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Bij de omslag voorzijde: De Lagenwaardse molen bij Koudekerk aan den 
Rijn (foto Dick Kenbeek, 3 november 2005)

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

Dit nummer is het tweede Rijnlandnummer van dit jaar en wordt 
ook toegezonden aan de relaties van de Rijnlandse Molenstich-
ting. Letterlijk centraal in dit nummer staat de Lagenwaardse mo-

len bij Koudekerk a/d Rijn, een molen waarvoor Andries Veloo deze keer 
niet ver van huis hoefde; alleen maar zijn tuinpad aflopen. Het tweede 
Rijnlandonderwerp is de beroemde molenviergang in Aarlanderveen en 
dan niet zo zeer de molengang op zich, maar de stichting die nu een 
halve eeuw zorg voor de kaptiale molens draagt en ze ondanks allerlei 
bedreigingen van verschillende aard door dit tijdsgewricht heeft weten 
heen te loodsen. In het vorige nummer stond een bespreking van een 
boek over de molen De Eendracht in Sebaldeburen. Deze molen is op 
een innovatieve manier nog steeds ingeschakeld bij de peilbeheersing 
in de polder. De auteur van het boek legt nu in een artikel het hoe en 
waarom uit. Het is een voorbeeld dat navolging verdient omdat het een 
win-winsituatie creëert. Een derde hoofdartikel is gewijd aan de jaarver-
gadering van de Vereniging De Hollandsche Molen die dit jaar haar ne-
gentig jarig bestaan viert. 
Verder zijn er nog enige kleinere artikelen. De restauratie c.q. complete-
ring van de molen in Renkum is nu eindelijk officieel begonnen; tien jaar 
geleden was er zelfs nog sprake van een sloopvergunning!
30 April 2013: Koninginnedag, abdicatie van koningin Beatrix en inhuldi-
ging van koning Willem-Alexander. Sommige molens stonden prachtig 
en volgens de beste molenaarstraditie met vlaggen versierd. Dat laten 
wij u graag zien. Andere molenaars meenden juist in weerwil van mole-
naars- en vlaggentraditie het nationale dundoek aan de wieken zo snel 
mogelijk rond te slingeren. Uiteraard zouden wij ons schamen om daar 
foto's van op te nemen (ter toelichting: zie Molenwereld 2007-1-32 e.v.: 
Landverraders zijn het allemaal!). 

En Balie Kluiver begrijpt het niet.                                                                         JSB
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Groninger Molenweekend 2013 
op 8 en 9 juni

Zaterdag 8 en zondag 9 juni is er weer 
volop gelegenheid om de Groninger 
molens niet alleen in het landschap te 
bewonderen, maar ook van dichter-
bij te verkennen. Het merendeel van 
de molens in de provincie Groningen 
heeft tijdens het jaarlijkse Groninger 
Molenweekend de deuren voor het pu-
bliek geopend. 
Afhankelijk van het weer zullen de mees-
te molens in werking zijn en daarnaast 
hebben de vrijwilligers op de molen ver-
schillende activiteiten georganiseerd. 
Het centrale thema voor het Groninger 

Molenweekend in 2013 is 
'Daar bij die molen…'. 
In het gelijknamige liedje, 
een wellicht nog bekend 
deuntje van vroeger, wordt 
een liefde bezongen die 
ontstaan is bij een molen. 
Maar in het lied neemt 
de molen minstens een 
even grote plaats in, ook 
als centrale plek van een 
levende dorpsgemeen-
schap. Molens heb- ben al 
eeuwen een prominente 
plaats in het landschap en 
de dorpen. Het Groninger 
Molenweekend wordt 
gecoördineerd door het 
Groninger Molenhuis, een 
koepel voor de ruim 80 
monumentale molens in 
de provincie Groningen. 
Op deze molens zijn vrij-
willigers actief als vrijwillig 
molenaar of molengids, 
zij maken het mogelijk 
dat de molens draaien 
en toegankelijk zijn voor 
het publiek. Als dank voor 
hun inzet organiseer het 
Groninger Molenhuis ieder 
jaar voorafgaande aan 

het het Groninger Molen-weekend een 
avond voor de Vrijwilligers op de Molen.
Op www.groningermolenhuis.nl is een 
overzicht te vinden van de molens die 
in het Groninger Molenweekend open 
zijn voor publiek, met de activiteiten 
die bij de molens worden georgani-
seerd. De BankGiroLoterij ondersteunt 
de Molendagen in de jaren 2011 tot en 
met 2014. 

Het Groninger Molenhuis

Biotoopverslechtering voor
De Hoop te Haren

Door de bouw van een restaurant aan 
de Vondellaan zal molen De Hoop te 

Haren nog verder worden ingebouwd. 
Projectontwikkelaar Van Klooster heeft 
eind april vergunning gekregen voor de 
bouw van een restaurant op een groen-
strook die door hem een jaar geleden 
werd aangekocht.
De vereniging van eigenaren van het 
bestaande winkel- en appartementen-
complex zal bezwaar aantekenen tegen 
de beslissing. Zij vrezen, naast het verlies 
van circa 10 parkeerplaatsen, geluids-
overlast met de komst van deze nieuwe 
horecagelegenheid. Daarnaast zou het 
pand het aanzien van het bestaande 
woonblok schaden en komt het pal voor 
molen De Hoop te staan. De gemeente 
stelt dat de vestiging van een onderne-
ming op deze plaats al lang in de ge-
meentelijke plannen staat. 
De molenstichting zal echter geen be-
zwaar maken, aangezien de molen-
biotoop toch al slecht is! (Molenwereld 
2012-4-123). 

Herstel molen Windlust officieel 
van start

Een jaar na het afbranden van mo-
len Windlust in het Friese Burum 
(Molenwereld 2012-5-180 t/m 187), is eind 
april officieel gestart met het herstel van 
de molen. Het afgelopen jaar is hard 
gewerkt aan het bestek en de bijbeho-
rende tekeningen. 
Van Reeuwijk bouwmeester heeft een 
bijzondere prestatie geleverd door te-
keningen te maken van een molen die 
er nu niet meer staat. Op basis van his-
torisch fotomateriaal en tekeningen van 
eerdere restauraties, alsmede aan de 
hand van het opmeten en het bouwhis-
torisch ontleden van het verbrande ma-
teriaal is molen Windlust tot in detail ge-
reconstrueerd, al moet het echte werk 
uiteraard nog volgen. 
Nadat op basis van het bestek offertes 
zijn gevraagd bij diverse molenmakers, 
is de keuze gevallen op Bouwbedrijf 
Kolthof uit Stiens. 
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Molen Victor te Wanswerd 
heropend na herstel 

Op 17 mei is poldermolen Victor te 
Wanswerd opnieuw in gebruik genomen 
na een ingrijpende restauratie. Tijdens 
de restauratie is de fundering van de 
molen gerepareerd, waardoor de mo-
len nu weer recht staat, en heeft de mo-
len nieuw riet gekregen. De molen kan 
door het Wetterskip Fryslân weer ingezet 
worden voor hulpbemaling bij extreem 
hoge waterstanden. De kosten van de 
restauratie bedroegen circa 335.000 
euro. 

Tjasker Wijckel weer in gebruik 
na opknapbeurt

De tjasker nabij Wijckel in Friesland is 
weer maalvaardig na het vervangen 
van het oude vurenhouten vangwiel, 
wat in 1993 geplaatst is. Dit is vervangen 
door een populieren wiel. Verder is re-
centelijk de kruiketting verwisseld nadat 
deze op een aantal plaatsen was afge-
broken, waardoor het niet meer mogelijk 

Tussen de drie bomen en de molen zal het
nieuwe pand bij de molen in Haren verrijzen:
het gezicht op de molen wordt er niet door 
verbeterd (foto: H. Noot, 11 april 2012). 
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De gerenoveerde tjasker van Wijckel 
(foto: M. Faber, 30 april 2013). 



was het molentje te laten malen. Ook is 
er een overstort geplaatst waardoor het 
ook mogelijk is om in circuit te malen. Het 
touwwerk van de zeilen is vervangen en 
komende zomer zal het molentje geheel 
opnieuw in de ecoleum gezet worden. 
Eigenaar Staatsbosbeheer financierde 
de opknapbeurt die grotendeels door 
de molenaars is uitgevoerd.          M. Faber

Restant molen Ottinkmolen in 
Haaksbergen hersteld

Op 8 juni 1917 brandde de Ottinkmolen 
in Haaksbergen af. Na de brand bleef 
uiteindelijk alleen het met zand omge-
ven onderste deel van de onderbouw  
over. Ruim 85 jaar later is het restant van 
de molen gerestaureerd door de familie 
Ottink. Als onderdeel van een project 
'Streekeigen Huis en Erf' werd de steeds 
meer in verval rakende molenbelt her-
steld. De Monumentenwacht zocht het 
een en ander uit over het uiterlijk van 
de Ottinkmolen, waarbij de origineel 
gemetselde dorpels, muurtjes en de op-
hangijzers van de deuren die vanonder 
het zand tevoorschijn kwamen het refe-
rentiekader vormden. De doorrit is weer 
in oude luister hersteld. 

Laatste middelen beschikbaar 
voor herstel Thorense Molen

Op 16 mei stemde de gemeenteraad 
van Ubbergen in met het beschikbaar 
stellen van 125.000 euro ten behoeve 
van de reconstructie van De Thorense 
Molen in Leuth. De herbouw van de in 
de oorlog vernielde molen kan hiermee 
een aanvang nemen. Stichting Thorense 
Molen herbouwt de molen, en wil er een 
bezoekerscentrum in te vestigen.
De plannen zijn financieel haalbaar, 
aldus een accountantskantoor dat de 
plannen van de stichting heeft doorge-
rekend. De eigenaar van café-zaal Vink 
in Ooij heeft inmiddels een intentiever-
klaring met de stichting ondertekend, 
om de horeca te exploiteren.
 
Nieuwe molenkaart uitgereikt 
tijdens Molendag 

Op 11 mei, landelijke molendag, reikte 
Frans ter Maten (directeur Landschap 
Erfgoed Utrecht) de Utrechtse molen-
kaart uit aan aan wethouder Ditewig 
van de gemeente De Bilt.
Deze feestelijke dag was extra bijzon-
der omdat Korenmolen de Kraai na een 
periode van grondige restauratie weer 
maalde.
Molens horen bij het Nederlandse land-
schap. Onze voorouders hadden ze 
nodig om het land droog te houden 
en maalden er meel mee. In de pro-
vincie Utrecht stonden er ooit zo'n 400, 
waarvan er nog 36 behouden zijn. Op 
de Utrechtse molenkaart is te zien u 
waar deze in de provincie te vinden zijn. 
Tevens is aangegeven welke molens toe-
gankelijk zijn voor publiek. Ook maakt de 
kaart attent op diverse fietsroutes.

'Met de molens komen natuur, land-
schap en erfgoed bij elkaar. Een taak bij 
uitstek voor Landschap Erfgoed Utrecht 
om de molens deze kaart aan te bie-
den', zo stelt Frans ter Maten. 
De molenkaart werd mede mogelijk 
gemaakt door kfHeinfonds, Utrechts 
landschap Elise Mathilde fonds, Prins 
Bernhard cultuurfonds.
Korenmolen De Kraai is dankzij haar 
bewogen geschiedenis geworden tot 
één van de meest bijzondere molens in 
Nederland. De Kraai was ooit de één na 

grootste korenmolen van Amsterdam. In 
de hoofdstad legde De Kraai zich bijna 
300 jaar volledig toe op het malen van
graan voor de bakkers van de stad.
Ook na haar verhuizing naar de dorpsge-
meenschap van het pittoreske Achttien-
hoven/Westbroek omstreeks 1880, heeft 
de molen nog lang graan gemalen, maar
nu voornamelijk voor veevoer. Molen de 
Kraai heeft zeker in de hongerwinter van 
1944-1945 een rol gespeeld in de voed-
selvoorziening.

 Landschap Erfgoed Utrecht.

De Thorense Molen in Leuth kort na de beruchte storm van 14 november 1940 die 
aan de molen zware schade toebracht. De molen werd daarna hersteld en verbusseld, 
maar onderging ook een f linke gedaante-verwisseling. Op 18 september 1944 raakte 
de molen door oorlogshandelingen in brand en ging geheel verloren. De molen week 
constructief sterk af van de Hollandse wipmolens (zie Molenwereld 2002-5-144,145,146) 
en leek constructief meer op de friese spinnenkopmolens. De wipkorenmolen in het 
Duitse Wallbeck is de laatste bestaande vertegenwoordiger van dit type molen. Hopelijk 
respecteert men bij de reconstructie in Leuth deze achtergrond. Het zou een in Nederland 
verdwenen sybtype molen doen terugkeren.
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Tweede herstelfase De Trouwe 
Wachter te Tienhoven 

In opdracht van Natuurmonumenten is in 
de tweede helft van mei de tweede fase 
van de restauratie van molen De Trouwe 
Wachter te Tienhoven gestart. 
De werkzaamheden betreffen met name 
herstel van het kruiwerk. De molen staat 
een paar weken in de steigers, en naar 
verwachting zijn de werkzaamheden eind 
juli afgerond. Aan de bovenzijde van de 
ondertoren zijn een aantal balken door 
houtrot aangetast, deze worden met 
epoxyhars gerepareerd. In het bovenhuis 
worden eveneens twee balken hersteld. 
Met behulp van trekstangen wordt de 
koker extra verstevigd in de ondertoren. 
Om de werkzaamheden goed en veilig 
te kunnen uitvoeren, mag het bovenhuis 
niet op de ondertoren en de koker rusten. 
Hiertoe worden naast de molen vier stei-
gertorens geplaatst, waarover zware 
ijzeren balken worden gelegd. Daarop 
komen vijzels te staan die de hele boven-
bouw iets omhoog drukken.

Korenmolen De Kraai te Westbroek
feestelijk in gebruik genomen

Na een lange periode van herstel 
(Molenwereld 2012-1-14/15) is op 11 mei 
De Kraai in Westbroek weer in gebruik 
genomen. Gedeputeerde R. de Vries 
heeft de vang gelicht als officiële ope-
ningshandeling. Hierbij waren onder 
andere G. Helling (wethouder Stichtse 
Vecht en voorzitter enveloppecom-
missie Vechtstreek-Zuid) en A. Ditewig 
(wethouder van gemeente De Bilt) aan-
wezig. Naast de feestelijke opening was 
er een boerenmarkt op het molenplein. 
Een deel van de opbrengst hiervan, is 
voor het resterende restauratiewerk en 
onderhoud van de molen. 

Bas Kruk 60 jaar molenaar op
De Viaan 
In 1953 werd Bas Kruk aangesteld als 
molenaar op de molen De Viaan van 
de Bergemeerpolder bij Alkmaar als 
opvolger van zijn vader Bertus die op 
De Viaan 23 jaar heeft volgemaakt. Bas 
Kruk werd dan ook 84 jaar geleden ge-
boren in het woonhuis naast De Viaan; 
het huis waar hij met zijn echtgenote 
nog steeds woont. Ook zijn vader was 
van molenaarsafkomst, geboren in de 

Molen De Kraai in Westbroek na de
voltooide restauratie; één van de Amsterdamse
korenmolens 'in de verstrooiing'. De molen 
vertoont opvallend grote gelijkenis met 
de korenmolen van Sassenheim, afgebeeld 
in het vorige nummer; vermoedelijk 
eveneens van oorsprong een Amsterdamse 
korenmolen (foto Rob Pols, 20 juli 2012).

