vrachtwagens 
ingezet. Totaal is er ca. 450 m3 bagger-
specie/sediment verwijderd en afge-
voerd. De baggerspecie/sediment is 
afgevoerd naar een erkende verwerker: 
Appeltern (acceptant: Grondbank Zuid 
Nederland). Het resultaat; een schone, 
uitgediepte uitgang van de waterloop 
en verbeterde waterafvoer. Dat het niet 
zomaar om ‘uitbaggeren’ gaat, blijkt uit 
de onderstaande toelichting van dhr. 
Nico ten Heggeler van Waterschap den 
Dommel:
‘Voordat is begonnen met het ontgra-
ven van de baggerspecie/sediment 
heeft Waterschap De Dommel een ver-
kennend waterbodemonderzoek laten 
uitvoeren. Bij dit onderzoek zijn mon-
sters genomen van het ‘te verwijderen’ 
sediment. De genomen monsters zijn 
geanalyseerd in een laboratorium waar-
bij de aanwezigheid en hoeveelheid 
van een aantal stoffen in het sediment 
is bepaald. Het onderzoeksresultaat 
is getoetst aan vastgestelde normen 
die de gebruiksmogelijkheden van het 
sediment bepalen. Volgens de nor-
men diende het sediment bij de Collse 
Watermolen te worden afgevoerd naar 
een erkende verwerker. Het sedimente-
ren (neerleggen van sediment) of erode-
ren (meenemen van sediment) van een 
beektraject in een complex geheel en 
hangt af van veel factoren o.a. stroom-
snelheid, vorm van de beek, type sedi-
ment, beheer, maar ook ingrepen in de 
beek. In het algemeen streeft een beek 

De nieuwe stelling met nieuwe kleuren van de Vier Winden te Monster 
(foto: G. Barendse, 27 november 2009).
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naar een evenwicht tussen het beek-
profiel en stroomsnelheid. Lokaal kan 
dit evenwicht verstoord zijn waardoor 
sedimentatie of erosie kan plaatsvinden.  
Algemeen: Een beektraject met een te 
hoge stroomsnelheid voor haar beek-
profiel gaat eroderen (neemt sediment 
mee), een beektraject met een te lage 
stroomsnelheid voor haar beekpro-
fiel gaat sedimenteren (legt sediment 
neer). Het waterschap streeft naar een 
evenwicht tussen sedimentatie en ero-
sie in haar beken. Tevens heeft het wa-
terschap diverse ‘zandvangen’ in haar 
watergangen liggen om sedimentatie 
op beektrajecten te voorkomen. Deze 
zandvangen zijn een lokale verbreding 
van de watergang. Als gevolg van dit 
brede profiel gaat de stroomsnelheid 
van het water naar beneden en vindt 
sedimentatie plaats. Deze zandvangen 
worden met een bepaalde regelmaat 
leeggehaald. G. Sturkenboom. 

Keldonkse molen op postzegel 

De Stichting korenmolen De Hoop 
Keldonk heeft twee bijzondere postze-
gels uitgegeven. Op de zegels staat de 
Keldonkse molen afgebeeld naar een 
pentekening van Hanneke Engels. Naast 
een postzegel van 0,44 euro verscheen 
er ook een zogenaamde december-
zegel. Met de decemberzegel kon via 
TNT-post tegen een gereduceerd tarief 
een kerst- of nieuwjaarswens worden 
verzonden. De 10 zegels van 0,44 euro 
kosten 5,00 euro. De postzegels van de 
Keldonkse molen worden binnen de 
gemeente Veghel gratis thuisbezorgd. 
Voor meer informatie over het herbouw- 
en restauratieproject van de Keldonkse 
molen kunt u de website van Stichting 
korenmolen De Hoop Keldonk raadple-
gen; www.keldonksemolen.nl Via deze 
site kunnen de postzegels ook besteld 
worden.

Restauratie De Volksvriend te 
Liessel verloopt voorspoedig

De restauratie aan de beltkorenmolen 
De Volksvriend in Liessel is volop in gang. 
Op 4 december gaf molenmaker W. 
Adriaens een rondleiding aan de mo-
lenaars, wethouder Nicole Lemlijn en 
overige genodigden. Om de molen te 
behouden voor de toekomst, zullen er 
tot januari 2011 allerlei werkzaamheden 
aan verschillende delen van de mo-
len verricht worden zoals aan de romp, 
waarbij het metsel-, voeg en pleister-
werk aan bod komt, het nodige timmer-
werk aan de zolders en er zijn meerdere 
ramen aan vervanging toe. Daarnaast 
zullen er ook restauratiewerkzaamheden 
aan de kap, de staart, het gevlucht en 
het gaande werk plaatsvinden. De res-
tauratie wordt afgerond met het nodige 
schilderwerk. De totale kosten voor de 
restauratie worden geraamd op circa 
150.000 euro. De gemeente Deurne 
heeft zowel van de provincie als van het 
rijk een subsidie gekregen (Molenwereld 
2009-7-322). De definitieve hoogte van 
deze subsidies zal worden vastgesteld na 
afronding van de restauratie. 

Start restauratie De Deen te 
Luyksgestel

Door middel van het uithalen van de 
roeden, is op 25 november het officiële 
startschot gegeven voor de restaura-
tie van molen de Deen in Luyksgestel 
(Molenwereld 2009-6-244). Als voorbe-
reiding hierop is molenmakersbedrijf 
Beijk uit Afferden al enkele dagen eer-
der begonnen met het kaal zetten van 
de roeden en het verwijderen van de 
staart. De restauratie heeft enige tijd 
op zich laten wachten. Dat had vooral 
te maken met het lange subsidietraject. 
Maar het wachten werd uiteindelijk be-

loond, want in 2008 werd een subsidie 
van 175.000 euro verstrekt door de RCE. 
Een molenmaker werd snel daarop ge-
vonden, maar die bleek voor bijna het 
hele jaar 2009 nog volop in het werk 
te zitten. Nu staat de molen dus voor 
een nieuwe grootschalige restauratie, 
waarin de volgende werken worden 
uitgevoerd: een nieuw wiekenkruis, her-
stel van de kapbasis, de overring, de 
spantring en de voeghoutkoppen. Het 
vernieuwen van de korte spruit, de lange 
en korte schoren, alsmede reparatie van 
de staartbalk en de lange spruit. Verder 
het vernieuwen van de vloeren van de 
maalzolder, de steenzolder, de luizol-
der en de kapzolder; herstellen van het 
gaande werk en de molenstenen in orde 
maken en het leveren van een nieuw 
stel kunststenen. Diverse herstelwerk-
zaamheden aan het muurwerk zoals het 
vervangen van de dichte witte coating 
door een dampopen systeem.

In ‘t kort

- Molenmaker Doornbosch uit Adorp is 
bezig met de vervaardiging van kam-
men van azijnhout voor molen De Hoop 
te Middelstum. De molen krijgt ook weer 
een spil, bovenbonkelaar, luiwiel en 
schijfloop. 
- Voor de liefhebbers is het wiekenkruis 
van De Fortuin te Noordhorn geheel in 
het ‘licht van deze tijd’ duurzaam ver-
licht met LED-lampjes.

Baggerwerkzaamheden bij de Collse 
Watermolen te Eindhoven 
(foto: Fer de Vries, 27 oktober 2009). 

De Dommel met op de achtergrond 
de idyllisch gelegen Collse 
watermolen (foto: Fer de Vries, 
27 november 2009).

Eigen postzegels ter ondersteuning 
van de restauratie van de Keldonkse 
molen.

De ‘fraai milieubesparend verlichte’ 
Fortuin te Noordhorn (foto: H. Noot, 
16 november 2009). 
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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

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

‘ T  BETERE WERKVerkeerde foto
Jan van Loenen van de Kallenbroeker molen bij Terschuur attendeerde ons op een wel heel storende fout in het vorige nummer. 
Bij het artikel over het jubileum van Aalf Wynia op pagina 469 staat een verkeerde foto. Jan van Loenen schrijft: ‘In de tekst van 
het artikeltje over de twee jubilerende molenaars staat het wel goed: Aalf draait inderdaad vanaf 1983 op de Doesburger molen 
te Ede. Dat deze molens met elkaar zijn verwisseld is misschien nog enigszins te bevatten: beide molens zijn zwart geteerd, voor-
zien van rietdek, en gaan samen ver terug in de historie. Van de Kallenbroeker stel ik mij nog voor, dat deze de twisten tussen de 
Stichtsen en de Geldersen in de middeleeuwen moet hebben overleefd.
Aalf Wijnia en mijn persoontje zijn op molen De Witten te Etten (Gld) in oktober 1982 geslaagd, waarbij ikzelf eerst enkele jaren op 
de Walderveense molen ben gebleven, waarna later in maart 1985 op de genoemde Kallenbroeker molen (waarvan de naam al 
meer dan 30 jaar Den Olden Florus is) ben gaan draaien en malen.’

Onze excuses hiervoor; het moet van mijn kant toch in de immer vliegende haast een soort black out zijn geweest. jsb.

- M O L E N S A C T U E E L -

- De kap van molen Germania te 
Thesinge is op 22 oktober 2009 af-
genomen en ligt bij Doornbosch te wa-
chten op verder herstel. 
- Op de plek van de vroegere water-
molen de Eendracht, de voorloper van 
de papierfabriek van Van Gelder in 
Apeldoorn komt een watermonument 
als onderdeel van het herstelplan van de 
gemeente Apeldoorn en Waterschap 
Veluwe voor de Eendrachtspreng.

- De fractie van Pro’98 in Barneveld heeft 
het College van B&W gevraagd met een 
notitie te komen over de stand van zaken 
rond de (her)bouw van de Puurveense 
molen in Kootwijkerbroek.
- Op 19 november is in Nijmegen een 
begin gemaakt met de voorbereidin-
gen van de restauratie van de Sint 
Annamolen aan de Hatertseweg. Met 
hijskranen zijn de roeden uitgehaald. 
- Vrijdag 4 december is de kap op de 

molen van Goidschalxoord geplaatst, 
waarna op 8 december de roeden zijn 
gestoken. 
- Ter bescherming van de molenbio-
toop is het bouwplan op de zogeheten 
‘Big Boss-locatie’ in Leiden na bezwaren 
enigszins aangepast. De drie te bou-
wen appartementencomplexen zijn wat 
meer richting Willem de Zwijgerlaan ge-
schoven en het geheel is verlaagd.

Molenkalender 2009

6 maart 2009: Jaarvergadering Vereniging 
De Hollandsche Molen.
28 maart 2009: Westbrabantse Molendag.

Op 15 december werd de Kalkmolen uit Leiderdorp op zijn nieuwe fundering 
gezet. In het volgende nummer hopen we er uitvoeriger op terug te komen 
(foto: G. Barendse, 15 december 2009). 

Werkzaamheden in de werkplaats 
ten behoeve van de molen van 
Middelstum (foto: H. Noot, 
7 december 2009).
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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
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Molencontactdag 

2009
Op vrijdag 20 november jongstleden organiseerde vereniging 

De Hollandsche Molen haar jaarlijkse molencontactdag in het 

spiksplinternieuwe gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) in het centrum van Amersfoort.

Het zijn rumoerige tijden geweest: 
De rijksdienst veranderde de af-

gelopen jaren maar liefst tweemaal 
van naam (van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, via de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschappen en 
Monumenten naar de huidige naam), 
maar die gebeurtenissen konden niet in 
de schaduw staan van de felle discussie 
die ontstond naar aanleiding van het dis-
cussiestuk ‘Moeten molens altijd malen?’ 
van Jos Bazelmans van diezelfde rijks-
dienst. Toch lijkt het erop dat de discus-
sie enigszins aan het luwen is. Bazelmans 
heeft meerdere malen nadrukkelijk laten 
weten dat zijn vraag zeker niet per defini-
tie met ‘nee’ moet worden beantwoord 
en wellicht hebben de tientallen miljoe-
nen die de laatste jaren vanuit de RCE 
aan molenrestauraties werden besteed 
het blazoen ook enigszins opgepoetst. 