Overhandiging van de Utrechtse 
molenkaart aan wethouder Ditewig van 
de gemeente De Bilt. (foto Landschap 
Erfgoed Utrecht).
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Nekkermolen bij Purmerend, waar de 
grootvader van Bas toen molenaar was. 
Zoals alle watermolenaars kon Bas Kruk 
van het molenaarssalaris niet bestaan. 
Daarom ging hij naast zijn molenaars-
werk bij boeren aan de slag om zijn in-
komen op te vijzelen. Later verruilde hij 
het boerenwerk voor een betrekking bij 
de rioolzuivering. 
De Bergermeer werd drooggemaakt 
op initiatief van twee adellijke heren, 
Lamoraal van Egmond (meer bekend 
door zijn levenseinde op het schavot, te-
zamen met de graaf van Horne in 1568) 
en Hendrik van Brederode) die in 1568 
door een natuurlijke dood de dans ont-
sprong. In 1566 werd de grond van het 
drooggevallen meer uitgegeven, maar 
door de Tachtigjarige oorlog was de 
vreugde kort van duur, want de polder 
werd weer onder water gezet. In 1575 
werd opnieuw met de droogmaking 
begonnen, waarvoor twee en later nog 
een derde molen werd gebouwd, die 
in 1724 voor afbraak werd verkocht. De 
tweede molen werd in 1922 gesloopt 
om plaats te maken voor een elektrisch 
gemaal dat gemoderniseerd de hoofd-
last van de bemaling verzorgt. Maar De 
Viaan bleef al ruilde hij in 1876 het schep-
rad in voor een vijzel. Hij is een van de 
oudste watermolens in Noord-Holland. 
De baard geeft als jaar 1580 aan. Zowel 
de molen als de molenaar zagen in hun 
omgeving veel veranderen, maar Bas 
Kruk is met zijn molen blijven malen; nu al 
60 jaar.                                                              jsb.

Nieuw te bouwen 'molen' aan 
Schager Wiel

De Provincie Noord-Holland is positief 
over de bouw van een nieuwe molen bij 
het Schager Wiel te Schagen.
Gedeputeerde Staten (GS) hebben de
gemeente Schagen laten weten positief
te staan tegenover de plannen. Het 
gaat om een replica van een Noord-
Hollandse houtzaagmolen, die zal 
worden bestemd als eenkamerho-
tel. De Advies-commissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling (ARO) heeft GS positief 
geadviseerd over de ruimtelijke kwaliteit 
van het plan.
Doordat op 1 oktober 2012 de Spoedwet 
Wro in werking is getreden, is de proce-
dure voor het mogen bouwen buiten 
bestaand bebouwd gebied (BBG) ge-
wijzigd. Gemeenten hoeven geen ont-
heffing meer bij de provincie aan te vra-
gen, maar ze moeten bij het vaststellen 
van bestemmingsplannen zelf toetsen of 
de geplande ontwikkeling aan de voor-
waarden voldoet. 
Er moet namelijk nog steeds voldaan 
worden aan de eisen dat nut en nood-
zaak aangetoond zijn, dat de ontwik-
keling niet binnen bestaand bebouwd 
gebied gerealiseerd kan worden en het 
plan moet voldoen aan de eisen voor 
ruimtelijke kwaliteit. 
Een eenkamerhotel sluit goed aan bij de 
functie van het Schager Wiel en voorziet 
in de groeiende behoefte naar toeristi-
sche-recreatieve voorzieningen. 

Windmotor van de polder 
Zuidbroek bij Bergambacht in 
oude luister hersteld

Windmotor van Zuidbroek is op 8 mei 
officieel opgeleverd door H. Oosters, 
dijkgraaf van het hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard, 
en Jan Vente, wethouder van de ge-
meente Bergambacht. De Amerikaanse 
windmotor is een Hercules Metallicus uit 
1922. De molen bemaalde de polder 
Zuidbroek ten westen van Bergambacht. 
De Zuidbroekse molen is de laatst over-
gebleven windmotor in Zuid-Holland en 
werd in 1984 aangewezen als provinciaal 
monument. De molen is sinds 2003 buiten 
gebruik Het was voor velen onverteer-
baar dat het beeld van de molen, tegen 

De 'Amerikaan' in Zuidbroek was 
de opvolger van een wipmolen die na 
roedebreuk in 1922 zijn functie verloor. 
De ondertoren bleef als woonhuis in gebruik
tot aan de sloop in of omstreeks 1956.

De Viaanse molen met links het molenaarshuis. Huis en molen, het domein van Bas Kruk vormen zo een schakel tussen een druk 
heden en een roerig verleden (foto Donald Vandenbulcke, 28 maart2007). 
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de achtergrond van een oer-Hollands 
polderlandschap voor altijd verdwenen 
zou zijn. Onder druk van diverse instan-
ties en provinciale politici werd door het 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard besloten tot restau-
ratie van dit unieke object. De windvaan 
staat nu zodanig in positie dat de mo-
len niet meer vol in de wind kan komen. 
Tevens zijn er lagers met een gesloten 
oliebad gebruikt, zodat drooglopen niet 
meer mogelijk is. 

Oostmolen te Mijnsheerenland 
officieel geopend

Na een restauratie van twee jaar is
op 1 juni de Oostmolen te Mijnsheer-
enland officieel heropend. 
De molen is officieel opnieuw in gebruik
genomen door mr. drs. A.J. Borgdorff, 
burgemeester van de gemeente 
Binnenmaas, en de heer N. Papineau 
Salm, voorzitter van de Vereniging de 
Hollandsche Molen. De muzikale omlijs-
ting van de heropening werd verzorgd 
door de Hoekschewaardse jachthoorn-
blazers Polderluid. Na het officiële deel 
kon de molen bezichtigd worden. De 
Oostmolen verkeerde in een slechte 
staat. Het was noodzakelijk om de molen 
helemaal uit elkaar te nemen en onder-
deel voor onderdeel naar de werkplaats 
af te voeren voor restauratie. Door deze 
werkwijze is het bijna niet zichtbaar dat 
de molen een enorme restauratie heeft 
ondergaan. De restauratie is uitgevoerd 
door molenmaker Vaags uit Aalten. 

Laatste Altenase beroepsmole-
naar overleden

Op 27 april overleed op 90-jarige leef-
tijd Kees Dekker. Hij was geboren op 23 
oktober 1922 en tot aan de in 1960 be-
gonnen ruilverkaveling molenaar was op 
de Zandwijkse molen in Almkerk. Deze 
ruilverkaveling schakelde in alle toen 
nog bestaande molens in het Land van 
Heusden en Altena als daadwerkelijke 
bemalingswerktuigen definitief uit en de 

molenaars verloren hun betrekking. Kees 
Dekker was de laatste oud-beroepswa-
termolenaar in de streek die nog in leven 
was. Theo de Rooij schrijft: 'De familie 
Dekker heeft als laatste de Zandwijkse 
molen beroepsmatig bemalen en Kees 
wist enorm veel over de geschiedenis 
van het gebied en had mooie verhalen 
over het malen in de oorlog en tijdens 
de watersnood van 1953. Kees woonde 
in een boerderijtje niet zo ver van de 
molen waar alles nog was zoals vroe-
ger. Warm water werd gekookt, de plee 
stond nog buiten en hij sliep nog in de 
bedstee. De laatste twee jaar woonde 
hij in een verzorgingshuis waar hij het 
zeer slecht naar zijn zin had. Ik weet ze-
ker dat dit zijn levensduur verkort heeft. 
Tot een aantal jaren terug had hij op het 
land bij de molens koeien lopen die hij 
nog ouderwets met de hand melkte. Zal 
niet snel vergeten toen ik als jochie bij 
de Zandwijkse molens was dat hij na het 
melken zei: "Zo! ik heb weer melk voor de 

koffie vanavond!"'
Ook Giel de Graaf uit Zevenhuizen heeft 
vele goede herinneringen aan Kees 
Dekker. Na Dekker is Freek Boele, vele 
jaren vrijwillige molenaar op deze molen 
geweest: 'Zelf ben ik vijf jaar met Freek 
mee gegaan om te helpen. Het was 
een geweldige tijd daar bij die molen. 
Regelmatig waren wij te gast bij de fa-
milie Dekker. Wij mochten dan aanschui-
ven voor de warme hap. 
Ook hebben wij vele verhalen van vroe-
ger mogen aanhoren. Het was zo een 
fijne tijd bij de molen en het boerderijtje 
van de familie Dekker. Er leefden drie vrij-
gezellen op de boerderij. 
Ze deden alles samen: Kees; zijn twee-
lingzus en een oudere zuster. Alles ge-
beurde daar nog handmatig, koeien 
melken, aardappels en bieten rooien. 
Met een melkkarretje achter de fiets 
ging men op pad naar het land. Zij had-
den wel een paard, maar die had altijd 
durende vakantie. Kees was de laatste 
van de familie die overleed; broer en 
zussen gingen hem voor.'

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

Kees Dekker (rechts) met Freek Boele. Freek Boele was een broer van Cors Boele van 
molen No. 3 van de Tweemanspolder onder Zevenhuizen (foto Giel de Graaf ).

De twee molens bij Uppel in de rouw 
wgens het overlijden van Kees Dekker, 
rechts de Zandwijkse, links de Uitwijkse 
Molen (foto Theo de Rooij, 1 mei 2013).

Kees Dekker aan het melken; boer en molenaar oude stijl (foto Giel de Graaf ).
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Subsidieaanvraag herstel De 
Hoop Swartbroek

De gemeente Weert heeft bij de pro-
vincie Limburg subsidie aangevraagd 
voor de restauratie van molen De Hoop 
in Swartbroek. Er is nog ruim 62.000 euro 
nodig om de enige houten stellingmolen 
in de gemeente Weert te restaureren.
De bedoeling is de molen, eigendom 
van de Molenstichting Gebr. Adriaens, 
onder andere te voorzien van een keu-
kenblokje en een toilet. Bovendien is het 
plan dat de maalstoel een elektromotor 
krijgt om ook bij windstilte bedrijfsmatig 
te kunnen malen. Om de restauratie te 
bekostigen is circa 30.000 euro subsidie 
gevraagd bij de provincie. Verder kan 
de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van 
7.000 euro worden ingezet en zou de mo-
lenstichting zelf nog 17.000 euro moeten 
bijdragen.

Ambacht molenaar wordt im-
materieel cultureel erfgoed!

Op 7 mei maakte Ineke Strouken, direc-
teur van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 

(VIE) bekend dat het ambacht van mo-
lenaar opgenomen is op de Nationale 
Inventaris van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland. Dit deed zij door 
de officiële plaquette met het logo van 
de Nationale Inventaris te overhandigen 
aan Eric Zwijnenberg, oprichter van Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars, tijdens 
de feestelijke aftrap van de Nationale 
Molendag 2013 op molen Het Jonge 
Schaap op de Zaansche Schans. Door 
de krachten te verenigen hebben 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
Vereniging De Hollandsche Molen, Het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en 
het Gild Fryske Mounders het ambacht 
van molenaar voorgedragen voor de 
Nationale Inventaris van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland. Door 
de toekenning van deze status, is het 
molenaarsambacht nu erkend als im-
materieel erfgoed. Zolang er molens 
in Nederland zijn, zijn er molenaars. De 
eerste beschrijvingen van windmolens 
zijn van rond 1200. Het beroep molenaar 
stamt dus uit die tijd. Met 9000 molens in 
de tweede helft van de 19e eeuw wordt 
het hoogtepunt in molenbouw bereikt. 
Op al deze molens werkten molenaars, 

het waren deze mensen die toen be-
roepsmatig de traditie van molenaar 
hebben doen ontstaan waarbij de func-
tie van de molen de vaardigheden van 
de molenaar bepaalden.
Het verval van het Nederlandse molen-
bestand en het dalend aantal mole-
naars treedt in met de opkomst van de 
mechanische aandrijving. Na de oorlog 
lijkt het beroep volledig te verdwijnen. 
Gelukkig begint de molenbescherming 
dan tot volle ontwikkeling te komen 
en worden molens als monument be-
schermd. En wanneer vanaf 1970 jonge 
enthousiaste molenliefhebbers zich het 
vak van molenaar opnieuw eigen ma-
ken, vinden honderden molens hun oor-
spronkelijke functie terug. De neergang 
van het molenbestand komt tot staan, 
honderden vrijwillige molenaars stellen 
wind- en watermolens regelmatig in be-
drijf en voeren klein onderhoud uit, naast 
een kleine groep beroepsmolenaars die 
nog dagelijks hun brood verdienen met 
de molen. Dankzij het werk van de mole-
naarsgilden en molenverenigingen werd 
het ambacht van molenaar weer levend 
erfgoed. 

Vereniging De Hollandsche Molen.

Molen De Hoop te Swartbroek (foto: Donald Vandenbulcke, 2 juli 2010).
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In 't kort

- Op 26 april is door burgemeester M. van
Beek van de gemeente Eemsmond aan
Ida Wierenga-Spijk de Koninklijke onder-
scheiding uitgereikt behorende bij de
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
- Molenstichting Súdwest-Fryslân is de
nieuwe naam van de voormalige 
Molenstichting Nijefurd, nu zij haar inzet 
heeft uitgebreid uit tot de gehele ge-
meente Súdwest-Fryslân.
- Op 15 mei is aan wethouder R. Wind-
houwer het eerste exemplaar uitgereikt 
van het boekje 'De geschiedenis van 
windkorenmolen De Hoop in Appel', ge-

schreven door de vrijwillige molenaars 
Bert de Lange en Wieke Goofers.
- De VVD heeft vragen gesteld aan het 
College van B en W van Utrecht in ver-
band met de onderhoudstoestand van 
de Rijn en Zon die al twee jaar stilstaat. 
- Met het lichten van de vang werd 
door wethouder J. Bouwes op 3 mei ko-
renmolen De Hoop in 't Zand officieel 
heropend. 
- Begin april is het herstel gestart van 
het gaande werk van De Arkduif te 
Bodegraven.
- Eind april is houtzaagmolen De 
Salamander te Leidschendam in de stei-
gers gezet, om de romp van een nieuwe 
laag (nieuwe soort) verf te voorzien. 

- Op 16 mei zijn in twee nieuwe molen-
stenen gelegd in de korenmolen van de 
Collse Watermolen te Eindhoven. 
- De Stichting Kilsdonkse Molen heeft 
op 21 april bezwaar gemaakt tegen de 
afwijzing van een subsidieverzoek ter 
hoogte van 20.000 euro.
- Op 12 mei is de Janssenmolen te 
Oirsbeek weer heropend na een flinke 
restauratie. 

Molenkalender 2013
8 en 9 juni 2013 Groninger Molenweekend
29 juni 2013 Westlandse Molendag
30 juni 2013 Molendag Provincie Limburg 
en Antwerpen (B)

De Goliath bij Uithuizermeeden, de molen waar Ida Wierenga al vele jaren mee maalt en wel de 'molenmoeder' genoemd mag worden 
vanwege haar zorg en inspanningen (foto H. Noot, 11 mei 2003).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Inhuldiging 
 met mooi 
gezette molens

Koninginnedag 30 april was wel van heel bijzondere betekenis met de inhuldiging van 

koning Willem-Alexander. Her en der stonden molens volgens de beste molenaarstraditie versierd; 

soms uitbundig, soms soberder, maar niet minder stijlvol. Bijgaande foto's geven er een beeld van.

Willem Waltman had zijn molen, molen No.1 
van de molenviergang in Aarlanderveen in de 
vreugd gezet zoals wel in Rijnland gebruikelijk 
was en is: het kruis in de vreugd met vlaggen 
op de dwarse roe en een vlag op het bovenste 
end (foto Willem Waltman).

De molens 1 en 2 in Aarlanderveen stonden 
in de vreugd en hadden alleen een vlag in 
het bovenste eind. (foto Willem Waltman). 

Foto inzet: Zoals in Rijnland gebruikelijk 
was deden de kleine molens gewoon mee 
(foto Willem Waltman).

J.S. Bakker



Ook de Schiedamse molens stonden versierd; De Vrijheid (links) en De Noord, gezien 
vanaf De Palmboom (foto Theo de Rooij). 
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- M O L E N S A C T U E E L -

De versierde Ster in Kralingen. De kroon is een oudgediende, want 
die werd gemaakt door wijlen molenaar Cor van Harrewijen voor de
inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april 1980 (foto Aad van Strien).

De Ster en De Lelie aan de Kralingseplas 
in Rotterdam waren volgens Rotterdams 
gebruik mooi gezet met twee gevlochten 
zeilen per eind en afwisselend rood-wit-
blauwe en oranje vlaggen tussen de einden 
en - zoals het hoort - een hele grote vlag op 
de kap (foto Jan Bakker).
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De versierde Roosdonck in Nuenen; sober en 
stijlvol (foto Mario Collombon).

In Gorinchem had Theo de Rooij de Westmolen 
in de vlaggen gezet en de zeilen geslingerd 

aangebonden (foto Theo de Rooij).

- M O L E N S A C T U E E L -
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Eindelijk
dan in 
Renkum!

In het vorige nummer stond een 

kort bericht over het begin van 

de restauratie van molen 

De Hoop in Renkum. 

Deze gebeurtenis verdient 

meer aandacht.

J.S. Bakker

De molenromp zoals hij er nu (nog) bij 
staat. Het geteerde deel is de romp voor 
de verhoging. 



De molen werd bij de gevechten 
rond Arnhem in 1944 zwaar be-
schadigd. Tot herstel kwam het 

niet; onttakeling volgde en er werd voort-
aan gemalen met een ruwoliemotor. De 
eigenaren, Gebr. Roosenboom, moder-
niseerden het bedrijf na de oorlog naar 
de eisen van de tijd. In de molenromp 
werden silo's getimmerd en de stenen 
maakten plaats voor een hamermolen. 
Tegen het einde van de twintigste eeuw 
gingen er steeds meer stemmen op om 
de molen weer in zijn oude vooroorlogs 
luister te herstellen. 
Het leek de goede kant op te gaan: in 
1988 plaatste het provinciebestuur de 
molen op de Gelderse monumentenlijst. 
In 1991 volgde de gemeente Renkum dit 
voorbeeld, terwijl in hetzelfde jaar een 
plaatselijke werkgroep werd opgericht 
om tot herstel van de molen te komen. 
Een andere gunstige omstandigheid 
was dat de eigenaar van de molen, de 
firma Roosenboom, bereid was om me-
dewerking te verlenen. W. Roosenboom 
heeft begin jaren zeventig de bakens 
verzet en zijn bedrijf - als meer molenaars 
- omgezet in een dierenspeciaalzaak. 
De veevoederfabriek in de molen raakt 
buiten bedrijf en daardoor geen sta-in-
de-weg voor een restauratie van de mo-
len. Niets leek een voorspoedig en snel 
herstel in de weg te staan. Maar het liep 
anders...

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

De molen kwam steeds meer in de verdrukking door nieuwbouw rond de molen die voor de molen 'adembenemend' was. Molenaar 
Roosenboom liet de molen verhogen, gaf hem een balie en de belt werd vervangen door pakhuisruimte. Op fe ansichtkaart is de 
scheiding tussen oud en nieuw van de romp goed te zien (foto coll. jsb). 

De molen van Renkum in zijn 
oorspronkelijke gedaante, voor de 
verhoging (foto coll. jsb).
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Rijkslijst
De Werkgroep De Renkumse Korenmolen 
diende op 22 januari 1992 een verzoek in 
om de molen op de rijksmonumentenlijst 
te plaatsen. Op 25 april 1992 kwam de 
vereniging Vrienden van de Gelderse 
Molen met hetzelfde verzoek. Ondanks 
dat de gemeente met een positief ad-
vies kwam werden de verzoeken op 5 
maart 1993 afgewezen. Volgens de mi-
nister was 'de uit 1858 daterende mo-
lenromp is vanwege het teloorgaan van 
vrijwel het gehele binnenwerk, berg, om-
loop, kap en wieken niet aan te merken 
als van een zodanige cultuurhistorische 
waarde dat daarvoor een bescherming 
op Rijksniveau te rechtvaardigen valt. 
Geconcludeerd kan derhalve worden 
dat de aanwezige architectuur- en cul-
tuurhistorische waarden bescherming 
op grond van de Monumentenwet 1988, 
vooruitlopend op de resultaten van het 
Monumenten Inventarisatie Project, 
NIET rechtvaardigen.' De laatste zin zal 
later nog een bijzondere draai krijgen. 
De werkgroep laat het er niet bij zitten en 
gaat in beroep. Ook dan krijgt zij, op 7 
oktober 1993, nul op rekest. 

Gevarenzone
Aan het begin van het nieuwe millen-
nium dreigt het helemaal verkeerd te 
gaan met de molen. Het dak op de romp 
wordt slecht en de stenen romp is zo lek 
als een mandje: wateroverlast is het ge-
volg. Eigenaar W. Roosenboom vraagt 
dan in 2002 bij de gemeente een sloop-
vergunning aan voor het bovenste deel 
van de romp. De gemeentelijke monu-
mentencommissie is tegen het verlenen 
van de vergunning, evenals de provin-
cie Gelderland. In weerwil van deze 
adviezen besluit de gemeenteraad van 
Renkum de gevraagde sloopvergunning 
te verlenen tenzij er voor 16 december 
2002 een concreet herstelplan wordt 
ingediend. Dat restauratieplan komt 
er niet. Desondanks besluiten B&W van 
Renkum vooralsnog geen sloopvergun-
ning te geven omdat De Hollandsche 
Molen laat weten dat de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg (zie hierboven) 
van plan is de molen op de rijksmonu-
mentenlijst te plaatsen. Roosenboom is 
minder enthousiast en tekent bezwaar 
aan tegen de geweigerde sloopvergun-
ning omdat hij er weinig voor voelt met 
de molen zakelijk tussen wal en schip 
te raken, ondanks dat hij veel voor het 
behoud van de molen voelt. Toch blijkt 
het tij te kenteren. De gemeente ver-
strekt Roosenboom een subsidie van 
4000 euro voor een nieuw nooddak op 
de romp dat in juli 2004 wordt aange-
bracht. Enkele maanden eerder is de 
molen op initiatief van de rijksdienst op 
de rijksmonumentenlijst geplaatst als 'in-
complete molen' hetgeen betekent dat 
herstel van de molen in complete staat 
subsidiabel is. Oud-ambtenaar Gerrit 
Keunen van Monumentenzorg maakt 
het restauratiebestek in orde. Ten be-
hoeve van de molen wordt de Stichting 
De Renkumse Windkorenmolen opge-

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

Mengketel in de molenromp met er naast een elevator; overblijfselen uit de veevoedertijd. 

De houten silo's zijn al uit de molen gesloopt door de molenmaker; links een cycloon.
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richt, maar een in 2008 verwachte rijks-
subsidie blijft uit. De klap komt hard aan 
en de stichting besluit om die reden haar 
activiteiten te staken. De ingezamelde 
gelden worden doorgesluisd naar de 
Vereniging De Hollandsche Molen. In 
april 2010 verkoopt Roosenboom zijn be-
drijf aan Dennis van der Wal die daar-
mee eigenaar van de molen wordt. Op 
25 september 2010 vraagt de nieuwe 
eigenaar bij het rijk subsidie aan om de 
molen weer te restaureren tot volwaardi-
ge windmolen. Op 13 januari 2011 wordt 
hem van rijkswege 350.000 euro subsidie 
toegekend.

Kink in de kabel 
Vervolgens dreigt er opnieuw een kink 
in de kabel te komen vanwege het be-
stemmingsplan. Het bestaande bestem-
mingsplan laat restauratie niet toe om-

dat de molenromp daarin niet als molen 
is bestemd, zo blijkt in september 2011. 
Dat moet snel in orde komen. Door de 
vertraging kan ook de toegekende rijks-
subsidie in gevaar komen omdat die 
aan een termijn is gebonden: voor 1 april 
2013 moet met de restauratie begonnen 
zijn. De gemeente wil, zeker in het zicht 
van de haven, het molenschip niet la-
ten zinken. De eigenaar moet snel een 
omgevingsvergunning aanvragen even-
als een bestemmingsplanwijziging. Hij 
moet ook een tekening van de oude en 
nieuwe situatie aanleveren en een ex-
ploitatieopzet van hoe het publiek straks 
terecht kan in de molen. Voor de ex-
ploitatie van de windmolen wordt weer 

een stichting opgericht, de Stichting 
Exploitatie Molen Renkum welke in ok-
tober 2012 een ondernemingsplan 
voor herstel van de Renkumse molen 
bij de gemeente indient. Ook provincie 
zegt al snel 50.000 euro toe mits de ge-
meente met een gelijk bedrag over de 
brug komt, terwijl De Hollandsche Molen 
de eerder geschonken 2.500 euro van 
de opgeheven stichting weer richting 
Renkum laat gaan. De gemeente heeft 
nog bedenkingen, maar tijdens de be-
grotingsvergadering in november 2012 
wordt een motie ingediend door vijf van 
de zes partijen in de gemeenteraad en 
vervolgens aangenomen. Het is nu of 
nooit, betogen met name VVD en CDA. 
Vóór 1 april moet met de restauratie-
werkzaamheden zijn begonnen, om-
dat anders de toegezegde rijkssubsidie 
komt te vervallen. Daarna komt alles snel 
rond. De gemeente Renkum verleent op 
23 januari 2013 de omgevingsvergun-
ning. Anderhalve week voor het verstrij-
ken van de subsidietermijn krijgt molen-
maker Adriaens uit Weert de opdracht 
tot herstel en vrijwel direct begint hij met 
het werk, terwijl op 24 april de start offici-
eel gevierd wordt met het onthullen van 
het bouwbord door wethouder Heinrich. 
Op dat moment ontbreekt er nog 8000 
euro op de restauratiebegroting, maar 
men heeft alle vertrouwen in het vullen 
van dit gat. Ook hebben zich al twee 
vrijwillige molenaars voor de molen aan-
gemeld. Over negen maanden moet de 
molen van Renkum weer malen. Voor 
het laatst is er in 1937 op de wind gema-
len: Nieuw leven in de molen na 76 jaar!

Bijgaande foto's geven een beeld van 
de start van de restauratie; alle foto's: 
Hans de Kroon, 24 april 2013 tenzij anders 
vermeld.

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

Drie hoofdrolspelers voor de molen; v.l.n.r.: oud-monumentenzorgambtenaar Gerrit 
Keunen; eigenaar Dennis van der Wal en oud-eigenaar Roosenboom.
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Het onthulde projectbord. 

De onthulling van het projectbord door 
wethouder Heinrich.



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

De 'Zoeker' uit het meinummer is ra-
zendsnel thuisgebracht door de 
heer Keunen uit Utrecht. Hij schrijft:

'De foto met de drie stompen is de gang 
van de Watergraafsmeer ten tijde van de 
bouw van de schutsluis in het in aanleg 
zijnde Merwedekanaal. De molens waren 
toen al buiten bedrijf. Rechts de onder-
molen die nu in Sloten staat. Op de voor-
grond de bovenmolen.'
Ook de heer Esselink uit Delft kwam tot de-
zelfde conclusie en schrijft:
'De 'Zoeker' uit Molenwereld 170 toont de
aanleg van een sluis in het Merwede-
kanaal in 1890 bij het Nieuwe Diep ten 
oosten van Amsterdam. De onttakelde 
molens op de achtergrond bemaalden 
de Diemermeer of Watergraafsmeer. De 
Watergraafsmeer werd in 1629 met behulp 
van zes schepradmolens drooggemalen. 
Door een dijkdoorbraak tijdens de Sint-
Pietersvloed op 5 maart 1651 liep de pol-
der weer onder water. Een jaar later was 
de Watergraafsmeer opnieuw droog-
gelegd, nu met zeven molens: vier in het 
noordoosten uitmalend op het Nieuwe 
Diep en drie in het zuidwesten uitmalend 
op de Amstel. Op een kaart van rond 1680 
staan nog steeds zeven molens aange-
geven, maar op een kaart uit 1719 staan 
alleen de vier molens bij het Nieuwe Diep 
nog aangegeven. Blijkbaar konden deze 
de bemaling van de 5,5 meter diepe pol-
der alleen af.
In 1744 wordt de bemaling opnieuw gewij-

zigd. De onderste middelmolen en de bo-
venmolen van de viergang worden voor-
zien van een nieuwe vinding: de schep-
schijf of waterschijf, en vormen daarna sa-
men een tweegang. De ondermolen en 
de bovenste middelmolen worden voor 
afbraak verkocht. In juni 1745 plaatsen 
de uitvinder van de waterschijf Anth. de 
Jonge en zijn compagnon Huyb. Ketelaer 
een advertentie in de Amsterdamsche 
Courant, waarin ze de tevredenheid 
van Dijkgraaf en Heemraden van de 
Watergraafsmeer over de molens met wa-
terschijf melden:
'... adverteeren by dezen, hoe dat zy ze-
dert de maend Septemb. laetsleden, 
en geduurende het extraordinaire natte 
Winterzaisoen, met 2 Moolens, waer in ge-
plaetst waren derzelver Geoctroyeerde 
Water-Schyf, met een Molenaer, op ieder 
Moolen bemaelt, met veel meerder effect 
en nog ruym so hoog, de Watergraefs of 
Diemermeer hebben konnen droog hou-

den, als bevorens door vier Moolens met 
Schep-Raderen heeft konnen gedaen 
werde, so dat zelfs de zeylen reeds kon-
den afgeslagen worden, terwyl de omleg-
gende Polders met het malen moesten 
voortgaen ...'
Ondanks de gunstige resultaten heeft de 
toepassing van de schepschijf nauwelijks 
navolging gevonden. In de loop van de 
19e eeuw bleek het nodig de bemaling 
te versterken. In 1846 werd besloten op 
de plaats van de verdwenen ondermolen 
weer een molen te bouwen, uitgerust met 
een schepschijf, zodat er een driehoog 
malende gang ontstond. De molen kwam 
in 1847 gereed. Deze driegang heeft niet 
lang gefunctioneerd. In 1877 werd de 
bouw van een dubbel stoomgemaal aan-
besteed. In september 1878 kon er proef-
gemalen worden met het gemaal, dat 
aan alle verwachtingen voldeed. De drie 
molens werden buiten bedrijf gesteld. Op 
de foto in Molenwereld staan de onttakel-
de rompen nog overeind, van links naar 
rechts de middelmolen, de bovenmolen 
en de ondermolen. Op een fragment van 
een kaart uit 1896 heb ik de voormalige 
molens en het standpunt van de fotograaf 
aangegeven. Onderaan de kaart is het 
stoomgemaal te zien. De rompen van de 
middelmolen en de bovenmolen werden 
in 1893 voor afbraak verkocht, de romp 
van de ondermolen bleef staan en werd 
later nog ingekort. In 1927 werd een nieuw 
elektrisch gemaal gebouwd ter vervan-
ging van het stoomgemaal. Dit gemaal 

Advertentie in 
Het Nieuws van den 
Dag van 10 maart 
1893 met de aan-
kondiging van 
de veiling van 
de afbraak van 
de molens van 
de Watergraafs-
meer op 16 
maart 1893.