Verbreding

Het is wel boeiend om met het boven-
staande in gedachten te luisteren naar 
de voordracht van Cees van ‘t Veen, di-
recteur van de RCE, die het woord neemt 
na een kort welkomstwoord van Jaap de 
Zeeuw, de voorzitter van De Hollandsche 
Molen.
Allereerst wordt benadrukt dat men 
ontzettend veel waarde hecht aan de 

uitwisseling van kennis tussen de RCE 
en het ‘molenveld’ en – ja natuurlijk – 
de draaiende molens zijn onmisbare 
symbolen voor Nederland en dat moet 
vooral zo blijven. Minister Roland Plasterk 
vindt dat trouwens ook; dat u dat maar 
even weet. Molenaars en molenmakers 
worden als waardevol ‘immaterieel erf-
goed’ betiteld en die stelling ‘Moeten 
molens altijd malen?’ was natuurlijk ook 
erg dogmatisch en vooral bedoeld om 
een discussie op gang te brengen. Daar 
is men in ieder geval met vlag en wimpel 
in geslaagd.
De nieuwe beleidsbrief ‘Modernisering 
Monumentenzorg’ is daarom geen breuk 
met het oude beleid, maar eerder een 
verbreding, waarbij ook zaken als land-
schap en documentatie de nodige aan-
dacht krijgen. Verder komt er meer aan-
dacht voor:
- bouwhistorie
- machines en werktuigen in molens die 

dateren uit de tijd nadat de molen bui-
ten bedrijf kwam 

- het minder snel verplaatsen van molens
- het minder snel completeren van mo-

lenrestanten
- het minder snel op de monumentenlijst 

plaatsen van ‘nieuwe’ molens.
Met name de laatste drie punten leid-
den tot felle kritiek op het betoog van 
Jos Bazelmans, al lijkt in de molenwereld 
een toenemend aantal mensen er ook 

niet meer erg afwijzend tegenover te 
staan. Aan de andere kant lijkt de wei-
gering van de RCE tot toestemming voor 
het 50 meter verplaatsen van korenmo-
len De Nachtegaal in Middenbeemster 
toch wel erg – daar komt dat woord 
weer – dogmatisch. Alsof de molen door 
zo’n verplaatsing volledig uit zijn histo-
rische omgeving wordt weggehaald, 
alsof het landschap 50 meter verderop 
een compleet ander karakter heeft. Juist 
nu er een duidelijke toenadering is tus-
sen de RCE en het ‘molenveld’ kan zo’n 
beslissing leiden tot een grotere kloof; 
men (beide partijen!) moet natuurlijk 

niet roomser dan de paus proberen te 
zijn. Doch dit even geheel ter zijde.
Van ‘t Veen vertelt verder over een re-
cente studiereis naar Polen en de his-
torische banden van dat land met 
Nederland (van Gdansk tot de voorma-
lige poldermolens in de Wisla-Delta). 
Een uitwisseling van kennis op het ge-
bied van monumentenzorg was de be-
doeling, al zijn beide molenbestanden 
onvergelijkbaar. Schrijver dezes kan uit 
ervaring melden dat het (grote) Poolse 
molenbestand hoofdzakelijk bestaat uit 
vervallen molens in alle stadia van verval 
en dat er van molenbehoud, laat staan 
van het vakkundig restaureren, nauwe-
lijks sprake is; wellicht iets voor een latere 
keer.

RRWR

Gerard Troost, naast Wouter Pfeiffer en 
Geert Nienhuis één van de drie molen-
specialisten van de RCE, geeft vervolgens 
een toelichting op de 150 molenrestau-
raties die momenteel dankzij de miljoe-
nen subsidies van de RCE worden uitge-

Het nieuwe onderkomen van de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort met links de Koppelpoort 
(foto Erik Stoop, 20 november 2009).

Willem Roose

In feite is het mechanisme 
voor de Koppelpoort niets anders 
dan een tredmolen; voer voor 
molenliefhebbers dus. (foto Erik 
Stoop, 20 november 2009).
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voerd. Over deze Regeling Rijkssubsidie 
Wegwerken Restauratieachterstanden 
(RRWR) en de molens waar deze subsidies 
naar toe zijn gegaan is reeds uitvoering 
bericht in Molenwereld (zie Molenwereld 
2008-9-368 e.v. en 2008-7/8-320 e.v.) en 
het is binnen een voordracht van 20 mi-
nuten volstrekt onmogelijk om op alle 
150 restauraties in te gaan. Troost toont 
beelden van een select aantal restaura-
ties zonder al te veel in details te treden. 
Een greep uit de greep: Bij Het Prinsenhof 
in Westzaan komt het thermisch verzin-
ken van roeden ter sprake. Het langst 
beschikbare ‘bad’ is echter hooguit lang 
genoeg voor een halve roede waardoor 
de twee roehelften ter plaatse van de 
askop met bouten aan elkaar worden 
bevestigd. Reeds meerdere molens zijn 
de laatste jaren van deze ‘deelbare roe-
den’ voorzien. 
Bij het funderingsherstel van Over-
waardmolen nr. 4 in Kinderdijk – de zo-
genaamde ‘contramolen’ die vroeger 
naast uit- ook kon inmalen – is een zeer 
fraaie oude wachtdeur aangetroffen in 
de reeds lang aan het oog onttrokken 

De Koppelpoort werd tussen 1380 
en 1425 gebouwd en is een combinatie 
van een land- en waterpoort. De 
landpoort werden op de gebruikelijke 
manier geopend en gesloten met 
deuren, maar bij de waterpoort over 
de Eem ging dit met een schot dat 
met een tredmolen opghaald en 
neergelaten werd. Links het schot met 
het touwwerk en op de achtergrond 
een der tredwielen. (foto Erik Stoop, 
20 november 2009).

Het panel, v.l.n.r.: dhr. L. Endedijk 
(DHM), dhr. J. de Zeeuw, dhr. 
G. Troost, mevr. R. Broekhuis (GrM) 
en dhr. J. van ‘t Hof (RCE). (foto 
Hans de Kroon, 20 november 2009).

waterlopen; deze zijn sinds 1799 (!) niet 
meer in gebruik geweest. De wachtdeur 
kon door middel van ‘vriesdrogen’ ge-
conserveerd worden en zo behouden 
blijven om elders ten toon te worden ge-
steld.
Molen De Verwachting in Tholen wordt 
opgevoerd als de laatste ‘incomplete 
molen’ die gebruik kon maken van de 
subsidiegelden van de RCE ten behoeve 
van de completering.
Aan het eind van zijn lezing concludeert 
Troost dat ook na deze enorme inhaal-
slag niet alle restauratieachterstanden 
zullen zijn weggewerkt. De RCE is zich 
hiervan bewust en werkt hiertoe mo-
menteel aan een structureel restaura-
tiebeleid met meerjaren uitvoeringspro-
gramma’s; wordt vervolgd dus.

De Groninger aanpak

Mevrouw Roelie Broekhuis, directeur van 
het Groninger Molenhuis, geeft hierna 
een toelichting op de werkwijze bij het 
aanvragen van restauratiesubsidies voor 
meerdere molens tegelijk. “Een bijzon-
dere aanpak” wordt vanuit de rand-
stad gesignaleerd, al zien de nuchtere 
Groningers dat anders; zoveel bijzonders 
is er eigenlijk niet aan, al kan iedereen 
het er over eens zijn dat het wel een ef-
fectieve aanpak is.
Het Groninger Molenhuis is een centrale 
provinciale molenorganisatie die vele 
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taken heeft, al beperken we ons hier 
gemakshalve tot de ondersteuning van 
moleneigenaren bij de aanvraag voor 
restauratiesubsidies. Belangrijk is om te 
vermelden dat de provincie Groningen 
geen structurele subsidieregelingen 
kent voor moleneigenaren en dat het 
Groninger Molenhuis zelf een beperkt 
budget van 108.000 euro per jaar heeft 
waardoor men weliswaar zelfvoorzie-
nend is, maar zeker zelf geen subsidies 
kan uitdelen.
In de aanloop naar de ‘eerste ronde’ van 
de RRWR in 2007 treedt het Groninger 
Molenhuis direct in overleg met mole-
neigenaren (voornamelijk molenstich-
tingen) maar ook met provinciale en 
gemeentelijke ambtenaren en diverse 
fondsen. Centrale vraag hierbij is: hoe 
regelen we gezamenlijk de co-financie-
ring? Het rijk (in dit geval de RCE) mag 
dan grote sommen subsidiegeld in het 
vooruitzicht stellen, maar deze gelden 
dekken nooit 100% de kosten van van 
een molenrestauratie. Met andere woor-
den: Wie betaalt de resterende gelden? 
Dit is uiteraard per molen verschillend.

Al in dit prille overlegstadium wordt 
bepaald dat men één loket, één aan-
spreekpunt wil richting de RCE, dat 
wordt het Groninger Molenhuis, en ver-
der wordt als voorwaarde voor verdere 
samenwerking gesteld dat deze één 
aanvraag indient voor 15 molens tege-
lijk. Dit heeft succes: bij 13 molens wordt 
de co-financiering via het Groninger 
molenhuis geregeld, bij 2 andere kan dit 
rechtstreeks met gemeentegelden. 
De vruchtbare samenwerking tussen de 
vele diensten, overheden en fondsen 
leidt ertoe dat men vastbesloten in be-
roep gaat tegen de afwijzing van sub-
sidie voor 5 andere molens; met succes 
trouwens.
Als belangrijke restauraties worden 
met name genoemd de Joeswerd in 
Feerwerd (waar beroepsmolenaar 
Wassens al een paar jaar noodgedwon-
gen louter elektrisch maalt) en de her-
bouw van de afgebrande Enteprise in 
Kolham.
Zoals gemeld doet het Groninger 
Molenhuis meer dan alleen het onder-
steunen van moleneigenaren bij de 

aanvraag van subsidies. Broekhuis ves-
tigt de aandacht tevens op een min-
stens zo belangrijke taak: de PR. Ofwel: 
Hoe krijgen we de bevolking betrokken 
bij de molens? Een interessant tabelletje 
laat het aantal inwoners per molen per 
provincie zien. Utrecht heeft de meeste 
inwoners per molen namelijk 29.000, 
Friesland heeft met 3050 het minste 
aantal inwoners per molen en daardoor 
het kleinste potentieel aan toekomstige 
molenliefhebbers. Het dunbevolkte 
Groningen scoort met 5060 inwoners per 
molen ook niet hoog, al blijkt de werven-
de taak van het Groninger Molenhuis 
(en natuurlijk de andere molenorganisa-
ties) zijn vruchten af te werpen. In tegen-
stelling tot de rest van het land neemt 
hier het aantal vrijwilligers niet af. Naast 
molenaars is er volgens Broekuis een be-
hoefte aan ‘molengidsen’, mensen die 
enthousiast kunnen vertellen over hoe 
molens en molenaars vroeger in de sa-
menleving gefunctioneerd hebben en 
vooral niet teveel over techniek doorza-
gen. Het in stand houden van de molens 
zonder daarbij een te grote druk op de 
schouders van de vrijwilligers uit te oe-
fenen is een belangrijke uitdaging voor 
de nabije toekomst, aldus Broekhuis die 
afsluit met de cryptische woorden de 
penningmeesters liggen wakker, maar 
de burgemeester slaapt. 

Molen als landschappelijk 
element

Voor de lunch is er uitgebreid de gele-
genheid voor discussie en deze staat 
grotendeels in het teken van de biotoop, 
of sjieker geformuleerd: Een rijksstruc-
tuurvisie met betrekking tot gebieds-
gericht beleid. Deze structuurvisie is 
momenteel in ontwikkeling en de grote 
vraag is natuurlijk: Is het mogelijk (en zo 
ja: hoe?) om de molenbiotoop – of wel-
licht beter: het ‘molenlandschap’ – hier-
in vast te leggen? Het is een illusie om te 
denken dat de huidige biotoopregels 
(de 1 op 30 en 1 op 100 norm) ooit wette-
lijk vastgelegd zullen worden; daarvoor 
ontbreekt de ruimte in ons dichtbevolkte 
landje simpelweg. We komen hier bij het 
vraagstuk dat door Nico Jurgens in het 
januarinummer van Molenwereld dit jaar 
al op onorthodoxe wijze werd bespro-
ken. Als de bestaande biotoopregels 
onhaalbaar zijn voor strikte wetgeving 
(volgens Jurgens zelfs onwenselijk), wat 
kan er dan wel in de structuurvisie wor-
den opgenomen ter bescherming van 
het molenlandschap? Hoe leg je de cul-
tuurhistorische waarde van molens in het 
landschap vast? 
Bemerk hier trouwens de verschuiving 
van aandacht voor de windvang (bio-
toopregels) naar aandacht voor de 
molen als landschappelijk element. Hoe 
dan ook: concrete antwoorden op bo-
vengestelde vragen komen niet echt 
voorbij. Ook hier geldt dus: Wordt ver-
volgd.
(Het is niet zo gemakkelijk om hier iets in 

De heer C. Bakker, voorzitter van de SIMAV, stelt een kwestie aan de orde 
(foto Hans de Kroon, 20 november 2009). 