Topografische kaart uit 1896 met de situ-
atie van de molens van de Watergraafsmeer 
De plaats van de molens moet men nu zo 
ongeveer zoeken onder de Ringweg-oost, 
pal ten noorden van het verkeersknooppunt 
Watergraafsmeer. Rechtsonder op de kaart 
is het stoomgemaal uit 1877 aangegeven; 
bovenaan de schutsluis waarvan ook de heer
Keunen melding maakt. De schutkolk is nog 
aanwezig, maar doet geen dienst meer.
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kwam ongeveer te staan op de plek van 
de voormalige middelmolen. Door de aan-
leg van de Ringweg A10 rond Amsterdam 
moesten de molenstomp en het gemaal 
verdwijnen. Het ingekorte achtkant werd 
in 1981 gedemonteerd en in 1990 gebruikt 
voor de bouw van de Molen van Sloten 
te Amsterdam-Sloten. De Ringweg loopt 
trouwens niet over het voormalige erf van 
de ondermolen, maar loopt ongeveer 100 
meter oostelijker daarvan.'
Het besluit tot aanleg van het Merwede-
kanaal tussen Amsterdam en Gorinchem 
werd genomen in 1881. In 1892 werd het 
nieuwe kanaal officieel in gebruik geno-

men. Het was gedeeltelijk een verbreding 
en verdieping van bestaande kanalen, zo-
als de Keulse Vaart en het Zederikkanaal. 
In 1952 ging het Merwedekanaal tus-
sen Amsterdam en Utrecht op in het 
Amsterdam-Rijnkanaal.
De Watergraafsmeer of Diemermeer werd 
drooggemaakt krachtens een octrooi 
van 14 mei 1624. De windbemaling werd 
laatstelijk verzorgd door een gang van 
drie molens, waarvan de ondermolen een 
vlucht van 26,50 m en de beide anderen 
een vlucht van van 26,22 m hadden. Een 
bijzonderheid was dat de molens waren 
uitgerust met schepschijven. 

De standerdmolen in het aprilnummer is 
ook thuisgebracht door de heer Nienhuis 
uit Nieuwleusen, waarvoor ook onze dank. 
Helaas kon zijn reactie niet meer mee in 
het vorige nummer.

De nieuwe 'Zoeker' is, zoals de ansicht-
kaart ook zelf aangeeft, een Friese molen; 
maar welke?

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.
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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

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
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

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 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

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

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



C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Andries Veloo 
  en de 
Lagenwaardse molen

Andries en Joke Veloo voor de molen. 
Het moet voor veel vrijwillige molenaars 
een droomwens zijn, zo uit je tuin naar de 
molen. (foto 3 mei 2013).

Andries Veloo aan het kruirad van de 
molen (foto Joke Veloo, 3 mei 2013).
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Niet op de fiets, maar een thuiswed-
strijd. Binnenkort gaan mijn vrouw 
en ik de Lagenwaardse molen 

verlaten en in Hoogmade wonen, dus is 
dit een laatste mogelijkheid om als vrij-
willige molenaar op de Lagenwaardse 
molen hier nog een verhaaltje over 
te maken. Het is overigens wel de be-
doeling om molenaar te blijven bij de 
Rijnlandse Molenstichting.
 
Jeugd en opleiding

Welnu, ik ben dus Andries Veloo, ge-
boren op 20 april 1949 te Wassenaar. Ik 
ben op 27 december 1971 getrouwd met 
Joke. Wij hebben 2 zoons: Marco gebo-
ren op 27 dec. 1977 en Eric geboren 12 
maart 1980. 
Vlakbij de toen nog in bedrijf zijnde ko-
renmolen Windlust te Wassenaar zat ik 
op de lagere school en daarna 2 jaar op 
de ernaast liggende MULO. Aangezien ik 
geen zin had om te leren en altijd bui-
ten was, vond mijn moeder, dat ik beter 
op een internaat in Nijmegen de MULO 
maar af moest maken en dat lukte zeer 
goed. 
In 1967 ben ik als leerling tekenaar gaan 
werken bij het Gemeentelijk Energie 
Bedrijf te Wassenaar. De werkzaamhe-
den bestonden uit leidingenregistratie 

en inmeten van gelegde kabels en lei-
dingen. Vier jaar lang 's avonds op de 
fiets naar de avondschool in Den Haag 
voor een Mbo-opleiding aspirant- op-
zichter tekenaar. Later heb ik nog een 
cursus gasstoringsmonteur en gasinstal-
latiecontroleur gedaan.
Op 1 April 2003 werd ik boventallig ver-
klaard en in juli 2004 werd ik uitgekocht. 
Ook heb ik 2 imkercursussen gedaan en 
heb ik een aantal jaren wat bijenvolken 
gehad, maar vanwege de Varroamijt 
problematiek ben ik gestopt. 

De eerste molens

In1983 kwam ik met Frans Verra in con-
tact. Ik was een modelmolen aan het 
maken en had totaal geen verstand 
van molens. Dat is gauw over als je met 
Frans over molens begint. Frans had 
toen, naast zijn Meerburgermolen, ook 
de Doeshofmolen onder zijn beheer. Hij 
vroeg mij of ik de opleiding wilde doen, 
dan kon ik daarna de Doeshof gaan 
draaien. Na overleg met mijn vrouw ben 
ik toen in april 1985 de opleiding gaan 
volgen bij Bart Kraan op de Nieuwe 
Groenendijkse molen. Met de andere 
leerlingen heb ik daar een hele gezellige 
en leerzame tijd gehad. Op 16 oktober 
1986 deed ik examen op korenmolen De 
Hoop te Zoetermeer en de dag daarna 
kreeg ik op de molenaarsavond van de 
Rijnlandse Molenstichting de sleutel van 
de Doeshofmolen.
De Doeshofmolen werd toen nog ver-
huurd als weekendverblijf, dat was erg 
vervelend om daar dan vrijwillig mole-
naar op te zijn, want we wilden natuur-
lijk in het weekend allebei op de molen 
zijn. Per 1 januari 1990 ging Gert van 
Meeteren verhuizen van de Achthovense 
molen naar de Hondsdijkse molen en 
werd ik molenaar op Achthoven. Een for-
se Rijnlandse wip met fokken, wel even 
iets anders dan de Doeshofmolen met 
een vlucht van 13,20 meter met alleen 
een bovenasje en oud hollandstuig.
In 1997 ging Frans Verra van zijn 

Meerburger naar de middelmolen van 
de molengang te Aarlanderveen en ben 
ik hem opgevolgd op de Meerburger, 
vlak bij huis. Wel met 
een slechte biotoop, maar door zijn 
Dekkertuig een heerlijk molentje om 
mee te malen en te draaien. Ik heb het 
woonkamertje weer een beetje terug-
gebracht zodat het binnen een lekkere 
knusse molen was. 

Wonen bij de Bosmolen

In februari 1999 was ik bij onze voorzit-
ter en vroeg hem of ik op of naast een 
molen kon gaan wonen, want als en-
thousiast vrijwillig molenaar was ik toch 
wel veel uithuizig. Hij kwam toen met de 
boodschap, dat er plannen waren met 
het verplaatsen van de Bosmolen en dat 
die molen daarna naar onze stichting 
over zou gaan. Wij moesten dan wel zelf 
een huis bij de molen bouwen. Aad van 
Goossen, een lokale aannemer, heeft 
mijn huis gebouwd en Ruud Bax van de 
Hoogmadese molen die daar machi-
naal houtbewerker was heeft alle kozij-
nen en bijna alle deuren gemaakt. 
Er is wel een voorwaarde verbonden bij 
het hebben van een huis bij een van 
onze molens: het huis mag alleen ver-
kocht worden aan een andere mole-
naar. Ik denk dat elke molenaar staat te 
kwijlen om hier te mogen wonen. Het is 
een mooie molen met een mooie bio-
toop en een geweldig uitzicht. 

Restauratie en verplaatsing

De Lagenwaardse molen is de ver-
plaatste Bosmolen uit Leiderdorp die 
daar in de knel kwam door de H.S.L. 
De molen is daar in december 2002 
uit elkaar gehaald en naar de werk-
plaats van de firma Verbij gehaald (zie 
Molenwereld2003-01-8,9) en is daar ge-
restaureerd, waarbij de voegburriebal-
ken zijn vervangen; de kokerbalken ver-
nieuwd; het stormgebint vervangen en 

Andries Veloo

Gezicht op de malende molen vanuit de 
tuin van Andries en Joke Veloo (foto Dick 
Kenbeek , 3 november 2005).

Frans Verra (links) draagt de sleutel van 
de Meerburger molen over aan Andries 
Veloo op 21 juni 1997 onder toeziend oog 
van voorzitter Loek Dijkman (foto jsb).

De Lagenwaardse molen in het land-
schap; Rijnland pur sang (foto Dick 
Kenbeek , 3 november 2005).

Het huis van Andries en Joke Veloo 
bij de Lagenwaardse molen (foto Joop 
Vendrig, 14 oktober 2003).



er is een nieuwe trap met hang-
bomen en slof aangebracht. 
Op 1 april 2003 startten wij met 
het bouwen van ons huis en 19 juli 
betrokken wij dit. Verbij was toen 
al bezig met de voorbereidingen 
van de verhuizing van de mo-
len en met name Cees Hillenaar 
heeft met Jan Hoogeveen en later met 
Gerard van Leiden de klus geklaard. 
Alles verliep geweldig; vakwerk van 
de bovenste plank. Op 27 september 
2003 is de molen overgebracht naar de 
Lagenwaardse polder (zie Molenwereld 
2003-12-351 e.v.). Voor het eerst is er een 
wip van dit formaat in zijn geheel op een 
dieplader over een afstand van cirac 
vijf kilometer verplaatst. Alleen het ge-
vlucht, de lange spruit en dito schoren 
moesten apart vervoerd worden. De 
hele route moest voorbereid worden: 
bomen verwijderd; lichtmasten scheef 
gezet; Ofwegen moest verbreed en 
met rijplaten verstevigd worden. Alles 
was goed voorbereid maar het enige 
probleem was de koppeling tussen de 
trekker en de dieplader. De hele combi-
natie werd dan maar achteruit naar de 
nieuwe onderbouw gereden. Tovenaars 
die jongens van de fa.Nederhoff!

Een prachtige tijd

Op 15 mei 2004 werd de molen 
overgedragen aan de Rijnlandse 
Molenstichting. Een prachtige tijd brak 
aan! Een lekker lopende molen in je 
achtertuin; mijn liefje wat wil je nog 
meer. Vanaf die tijd heeft de molen niet 
uit het werk gedraaid en ik maal gemid-
deld 600.000 omwentelingen per jaar. 
Met een gemiddelde van 500 omw. per 
minuut is dat 1200 uur, nog afgezien van 
het op de wind kruien, zeilen voorleggen 

en wegrollen. Toch al gauw 35 werkwe-
ken per jaar. Met 1200 kuub per uur is dat 
heel wat waterverplaatsing. Scheelt al 
gauw 13.000 tot 14.000 kWh energie van 
het gemaal. Bovendien is er sinds het 
verplaatsen van de molen geen hulpge-
maal meer bijgeplaatst bij extreem veel 
neerslag, hetgeen bijna elk jaar wel een 
keer voorkwam.

De Bosmolen, polder en
molenaars

De Bospolder is een polder die geheel 
door boezemwater is omgeven. Hij ligt 
gedeeltelijk in de gemeente Leiderdorp 
en de vroegere Heerlijkheid van 
Hoogmade. Door samenvoeging van 
het Bospoldertje; de Hartogenpolder; 
de Cornelis Willem Dietzpolder; de 
West-of Grote polder; en de Cornelis 
Pieter Aresz.polder, wordt in 1634 de 
Bospolder gesticht. Er wordt een nieuwe 
molen gebouwd uitslaande op de Does. 
De polder wordt omsloten aan de Z-O 
zijde door de Does; aan de Z-W zijde 
door de Dwarswetering; aan de N-W en 
de Noordzijde door de Leisloot en de 
Hofdijksloot en aan de N-O zijde door de 
Zuidzijdervaart. 
De laatste molenaars op de Bosmolen 
waren:
1872 – 1892 C. Borst;
1892 - 1944 J. Borst (na zijn overlijden
   heeft zijn vrouw nog een
   jaar gemalen);
1946 – 1947 Jac. Borst;
1947 - 1956 Leen van der Pouw Kraan.

Van 1956 tot 1968 is er geen molenaar 
geweest. Het huisje naast de molen is 
nog jaren bewoond geweest door de 
diverse machinisten van het gemaal-
tje. Tot 1979 werd er eenmaal 2 uur per 
maanden met de molen gedraaid. In 
1956 is er een dieselgemaal geplaatst 
en in 1979 een volautomatisch elektrisch 
gemaal.

Afgebrand en weer opgebouwd 

Op 8 december 1703 is de molen af-
gebrand. Met enkele onderdelen van 
de oude molen is op dezelfde plek 
een nieuwe molen gebouwd, deze 
werd op29 augustus 1704 opgeleverd. 

Tijdens de herbouw werd 
de polder bemalen door de 
Hoogmadese polder, waar-
voor een duiker werd gegra-
ven. In 1836 werd een geheel 
nieuw bovenhuis gemaakt. 
Tot 1928 had de molen een 
scheprad met houten wa-
teras, deze was verrot en op 
advies van waterbouwkun-
dige A.J. Dekker werd er een 
schroefpomp geplaatst, het 
gevlucht kreeg een stroom-

lijnprofiel, de zogenaamde halve ver-
dekkering. De overbrenging gebeurde 
door een hele grote riemschijf (vergelijk 
Molenwereld 2010-12-449 e.v. en 2011-3-
110 e.v.), de schaarstijlen werden eruit 
gesloopt en toen begon de ellende. De 
kokerbalken begonnen door te zakken 
onder het gewicht van het bovenhuis en 
de voegburries kregen het volle gewicht, 
deze gingen daardoor krom staan. Door 
het aanbrengen van trekstangen vanaf 
het boventafelement, onder de koker-
balken door probeerde men erger te 
voorkomen.

Stilgezet en een nieuwe kans

Een voegburriebalk was toch gebroken 
en de molen was op het laatst niet meer 
te kruien. In 1955 werd de molen stilge-
zet, er waren teveel kosten. Leen van 
de Pouw Kraan werd machinist op het 
nieuw gebouwde dieselgemaal. In 1962 
koopt de gemeente Leiderdorp de mo-
len. 

Hoge Snelheidslijn

Met de aanvang in 2000 van de hoge 
snelheidslijn en het verbreden van rijks-
weg A4, het maken van een tunnel voor 
de H.S.L. en het bouwen van een informa-
tiecentrum voor de Hoge Snelheidslijn, 
kwam de molen erg in de verdrukking 
en werd in overleg met het Waterschap; 
de Provincie; de H.S.L-organisatie; de 
gemeentes Leiderdorp en Rijnwoude; 
en de Rijnlandse Molenstichting beslo-
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Het voorleggen van een zeil (foto Joke 
Veloo, 3 mei 2013)

De Bosmolen 'in gevangen
schap' op zijn oude locatie in 
Leiderdorp (foto jsb, 23 juni 2001).

De in 1927 gedeeltelijk gesloopte 
molen van de Lagenwaardse polder. 
De ondertoren bleef na de sloop als 
woonhuis in gebruik en kreeg later 
de naam De Roerdomp. Op 6 mei 
1957 brandde De Roerdomp, die 
toen nog steeds eigendom van de 
polder was, geheel af. 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

Google Earthfoto met de standplaatsen van
de Bosmolen, de bestaande en de verdwenen
Lagenwaardse molen. Bovenaan het dorp 
Hoogmade en linksboven de A4 en de HSL. 



ten de molen te verplaatsen naar de 
Lagenwaardse polder te Koudekerk a.d. 
Rijn. Toen de laatste bewoner, de fami-
lie Oostveen het huisje naast de molen 
verliet en het huisje deels gesloopt werd, 
zag het er bij de molen erg armoedig uit 
en de jeugd heeft toen flink huisgehou-
den in en aan de molen. Ik was blij dat 
de molen de jaarwisselingen heelhuids 
doorkwam en dat de rooie haan er niet 
naartoe hoefde. 

Naar de Lagenwaardse polder
 
Aanvankelijk hadden de gebieden van 
de tegenwoordige Lagenwaardse, de 
Bruimadese, de Hondsdijkse polder, de
polder Gnephoek een gemeenschap-
pelijke bekading. De Lagenwaardse en 
de Hondsdijksepolder werden in 1501 van
elkaar gescheiden. De Lagenwaardse-
polder wordt aan de Zuidzijde begrensd 
door de Lagenwaardse wetering of de 
Lagenwaardse Rijn ook Luttike Rijn ge-
noemd, aan de Oostzijde vroeger door 
de Gemeenlandse wetering, aan de 
Noordzijde door de Ruige kade en aan 

de Westzijde door een scheidsloot met 
de Hondsdijkse polder. De Lagenwaardse
 polder kreeg een eigen molen.

De oude Lagenwaardse molen

De molen stond halverwege de Batelaan 
en sloeg via een voorboezem van 740 
m lang uit op de Ofwegense wetering. 
Deze wipschepradmolen had een ge-
vlucht van 24,60 meter. In 1925 is de mo-
len buiten gebruik genomen, de voor-
boezem werd gedempt en aan het eind 
van de Ofwegense wetering vlak naast 
de plaats waar de huidige molen staat, 
werd een Hercules Metallicus windmotor 

gebouwd. Deze plek is bij ouderen nog 
steeds 'bij de Amerikaanse molen' be-
kend. Deze Amerikaan is van zijn onder-
bouw gesloopt in de zeventiger jaren en 
er werd toen een elektromotor aan het 
plafond van de gemetselde onderbouw 
gehangen om de vijzel aan te drijven. 
In 1981 is er op deze plek een volauto-
matisch dieselgemaal geplaatst. Het 
gemaal heeft een capaciteit van 32,5 
kubieke meter per minuut, dat is voor 
het mooi toch ruim 10 kuub te weinig. De 
verplaatste Bosmolen kan dit gat ruim-
schoots opvullen. Als vrijwillig molenaar 
is dat geen probleem, want je kunt dan 
altijd in zijn werk malen.
De verplaatste Bosmolen heeft op deze 
locatie een vijzel gekregen en doordat 
de fundering nieuw was, is de molen niet 
vervijzeld, maar als echte vijzelmolen 
gebouwd. De molen heeft een vlucht 
van 22,20 c.q. 22,30 meter. Het zomerpeil 
is 2,30 min NAP; het winterpeil 2,40 min 
NAP en het peil van Rijnlands Boezem is 
0,60 min NAP, zodat de molen nominaal 
het water ruim anderhalve meter moet 
opvoeren.
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E 
M O L E N S T I C H T I N G
Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Laat de
 

molens 

draaien

✂

De Bosmolen op weg naar de vrijheid van 
het open polderland op de Doespolderweg 
(foto Verbij, 27 september 2003).

De 'tovenaars van Nerderhoff '; met een 
brede molen achteruit over de ofwegen, 
een heel smalle polderkade (foto Joop 
Vendrig, 27 september 2003). 

De molen boven, maar nog niet op zijn 
nieuwe plaats. Pasloden aan de muurpla-
ten zorgen voor de juiste positionering 
(foto Joop Vendrig, 27 september 2003). 

De Bosmolen als Lagenwaardse molen 
in vrijheid gesteld (foto Joop Vendrig, 27 
september 2003). 

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -



Stichting Molenviergang 
Aarlanderveen 
viert jubileum Dick Kenbeek
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De Putmolen, naar Rijnlands gebruik in de 
vreugd. Direct rechts van de molen de te 
onthullen 'NAP-aanwijzer'.
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Op 6 december 2012 bestond 
St. Molenviergang Aarlanderveen 
50 jaar. Ook werd eind 2012 een 

meer dan een half miljoen euro kosten-
de restauratie aan de vier molens afge-
rond. Redenen genoeg voor een feestje. 
Op uitnodiging van het bestuur vond dat 
plaats op 10 mei in een grote tent bij de 
Putmolen.

De Stichting werd opgericht omdat de 
kosten van bemaling en onderhoud 
voor de ingelanden van de polder nau-
welijks meer op te brengen waren. Voor 
het symbolische bedrag van vier gulden 
nam de Stichting de vier molens met op-
stallen van de polder over. 
De Stichting werd daarmee verantwoor-
delijk voor het onderhoud aan molens 
en andere gebouwen en verhuurde de 
molens aan de polder voor een bedrag 
dat overeenkwam met vergelijkbare pol-
ders die mechanisch bemalen werden. 
Het bestuur bestond uit vertegenwoor-
digers van het Hoogheemraadschap 
Rijnland, de provincie Zuid-Holland, 
de gemeente Alphen aan den Rijn, 
de Historische Vereniging Alphen aan 
den Rijn en de Belangenvereniging 
Aarlanderveen.
Sinds 1995 geschiedt de instandhouding
van de molens op basis van een conve-
nant, gesloten tussen de Stichting Molen-
gang, het Hoogheemraadschap Rijnland,
de provincie Zuid-Holland en de ge-
meente Alphen aan den Rijn. Het uit-
gangpunt van het convenant is dat het 
Hoogheemraadschap de viergang als 
bemaling gebruikt en de molenaars 
parttime in dienst zijn van Rijnland. Er is 
een regeling afgesproken die voorziet 
in de exploitatietekorten en waarbij de 
Stichting Molenviergang verantwoorde-
lijk is voor onderhoud en restauratie en 
zeggenschap heeft in de benoeming 
van de molenaars. 
Het convenant functioneert voor alle 
partijen naar genoegen en heeft be-
wezen dat alleen door samenwerking 
van alle belanghebbenden, conve-
nantpartners en molenaars, de unieke 
Aarlanderveense molenviergang in 
stand kan blijven.

De Stichting heeft in die vijftig jaren de 
nodige 'avonturen' met de molens ach-
ter de rug. Twee maal binnen korte tijd 
een asbreuk met molen no. 1, het recht-
zetten van molen no. 2 en een asbreuk 
in molen no. 4, nog geen jaar later ge-
volgd door blikseminslag en brand in de 
zelfde molen, om maar wat te noemen. 
Tussendoor speelde in niet geringe ma-
ter de 'strijd om de molenviergang' als 
gevolg van het besluit van het toenma-
lige waterschap De Aarlanden de mo-
lens als hoofdbemaling buiten gebruik 
te stellen. Die strijd werd met succes 
gevoerd. Daarmee zijn de molens als 
hoofdgemaal in gebruik gebleven, met 
ondersteuning van hulpgemalen. De 
stelling dat de Stichting haar nut in die 
vijftig jaar wel bewezen heeft is dan ook 
volledig gerechtvaardigd. 

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

Drie mensen die technisch de gang in de Aarlanderveense molens hebben helpen houden; 
v.l.n.r. molenmaker Teun Waltman, gewezen provinciaal molendeskundige Jan Hofstra en mo-
lenmaker Luc Verbij. 

Vooraan rechts dijkgraaf Gerard Doornbos van Rijnland en naast hem molenaar Frans Verra 
van molen No. 2; achter hen het molenaarsechtpaar Slingerland van de Putmolen.
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De festiviteiten
Vrijdagmiddag drie uur hadden zich zo'n 
120 genodigden verzameld in de tent. 
De molens stonden alle vier in de vreugd 
met de Nederlandse vlag in top. Er stond 
een straffe wind die het tentdoek flink 
deed klapperen maar gezien de gerin-
ge hoeveelheid neerslag van de vooraf-
gaande weken en dagen hoefde er niet 
gemalen te worden. Dat kon ook moei-
lijk anders want de molenaars waren na-
tuurlijk te gast en speelden ook anders-
zins een rol, waarover verderop meer.
De bezoekers werden welkom geheten 
door de heer Bert Splinter, voorzitter van 
de Stichting. 
Hij memoreerde dat er hard gewerkt was 
om de viergang in stand te houden en 
ging kort in op de geschiedenis van de 
polder. Ook kondigde hij een later in het 
programma te draaien film aan waarin 
de waarde van de viergang duidelijk 
naar voren zou komen. Hierdoor hoop-
te men een breder publiek te bereiken 
waaronder met name de jeugd. 
Ook heeft de viergang nu een website 
(www.molenviergangaarlanderveen.nl). 
De tweede spreker was de heer Gerard
Doornbos, dijkgraaf van het Hoogheem-
raadschap Rijnland die Stichting en mo-
lenaars zijn gelukwensen aanbood met 
het jubileum en de toestand waarin de 
molens nu verkeren. De molenviergang 
vormt een unicum en is iets om trots op te 
zijn. Toch is het voortbestaan als hoofd-
bemaling niet gewoon en is het regel-
matig onderwerp van discussie, ook in 

deze tijd. Tijden en normen veranderen 
tenslotte. 
Rijnland vormt een zeer divers gebied 
met zijn duinen, stedelijke gebieden, 
bollenstreek en het veenweidegebied. 
Waterbeheer is dan ook maatwerk.
Zo'n 90% van Rijnland ligt onder de zee-
spiegel en er is letterlijk en figuurlijk een 
goed poldermodel nodig om met elkaar 
verder te kunnen gaan. Tenslotte sprak 
de heer Doornbos namens Rijnland zijn 
steun uit aan de Stichting en het voort-
bestaan van een werkende molenvier-

gang. Een mededeling die zeer welkom 
was en door de aanwezigen met luid 
applaus werd begroet. Voorzitter Splinter 
reageerde spontaan met 'het eerste 
punt is binnen'.
De laatste spreker was de burgemees-
ter van Alphen aan den Rijn, de heer 
Bas Eenhoorn, die zijn waardering uit-
sprak voor het behoud van dit Culturele 
Erfgoed. Weinig mensen realiseren zich 
waar we qua ontwikkeling vandaan 
komen en bij de Molenviergang is dat 
uitstekend zichtbaar. Het is ook een plek 
waar cultuur, productie, recreatie en na-
tuur bij elkaar komen en zijn advies aan 
de Stichting was dit verder op te pakken. 
Bij zijn felicitaties beloofde hij dat de ge-
meente de Stichting trouw zou blijven, 
'100% zeker'. Het zal duidelijk zijn dat hier-
op een spontaan applaus volgde en dat 
daarmee het tweede punt binnen was.
Een vertegenwoordiger van de derde 
partij in het convenant, de provincie 
Zuid-Holland, kon door omstandigheden 
niet aanwezig zijn maar de voorzitter van 
de Stichting zei er op te vertrouwen dat 
ook de provincie zich aan de afspraken 
zal blijven houden.
Na deze sprekers werd een DVD vertoond 
met film over het verleden en heden van 
polder en viergang van de hand van 
Nick de Bruijn. In deze aantrekkelijke film 
komen ook de molenaars uitgebreid en 
op bevlogen wijze aan het woord. De 
tekst is ingesproken door de broers Nico 
en Kees de Haan, geboren op de pas-
torie in Aarlanderveen. Nico de Haan is 
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Bert Splinter, voorzitter van de Stichting 
Molenviergang aan het woord. 

Nog meer molenmensen: vooraan v.l.n.r.: molenaar Johan Slingerland, molenmaker Bart Dooren en molenaar Willem Waltman van molen No. 
1. Achter Slingerland en Dooren molenaar Erik van den Bosch van molen 3.



een bekend vogelaar en in woord, geschrift en beeld hét gezicht 
van vogelminnend Nederland.
Hierna begaf het gezelschap zich naar buiten waar bij de 
Putmolen door de heren Doornbos en Eenhoorn gezamenlijk een 
tweetal informatiepanelen werden onthuld. Deze staan trouwens 
ook bij de andere molens. Verder werd een eigentijdse peilschaal 
onthuld die aangeeft hoever het land ter plaatse onder NAP ligt 
en dat is niet weinig.
Bij terugkomst konden de genodigden een exemplaar van de 
DVD in ontvangst nemen plus het boek Water, Wind en Wieken, 
geschreven door Arjan van 't Riet, secretaris van de Stichting en 
groot kenner van de Aarlanderveense historie. De ondertitel luidt 
'Kleine geschiedenis van de Aarlanderveense molenviergang en 
de Drooggemaakte Polder aan de Westzijde te Aarlanderveen'. 
Een hele mondvol, alleen al door de naam van de polder. De 
schrijver wilde hiermee aangeven dat er veel meer tijd en ruimte 
nodig zou zijn geweest om alle aspecten van polder, molens en 
molenaars te beschrijven. 
Hierna was er tijd voor het informele deel met een hapje en een 
drankje. 's Avonds was er nog een vervolg met een bijeenkomst 
van Zuid-Hollandse molenaars.

De Stichting kan terugzien op een geslaagde jubileumviering. 
Behalve door een goede organisatie hebben ook de gastspre-
kers en sponsors daar aan bijgedragen. Het is voor Stichting en 
molenwereld zeer verheugend dat de positie van de molenvier-
gang als hoofdbemaling van de polder weer bevestigd is. Zoals 
eerder aangegeven was dit niet vanzelfsprekend en moest er 
een stevige discussie gevoerd worden. Het heeft de waarde van 
het convenant weer eens bewezen. Uiteindelijk blijft het mensen-
werk. 

Het boek (met DVD) kost 15 euro en is te 
bestellen via het emailadres van de stichting: 

molenviergangaarlanderveen@hotmail.nl.

Alle foto's: auteur

De onthulling van de NAP-aanwijzer bij de Putmolen door dijkgraaf 
Doornbos. Het NAP, Normaal Amsterdams Peil wordt vaak gelijkge-
steld aan het gemiddeld zeeniveau. In 1879 werd Pruisen aangesloten 
op het NAP. Het peil heet daar Normalnull (NN = NAP). In 1973 
volgden andere Europese landen. De aanwijzer maakt duidelijk dat de 
Aarlanderveense polder heel wat meters onder het NAP ligt. 