Aandachtige belangstelling (foto Hans de Kroon, 20 november 2009).
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algemene woorden over te formuleren; 
de biotoopregels zijn wat dat betreft 
simpeler en dus effectiever. Per molen 
of molengroep kan men de ‘ideale si-
tuatie’ volgens de biotoopregels als uit-
gangspunt nemen om vervolgens puur 
pragmatisch – op basis van bijvoorbeeld 
zichtlijnen, karakeristieke gebouwen in 
de directe omgeving en/of het dorps-
silhouet – vast te stellen wat in de mole-
nomgeving wettelijke bescherming ver-
dient en waar deze eventueel verbeterd 
zou kunnen worden. De uitkomst van een 
dergelijk onderzoek zou kunnen variëren 
van het in stand houden van de ideale 
situatie (biotoopregel) tot de pijnlijke 
conclusie dat een molenomgeving red-
deloos verloren is. Dan laat ik de vervolg-
discussie over de vraag of een molen is 
de laatst geschetste situatie wel of niet 
verplaatst dient te worden nog buiten 
beschouwing. Omdat bovengeschetst 
planmatig beleid louter per individuele 
molen of molengroep kan worden vast-
gesteld, is het een illusie om te denken 
dat een overheidsinstelling dit allemaal 
voor ons in kaart gaat brengen, WR).
Uit de zaal komen wel een paar nuttige 
suggesties naar voren:
-Wacht niet op de overheid, maar ga 
zelf naar een bewindspersoon en vertel 

hem/haar je verhaal en formuleer je ei-
sen; betrek ook de media hierbij
-Probeer altijd aan de voorkant van een 
procedure (streekplannen, bestem-
mingsplannen) in te stappen; bij de eer-
ste ‘ter inzage’ van dergelijke plannen 
ben je feitelijk al te laat
Vlak voor de lunch is er de heugelijke 
mededeling dat een gat in de begro-
ting voor de restauratie van zeven 
Groninger molens is gedicht. Namens 
de Postgiroloterij overhandigt Jaap de 
Zeeuw een symbolische check ter waar-
de van 50.000 euro aan Roelie Broekhuis 
van het Groninger Molenhuis.

Kredietcrisis

Na de lunch heeft Leo Endedijk, direc-
teur van De Hollandsche Molen, slecht 
nieuws: Het gaat financieel niet goed 
met de vereniging. Men heeft structurele 
tekorten doordat men minder subsidies 
en nalatenschappen ontvangt en om-
dat het eigen vermogen minder rende-
ment oplevert vanwege de kredietcrisis. 
Door middel van een aantal drastische 
maatregelen wil men echter schoon 
schip gaan maken om tot een gezonde 
financiële balans komen.

Los van het geringe aantal leden (zie 
kader) is men recent tot de trieste slot-
som gekomen dat slechts 40% van de 
moleneigenaren in Nederland lid is van 
DHM. Als molenbelangenbehartiger on-
dersteunt men echter alle moleneigena-
ren en hier zit dus een scheefgroei. Om 
tot een kostendekkend model te komen, 
was al een voorstel gedaan om molen-
eigenaren 150 tot 1500 euro per jaar te 
laten betalen, maar deze bedragen zijn 
onrealistisch hoog. Er moet dus iets an-
ders gebeuren.
De jaarlijkse contributie zal met ingang 
van 1 januari 2010 omhoog gaan van 
20 naar 30 euro en men zal actief op 
zoek gaan naar een sponsor voor de 
Nationale Molen en Gemalendag. 
Daarmee is het probleem van het gerin-
ge aantal leden onder moleneigenaren 
versus het grote aantal uren (geld!) dat 
men in deze groep steekt aan (pro)ac-
tieve ondersteuning natuurlijk nog niet 
opgelost.
Allereerst zal men actief moleneigena-
ren gaan benaderen om lid te worden 
(‘een zaak van onderlinge solidariteit’) 
met als streven een lidmaatschap voor 
alle Nederlandse moleneigenaren. Aan 
dit (speciale) lidmaatschap hangt wel 
een prijskaartje (100 euro per jaar en 
voor stichtingen met meerdere molens 
25 euro per molen tot een maximum van 

De Nachtegaal in Middenbeemster; 
niet verplaatsen, wat dan??? Inmiddels 
is de molen wel dichtgemaakt om 
verder verval tegen te gaan (foto 
G. Barendse, 6 juli 2008).

De Verwachting in Tholen, 
de laatste (?) met rijksgeld 
gecompleteerde molenromp (foto 
H. van Steenbergen, 15 juni 2009).
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600 euro), maar daar staan diverse voor-
delen tegenover, onder andere:
- digitale nieuwsbrief
- gratis gebruik digitaal spreekuur
- gratis eerste telefonisch contact
- gratis advisering bij benadering fond-

sen
- gratis infopakket Molendag
- gratis toegang voor speciale onderde-

len van de website
- korting Arbo-map, PIP-plan, bijeen-

komsten en publicaties
Indien een moleneigenaar geen lid is 
van DHM zullen advisering en ondersteu-
ning op uurbasis in rekening worden ge-
bracht.
Met name die laatste bepaling zorgt voor 
enige onrust. Een aanwezige verwoordt 
een en ander niet geheel ten onrechte 
als volgt: ‘Vereniging De Hollandsche 
Molen strijdt voor het behoud van alle 
molens in Nederland, maar als straks een 
moleneigenaar voor hulp aan klopt en 
geen lid blijkt te zijn en geen geld heeft 
om het uurtarief te betalen, zegt DHM 
dus feitelijk: Dan stort uw molen maar in 
elkaar?!’ Theoretisch kan deze situatie 
zich inderdaad voordoen, maar nood 
breekt wet....
Endedijk gaat vervolgens in op verande-
ringen binnen de ANBI-regeling, maar 
deze veranderingen hebben lang niet 
de inpact als het vorige onderwerp. In 
het kort: ANBI staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instelling, hetgeen geldt voor 
vrijwel alle molenorganisaties en er zijn 
recent enige aanvullende eisen geko-
men om te voldoen aan het predicaat 
ANBI. Zo dienen bestuursleden en werk-
nemers meer dan voorheen van onbe-
sproken gedrag te zijn. Het is hen vanaf 
nu verboden om aan te zetten tot haat 
of geweld, dan wel veroordeeld te zijn 
voor dergelijke feiten; het kan een punt 
van aandacht zijn binnen molenorgani-
saties, maar de inpact hiervan zal in de 

praktijk niet groot zijn, want raddraaiers 
zijn toch een onbekend fenomeen in ons 
vriendelijke molenwereldje? 

Allemolens.nl

Documentalist en interim-medewerker 
van DHM Job Gerlings licht vervolgens 
het project ‘www.allemolens.nl’ toe. 
Sinds september jongstleden wordt 
het hele archief van De Hollandsche 
Molen – sinds jaren onder beheer bij de 
Stichting Molendocumentatie – gedi-
gitaliseerd. Alle voorhanden informatie 
over alle nog bestaande en verdwenen 
molens komt zo beschikbaar op internet 
op de genoemde site. ‘Alle informatie’ 
kan breed geïnterpreteerd worden, te 
denken valt dan aan foto’s, tekenin-
gen, technische informatie, historische 
informatie, kranteartikelen en zelfs ‘oral 
history’. Voorlopig wordt – naast de infor-
matie uit het eigen archief dus – tevens 
alle beschikbare digitale informatie van 
het Groninger molenhuis, vereniging De 
Zaanse Molen en de RCE bij het project 
betrokken, maar in de toekomst moet 
iedere molenorganisatie haar digitale 
informatie aan de site kunnen koppelen. 
Het dan ontstane digitale mega-archief 
is niet alleen handig voor molenonder-
zoekers, het is zelfs essentieel: met een 
knipoog naar de hedendaagse ‘inter-
netgeneratie’ merkt Gerlings op ‘wie 
niet digitaliseert, bestaat niet’.
In september 2011 moet het project 
afgerond zijn, waarna de andere mo-
lenorganisaties kunnen aanhaken met 
hun digitale archief. Tot die tijd zijn 
molenonderzoekers en andere geïn-
teresseerden iedere donderdag op af-
spraak van harte welkom bij de Stichting 
Molendocumentatie.

Pijnpunten

Tijdens de afsluitende discussie komen 
nog een aantal andere onderwerpen 
aan de orde, zoals:
- de rechtsgeldigheid van het bordje 

‘bezoeken op eigen risico’ in molens; 
dit heeft feitelijk geen rechtsgeldigheid 
(maar dat kwam op een molencon-
tactdag van een jaar of 10 geleden 
ook al eens ter sprake, kan schrijver de-
zes zich herinneren)

- ’beheerskosten’ zoals de brandverze-
keringskosten zijn niet subsidiabel. DHM 
wil zich sterk gaan maken om deze 
kosten wel subsidiabel te maken, maar 
verwacht er – in alle eerlijkheid – niet 
zoveel van

- sprinklerinstallaties hebben tot doel 
een molen te beschermen tegen 
brand onder andere veroorzaakt door 
blikseminslag, maar door de enorme 
hoeveelheid metalen buizen kan in-
ductie optreden, waardoor niet de 
blikseminslag zelf, maar de inductie 
brand veroorzaakt (recent voorbeeld: 
de Aylvapoldermolen bij Burgwerd); de 
RCE is zich ervan bewust...

Rondleiding

Ten slotte volgt een rondleiding door het 
hypermoderne en zeer milieuvriendelijke 
nieuwe gebouw van de RCE en de nabij-
gelegen Koppelpoort. Hier bevindt zich 
een eeuwenoude tredmolen met twee 
raderen die dienen voor het openen/
sluiten van een stuw. Na een gezame-
lijke fysieke inspanning tot het openen 
en weer sluiten van de stuw in de Eems 
(voorheen de Amer) ontvangt schrijver 
dezes een heus diploma ‘raddraaier’ en 
daarmee eindelijk dan toch een soort 
van ‘molenaarsdiploma’; de tot dan 
toe wat wazige term ‘waardevol imma-
terieel erfgoed’ krijgt plots een grootse 
betekenis.

De zeer smalle basis...

Zo’n 40 jaar geleden stonden er in 
Nederland nog ruim 900 complete 
molens. Inmiddels is dit aantal door 
completeringen en herbouw op-
gelopen tot een kleine 1100. Dat 
is een toename van circa 20%! 
Opvallend is dat deze toename 
niet zichtbaar is in het aantal le-
den van de Hollandsche Molen. 
Werd de vereniging in de jaren ze-
ventig nog in één naam genoemd 
met de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten, thans heeft 
laatstgenoemde organisatie ca. 
900.000 leden, terwijl DHM ooit bleef 
steken op een schamele 7000 leden 
en inmiddels slechts ruim 5000 leden 
heeft. Het lijkt erop dat de honder-
den vrijwilligers die zich inzetten voor 
de restauratie/herbouw van de mo-
len in het eigen dorp weinig of geen 
affiniteit hebben met molenbehoud 
als zaak van landelijk belang.
Een regionale vereniging die er 
goed in slaagt de molenzaak onder 
de aandacht van de plaatselijke be-
volking te brengen is vereniging De 
Zaanse Molen. Van de 144.000 inwo-
ners tellende gemeente Zaanstad 
zijn er maarliefst 4000 lid van de 
vereniging (bij de aanname dat het 
aantal leden buiten deze gemeente 
niet substantieel is); dat is 2,7%. 5000 
leden op een bevolking van 16 mil-
joen is slechts 0,3%! Mocht 2,7% van 
de hele landelijke bevolking lid wor-
den van DHM, dan zou dat 432.000 
leden opleveren; overigens amper 
de helft dan het aantal leden van 
‘natuurmonumenten’.
Alle leden van alle molenorganisa-
ties in Nederland bij elkaar opgeteld 
zijn er natuurlijk wel meer dan 5000, 
maar meer dan het dubbele zal het 
zeker niet zijn: ook 10.000 mensen 
vormen een zeer smalle basis voor 
het behoud van een monument 
dat toch bekend staat als nationaal 
symbool...