Burgemeester Eenhoorn van Alphen a/d Rijn (l.) en dijkgraaf 
Doornbos van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het door 
hen zojuist onthulde informatiepaneel bij de Putmolen.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Een bijzondere 
schroefaandrijving in 
poldermolen De Eendracht

Henk Berends

De molen staat 1 kilometer vanaf de 
Provincialeweg tussen Sebaldeburen en 
Grootegast in een landelijke omgeving. 
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Er is tegenwoordig veel te doen om 
herbestemming van monumenten. 
Monumenten lenen zich niet altijd 

voor een andere functie dan waarvoor 
ze gebouwd zijn. Dat geldt wel in het 
bijzonder voor poldermolens. Deze lig-
gen veelal geïsoleerd en hebben bin-
nenin veelal een beperkte ruimte. In 
Molenwereld van maart 2013 is een arti-
kel gewijd aan het convenant dat is op-
gesteld door het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Men wil in dit 
gebied meer gebruik maken van de 
maalcapaciteit van aanwezige molens. 
Ook in Friesland zijn gesprekken gaande 
tussen het Wetterskip Fryslân en de mole-
neigenaren/beheerders om bij extreme 
neerslag een beroep te kunnen doen op 
de maalcapaciteit van de aldaar aan-
wezige molens. Hierbij is het noodzakelijk 
dat er voldoende wind is. Om het gebrek 
aan wind te omzeilen is in poldermolen 
De Eendracht in Sebaldeburen een bij-

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

Helikopterview met zicht op de nieuwe 
schroefbak, foto juni 2006. 

Na het uitgraven van de grond tussen de beide vijzelbakken worden de stalen putwanden 
geplaatst, gemaakt van cortenstaal. Vervolgens wordt er een betonnen bodem gestort. 
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zondere schroefaandrijving gebouwd.
Poldermolen De Eendracht te Sebalde-
buren is gebouwd in 1887 op de funda-
menten van een in dat jaar door bliksem-
inslag afgebrande voorganger uit 1801. 
De molen was aanvankelijk met 1 hou-
ten schroef uitgerust. In 1895 werd er een 
tweede houten schroef aangebracht. 
Beide schroeven werden door wind-
kracht aangedreven. Hoewel er gere-
geld stemmen opgingen om een stoom-
gemaal ter vervanging van de molen 
te bouwen is hier vanaf gezien wegens 
de hoge kosten van aanschaf en exploi-
tatie. Wel werd in 1926 één van de hou-
ten schroeven voorzien van aandrijving 
door een elektromotor. Hiermee kwam 
de windaandrijving voor deze schroef 
te vervallen, maar kon er bij windstilte 
wel gemalen worden. In 1970 werd deze 
houten schroef vervangen door een ijze-
ren schroef, fabrikaat Spaans, en deels 
geautomatiseerd. Deze situatie is won-
derwel gehandhaafd tot 1990. Hierbij is 
de molen steeds goed onderhouden. 
Tot 1970 werd de molen bediend door 
een beroepsmolenaar en vanaf 1975 
door vrijwillig molenaar Henk Berends.

Hulpbemaling
Door polderconcentraties in de jaren 
'80 van de vorige eeuw kreeg de molen 
een reservebemalingsfunctie door de 
bouw van een nieuw gemaal op een 
nieuwe locatie aan de Woldweg onder 
Sebaldeburen. De elektromotor werd 
verwijderd en deze schroef zou voor-
lopig niet meer werken. Om het water 
bij het nieuwe gemaal te krijgen werd 
de tochtsloot uitgediept. Helaas bleek 

de praktijk weerbarstiger dan het bere-
kende bodemprofiel. Geregeld heeft 
de molen nog met de houten schroef 
op windkracht bijgesprongen. Het wa-
terschap deed deze molen, samen 
met de 6 andere poldermolens in haar 
gebied over aan de in 1990 opgerichte 
Molenstichting Westerkwartier e.o. Het 
ruilverkavelingsplan Grootegast-Doezum
voorzag ook in een koppeling van de 
Grootegaster Molenpolder met die van
de Sebaldebuurster Molenpolder.
 Ook het water van de Grootegaster 
Molenpolder moest de lange weg afleg-
gen naar het nieuwe gemaal. De kop-
peling werd uitgevoerd door middel van 
een duiker door het Grootegasterdiep, 
ter hoogte van de NAM-locatie aan 
de Casper de Roblesdijk. Deze buis, 
met een doorsnee van 1 meter, bleek 
niet voldoende. Bij veel neerslag moest 
er geregeld een noodbemaling ge-
plaatst worden in de Grootegaster 
Molenpolder. In 1999 werd er een twee-
de duiker geplaatst ter hoogte van de 
molen. Het water kon nu op 2 plaatsen 
de Sebaldebuurster Molenpolder in-
stromen. Voordeel voor de molen was, 
dat al dit water bij de molenkolk langs 
stroomde. Hierdoor kon er bij regenach-
tig weer en voldoende wind volop wor-
den gemalen. 
Aansluitend op het aanleggen van deze 
tweede duiker werd de tochtsloot naar 
het nieuwe gemaal weer opnieuw uitge-
baggerd. Alle dammen werden voorzien 
van grotere stalen duikers. Dit gaf al een 
behoorlijke verbetering, maar de agra-
riërs in de Grootegaster Molenpolder 
bleven soms nog last houden van een 
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Combinatie van wind- en mechanische aandrijving. Nog net zichtbaar enkele kammen 
van de onderbonkelaar en onder de vloer het aandrijfwiel van de hydromotor.
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goedkoper om van een bestaand ge-
maal gebruik te maken. De schroefgoot 
en schroef waren immers in 2006 ver-
nieuwd. Bovendien leent de molen zich 
goed voor educatieve doeleinden. Het 
waterschap kan zich hierdoor goed pre-
senteren en uitleg geven aan de bezoe-
kers wat waterbeheersing in dit gebied 
inhoudt. 
Aangezien we hier met een monument 
te maken hebben is het niet wenselijk 
zichtbare nieuwigheden in de molen 
aan te brengen. Dus moest er een op-
lossing bedacht worden hoe de ijzeren 
schroef het beste mechanisch kon wor-
den aangedreven.
Omdat de schroef sinds 2006 weer een 
eigen maalspil heeft om op windkracht 
te kunnen malen, is de ruimte voor het 
aanbrengen van een mechanische in-
stallatie beperkt. Bovendien moet een 
dergelijke installatie bedrijfszeker zijn en 
door het waterschap aangestuurd kun-
nen worden. Het Stichtingsbestuur en de 
projectleider van het waterschap heb-
ben ingestemd met het voorstel van de 
molenaar om te onderzoeken of aan-
drijving door middel van hydrauliek tot 
de mogelijkheden zou kunnen behoren. 
Dit heeft tot voordeel dat het systeem 
vrijwel volledig uit het zicht kan worden 
weggewerkt. 
Begin 2011 kwam de firma Bosch Rexroth, 
locatie Drachten, de mogelijkheden be-
kijken. Ook zij zagen het wel zitten om 
een hydraulische aandrijving op de be-
staande schroef aan te brengen. Voor 
BoschRexroth lag hier ook een uitda-
ging. Er moest voornamelijk uitgegaan 
worden van aannames. Normaal wordt 
er eerst een gedegen en doorgerekend 
plan bedacht, maar dit bleek voor dit 
project niet goed mogelijk. Na het uit-
brengen van een offerte kon er eind 2011 
daadwerkelijk worden begonnen. 
Voor de hydro pomp werd tussen de 
beide schroefbakken in de molen een 
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te hoge waterstand. Het afschot in com-
binatie met de lange weg, die het wa-
ter moest gaan, was gewoon te klein. 
Bij veel neerslag heeft het water te 
lange tijd nodig om het gemaal bij de 
Woldweg te bereiken.

Restauratie windaandrijving
Door niet aflatende inspanning van het 
bestuur van de Molenstichting is het uit-
eindelijk in 2006 gelukt voldoende geld 
bijeen te schrapen om de schroef waar 
de elektrische aandrijving op heeft ge-
zeten, weer van windaandrijving te voor-
zien. Er moest een nieuwe onderbonke-
laar, schijfloop en maalspil aangebracht 
worden. Hierbij is ook de schroefbak ver-
nieuwd en is de tasting 20 cm naar be-
neden gebracht. Sindsdien kan er met 
beide schroeven op windkracht worden 
gemalen. Hiermee zou de molen nog 
beter inzetbaar zijn om bij wateroverlast 
mee te kunnen helpen het overtollige 

water weg te malen. 
De resultaten hiervan werden door het 
waterschap opgemerkt. Het besef be-
gon te groeien dat de molen nog wel 
een functie kon krijgen in de waterhuis-
houding. Er was echter nog wel een pro-
bleem: als er geen wind is of als de mo-
lenaar niet thuis is en er is wel veel water, 
dan ontstaat er alsnog een probleem. 
Het waterschap heeft als taak, om naar 
beste kunnen het waterpeil te beheren. 

Hydro aandrijving
In 2009 werd er door het waterschap 
Noorderzijlvest in samenspraak met de 
ruilverkavelingscommissie Doezum een 
verkenning gedaan om de elektrische 
aandrijving weer in de molen aan te 
brengen. De motivatie om de molen 
hiervoor te gebruiken dient meerdere 
doelen. De molen, als monument is 
hierbij gebaat, het krijgt hierdoor weer 
een echte functie. Daarnaast is het 

De hydro-installatie in de pompput. Het geheel is afgedekt met een houten deksel met 
daarin een glasplaat die zicht biedt op de installatie. 

Links in de kast de hydro besturing, in het midden de "meterkast" en brandmeldcentrale. 
Rechts in de kast de besturing voor het op afstand inschakelen van de schroef door het 
waterschap. 

Hydromotor op de verstelbare bok met 
het aandrijfwiel . Dit aandrijfwiel werd 
in 1926 gebruikt in de toen aangebrachte 
elektromotor aandrijving. 
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Op vrijdag 10 mei werd de installatie of-
ficieel in gebruik gesteld door de voor-
zitter Ina Martens van Molenstichting 
Westerkwartier en Bob van Zanten, be-
stuurslid van waterschap Westerkwartier. 
De genodigden konden met eigen ogen 
zien hoe de installatie op afstand in wer-
king werd gesteld. Aan de genodigden 
werd na afloop het in april verschenen 
boek over deze poldermolen overhan-
digd (besproken in Molenwereld 2013-
5, waarin ook de bestelgegevens staan 
vermeld).

perd dat deze uitvoering als voorbeeld-
project kan dienen voor soortgelijke be-
malingsinstallaties. In Nederland zijn nog 
veel poldermolens die kunnen worden 
ingezet als (reserve) bemalingswerktuig. 
Het installeren van een hydraulische 
aandrijving, zoals die in poldermolen 
De Eendracht is geplaatst, doet geen 
geweld aan de uitstraling van het monu-
ment en maakt bovendien gebruik van 
de aanwezige schroef. Dit is doorgaans 
vele malen goedkoper dan het plaat-
sen van een compleet nieuw (schroef) 
gemaal. 

kelder gegraven door de molenaar. Dit 
had nogal wat voeten in aarde, omdat 
de fundering van de oude elektrische 
aandrijving in de weg zat. Met het nodi-
ge hak- en breekwerk kon een voldoen-
de grote ruimte worden gecreëerd, zo-
dat hier de motor, pomp en olietank een 
plaatsje konden krijgen. Het aandrijfwiel, 
welke eerder dienst heeft gedaan voor 
de elektrische aandrijving werd her-
gebruikt. Dit wiel is aan de hydromotor 
gekoppeld en op een verstelbare bok 
geplaatst. (Een hydromotor of hydrau-
lische motor zet hydraulische energie 
om naar mechanische energie; de rond 
gepompte olie brengt in dit geval via 
de hydromotor het aandrijfwiel voor de 
schroef in beweging.) Met behulp van 
hydraulische cilinders wordt deze bok 
omhoog of omlaag gebracht. De maal-
spil van de ijzeren schroef wordt even-
eens door middel van een hydraulische 
cilinder in- of uit het werk gezet. Op deze 
wijze kan de schroef eenvoudig voor 
windbedrijf of voor elektrisch bedrijf wor-
den klaargezet door de molenaar. De 
besturingskasten zijn onzichtbaar weg-
gewerkt in de opbergruimte onder de 
werkkast/schrijftafel, die tussen de beide 
schroeven staat opgesteld. Deze werk-
kast is in 2006 gemaakt van oud hout, 
dat als afdekking heeft gediend voor 
de ijzeren schroef. Door deze opstelling 
is er echter vrijwel niets van de installa-
tie te zien, daarom zijn er ten behoeve 
van educatie op twee plekken glaspla-
ten in de vloer gelegd. Led verlichting 
zorgt ervoor dat bezoekers zicht hebben 
op de installatie in de pompput en door 
de andere glasplaat kunnen de bezoe-
kers zien hoe het water onder de molen 
doorstroomt. Tijdens het proefdraaien 
van de installatie bleek de olie te warm 
te worden. Om dit tegen te gaan werd er 
een ringleiding op de bodem van de uit-
stroomgoot aangebracht. Als de schroef 
zijn water uitslaat loopt het water over 
deze ringleiding en koelt hiermee de 
olie, zodat dit nooit warmer wordt dan 
40°C .
Bij de start van dit project was al geop-

Met de deurtjes ervoor is de moderniteit keurig weggewerkt. Door de glasplaat in de 
deksel kan de installatie in de pompput worden bekeken. 
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Mevrouw Ina Martens (voorzitter Molenstichting Westerkwartier) en de heer Bob van 
Zanten, (bestuurslid waterschap Noorderzijlvest) kijken aandachting naar de beelden 
van de webcam. Hier op is te zien hoe de vijzel in beweging komt. Zij hebben via het 
Wabisprogramma van het waterschap het gemaal zojuist in werking hebben gesteld.
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In Molenwereld 2013-5-180 staat een 
artikel over de molen bij de Herdertor. 
Bij het zien van die naam moest ik me 

even achter mijn oor krabben. Nooit 
van gehoord. Ik ken deze molen name-
lijk al sinds vele jaren als de Wallmühle, 
het staat ook op de vele ansichtkaar-
ten van Bremen en in sommige Duitse 
molenboeken zo vermeld. Via inter-
net ging ik op onderzoek uit. De straat 
langs de molen heet Am Wall en vol-
gens Wikipedia draagt de molen de 
naam Herdertorwallmühle, wanneer je 
Windmühle Bremen in Google opzoekt. 
Verwarring alom. 