Het nieuwe achtkant voor de molen 
van Kolham. Het zwartgeblakerde 
veldkruis is een blijvende herinnering 
aan de rampspoed die de molen op 
19 juni 2000 trof (foto L. Groenewold, 
augustus 2009).
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De“Zoeker’ uit het vorige nummer is nog niet thuisgebracht. 
Daarom plaatsen we bij uitzondering dezelfde foto nog eens. Die 
afbeelding, een oude ansichtkaart, was in kleur en komt nu veel 
beter tot zijn recht. 
Wie helpt? 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

‘ T  BETERE WERK
 
Bij de foto van de molen van Froskepolle op blz. 475 van de 
laatst verschenen ‘Molenwereld’ staat dat de fotograaf 
H. Noot is. Dat is niet juist, want de foto is van zijn jongste dochter 
Marjolein. Excuses onzerzijds zijn dan ook zeker op zijn plaats, zo-
wel richting vader als vooral dochter omdat vader Harmannus 
zijn dochter verzocht om en foto te maken en dochter Marjolein 
bereid was in een voor haar zeer drukke studieperiode bereid 
was om op de fiets te stappen en de foto is gaan maken. jsb.

Slopen
Soms lijkt het in de lucht te hangen. Het 
komt van alle kanten op je af, zonder dat 
je er iets aan kunt doen. Het lijkt wel be-
smettelijk, net een virus. Voordat je het 
weet heb je het te pakken. 
Er wordt stevig gediscussieerd over ver-
plaatsen of verhogen. Van mij mogen 
ze; dat discussiëren dan. Van drie, vier 
verschillende kanten, mogelijk nog wel 
meer overviel het me; een wel uiterst 
merkwaardig argument om molens te 
verhogen dan wel te verplaatsen: “Dat 
deden ze vroeger ook!” Ik las het in een 
tijdschrift, iemand zei het tegenover mij 
en nog eens wat, en dat in een week tijd. 
De waarheid ervan zal ik niet ontken-
nen. Inderdaad werden molens vroeger 
verhoogd of verplaatst. Volgens mijn 
lijfblad komt het laatste nu nog voor. In 
het recente verleden zouden meer dan 
honderd molens de kuierlatten hebben 
genomen.  Het is toch niet te geloven. 
Nu gaat het mij daar niet om. Het gaat 
mij om het argument: “Dat deden ze 

vroeger ook!” Het is natuurlijk een waar-
heid als een koe; inderdaad, ze deden 
het vroeger ook. Daarom zou het histo-
risch verantwoord zijn om molens te ver-
hogen of te verplaatsen. Historisch? Je 
zou er haast hysterisch van gaan lachen. 
Het is toch te gek om los te lopen! Met 
dat argument lust ik er nog wel een paar. 
Ze hebben vroeger zonder blikken of 
blozen dingen met molens gedaan 
waarvan een molenliefhebber nu alleen 
maar ijst. Neem nu eens het slopen van 
molens. Het is zo ongeveer de meest toe-
gepaste activiteit op molens. Volgens 
het boekje zijn zo ongeveer negen van 
de tien molens gesloopt. Die frequentie 
ligt zelfs nog tig malen hoger dan ver-
hogen of verplaatsen. Als dat historisch 
verantwoord is met het argument “Dat 
deden ze vroeger ook!” dan is sloop 

zelfs historisch meer verantwoord dan 
verhogen of verplaatsen. Toch moet ik 
de molenliefhebber nog tegenkomen 
die nu sloop van molens bepleit met: 
“Dat deden ze vroeger ook!”  Je zou ze 
eens moeten horen als een projectont-
wikkelaar een voor zijn plannen in de 
weg staande molen maar wil slopen en 
beweert: “Dat deden ze vroeger ook!”. 
De man zou met smaad en hoon, of 
met pek en veren overladen worden. 
Hij heeft toch gelijk? Want ze deden het 
vroeger toch ook?  
Er is nog zo iets vreselijks: brandstichting. 
Dat deden ze toch vroeger ook? Het zou 
een prachtig argument voor een advo-
caat zijn die een clënt moet bijstaan die 
wordt beschuldigd van brandstichting 
in een molen. In zijn pleidooi legt de 
advocaat de volle nadruk op het his-
torisch verantwoord zijn van de brand-
stichting: “Dat deden ze vroeger ook!”. 
“De verdachte heeft een sterk historisch 
bewustzijn en wilde het verleden laten 
herleven.”  
Het is gewoon weer het oude liedje. 
Geschiedenis is een grabbelton en je 
haalt er uit wat je van pas komt en op de 
manier zoals het in je kraam te pas komt.  
Dat deden ze vroeger ook.

Balie Kluiver
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MOLEN
VERPLAATSINGEN

Molenverplaatsingen (1)

Naar aanleiding van het artikel 
over molenverplaatsingen in het 

decembernummer van Molenwereld 
reageert de heer Gijs van Reeuwijk uit 
Arum met een aantal opmerkingen en 
aanvullingen die wij hieronder laten vol-
gen en waarvoor wij hem zeer hartelijk 
dank zeggen.

‘De benaming nieuw geeft wat vra-
gen. Waarom is b.v. De Jonge Sophia 
niet aan te merken als nieuw en de 
molen te De Blesse, (bestaande stenen 
onderbouw met hierop het achtkant 
van Zwarte Haan) wel nieuw. Waarom 
is Leeuwarden Froskepolle nieuw terwijl 
hier een bestaande poldermolen in een 
geheel is verplaatst?
Waarom is de molen te Koudum nieuw 
en molen De Huisman b.v. niet?
Wat is het verschil tussen De Jonge 
Sophia en De Herder (nieuw).
Ik denk dat het voor een volgende versie 
goed is deze bijzonderheden iets te ver-
duidelijken. Ook zou het wellicht goed 
zijn een kolom wel of geen monument 
toe te voegen en oude en nieuwe func-
tie na verplaatsen.
Misschien is het goed om als criteria aan 
te nemen dat bij het geheel verplaat-

sen van minimaal een achtkant van een 
molen naar een nieuwe plaats dit aan te 
merken als een verplaatsing. Het maakt 
dan niet veel verschil of deze onderde-
len op bv een bestaande onderbouw of 
fundering wordt geplaatst. 
Alleen bij echte nieuwbouw van ver-
plaatste onderdelen/molens op een 
plaats waar nooit eerder een molen 
stond zou dan kunnen staan herbouw op 
nieuwe standplaats. Hiermee wordt dan 
ook de cultuur historische waarde van 
een oude molenplaats meegenomen in 
het overzicht.

Verder een paar aanvullingen/ 
opmerkingen:
- Onderdendam ontbreekt (achtkant 

Rijssen)
- Elsloo paaltjasker is minimaal verplaatst
- De molen Dellen te ’t Waar ontbreekt 

maar is in 1986 verplaatst.
- Nijeveen, dit is ondanks zijn herkomst 

ook een beschermd rijksmonument; 
hoe ook om te gaan met Barger-
compascuum?

- Oude Knegt, verplaatsing, voor zover 
ik weet zijn ook bij de verbrande Oude 
Knegt nooit onderdelen van de oude 
molen hergebruikt,alles is hiervan 
afgevoerd. Dit is volgens mij een 
reconstructie.

- Sondel, de eerste tjasker staat nu te 
Zeijen, omdat de ton te kort was is er 
ca 10 jaar terug een geheel nieuwe 
molen gebouwd waarbij de oude 
molen dus is verplaatst

- Warniahuizen, molenverplaatsing 
thans in uitvoering, molen staat al 
niet meer op de oude plaats. Nieuwe 
standplaats It Eilân West gemeente 
Smallingerland.

Is het ook nog iets om naar het buiten-
land verplaatste molens te noemen (bv 
Holland Michigan etc.). Barger com-
pascum etc. zouden hier dan in kunnen 
worden ondergebracht als importmo-
lens?’

Graag wil ik hier op inhaken. Nog afge-
zien van onjuistheden en omissies ben ik 
in de toelichting hier en daar te kort door 
de bocht gegaan.
De criteria vormden een probleem 
apart. Zo heb ik bewust geen im- of ex-
portmolens opgenomen. Ik had er wel 
beter aan gedaan om dat te vermel-
den. Dat laatste geldt ook voor ‘minima-
le verplaatsing’. Daar ben ik in principe 
bij uitgegaan van verplaatsing binnen 
hetzelfde perceel. 
Wat ik onder ‘nieuw’ verstond had ik be-
ter ook toe kunnen lichten. Daarmee heb 
ik aan willen geven dat de molen uiterlijk 

De Herder in Willeskop omstreeks 1910 in zijn oorspronkelijke toestand.
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van ingrijpend van karakter is veranderd. 
Daarom is De Jonge Sophia geen nieu-
we molen, omdat hij hetzelfde karakter 
heeft behouden als in Ottoland. De ge-
noemde molens in De Blesse, Koudum 
en Medemblik zijn bij hun verplaatsing 
wel ingrijpend van karakter veranderd. 
De oorspronkelijke molen is in de nieuwe 
molen nauwelijks te herkennen, vandaar 
de kwalificatie ‘nieuw’. De Huisman was 
in dit opzicht een twijfelgeval, maar van-
wege zijn functie en zuiverheid boven de 
balie heb ik hem toch als verplaatsing en 
niet als nieuwe molen opgevoerd; idem 
De Jonge Dirk. Koudum werd wel ‘nieuw’ 
vanwege de veel verder gaande veran-
deringen.
Het cultuurhistorische argument heb ik 
bewust vermeden. Cultuurhistorische 
waarde is in veel gevallen gedegra-
deerd tot een soort kapstokbegrip met 
een nauwelijks eenduidige of heldere 
definiëring. Mijns inziens hangt de cul-
tuurhistorische waarde nauw samen met 
het geworteld zijn, verbonden zijn met 

de samenleving waarvoor de molen 
gebouwd is. Die is dus nauw verbonden 
met de oude locatie. Verplaatsing doet 
daarom mijns inziens daar op zijn minst 
sterke afbreuk aan.
Verder mijn hartelijke dank voor de aan-
vullingen en correcties. Sommige din-
gen had ik beter moeten weten zoals 
Onderdendam, Akersloot of Froskepolle, 
andere wist ik niet (Warniatille). jsb.

Molenverplaatsingen (2)

De heer Willem Roose uit Gouda rea-
geert op hetzelfde artikel en schrijft: 

‘Ik heb het artikel over molenverplaatsin-
gen gelezen; ik vind het een prima artikel 
en inhoudelijk ben ik het er ook helemaal 
eens. Grote vraagtekens plaats ik echter 
bij de biotoopkwalificaties in bijlage 1 
(al moet ik daar dus feitelijk voor bij het 
Molenbestand van DHM zijn). Toch een 
kleine bloemlezing van vrij recent ver-

plaatste molens die ik zelf dit jaar of in 
2008 persoonlijk heb bezocht, voorzien 
van eigen biotoopcommentaar:
107. Hoogmade, bedenkelijk; maar: 

blikvanger vanaf de autosnelweg, 
geen enkele windbelemmering.

106. Grouw, aanvaardbaar; maar: 
schitterend gelegen zonder enige 
windbelemmering.

103. Grouw, matig; maar schitterend 
gelegen zonder enige 
windbelemmering (mooie zichtlijn 
naar nr. 106!).

100. Akkrum, matig; maar zeer fraai 
gelegen zonder noemenswaardige 
windbelemmering.

96. Akersloot, matig; maar huis met wat 
hinderlijk geboomte op het oosten, 
verder geen windbelemmering; 
maar fraai gelegen (Is deze molen 
in 2003 wel verplaatst? Is toch op 
dezelfde plaatst herbouwd als de 
‘oude’ molen uit 1981?).

95. Nieuwerkerk a/d IJssel; 
maar aanvaardbaar, kleine 
windbelemmering op het 
zuiden door bomen, verder een 
droombiotoop.

93. Burgwerd, aanvaardbaar; maar 
hinder van enkele boompjes, verder 
zeer fraai gelegen in zeer open 
landschap.

91. Meppel, matig; maar hinder door 
1 flat op afstand, verder geen 
windbelemmering.

 
Aan de andere kant:
60. Sneek, aanvaardbaar, ‘leunt’ 

ongeveer tegen de hoge bomen 
van de rondweg en wordt daarom 
verplaatst (!) naar IJlst...’

Bij het samenstellen van de lijst had 
ik zelf ook al bedenkingen. Sommige 
zaken waren achterhaald of duidelijk 
aanvechtbaar. Toch besloot ik de kwa-
lificaties uit het molenbestand van De 
Hollandsche Molen zonder meer over te 
nemen en ook geen kwalificaties toe te 
voegen waar ze in het bestand ontbra-
ken omdat de vereniging de nationale 
biotoophoeder is en ik een controleer-
bare maatstaf wilde hanteren. jsb.

Molenverplaatsingen (3)

De heer Marcel Stroo reageert ook op 
hetzelfde artikel en schrijft: 

‘Met veel plezier heb ik het artikel in 
Molenwereld nr. 132 gelezen van De 
tweede golf, met daarbij een over-

- ' T  B E T E R E  W E R K  /  M O L E N V E R P L A A T S I N G E N -

De Herder in Medemblik is 
weliswaar gebouwd met het achtkant 
uit Willeskop, maar de molen is 
daarbij constructief en uiterlijk 
sterk veranderd, zodat het beter is 
te spreken van een nieuwe molen, 
gebouwd met een oud achtkant (foto 
jsb 9 mei 1990).
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zicht van molenverplaatsingen van na 
1945. Toch is deze lijst niet compleet. 
Onderstaande molens komen niet voor 
in het overzicht:
Arnhem (openluchtmuseum), 8-kante 
grondzeiler, poldermolen, 1958, 
overplaatsing vanuit Noordlaren.
Warmond, Broekdijkmolen, 1976, 
overplaatsing vanuit Haarlem.
Warmond, Nieuwe Hofmolen, 1981, 
overplaatsing vanuit andere locatie 
Warmond (heette daar Veermolen).
Enkhuizen (Zuiderzeemuseum), 1984, 
Vogelhoeksmolen, overplaatsing vanuit 
Hemelum.
Nieuw-Scheemda, De Dellen, 1985, 
overplaatsing vanuit ‘t Waar.
Giethoorn, paaltjasker, 1988.
Stiens Binnema’s Molen, 1988, minimale 
overplaatsing.
Leidschendam De Salamander, 1989, 
overplaatsing vanuit andere locatie 
Leidschendam.
Barendrecht, Pendrechtse Molen, 
1993, overplaatsing van Rotterdam-
Pendrecht naar gemeente Barendrecht.
Kruiningen, Oude Molen, 2001, 
minimale overplaatsing.
Nieuw-Scheemda, paaltjasker, 2001, 
overplaatsing vanuit Midwolda.
Goëngahuizen, Heechhiem, 2004, 
minimale overplaatsing.
Onderdendam, Hunsingo, 2008, 
overplaatsing vanuit Rijssen (was daar 
molen Slaghekke).
Moerkapelle, Hertogmolen, 2008, 
overplaatsing vanuit andere locatie 
Moerkapelle.

Verder kloppen de jaren van over-
plaatsing niet van Molen Hoogland en 
Kramersmolen in Goutum, deze zijn resp. 

in 2003 en 2002 herbouwd op de locatie 
waar ze nu staan (in plaats van 1994 en 
1995). Molen Hoogland was eerder her-
bouwd op een andere locatie bij een 
fietspad langs de Zwette, maar is hier af-
gebrand in 1999.
De beoordeling van de biotoop van 
enkele molens zoals die in de laatste 
editie van Molenwereld vermeld staan, 
zijn achterhaald. Van de Haensmole 
in Grouw en de Polslootmolen (thans 
Mellemolen) in Akkrum staat nog de be-
oordeling van de biotoop op de oude 
locatie vermeld. De biotoop is nu resp. 
goed en aanvaardbaar. Op 19 augustus 
2009 ben ik bij beide molens geweest 
tijdens een molentocht op de fiets. De 
biotoop van de Himmole in Sneek, nog 

De Pendrechtse molen op de A15 
(foto jsb, 15 juni 1993).

De verplaatste Jonge Sophia in Groot-
Ammers, waarbij getracht is om 
het oude karakter van de molen zo 
volledig mogelijk te bewaren.
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vermeld als aanvaardbaar, kun je nu 
gerust slecht noemen. De molen is ge-
heel ingesloten door bomen langs de 
oude rondweg, een bedrijventerrein en 
de aanleg van de nieuwe rondweg A7 
met aquaduct. Niet voor niets bestaan 
er weer plannen om deze molen te ver-
plaatsen.
In het overzicht molens waarvan het be-
sluit tot verplaatsing is genomen, maar 
nog niet ten uitvoer is gebracht kan 
misschien nog de Puurveense Molen in 
Kootwijkerbroek worden toegevoegd. Al 
in 1992 werd molen De Vrees in Winterswijk 
gedemonteerd met de bedoeling deze 
op te bouwen in Kootwijkerbroek. Tot op 
heden is dat nog niet gebeurd. Ik weet 
ook niet in hoeverre deze plannen nog 
doorgaan.’ 

Ook de molenaar van de Pendrechtse 
molen in Barendrecht, de heer Barend 
Zinkweg, wijst terecht op het ontbre-

ken van zijn molen. Hij voegt er nog 
aan toe: ‘Daarnaast: die verhoogde 
molen in Winschoten (Edens) en de 
Spijkenissermolen zijn volgens mij ook 
verplaatste molens. Ze zijn niet in het ho-
rizontale maar in de verticaal verplaatst. 
Als voor een verplaatsing als groot na-
deel de ontworteling genomen wordt 
dan is een dergelijke verhoging een 
even grote ontworteling.’

Hartelijk dank voor ook deze aanvul-
lingen. En dan te bedenken dat ik bij 
meerdere van deze verplaatsingen er zo 
ongeveer met mijn neus bovenop heb 
gestaan. Blijkbaar ben ik te haastig ge-
bakerd geweest. Het vervallen van de 
molen van Akersloot en het toevoegen 
van de door de heer Stroo genoemde 
molens brengt de teller op 120 verplaats-
te molens. jsb.

De Jonge Sophia nog in optima 
forma in Ottoland.

De Vrees in Winterswijk bevindt 
zich al sinds 1992 in de ‘wachtkamer’ 
(foto jsb. 19 mei 1990).

Incompleet 
bankrekeningnummer 
 
In het vorige nummer is bij de aan-
kondiging van de DVD’s van Donald 
Vandenbulcke (pag. 498) helaas 
een incompleet IBAN-nummer ver-
meld. 

Het moest zijn 

Iban : BE23 8600 0392 0091. 
De Bic-code is wel juist SPAABE22.
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Molenwereld wenst u een voorspoedig, gez egend 2010
Molen De Dellen, Nieuw Scheemda (foto Hans Tiddens, 22 december 2007).
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VERDWENEN MOLENS 
    tussen Delft en Den Hoorn

Het gebied is nu gemeente Delft, 
maar viel tot de opheffing in 1921 

onder de gemeente Hof van Delft. Hof 
van Delft wordt al in de 10e eeuw ge-
noemd en is wellicht ouder dan de stad 
Delft. Uit de afzonderlijke stukken land 
die met elkaar het Hof van Delft vorm-
den werd eerst het ambacht en in 1817 
de gemeente van die naam genoemd. 
De ligging net buiten de veste van Delft. 
Daarom kan de bebouwing bij nadering 
van een vijand of ander onheil afgebro-
ken worden. Hof van Delft is tot ver in de 
17e eeuw in het bezit van de stad Delft 
en de families Made en Couwenhoven. 

Kruitmolen

Vanaf de zestiende eeuw neemt de 
bedrijvigheid langs de Gaag vanaf 
Maassluis tot aan de Waterslootse poort 
toe. De ambachtsheerlijkheid vaart 
daar wel bij.
Volgens de kaart van Jacob van 
Deventer uit 1557 stonden aan de 
Buitenwatersloot drie industriemolens. 
Op 23 december 1541 komen de mo-
lenmeester en zijn buren in conflict met 
de prior van het Carthuyzerklooster over 
het korten van de windas. De baljuw van 
Delfland moet daar dan uitspraak over 
doen.

Als in 1572 van het Carthuyzerklooster 
niet meer dan een ruïne is overgeble-
ven ontstaat daar omheen bebouwing. 
Aan het begin van de zeventiende 
eeuw verhuist de kruitmaker Willem van 
Linschoten met zijn kruitmolen naar een 
kavel aan de Buitenwatersloot. Daarmee 
legt hij ook de grondslag voor de latere 
kogelgieterij.
Met opdrachten van de Staten van 
Holland, zeker na de Delftse buskruit-
ontploffing van 1653, ontwikkelden de 
buskruitmolens zich voorspoedig, waar-
bij ook de bebouwing toenam. De ver-
loren gegane voorraden moesten weer 
op peil worden gebraccht. Salomon van 

Martien Agterberg

TTijdens het bouwrijp maken van de grond voor de Molenbuurt kwam boer Bertus Ruygrok van de 
Carthuyzer wetering naar mij toe met de vraag “Kan jij niet eens uitzoeken hoe die molen heette die hier 
heeft gestaan?” Die vraag werd de aanzet tot dit artikel. Tot mijn verbazing bleken er vanaf de Waterslootse 
poort in Delft tot aan Den Hoorn, een afstand van twee kilometer, maar liefst zeventien bedrijfsmolens te 
hebben gestaan. Velen, waaronder zeven houtzaagmolens, werden door wind gedreven, anderen werkten 
met paardenkracht. Het hout werd niet alleen door de Gaag aan- en afgevoerd met vlotten en zeilschepen, 
maar ook met vracht- en trekschuiten door de Buitenwatersloot. De Buitenwatersloot, ook wel Kickert 
of Gaegh genoemd, is een kanaal tussen Delft en Den Hoorn. Het deel na Den Hoorn wordt de Gaag 
genoemd. In de binnenstad van Delft ligt in het verlengde van de Buitenwatersloot de Binnenwatersloot.
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De aanleiding voor dit artikel was 
het bouwrijp maken van de grond 
voor de bouw van vijf torenf lats 
waarbij deze molenfundatie te 
voorschijn kwam. Boer Bertus 
Ruygrok toont hier de cirkel van 
de kleine houtzaagmolen. Met zijn 
vraag begon het. Op de achtergrond 
de fundamenten van het Carthuyzer 
klooster.

De Waterslootse poort in Delft, 
ook bekend onder de namen Sint 
Joris-, Delf landse-, Westlandse- of 
Maaslandsepoort. In deze poort was 
de Hoge Vierschaar (rechtbank) van 
Delf land gevestigd. De poort werd in 
1846 gesloopt voor de aanleg van de 
spoorweg.

Heul mag in het rampjaar 1672 nog vier 
kruitmolens bijbouwen. Er wordt tevens 
een contract met de Staten van Holland 
en West-Friesland afgesloten over de 
levering van kruit. Na het overlijden van 
Salomon van Heul nemen de gebroe-
ders Nicolaas en Hendrik van Hoorn de 
vijf kruitmolens over. Tot de opstallen be-
hoorde ook een stalling voor 16 paarden. 
In eerste instantie gingen ook de leve-
ringscontracten over naar de nieuwe 
eigenaren maar andere buskruitmakers 
tekenden daar bezwaar tegen aan. In 
1737 werd bepaald dat deze contracten 
nog tien jaar van kracht zouden blijven.
Diezelfde Staten lieten in 1690 achter de 
kavel van Van Heul een nieuwe opslag 
met omgrachting bouwen die tot aan 
de Tweede Wereldoorlog in gebruik is 
geweest. 

Nogmaals een klap

Op donderdag 8 februari 1742 explo-
deerde het korrelhuis van de kruitfabriek. 
Daar bleef het niet bij. Ook de acht kruit-
molens gingen de lucht in. Ook andere 
gebouwen werden vernield, maar won-
der boven wonder bleven de twee kruit-
magazijnen gespaard. Wel komt een 
van de beide broers Van Hoorn om. 

Satellietfoto (Google) met de 
molenlocaties: 1. Het Fortuyn; 
2. De Hoop; 3. De Eendragt; 
4. Mercurius; 5. Voordijkshoornse 
molen; 6. De Gekroonde Zalm; 
7. Zaagmolen; 8. kruitmolencomplex 
(alle kruitmolens zijn onder één 
nummer samengevoegd); 
9. De Jonge Pieter; 10. De Uyl; 
11. De Papegaey; 12. standerd- 
korenmolen.

Het terrein van de kruitmolens 
volgens de kadastrale minuutkaart 
van omstreeks 1830. De ‘Kruid 
Molen’ is het gewezen kruitmagazijn 
van Holland, dan eigendom van de 
staat en als de percelen 160 t/m 164 
rijkseigendom en vallend onder het 
Departement van oorlog. De percelen 
165 t/m 167 (dan respectievelijk 
water als boschkakhout en twee maal 
boschhakhout zijn eigendom van de 
zaagmolenaar Hermanus Hartogh 
Heys.
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In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delf land begonnen de 
gebroeders Nicolaas en Jacob Krukius in 1701 aan een kaart van Delf land. In 
1710 was de kaart gereed. De totale kosten bedroegen 10.000 gulden, voor die 
tijd een enorm bedrag, maar het resultaat was er ook naar. Dit fragment geeft 
de Buitenwatersloot met zijn omgeving weer met de twee zaagmolens aan de 
Carthuyzer watering, de Voordijkshoornse wipmolen, de kruitmolens en de 
molens De Uyl en De Papegaey.