In 1979 fietste ik in één dag van 
Groningen naar Bremen en daar heb ik 
deze molen voor het eerst gezien. Het is 
als 'fünfstockige Galierieholländer' een 
indrukwekkende mastodont onder de 
Duitse molens. Karakteristiek zijn de af-
dakjes boven de vele ramen op alle vel-
den in de hoge stenen onderbouw. Het 
achtkant en de kap zijn met echte leien 
bekleed. De molern is gebouwd in 1900 
na het afbranden van de voorganger in 
1898 en was tot omstreeks 1950 in bedrijf. 
Nu is er beneden een Teestube (thee-
huis) gevestigd.
Later, in 1985, zag ik bij het voorbijrij-
den hem nog draaien. In augustus 1988 
stond de Wallmühle met kale hekken 
in de steigers. In die tijd was de autorij-
school Fahrschule Werner Momberg in 
de onderbouw gevestigd. Waarschijnlijk 
huurde hij de ruimte in de molen van 
de gemeente Bremen. Ik mocht van de 
heer Momberg als een van de weinige 
molenliefhebbers uit Nederland het in-
terieur tot in de kap toe bekijken. Langs 
de trappen in de stenen onderbouw 
hingen ontelbare ingelijste oude foto's 
van verdwenen Duitse molens. Voor mo-
lenverzamelaars om van te smullen. Het 
gangwerk is in gietijzer uitgevoerd, waar-
bij het zeer zware bovenwiel en het grote 
spoorwiel houten kammen hebben. 
Op het spoorwiel telde ik 224 kammen, 

terwijl de sterrewielen van de drie kop-
pel maalstenen elk 56 ijzeren kammen 
hebben, wat neerkomt op een zuivere 
overbrengingsverhouding van 4 op 1! Er 
is een sleepluiwerk te zien. Het bovenwiel 
is dubbel uitgevoerd met aan de voor-
zijde een aparte velg voor de vang. Ook 
bijzonder was de balie rondom de kap, 
daar heb ik nog op gestaan. Was, want 
op de foto's in de Molenwereld is de ba-
lie rondom de kap niet zichtbaar, wat 
ik eigenlijk zeer zonde vind. Bestaat er 
ook al een soort Arbowet tegen hoogte-
vrees? In de bovengenoemde Wikipedia 
is er in 1998 nog een grote restauratie 
geweest en waarschijnlijk is deze ba-

lie daarbij verdwenen. In het even ten 
noordoosten van de Bremer Stadtmitte 
staat aan de weg naar Lilienthal de 
baliemolen van Horn-Lehe, die boven 
de balie een sterke gelijkenis toont met 
de Wallmühle, gelukkig nog wel mét de 
balie rondom de kap. Allebei rood-wit 
geverfd naar de kleuren van het stads-
wapen van Bremen. Onder de kap van 
de Wallmühle hangt een enorme baard 
en het voorkeuvelens was rood-wit verti-
caal gestreept, wat volgens de foto op 
pagina 180 in Molenwereld nu niet meer 
het geval is.
In 1991 ben ik nog een keer langs de 
"Wallmühle" geweest, onderweg per 

Martin van Doornik

  De 
molen 
  van 
Bremen

De Wallmühle op 2 juni 1991. 
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fiets via Berlijn naar Leipzig. Hij zag er 
compleet en goed uit. Geen Fahrschule 
meer en de horecagelegenheid moest 
er blijkbaar nog komen. Afgelopen zo-
mer 2012 heb ik de Wallmühle vanuit een 
tram nog eventjes gezien. De restaura-
tie, die nu in Molenwereld staat vermeld, 
was nog niet begonnen . Maar toch, 
wanneer ik aan Bremen denk, zie ik de 
indrukwekkende Wallmühle als een van 
de mooiste molens van Duitsland altijd in 
mijn gedachten voor me.
Ik heb geen idee van of er regelmatig 
mee wordt gedraaid; of is het een "stati-

sche Denkmal". Gezien de talrijke onder-
houdsbeurten vrees ik voor de laatste. 
Zijn Nederlandse collega "De Valk" in de 
andere sleutelstad lijkt in goede mole-
naarshanden beter af te zijn.

In de Middeleeuwen had Bremen, zoals 
zo veel steden in die tijd, stadsmuren met 
daar omheen een stadsgracht. Toen 
muren te kwetsbaar bleken voor het ka-
nonvuur werden de muren vervangen 
door aarden wallen met bolwerken; zo 
ook in Bremen. In de wallen waren poor-
ten waardoor men de stad in en uit kon 
gaan. De Herdertor was een van de vijf 

Molen Wijchen
In het februarinummer van Molenwereld maakten we melding van het onverwachte 
en tragische overlijden van Jan-Willem Bökkers van de Oude Molen in Wijchen. Jeroen 
van de Water heeft ons bericht over de nieuwe gang van zaken op de molen:

'Graag wil ik de huidige situatie voorleggen zoals het nu geregeld is op de Wijchense 
Molen.
Na het plotseling overlijden van Jan-Willem Bökkers begin januari zijn de bedrijfsacti-
viteiten op de Oude Molen gestaakt. In overleg met de nabestaande is het beheer 
van de molen per 1 april over gegaan naar Jeroen van de Water. Hij is de de laatste 
jaar actief geweest op de Beatrix Molen te Winssen. Tevens was hij de afgelopen jaren 
veel te vinden op de Oude molen in Wijchen, waar hij in het molenaarsvak leerde. 
Daarnaast worden per 1 april de bedrijfsactiviteiten op de molen weer opgepakt en is 
de molen weer op donderdag en zaterdagen geopend.
De activiteiten op de Grathemse Watermolen worden definitief stil gelegd.
In de laatste Molenwereld stond namelijk vermeld, dat alles stil werd gelegd, maar dat 
is dus niet het geval.
Het blijft een moeilijke en emotionele situatie, maar het voelt goed om het werk van 
mijn molenvriend voort te zetten.

poorten van de Altstadt. De molen stond 
dus op de vestingwal bij de Herdertor 
(Herderpoort). Nu had Bremen in het ver-
leden veel meer molens op zijn vesting-
wallen; dus de naam Wallmühle, walmo-
len, eigenlijk een soortnaam, zegt niet zo 
veel, hooguit doordat hij de enige over-
gebleven molen ervan is. Daarom is de 
naam Herdertormühle veel accurater: 
de molen bij de Herderpoort of op de 
wal bij de Herdertor.                          jsb.

Alle foto's: Martin van Doornik 

Het grote spoorwiel met twee van de drie 
sterrewielen.

De Wallmühle van Bremen in de steigers 
op 14 augustus 1988.

Het gietijzeren bovenwiel met erachter de 
aparte velg voor de vang.



Jaarvergadering 
      van 
De Hollandsche Molen

Z
aterdag 9 maart werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van 

de Vereniging De Hollandsche Molen gehouden in het Koninklijk 

Instituut voor de Tropen te Amsterdam. De vergadering kreeg 

een bijzonder tintje door het herdenken van het negentigjarig bestaan 

van de vereniging. Er is sinds 1923 op molengebied veel veranderd, 

verbeterd zelfs, maar molens zijn wel zorgenkinderen gebleven; in 

die zin dat zij constante zorg vereisen. Als die zorg wegvalt gaat het 

gegarandeerd fout. Juist op dat terrein doen zich verschuivingen 

voor die zorgen baren. Daarom is de vereniging na negentig jaar nog 

steeds niet overbodig en is er aan uitdagingen geen gebrek.

J.S. Bakker

Als gebruikelijk kwamen 's morgens de 
huishoudelijke zaken van de vereni-
ging aan de orde. De heer drs. J.A.G. 
Stallinga RA trad per 7 september 2011 
om persoonlijke redenen terug als pen-
ningmeester van de vereniging. In zijn 
plaats werd de heer R. Boeder gekozen. 
De secretaris, de heer drs. E.S. Rijnders 
was aftredend en stelde zich niet her-
kiesbaar. In zijn plaats werd de heer A.V. 
de Kok gekozen.

Jaarverslag
De vereniging constateert dat het goed 
gaat met de Nederlandse molens. De 
afgelopen jaren zijn rond de 250 molens 
in goede staat gebracht en het aantal 
grote restauraties neemt af. Het accent 
is meer en meer op onderhoud komen 
te liggen en het molenveld pakt dat 
goed op, getuige ook het hoge aantal 
aanvragen voor de instandhoudings-
regeling Brim. Ten dienste van het laat-
ste vernieuwde de vereniging het PIP-
model en zorgde ervoor dat de nieuwe 
regeling ten gunste van de molens werd 
aangepast. Met het PIP-model van de 
vereniging konden eigenaren ook re-
latief eenvoudig hun subsidieverzoek 
onderbouwen. Het aantal aanvragen 
voor subsidie waarbij het model werd 
gebruikt bedroeg 450. 
Staatssecretaris Halbe Zijlstra maakte 
in april zijn plannen bekend met de 
Brim 2013. Hij voerde een aantal wijzi-
gingen door, waarvan de belangrijkste 
is dat de subsidie toegekend wordt op 
basis van de herbouwwaarde van een 
monument. Voor molens is echter een 

Jubileumgebak.
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De nieuwe bestuursleden: Robert Boeder, 
penningmeester en Arjan de Kok, secretaris.



uitzondering gemaakt, aangezien uit 
onderzoek bleek dat deze methodiek 
zeer ongunstig uitpakte voor molens. 
De Hollandsche Molen heeft de nodige 
input geleverd voor dit onderzoek van 
de RCE en het ministerie van OC&W. 
Zijlstra kondigde verder aan dat met in-
gang van 2013 het subsidiepercentage 
50% gaat bedragen, ook voor molens. 
Professionele monumentenorganisaties 
moeten aan bepaalde kwaliteitscriteria 
voldoen om erkend te blijven en voor-
rang te krijgen bij de toekenning van in-
standhoudingssubsidies. Begin oktober 
2012 werd de nieuwe Brim-regeling door 
de RCE gepubliceerd, onder de titel 
Subsidieregeling instandhouding monu-
menten. Moleneigenaren kunnen een 
subsidie krijgen voor maximaal € 60.000 
aan onderhoudskosten.
Alle moleneigenaren die in 2006 een 
Brim-subsidie kregen, ontvingen van de 
RCE in het verslagjaar informatie over 
de wijze van verantwoording. 2012 Is het 
laatste jaar van uitvoering van de Brim 
2006. Binnen de eerste drie maanden 
van 2013 moet deze verantwoording zijn 
ingediend bij de RCE. 
Op 5 maart 2012 tekenden de staats-
secretaris en alle provincies een con-
venant voor een nieuwe restauratiere-
geling. Met ingang van 2012 stort het 
ministerie van OCW jaarlijks € 20 miljoen 
in het provinciefonds. De provincies krij-
gen daarmee de regie over dit restaura-
tiebudget. Het convenant loopt in ieder 
geval tot en met 2017. In het verslag-

jaar kwamen in de provincies Friesland, 
Noord-Holland en Zuid-Holland regelin-
gen tot stand. 
Evenals 2011 was 2012 voor de vereni-
ging een financieel moeilijk jaar. Het 
bestuur gaf dan ook de hoogste priori-
teit aan het oplossen van de financiële 
problemen. 
Naast het doorvoeren van bezuini-
gingen en het vastleggen van een
nog efficiëntere bedrijfsvoering wordt
 wordt vooral extra energie gestoken in 
fondsenwerving en het intensiveren van 
de betaalde dienstverlening.

Ter nagedachtenis van de op 16 mei 
overleden oud-directeur en erelid A.J. 
de Koning heeft de vereniging een spe-
ciale erepenning ingesteld, bestemd 
voor mensen die zich op uitzonderlijke 
wijze hebben ingezet voor het molen-
behoud. Op 28 september reikte di-
recteur Leo Endedijk de eerste A.J. de 
Koning erepenning uit aan Kees Bakker, 
bij diens afscheid als voorzitter van de 
Stichting Instandhouding van Molens in 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  
Er werd heel veel gedaan aan draag-
vlakverbreding waarbij de landelijke 
en regionale molendagen een grote rol 
speelden.
De nieuwe media spelen een steeds 
grotere rol in de communicatiemix van 
De Hollandsche Molen. De vereniging 
heeft in 2012 een visie ontwikkeld op het 
gebruik van de nieuwe media, waarin 
Twitter en Facebook de speerpunten 

vormen. Het aantal volgers op Twitter is 
in 2012 gestegen van 1.576 naar 2.375. 
Op Facebook is het aantal 'Likes' ge-
groeid van 147 naar 426.
De website moleneducatief.nl werd 
goed bezocht en regelmatig werden 
aanvragen ontvangen voor educatieve 
producten uit onze winkel. In 2012 is een 
aantal stappen gezet om de verschillen-
de websites die de vereniging beheert, 
beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit 
vooruitlopend op een nieuwe website 
waarop alle verschillende sites worden 
geïntegreerd. 
In 2012 heeft de vereniging haar com-
municatie tegen het licht gehouden. 
Er heeft een analyse plaatsgevonden 
van onze communicatiemiddelen en 
doelgroepen. Een eerste conclusie is 
dat scherper is gekozen voor de doel-
groepen 'ouders met jonge kinderen' en 
'55-plussers'. 
In het Communicatieplan 2011-2015 is 
vastgelegd dat Molens zich primair gaat 
richten op bestaande en nieuwe begun-
stigers. Secundair wordt het verenigings-
blad ingezet voor de communicatie 
richting molenaars en moleneigenaren. 
Molens moet een belevingsblad zijn met 
een uitstraling die past bij de geïnteres-
seerde leek, leden en donateurs. Verder 
wordt de communicatie via het blad be-
ter afgestemd met de overige communi-
catiemiddelen.
Ging in 2011 de jaarlijkse molenexcur-
sie, al niet door wegens gebrek aan
belangstelling, nu is besloten de ex-
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Het bestuur op het podium; v.l.n.r. de heren: ir. L.J. Zwierstra; drs. L.M. van Term; directeur L.M. Endedijk; drs. N. Papineau Salm 
(voorzitter); drs. P.C. van den Brink (vice-voorzitter); drs. R.C. Boeder (penningmeester) A.V. de Kok (secretaris) en drs. D.J. Braay. 



cursie, een jaarlijkse traditie sinds 1955, 
definitief niet meer te organiseren. Alle 
goede bedoelingen en inspanningen 
ten spijt liep het ledenaantal wederom 
terug: het daalde weer, van 4331 per 1 
januari 2012 tot 4161 aan het begin van 
2013, een verlies van 170. Gelukkig steeg 
het aantal donateurs licht van 681 tot 
695, evenals het aantal lid-eigenaren: 
van 254 tot 267. De ontwikkeling van het 
ledental blijft een zorgelijke zaak, zeker 
wanneer men beseft dat het aantal le-
den een kwart eeuw geleden rond de 
7000 schommelde.
Er zijn op molengebied heel wat aan-
dachtsvelden die een goede doorden-

king vereisen als veiligheid, de biotoop 
of herbestemming.
In het kader van het cultureel onderne-
merschap is in het verslagjaar een noti-
tie betaalde dienstverlening opgesteld. 
Er zal meer ondernemend geopereerd 
moeten worden in plaats van afhan-
kelijk te zijn van giften en subsidies. De 
Werkgroep Veiligheid op Molens heeft 
in het verslagjaar onder meer de map 
Veiligheid op molens herzien en een be-
gin gemaakt met het opzetten van een 
ongevallenregistratie. 
Dankzij gelden van derden kunnen
ook molenactiviteiten worden onder-
steund. Uit de gelden van de BankGiro 

Loterij zijn in 2012 in totaal acht restau-
raties ondersteund. Evenals in 2011 heb-
ben zes molenrestauraties een bijdrage 
ontvangen uit het molenbudget van de 
Gravin van Bylandt Stichting. Vier advie-
zen zijn in 2012 voor het Bouwcultuurfonds 
Zuid Nederland uitgebracht.
In 2012 maakte De Hollandsche 
Molen bekend in de loop van 2013 
bouwhistorisch onderzoek te willen
gaan ondersteunen uit het molen-
budget van de BankGiro Loterij.
De bijdrage is maximaal € 2.500 per mo-
len en jaarlijks kunnen maximaal tien 
molens hiervoor in aanmerking komen. 