Deze ramp werd door de stad Delft aan-
gegrepen om het terrein te kopen. Na 
twee grote explosies achtte de stad het 
maar beter om te bepalen dat er geen 
kruitmolens en kruitmagazijnen zouden 
worden gebouwd. Hendrik van Hoorn 
koopt dan op 9 augustus 1742 de bus-
kruitfabriek De Oude Molen van Nicolaas 
Calkoen in Ouderkerk a/d Amstel en zet 
daar de productie voort die gestage 

uitbreiding ondergaat. Onder meer zal 
uit deze fabriek de NV Nederlandsche 
Springstoffenfabrieken voortkomen.
In 1786 verkoopt de stad Delft de terreinen 
en de opstallen aan de Buitenwatersloot 
aan de Staten van Holland. Later wordt 
er een kogelgieterij gevestigd. In 1830 
wordt op het terrein een ijzergieterij ge-

bouwd voor kogels, granaten, lantaren-
palen, kranen en wielen. In 1845 wordt 
een poortgebouw annex hoofdwacht 
in gebruik genomen; vanaf die tijd ge-
zichtsbepalend voor elke reiziger die 
Delft vanuit het westen nadert. De eige-
naar van de zaagmolen De Jonge Pieter 
was er minder door gecharmeerd. Zijn 
molen was gebouwd na de afschaffing 
van het windrecht in 1798 maar voor het 
van kracht worden van de hinderwet. 
Zodoende was hij met zijn molen tussen 
wal en schip geraakt. 
In 1928 wordt he Delftse garnizoen opge-
heven en verliest Delft zijn betekenis van 
wat eens de ‘wapenkamer van Holland’ 
werd genoemd.

‘Het Hollands Kruyt:Magazyn 
buyten Delft’ in 1742, het jaar 
waarin de kruitmolens ontploften; 
niet te verwarren met het nog 
bestaande en bijzondere Generaliteits 
Kruitmagazijn aan de Schie. 

Het ontploffen van de acht 
kruitmolens trok wijd en zijd de 
aandacht. Eén kruitmagazijn bleef 
behouden, maar zal tweehonderd jaar 
later alsnog de lucht in gaan bij een 
bombardement in 1942.

De Buitenwatersloot volgens een 
topografische kaart van omstreeks 
1850. De spoorweg naar Rotterdam is 
nog in aanleg. Bij Den Hoorn staan 
dan twee zaagmolens, de Mercurius is 
ook present en bij het kruitmagazijn 
is een slaghoedjesfabriek. 

De situatie van het kruitmolen-
terrein omstreeks 1900. Er is 
dan een ijzergieterij gevestigd 
(Rijksijzergieterij) en ook is een 
stoomzagerij aanwezig. 

Houtmarkt

De Delftse houtmarkt vindt vanaf de 
zeventiende eeuw op een open terrein 
buiten de stad plaats. De gebruikelijk 
naam voor dat terrein was de ‘houttuy-
nen’ Boitel schrijft in 1729 over de Delftse 
houtmarkt: ‘Deze houttuynen werden 
aan beide eyndens met een groot hek 
bij nagt afgesloten’. Hier heeft men de 
stapels van allerhande greenen en den-
nenhout tot bouwing der huisen, molens 
en andere zaken dienende. 
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Staalgravure uit 1866 met een gezicht op Delft vanaf de Hoornsche (niet 
Haagsche) Vaart. Achter het Poortgebouw zijn nog net de wieken van De Jonge 
Pieter te zien en rechts van de vaart De Papegaey.

Op 18 oktober 1632 verleent de Grafe-
lijkheidsrekenkamer een windbrief aan 
Jacobus Cornelisz. van Saendam. In die-
zelfde periode (1622-1648) wordt door 
landmeter Johan van Beest 122½ roede 
(een roede is ongeveer 14 m2) land in 
kaart gebracht voor Huybrecht Cornelis 
van de Velde die toestemming vraagt 
om een woning bij zijn molen te mogen 
bouwen. 
Op 16 juli 1646 krijgt Cornelis Abramsz. 
Graswinckel toestemming om daar aan 
de Carthuyzersloot, naast de ruïne van 
het klooster, een tweede (kleine) hout-
zaagmolen te bouwen. Hij krijgt 156 
roeden land in procuratie. Later wordt 
Cornelis Breur eigenaar van deze kleine 
molen die hem op 4 oktober 1760 ver-
koopt aan Michiel Hartogh voor 5000 
gulden. Later werd vermoedelijk op de 
plaats van één der beide molens De 
Gekroonde Zalm als opvolger gebouwd.

Nog meer zaagmolens

Het Fortuyn (1730-1846)
Houthandelaar Jan Janz. Breur verwierf 
in het voorjaar van 1730 een elzenboom-
gaard aan de Woudseweg. Breur liet het 
hout bij de brug over de Lookwatering 
hakken en een waterverbinding graven 
voor een achtkante, met riet gedekte 

De brug over de toegangssloot naar het terrein van de kruitmolens.

De Houttuynen in Delft met houtvlotten in het water en stapels hout op de wal.

Fragment van een kadastrale 
minuutkaart van Den Hoorn 
omstreeks 1830. De percelen 283 
t/m 289 zijn volgens de legger dan 
eigendom van Willem van Westreenen 
en consorten. Perceel 289 wordt 
omschreven als ‘Molenloots en Erf’ 
De plattegrond wijst onmiskenbaar op 
de aanwezigheid van een zaagmolen.
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Schepenakte van 16 juli 1646 betreffende 156 roeden land voor de tweede 
zaagmolen van Cornelis Abrahamsz. Graswinckel aan de Carthuyzer vaarsloot.

De windbrief voor Jacob Cornelisz. van Saerdam van 25 oktober 1632 voor de 
bouw van een ‘houtsagers meulentgen’.

zaagmolen die hij liet bouwen welke 
de naam Het Fortuyn kreeg. Die naam 
bleek wel toepasselijk want bij een grote 
brand op 5 september 1756 die een groot 
deel van het dorp Den Hoorn verwoestte 
bleef de molen gespaard. Het ging Jan 
Breur voor de wind. Zo levert hij in 1759 al 

het houtwerk voor een 'vorstelijk' plankier 
bij de begrafenis van prinses Anna van 
Hannover, de weduwe van stadhouder 
prins Willem IV.
Op 20 mei 1774 huwt Breurs zoon Cornelis 
een goede partij. Hij trouwt met Anna 
Maria Ruysch, de dochter van dominee 

Meynardus Ruysch, de predikant van ‘t 
Woudt. Het bruidspaar leent een aan-
zienlijke som geld om op 19 juli 1774 va-
der Jan uit te kopen, zodat Cornelis het 
bedrijf van zijn vader voortzet. 
In augustus 1778 doet Cornelis Breur sa-
men met een collega houthandelaar 
een dringend verzoek aan het Delftse 
stadsbestuur om de Singelgracht op 
diepte te houden in verband met de 
aanvoer van houtvlotten. De grachten 
waren al 28 jaar niet meer ‘uitgediept’ 
en daardoor onbevaarbaar. 
Leendert van Ollefen beschrijft in 1794 
met veel verve de heerlijkheid Hof van 
Delft en vermeldt Cornelis Breur als ‘ei-
genaar ener Saagmolen met een aller-
fraaist huis’.
Lang zal de rijke Breur daar niet meer van 
genieten, want hij overlijdt kinderloos in 
1796. Anna Maria is dan 42 jaar. Twee 
jaar later hertrouwt zij met een 33-jarige 
ex-kapitein uit het Staatse leger, Henri 
Buys met wie zij 37 jaar lang getrouwd is 
geweest.
Vastberaden en vooruitstrevend loodst 
het echtpaar het bedrijf met de beide 
zaagmolens, Het Fortuyn en de paltrok 
De Hoop door de moeilijke oorlogsjaren 
heen.
Buys koopt in mei 1802 als derde molen 
de achtkante zaagmolen De Eendragt 
samen met de verdere getimmerten en 
het woonhuis op het bolwerk nabij de 
Haagpoort voor 7000 gulden. 
Hendrik Buys vervult in de Franse tijd de 
functie van ‘maire’ (burgemeester) en 
hij zal dat blijven tot 1817. Tevens is hij 1e 
Ambtenaar voor de Burgerlijke Stand.
Zijn fraaie buitenplaats Stilgenoegen, 
gelegen aan de Gaegh in Den Hoorn, 
functioneert als woonhuis en als raad-
huis.
Op 4 juli 1820 wordt Het Fortuijn verkocht 
aan Willem van Westrheene. In 1843 is 
de molen nog in bedrijf en werken er zes 
arbeiders twee kinderen. In 1846 blijkt 
de molen buiten bedrijf en zal niet lang 
daarna zijn verdwenen.

De Gekroonde Zalm (1747-1923)
In 1725 liet Teunis Pietersz. Salm in 
Zaandam een nieuwe paltrok bouwen 
waarvoor hij op 20 juni 1725 de windbrief 
kreeg tegen een jaarlijkse betaling van 
8 pond. Hij gaf de nieuwe molen zijn ei-
gen naam mee: De Gekroonde Salm. 
In die jaren raakte de houtzagerij in de 
Zaanstreek over haar hoogtepunt heen. 
Veel moleneigenaars kwamen in de pro-
blemen, waaronder ook Salm die zich 
voor de nieuwe molen diep in de schul-
den had gestoken. Teunis probeerde het 
tij te keren door met nieuwe leningen de 
oude af te lossen. Het baatte niet. Op 26 
mei 1746 viel voor hem het doek. De voor 
2000 gulden verzekerde molen werd 
verkocht aan de slopers Jan de Vries en 
Claes Rol die De Gekroonde Zalm met 
erf, schuren en gereedschappen voor 
375 gulden (!) in handen kregen. De slo-
pers verkochten de nog jonge paltrok 
aan Jacob Michielsz. Hartogh die hem 
in 1747 aan de Carthuyzerwatering liet 
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‘Memorie wegens de molens staende onder Hoff van 
Delft & Vrijenban’. Als eerste worden de twee zaagmolens 
aan de Carthuyzer watering genoemd. De Grote 
Zaagmolen is eigendom van Jan Breur en Jacob van der 
Meer en de Kleine van Jan Michielsz. Hartogh. Verder is 
Jan Breur de Jonge bezig met de bouw van een ‘Nieuwe 
zaeghmolen ten westen Den Hoorn’. Dit heeft betrekking 
op de bouw van Het Fortuyn in 1730.

Gezicht op Den Hoorn in 1768 met de zaagmolen en de 
brug naar De Lier.

Den Hoorn met het tolhuis en de zaagmolen Het Fortuyn.

Gezicht op de stad Delft vanuit het westen getekend door 
Bathasar Joosz. in 1826 met v.l.n.r. de zaagmolen De Jonge 
Pieter, de korenmolen De Papegaey en de paltrok De 
Gekroonde Zalm.
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De Gekroonde Zalm aan de Carthuyzer watering; op de achtergrond de molen 
van de Voordijkshoornse polder aan de andere kant van de Buitenwatersloot. 

Fragment van een kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830 met de 
Karthuizer Watering en de paltrok De Gekroonde Zalm. De tweede molen is al 
verdwenen maar de zijtak van de watering herinnert nog aan zijn bestaan. Hij 
heeft, zoals ook uit de kaart van Cruquius blijkt, binnen de knie van de sloot 
gestaan. Bij de oprichting van het kadaster omstreeks 1830 stonden zowel perceel 
549 (tuin, de vermoedelijke oude molenlocatie); 550 (water) en 551 (weiland) op 
naam van de erven Hendrik Hartogh, de houtzagersfamilie, die eerder ook de 
molen ernaast in eigendom had, dan het eigendom van Gerrit van der Krap.

De Gekroonde Zalm met de in 1737 gebouwde molen van de Voordijkshoornse 
polder aan de andere kant van de Buitenwatersloot.
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De Gekroonde Zalm, zoals getekend in 1827 door Balthasar Joosz. 

De paltrokzaagmolen De Hoop en de 
bovenkruier De Eendragt, gschilderd 
door A. Wittkamp in 1870. Niet 
lang na dezen werden beide molens 
gesloopt en werd op de plaats van De 
Eendragt een stoomzagerij te staan 
die de naam De Jonge Pieter kreeg. 

herbouwen. Jacob werd opgevolgd 
door de twee broers Cornelis en Huibert 
Hartog die met Martinus van der Post de 
molen 25 jaar in bedrijf houden. In 1809 
koopt Gerrit van der Krap de molen en hij 
werkt er 35 jaar mee. In 1844 wordt dan 
Johannes van der Krap eigenaar, maar 
hij zal er slechts zes jaar mee werken. In 
1850 neemt Bruno Groenewegen de mo-
len met alle verdere opstallen over. Deze 
telg uit een bekend boerengeslacht zal 
de molen in bedrijf houden tot zijn over-
lijden in september 1872. Zijn weduwe, 
Anna Catharina Zuiderwijk zet het bedrijf 
voort tot 1892 wanneer Josephus Ant. 
Aloysius van Schaik eigenaar wordt. In 
1919 komt de molen op naam te staan 
van de firma E. van Schaik. Twee jaar la-



- P O R T R E T  /  V E R D W E N E N  M O L E N S  T U S S E N  D E L F T  E N  D E N  H O O R N -

Molenwereld 32  | 13e jaargang 2010 nr. 1

De ‘Witte Huizen’ omstreeks 1939; ze werden gesloopt voor de bouw van de 
Molenbuurt en waren gebouwd voor het personeel van de houtzaagmolens. 

De Gekroonde Zalm naar een tekening van de Delftse kunstenaar Jan van der 
Stap (1874-1940).

ter, in 1921, houdt de gemeente Hof van 
Delft op te bestaan en wordt opgedeeld 
tussen Delft en Schipluiden. De mo-
len komt dan op het grondgebied van 
Schipluiden te staan, maar dat zal niet 
lang duren. In 1923 maakt de sloper een 
eind aan zijn bestaan als een der laatste 
paltrokken van Zuid-Holland.

De Hoop (1776-1880)
Op 28 juni 1776 koopt Cornelis Breur de 
houtzaagmolen ‘t Roode Hart van Hero 
Graftdijk in Westzaandam voor 1500 gul-
den in ‘gereed en vrij geld’. Na afbraak 
wordt de paltrok in Den Hoorn weer op-
gebouwd. Ook deze molen gaat, even-
als Het Fortuijn, in 1820 over aan Willem 
van Westrheene, waarna beide molens 
in 1846 verkocht worden aan Hermanus 
Hartogh Heys. In 1864 verkoopt Hartogh 
Heys de molen aan Laurentius Vreeburg 
die ook eigenaar werd van De Eendragt 
en de stoomzaagmolen De Jonge Pieter. 
De Hoop werd in 1880 gesloopt.
Het balkengat van De Hoop is nog 
steeds een braakliggend terrein omdat 
het te duur werd geacht om het drassige 
land bouwrijp te maken.

De Eendragt (1847-1870)
Aan deze molen is de naam van Hartogh 
Heys verbonden, veel lezers van dit blad 
beter bekend als de naam voor een gie-
terij van molenassen
Hermannus Hartogh (1776-1864) was een 
ondernemer uit een zaagmolenaarsge-
slacht en tevens lid van de gemeente-
raad van Delft van 1824 tot 1851. Na het 
overlijden van zijn eerste vrouw voegt hij 
haar familienaam aan de zijne toe en 
zo werd het Hartogh Heys. In 1846 laat 
hij zijn zaagmolen De Eendragt van het 
Bolwerk naar Den Hoorn verplaatsen die 
moet verdwijnen vanwege de aanleg 
van de spoorlijn Den Haag-Rotterdam. 
De molen komt dan te staan naast de 
paltrok De Hoop.
Hartogh Heys is zeer ondernemend en 
vooruitstrevend. In Engeland laat hij zich 
informeren over de fabricage van vijlen 
en stoomboten. Hij sticht dan in Delft 
een vijlenfabriek waar ook een ijzergie-
terij bij komt. Deze gieterij fabriceert ook 
molenassen waarvan een enkeling nog 
steeds dienst doet. Later gaat het bedrijf 
van Hartogh Heys op in de grote machi-
nefabriek Reineveld aan de Haagweg in 
Delft.
Op 15 december 1864 vindt in Delft een 
omvangrijke openbare verkoping plaats 

Fragment van een kadastrale minuut-
kaart van de in 1855 bij Schipluiden 
gevoegde gemeente Hodenpijl met 
de zaagmolen De Hoop. De voor 
een paltrok typische situering op een 
eiland is duidelijk herkenbaar. Bij de 
oprichting van het kadaster omstreeks 
1830 stond de molen op naam van 
Teunis van Holst. 
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Advertentie uit de Delftsche 
Courant van 2 december 1864, waarin 
onder meer de zaagmolens De Hoop 
en De Eendragt te koop worden 
aangeboden. 
De verkoper wordt niet vermeld, 
maar vermoedelijk zijn dat de 
erfgenamen van Hermannus Hartogh 
Heys die in dat jaar overleed. 

Prentbriefkaart. De Buitenwatersloot 
gezien in de richting van de stad met 
rechts de molen De Papegaey.

waaronder twee zaagmolens: De Hoop 
en De Eendragt die niet lang erna zullen 
verdwijnen.
Op de plaats van De Eendragt wordt 
in 1870 een stoomzagerij gebouwd 
die de naam De Jonge Pieter krijgt, de 
naam van de molen die zijn wind was 
kwijtgeraakt door de bouw van het 
Poortgebouw aan de Buitenwatersloot.

Korenmolens

Aan de zuidkant van de Buitenwater-
sloot stonden even buiten de Watersloot-
sepoort twee korenmolens. 

De Papegaey
Het meest bekend is De Papegaey die 
samen met de ernaast staan korenmo-
len De Uyl in 1561 door eigenaar Jan van 
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De stichtingssteen van De Papegaey, zoals die nu is ingemetseld in een huis aan 
de Buitenwatersloot dat op de plaats van de molen is gebouwd.

De afbraak van de Papegaey in 
1936. De aannemer die de molen liet 
slopen, J. Rijsterborgh, was bereid om 
de molen voor 5000 gulden te laten 
staan. Helaas slaagde men er niet in 
om dit bedrag bijeen te brengen. 

Fragment van de kaart van Potter 
met het in de Tachtigjarige oorlog 
vernielde Carthuyzer klooster en 
daar tegenover, aan de andere 
kant van de Buitenwatersloot, de 
Voordijkshoornse molen.(Let op het 
Type!). Buiten de Waterslootse poort 
drie standerdmolens, waaronder de 
latere Papegaey en De Uyl.
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Damme werd verhuurd aan Leendert 
Stoltensz. uit Dordrecht. De Papegaey 
werd in 1690 door Cornelis van Dijck ver-
vangen door een stenen molen welke 
het bijna 250 jaar zal uithouden. 

De Uyl
Dat was De Uyl niet beschoren. Die werd 
in 1735 gesloopt nadat afwijzend was 
beschikt op een request van Leendert 
van der Pluym.

Oliemolen 

Mercurius (1829)
Matheus Joh. Blonk koopt een kavel 
grond aan de Hoornseweg met het oog 
om daarop een oliemolen te bouwen. 
Het is zijn tweede poging, maar in deze 
gemeente krijgt hij alle medewerking. 
De burgemeester gaat zelf kijken of de 
locatie ver genoeg van andere bebou-
wing is gelegen. Er moet wel een hek van 
18 m lang worden geplaatst langs de 
waterkant tegen schrikachtige paarden.
Het is waarschijnlijk niet te veel gewaagd 
om te veronderstellen dat de Mercurius 
de grootste oliemolen van Nederland is 

Het personeel van de Mercurius omstreeks 1920 met links hoofdboekhouder 
M. Van den Berg en naast hem boekhouder W.K. Touw. De twee mannen 
vooraan zitten op een koekkist met de fabrieksnaam.
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De Mercurius na de recente verbouwing met links de voormalige stoomolieslagerij en rechts de onderbouw van de 
windmolen (foto E.G.M. Esselink, 1 februari 2009).

geweest. Blonk heeft voor de bouw van 
zijn oliemolen elders gebruikte onder-
delen opgekocht, op dezelfde manier 
zoals eerder in Den Hoorn zaagmolens 
uit de Zaanstreek zijn gehaald. Er zijn re-
delijk betrouwbare aanwijzingen dat de 
Mercurius zijn bestaan als watermolen 
bij de Lekdijk onder Ameide is begon-
nen. Volgens een jaaropgave uit 1847 
produceerde de oliemolen in Den Hoorn 
60.000 liter olie en 170.000 kg koeken.
Het gaat Mattheus Blonk als olieslager 
zakelijk niet voor de wind. In de zomer 
van 1833 koopt hij met collega Arie 
Koops 3000 liter slaglijnzaad. Daarvoor 
geven zij hun oliemolens in onderpand. 
Een jaar later, in juli 1834 spreekt de 
rechtbank in Rotterdam het faillisse- De Mercurius gezien vanuit het noordwesten voor de laatste verbouwing.

Sluitsteen van de Mercurius met 
het bouwjaar en de initialen van de 
oprichter.
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ment uit. De molen wordt verkocht en 
komt nu in Rotterdamse handen. In 1874 
wordt er bij de molen aparte stoomolie-
fabriek gebouwd die verbonden zijn 
met het pakhuis ertussen. Wanneer de 
windoliemolen verdween is niet precies 
bekend. Toch doen de resten aan een 
groot industrieel monument denken, 
als het ware de toegangspoort tot de 
Molenbuurt.

Watermolen

Een watermolen ontbrak evenmin in 
Den Hoorn. In het verlengde van de 
Carthuyzervaart stond de molen van 
de Voordijkshoornsepolder. Jacob van 
Deventer tekent deze molen al in op zijn 
kaart uit 1557. Direct na het afbranden 
van de oude wipmolen op 8 maart 1737 

wordt op diens plaats een nieuwe ste-
nen molen gebouwd waarvoor de aan-
besteding op 13 april 1737 plaats vindt in 
de herberg De Bolk. Men kan inschrijven 
op twee percelen: het metselwerk en 
het timmerwerk. De laagste inschrijver 
voor het metselwerk is Leendert van 
den Bosch voor een bedrag van 2475 
gulden. Het timmerwerk gaat naar Jan 
Gooyaards voor 2250 gulden. De aanne-
mers zijn verplicht het werk ‘meesterlijk in 
malkander te setten’. Ook moeten zij bij 
de molen een ‘bequame woonplaats 
voor de molenaar maken’. 
In 1924 werd de molen gedeeltelijk ge-
sloopt en verbouwd tot gemaal. Nu is in 
de gerestaureerde romp een volauto-
matische bemalingsinstallatie aange-
bracht. Op deze manier houdt de molen 
de herinnering aan het rijke molenverle-
den van Den Hoorn in stand.
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windoliemolen Mercurius te Den Hoorn in 
Molenwereld 2004-7/8;

17. (div. auteurs) De Stad Delft dl. III 1813-1914 
(Delft 1992);

18. D. Wijbenga: Delft: een verhaal van de stad 
en haar bewoners dl. III (Delft 1992);

19. (div. auteurs): Kruit en krijg (Delft 1988);
20. L. van Lambalgen: Zuid-Hollandse molens in 

oude ansichten (Zaltbommel 1972);
21. Natalie Lans: Schiedam torent uit boven 

Molenverleden (Schiedam 2000);
22. Ir. Karin Vlaar: De kogelgieterij, 

afstudeerscriptie 6-1-2006 TH Bouwkunde.

De Mercurius, reconstructietekening van Bas Koster uit 2004. 

De gedeeltelijk gesloopte romp van 
de molen van de Voordijkshoornse 
polder.
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- ' T  B E T E R E  W E R K -

I‘Ik heb molens in de DDR zowel voor als na de Wende bezocht en ik 
kan me goed daarbij voorstellen dat er kleinschalige maalbedrijfjes zoals 
Nico Jurgens heeft beschreven, die op de rand van verval hebben bestaan. 
Maar er waren daarnaast in de DDR-tijd ook behoorlijk professionele 
windmolenbedrijven! Ik noem hier bijvoorbeeld de molens van Neubukow, 
Dabel, Zschepa en Pahrenz. Ik heb de Mühle Evers in Neubukow, een 
dorp in de huidige deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (voorheen Bezirk 
Rostock), op 15 juli 1985 bezocht, dus nog in de tijd van Erich Honecker. 
Een unieke ervaring. Er werd daar druk gemalen, evenals later in 1991 op de 
overige molens. zie bijgaande foto’s. Ik heb de onderstaande teksten uit mijn 
fietsreisboek door de DDR gekopieerd’ 

Molens in de

(Inderdaad was het niet overal even 
droevig als in Röcken. Er waren zeker 
beter uitgeruste bedrijven, maar als 
regel waren ze toch verouderd en 
personeel op de loonlijst was er hele-
maal niet bij, zodat ze in feite onder 
hun bedrijfsniveau werkten. De molen 
van Röcken is zeker niet represen-
tatief, kan het zelfs onmogelijk zijn, 
maar het geheel van de technische 
stand plus de bedrijfsuitvoering wa-
ren zo uitzonderlijk dat juist daarom 
dit bedrijf voor het voetlicht werd ge-
haald. Vergeet niet dat ook de molen 
van Röcken, ondanks zijn miserabele 
voorkomen een professioneel bedrijf 
was. jsb).

Interieur van de begane grond van Mühle Evers in Neubukow met rechts 
molenares Hudemarie Blöhm. Linksboven het spoorwiel. Uit het fietsreisverslag van 

Martin van Doornik van juni 1991:

Neubukow

….Ik heb al 90 km vanaf Lübeck achter 
de rug wanneer ik het dorp Neubukow 
binnen fiets. Er staan hier maar liefst drie 
molens! De weg kwam in het dorp op 
een Anton Pieck-achtig plein uit met 
aan de linkerkant de grijze staatswinkel 
van HO en daarachter het iets vervallen 
baksteen-gotische kerkje. Mijn vrouw 
Jeannette heeft hier zes jaar geleden 
nog gewinkeld. De levensmiddelen 
waren in Honeckers DDR-tijd spotgoed-
koop, maar o.a. kleding was zeer duur 
te noemen. Lekkere harde broodjes 
en een soort van Limburgse stinkkaas. 
Afgezien van een pas kort geleden af-
gebrande pand herkende ik het plein 

Naar aanleiding van het 
artikel over de zelfstan-
dige molenaars in de 
DDR met de foto’s van de 
tot meelfabriekje “ver-
bouwde” standerdmolen 
in Röcken reageerde de 
heer Martin van Doornik uit 
Westernieland. Hij schrijft:

en omgeving meteen zoals in 1985. De 
tijd leek stil gestaan te hebben. Er werd 
niets gesloopt of veranderd en dat 
vind ik juist mooi. Er liep een smal kin-
derhoofdweggetje langs de kerk naar 
de bekende „Mühle Evers”, die op een 
heuvel tussen korenvelden staat. Het 
regende bijna niet meer. Bij de molen 
aangekomen, bleek die gesloten te 
zijn, alweer in verband met „Ruhetag”. 
Het is gebouwd in 1910 na afbranden 
van een voorganger, misschien een 
standerdmolen. Het is een achtkante 
stellingmolen, met een normale acht-
kante stenen onderbouw, wat zeer uit-
zonderlijk is in deze streek van molens 
met gebruikelijke vierkante onderbouw. 

Tegen de zuidkant is er een overkapping 
gebouwd, zodat vrachtwagens droog 
geladen en gelost konden worden. Op 
de foto zie je de hiervoor bestemde 
grote deuren rechts. Gelukkig heb ik 
de molen op 15 juli 1985 bezocht en ik 
kon het hele interieur fotograferen, ter-
wijl de vrouwelijke molenaar Hudemarie 
Blöhm aan het malen was. Zij is de doch-
ter van de oude molenaar Evers, die in 
juni 1985 overleed. Vandaar de naam 
van de molen. In 1985 zag ik een Sovjet-
vrachtwagen bij de molen geparkeerd, 
het zou wel meelbevoorading voor het 

DDR

leger bedoeld kunnen zijn. Het gaf me 
een onwezenlijk gevoel….

Dabel

….fietste ik vanuit Sternberg in zuidooste-
lijke richting naar Dabel. Daar staat de 
bekende achtkante stellingmolen met 
de naam „Rotem Strumpf” (rode kous) 
die bemalen wordt door de twee mole-
naar-broers Lindemann. Ik heb er dan 68 
kilometer vanaf Bad Doberan op zitten. 
Het was 16 uur ’s middags. Hier ook weer 
een ‘quadratische Unterbau’ met aan-
bouwen, waarbij de stelling deels op het 
dak rust. Het bouwjaar is 1892. Hij stond 
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De molen van de gebroeders Lindemann in Dabel. 

De nieuwe borstroeden van VEB Mühlenbaubetrieb 
Dresden naast de molen van Dabel. Maar het werk is na 
de Wende stilgelegd!

Het meelbestoven interieur in de molen van Dabel is om 
door een ringetje te halen. Let op de houten vloer terwijl dit 
de begane grond is. 

als „Technisches Denkmal” afgebeeld op een van de vier DDR-
molenpostzegels uit 1981, waarvan ik thuis twee complete setjes 
heb. Die van Dabel is hierbij afgebeeld. Ik stelde me voor aan de 
beide broers Lindemann als „eine freiwillige Getreide-Windmüller 
aus Holland” (hun blikken gingen direct daarna naar meinem 
Fahrrad) en ik mocht gerust in de molen rondkijken, tot in de 
kap toe. Ondertussen waren zij bezig zakken meel in een vracht-
wagen te laden en zij reden weg naar de afnemers. De molen 
maakte van buiten een vervallen indruk, de stelling was slecht, 
evenals het wiekenkruis en de windroos ontbrak. Het achtkant, de 
kap en het interieur waren daarentegen nog puntgaaf. De res-
tauratiewerkzaamheden waren na de Wende stilgelegd door de 
problemen over wie de verantwoording van de werkzaamheden 
op zich wilde nemen. De firma VEB Mühlenbaubetrieb Dresden 
is door de grimmige Treuhand-Anstalt om zeep geholpen.... Er 
lagen nieuwe stalen borstroeden naast de molen gereed voor 
het steken in de askop. Maar wanneer? Het gaf me een onzeker 
gevoel. Het interieur was om door een ringetje te halen. Op de 
merkwaardige houten begane grondvloer staan er twee mooie 
walsenstoelen, in 1918 gemaakt te Dresden. Onder de vloer van 
de eerste verdieping ligt een gietijzeren spoorwiel (Stirnrad) met 
twee gangen kammen (= tanden) van hout. De tweede kam-
mengang is voor motoraandrijving. De eerste verdieping, tevens 
stellingzolder, is de steenzolder. Daar liggen de maalstenen met 
onderaandrijving en rondom stonden veel zakken met graan. 
De steenkraan is hier anders van uitvoering: een soort van een 
pythagoras-driehoek met de schroefspindel en steenbeugels, 
die aan een vaste staander scharniert. Hier en daar een bezem 
en een steekwagen. Nog een zolder hoger staat een plansichter 
(letterlijk vlakzeef. jsb), een grote, schuddende houten kist waar-
mee bloem, griezen en donsten worden gescheiden. Die komt in 
Duitsland veel voor, maar in Nederlandse windmolens helemaal 
niet. Er lopen veel buizen door de molen voor het transport van 
graan en meel’. 
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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
Voor de firma Vaags hebben wij de kap 
van molen Goidschalxoord gemaakt 
incl. rolvloer met kuip en rolwagens. 
Vaags verzorgt het staartwerk, het wie-
kenkruis en het gehele binnenwerk want 
het meeste was verrot. De nieuwe kap is 
op vrijdag 4 december geplaatst waar-
na op 8 december de roeden zijn gesto-
ken.

De Hoop - Roosendaal

De restauratie van deze molen is vrijwel 
afgerond. De kast is hersteld, van de trap 
en galerij zijn diverse onderdelen vervan-
gen en de molen is geheel geschilderd. 
De gehele molenkast is opgevijzeld om 
de steenbalk met epoxy te kunnen ver-
sterken. Tevens is de standerd omhoog 
gebracht omdat deze in de loop der tijd 
op de kruisplaten is gaan rusten.

De Drie Lelies - Maasland

Bij deze molen wordt groot herstel aan 
de romp uitgevoerd. In de 70er jaren 
is de molen al eens voorzien van een 
halfsteens schil, maar door invloeden 
van weer en vorst was deze geheel los 
komen te staan, met grote vochtpro-
blemen tot gevolg. Door adviesbureau 
Groot Gunneweg uit Delft is een plan 
van aanpak gemaakt wat het geheel 
verwijderen van de schil behelst. Om 
de vijf lagen wordt het metselwerk ex-
tra diep ingekast voor een goede ver-
binding van het oude en nieuwe werk, 
tevens worden er de nodige ankers ge-
plaatst. Uiteraard is er veel aandacht 
geweest voor de mortelkeuze.

De Roos - Delft

Voordat rond (en onder) de molen de 
werkzaamheden betreffende de spoor-
tunnel door Delft van start gaan, is in op-
dracht van De Hollandsche Molen een 
restauratie uitgevoerd. De romp boven 
de stelling is opnieuw gevoegd, aan de 
kap zijn diverse werkzaamheden uitge-
voerd en de balklaag van de eerste zol-
der is hersteld. Het bovenwiel is weer zui-
ver rond afgedraaid en de vang hierop 
aangepast.

1. 

2. 

3. 
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Nieuw Leven – Hazerswoude Dorp

Voor deze molen is in de werkplaats een 
compleet nieuwe stelling gemaakt. Na 
het schilderen van al het houtwerk is de 
oude stelling geheel gesloopt en is op 
locatie begonnen met het aanbrengen 
van de nieuwe stelling. Tevens is er her-
stel uitgevoerd aan diverse onderdelen 
van de trap.

De Arkduif - Bodegraven

De afgelopen tijd is er vooral aan de 
buitenzijde van de molen gewerkt. Van 
de kap zijn de windpeluw met voorkeu-

velens en de korte spruit met achterkeu-
velens compleet vervangen. De beplan-
king van de kap is ontdaan van algen en 
aangroei van mos, waar nodig gerepa-
reerd en tot slot voorzien van een bedek-
king van EPDM. Van de kuip zijn ook een 
aantal stukken vervangen. Vanaf de 
steiger is de kap etc. geheel geschilderd 
en is tevens het stucwerk van de romp 
hersteld. In de werkplaats ligt het nieuwe 
staartwerk klaar voor montage.

Kalkmolen - Hoogmade

Het grondwerk met duikers, overstorten 
en beschoeiingen in de Doespolder is 

1. De opbouw van de nieuwe kap 
voor de molen van Goidschalxoord 
naast de molen 
(foto Poland, 11 november 2009). 
2. Metselwerk aan De Drie Lelies 
in Maasland 
(foto Verbij, 8 december 2009).
3. De nieuwe fundering voor de 
Kalkmolen 
(foto Verbij, 8 december 2009).
4. Het plaatsen van de nieuwe kap 
op de molen van Goidschalxoord 
(foto Poland, 11 november 2009).
5. De korenmolen van Bodegraven 
in de steigers 
(foto Verbij, 8 december 2009).
6. Het aanbrengen van de nieuwe 
balie rond de korenmolen van 
Hazerswoude 
(foto Verbij, 8 december 2009).
7. De Roos in Delft die een restauratie 
ondergaat voordat de grote operatie 
onder zijn voeten begint 
(foto Verbij, 26 september 2009).

geheel gereed gekomen. Ook de nieu-
we fundering voor de ondertoren is ge-
reed en klaar om de molen te ontvan-
gen. De Kalkmolen is uitgerust met een 
scheprad wat op afstand buiten de mo-
len is geplaatst, dus de fundering voor 
de ondertoren kan los staan van de wa-
terlopen. Gekozen is om de waterlopen 
etc. geheel in hout uit te voeren. Deze 
worden momenteel in de werkplaats 
gemaakt en kunnen later in een paar 
grote delen worden aangevoerd en ge-
plaatst.

6. 7. 

5. 4. 
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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 -



   I N H O U D                            p a g i n a

BON

gaat voor u OPEN!!!!

Al elf 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 130 nummers en TWAALF 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 2010 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 2010 en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis. 
“volgens bovenstaande aanbieding en ontvang het boek Molenaarsverleden gratis, maar wens van 2010 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.

❑
❑

❑

❑

✂

 en
MOLENAARSVERLEDEN cadeau! ! !
 en
nog korting toe!!! 