Certificaten van Verdienste 
Tijdens deze jaarvergadering werden 
twee Certificaten van Verdienste uitge-
reikt aan personen die zich op bijzonde-
re manier onderscheiden hebben bij de 
zorg voor molens, te weten Sjaak Brasser 
uit Biggekerke, Edie Kees uit Budel en 
Bert van Rijswijk uit Terwolde.
Sjaak Brasser uit Biggekerke is de ze-
vende generatie Brasser - sinds l833 - 
op de typisch Zeeuwse molen aldaar. 
Sjaak is bewust na zijn havo bij zijn va-
der gaan werken als beroepsmolenaar. 
Momenteel leidt hij dit bedrijf en werken 
zijn broer Rudy en zus in de naburige 
winkel in dierbenodigdheden. Ondanks 
alle ontwikkelingen is de molen altijd 
in bedrijf gebleven voor het malen van 
consumptiemeel. Men is met de tijd mee 
gegaan door mixen te maken en ver-
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Een volle zaal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen; altijd weer een schitterende ambiance.

Certif icaten van verdienste voor 
(v.l.n.r): Sjaak Brasser, Bert van Rijswijk 
en Edie Kees.
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kopen in heel Nederland maar ook de 
overname van de diervoederwinkel van 
De Regt in Koudekerke. 
De Brassers bouwden in passende stijl 
een winkel bij de molen. Verder is Sjaak 
naast zijn drukke werk bestuurlijk actief in 
de Zeeuwse Molen en binnen het AKG. 
Verder is Sjaak nooit beroerd om vrijwilli-
gers tips te geven over malen en granen 
etc en levert hen ook graan en andere 
producten. 
Sjaak werkt dag en nacht op de koren-
molen van Biggekerke, als het moet. Hij is 
één van de weinige beroepsmolenaars 
die Zeeland nog rijk is. Hij heeft het vak 
gaandeweg van zijn vader geleerd. De 
praktijk is de beste leerschool. Hij is er zo 
vanaf zijn dertiende, veertiende jaar ge-
leidelijk in gerold.
Edie Kees uit Budel is eigenaar/mole-
naar van molen Zeldenrust en heeft al 
35 jaar een handelszaak in diervoeders. 
Het pakhuis onder en naast de molen 
ligt vol zakken kleindier- en veevoeders.
Edie is geboren in 1960 en het jongste 
kind van Bert Kees en is een telg uit het 
bekende Brabantse molenaarsgeslacht 
Kees. Bert Kees was eigenaar-molenaar 
van de Zeldenrust sinds 1948. De Budelse 
molen Zeldenrust werd in 1869 als echte 
beltmolen gebouwd, In de loop van de 
jaren werd de belt afgegraven en ver-
vangen door een pakhuis.
Vader Kees maalde veevoer en bakrog-
ge en de molen bleef in bedrijf tot kort 
voor de restauratie van 1965-66. Enkele 
jaren later (rond 1969/1970) was het 
gezin Kees op weg naar de molen van 
Asten (men was bevriend met de mole-

naar aldaar) en toen vader Bert zei: “Ik 
ga vier nieuwe zeilen kopen... witte zei-
len”. Zo gezegd, zo gedaan en men ging 
weer met de molen malen (veevoer en 
bakrogge). Vanaf toen is Edie enthousi-
ast geworden voor de molen.
De moleneigenaren in Budel (in Budel 
staan drie molens) bekostigden het on-
derhoud onder andere door de draai-
premieregeling. Mede daardoor draai-
den alle drie de molens zeer regelmatig. 
De Zeldenrust maakt jaarlijks zo'n 500.000 
tot 600.000 omwentelingen en zo de 
meest draaiende molen in Brabant. Ook 
nu is de molen nog veelvuldig in bedrijf 
en samen met de andere molens het 
visitekaartje van Budel.
Tot 2005 werd er nog veel zelf geprodu-
ceerd. Met de molen werd een avond 
per week wintertarwe en rogge gema-
len. Dat moest toen stopgezet worden 
vanwege strenger geworden eisen. Wel 

werd er nog een beetje gemalen met de 
hamermolen. In 2009 kwam er een forse 
klostenverhoging voor krachtstroom, 
waardoor Edie die heeft laten afsluiten; 
hierdoor is de hamermolen nu niet te ge-
bruiken. 
Sindsdien wordt alles weer op de wind 
gemalen. 
Doordat er weinig tijd voor de molen is, 
heeft Edie sinds juli 2010 een vrijwillig mo-
lenaar op zijn molen gezet, die regelma-
tig de molen laat draaien en zo nodig 
malen.
De molen is dus, uitgezonderd een paar 
kleine onderbrekingen, tot op de dag 
van vandaag in gebruik gebleven en al-
tijd goed onderhouden. 
Zowel de molen als de onmiddellijke om-
geving zijn nog sfeervol en authentiek, 
zoals het bij een molen hoort.
Bert van Rijswijk uit Terwolde is sinds 
jaar en dag vrijwillig molenaar op de 
Bökkers Mölle in Olst. Vijftig jaar gele-
den kreeg Bert op Walcheren blijvende 
interesse in molens. In 1974 verhuisde hij 
naar Nijmegen en volgde hij de oplei-
ding tot vrijwillig molenaar op molens in 
Groesbeek en in Oss. In 1976 behaalde 
hij het certificaat voor vrijwillig mole-
naar en een paar jaar later ging hij als 
beroepsmulder aan de slag in Utrecht. 
Toen daar een einde aan kwam ging 
hij op vrijwillige basis aan de slag op 
de molen van Ingen en zijn oude liefde, 
de molen in Groesbeek. Uiteindelijk be-
landde hij midden jaren negentig op de 
Bökkers Mölle in Olst, waar hij nog steeds 
draait en maalt. Met heel veel plezier.
Maar Bert is niet eenkennig, want sinds 
1998 is hij ook een dag in de week actief 
op een watermolen, de bovenslagwa-
termolen van Sonsbeek om precies te 
zijn.
Als iets in je bloed zit bestaat de kans dat 
je nageslacht daar ook wat van mee 
krijgt en dat is bij Bert zeker het geval. 
Zijn jongste dochter is momenteel op de 
houtzaagmolen de Ster in Utrecht in op-
leiding. 
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Eric Zwijnenberg feliciteert Hans de Kroon met zijn jaarprijs van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

Op de Molenmarkt is er voor 'elck 
wat wils'. Hier demonstreert Jos van 
Schooten, alias Penterbak het in aanbouw 
zijnde schitterende model van een 
paltrok-wagenschotzager; een inmiddels 
niet meer bestaande molensoort. 
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Met de goedlopende winkel op de be-
gane grond van de Bökkers Mölle heeft 
Bert niet zoveel te doen. Maar liefst 15 
Olster vrouwen zorgen voor de bemen-
sing van de winkel. Bert maalt volkoren-
meel en wat men verder niet zelf kan 
malen, wordt betrokken van molens el-
ders. Kant- en klaarmixen worden door 
Bert zelf samengesteld.

Vernuft en volharding
Ook werden tijdens de vergadering de 
gebruikelijke jaarprijzen van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding. Deze stichting ontstond uit 
de wens om mensen of instellingen te 
onderscheiden die op een bijzondere 
wijze vernuft en volharding getoond 

hebben ten behoeve van molens. 
Daarom worden eens per jaar tijdens 
de jaarvergadering van De Hollandsche 
Molen enige jaarprijzen door deze stich-
ting uitgereikt. Zij werden nu toegekend 
aan Hans de Kroon uit Veenendaal, 
Lammert Groenewold uit Froombosch 
en Alain Goublomme uit het Belgische 
Horebeke.
Hans de Kroon is vrijwillige molenaar 
op De Nieuwe Molen in Veenendaal. 
In 2002 behaalde hij het getuigschrift 
vrijwillige molenaar. De oorkonde krijgt 
hij echter in het bijzonder voor zijn werk 
op het gebied van molendocumenta-
tie op internet. Ooit begonnen met een 
Commodore 64 computertje en een pc-
privé project, heeft hij daarna zijn hob-
by's van molens en computers gecombi-
neerd. Op verzoek van De Hollandsche 
Molen ging hij de molendatabase op de 
website van de vereniging beheren. De 
bijna dagelijks binnenkomende muta-
ties worden door hem verwerkt. In 2010 
kwam daar de start bij van de www.al-
lemolens.nl. Dit is een overkoepelende 
database die een zo compleet moge-
lijke toegang biedt tot gegevens en af-
beeldingen van de Nederlandse molens 
en hun geschiedenis, met links naar di-
verse molenarchieven. De ontsluiting 
en het beheer hiervan met de koppe-
lingen naar diverse andere databases 
en archieven met afbeeldingen is een 
enorme klus die Hans als vrijwilliger op 
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De Molenmarkt is altijd weer een schitterend ontmoetingsplek voor 'molenminnend Nederland'. 

Lammert Groenwold met de oorkonde 
van de Stichting Molengiftenfonds voor 
Vernuft en Volharding.



zich heeft genomen. Op de oorkonde 
die Hans op 9 maart 2013 krijgt uitgereikt 
staat dan ook: 'Als blijk van waardering 
voor zijn grote inzet bij het documente-
ren van informatie over molens, en het 
opbouwen en onderhouden van molen-
databases op internet'.
Lammert Groenewold is een veelzijdig 
mens, met zowel bestuurlijke capacitei-
ten als technische kennis en vaardig-
heden en didactische kwaliteiten. Als 
kleuter groeide hij al op met molens. 
Later werd hij vrijwillige molenaar en 
kwam hij in verschillende molenorga-
nisaties terecht. Voor de opleiding van 
vrijwillige molenaars is hij cursusmateri-
aal gaan maken: technisch tekenwerk 
op de computer om de constructies van 
staande- en gaande werk van molens 
inzichtelijk te maken. Dit werk is op dvd's 
beschikbaar en wordt gebruikt voor de 
opleiding van molenaars in het gehele 
land. Als bestuurder was Lammert onder 
meer betrokken bij de wederopbouw 
van de molen Entreprise in Kolham, die 
in 2000 verbrandde. Lammert werkt ook 
mee aan grensoverschrijdende activi-
teiten op molengebied; er is uitwisse-
ling met een molenvereniging en de 
opleiding van molenaars in Duitsland 
(Niedersachsen-Bremen). Op zijn oor-

konde staat vermeld: 'Als blijk van waar-
dering voor zijn grote inzet en veelzijdig-
heid bij het molenbehoud, waaronder 
het ontwikkelen van modern cursusma-
teriaal, het geven van opleidingen en 

het initiëren en begeleiden van restau-
raties, en zijn inzet als bestuurder'.
De statuten van de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en 
Volharding schrijven niet voor dat oor-
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Een jaarprijs voor de Vlaamse 
molenliefhebber met passie Alain 
Goublomme.

Het aantal geslaagde vrijwillige molenaars was zo groot, dat er twee podiumsessies nodig waren om ze allemaal op de foto te krijgen. 
Onder de geslaagden ook professionele AKG-molenaar meteen lange staat van dienst op diverse molenterreinen: Willem Roose. 



kondes alleen aan Nederlanders kun-
nen worden toegekend.
Tweemaal eerder viel iemand uit 
België een prijs ten deel. Nu is het Alain 
Goublomme uit Vlaanderen die deze 
blijk van waardering ontvangt voor zijn 
grote inzet voor het molenbehoud in 
Vlaanderen door middel van publica-
ties, de opleiding van molenaars en be-
geleiding van molenrestauraties. Vooral 
zijn rol als bindende factor in het geheel 
is bijzonder. Alain schreef twee prachti-
ge boeken over Molenland Vlaanderen, 
is redacteur van het tijdschrift Vlaamse 
Molens, en medeoprichter en bestuurs-
lid van de vereniging Levende Oost-
Vlaamse Molens. Bovendien is Alain 
eigenaar en molenaar van de Molen 
te Rullegem in Herzele, en was hij betrok-
ken bij de restauratie en het in erfpacht 
overnemen door de vereniging van de 
Huisekoutermolen in Huise, voorheen ei-
gendom van de bekende Vlaamse mo-
lendeskundige Paul Bauters die in 1998 
een oorkonde ontving, en helaas in 2012 
is overleden.

Middagprogramma
Het middagprogramma ging van start 
met de jaarrede van de voorzitter, drs. 
N. Papineau Salm, die verslag deed van 
zijn ervaring in zijn eerste jaar als voorzit-
ter van de vereniging. 
Hij was getroffen door de enorme passie 
voor molens onder de vrijwilligers. Zij we-
ten er veel van, ze steken er enorm veel 
tijd is en willen er graag over vertellen. 

De ene is actief als molenaar, een ander 
als bestuurslid van een stichting en weer 
een ander staat iedere week in het win-
keltje om meel te verkopen. Het zijn deze 
vrijwilligers die de Hollandsche Molen 
groot hebben gemaakt. Niet voor niets 
is het thema van het jubileumjaar de 
vrijwilliger op en om de molen. Hartelijk 
dank aan die duizenden vrijwilligers en 
een felicitatie voor jullie zelf.Hij stelde dat 
het behoud van de molens, het laten 
malen niet voldoende is. Molens moe-
ten en kunnen veel meer onderdeel van 
de locale samenleving zijn. 'De molen 
moet weer worden teruggegeven aan 
de samenleving'. Dit betekent goede 
en actieve locale stichtingen die er voor 
zorgen dat de molen regelmatig open is 
voor publiek. In toenemende mate moet 
er ook worden gezocht naar goede ne-
venbestemmingen. Denk aan een winkel 
in de molen, verhuur van de molenzaal, 
een tentoonstelling/concert van plaat-
selijke kunstenaars. Er zijn veel mogelijk-
heden. Het gaat hierbij om ondernemer-
schap van de eigenaren én de mole-
naars. Ondernemen met als doel dat de 
molens van alle Nederlanders worden. 
Op dit terrein moet het molenveld nog 
de nodige stappen zetten. Iets waar 
De Hollandsche Molen in de komende 
jaren een belangrijke ondersteuning bij 
kan en gaat geven. Zo gaan we voor 
de zomer van start met De Hollandsche 
Molen Academie, waar we onze kennis 
over het molenbehoud structureel kun-
nen delen met eigenaren, molenaars en 

andere vrijwilligers.
Vervolgens hield de heer Sander Bersee 
van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap namens minister 
Bussemaker een toespraak waarin hij de 
vereniging feliciteerde met het jubileum 
en stil stond bij de rol van de vereniging 
voor het molenbehoud. 
De première van de film Het hart van 
de molen was een hoogtepunt van de 
middag. In de film, een produktoe van 
Museion Media, worden molens en mo-
lenmensen op een schitterende manier 
voor het voetlicht gebracht. De film is als 
DVD verkrijgbaar in de webshop van de 
vereniging. 

Getuigschriften
Het uitreiken van de diploma's aan de in 
het afgelopen jaar geslaagde vrijwillige 
molenaars is altijd weer een hoogtepunt 
van de vergadering, niet alleen voor de 
betrokkenen, maar eigenlijk voor ieder-
een die het wel en wee van de molens 
ter harte gaat: zonder molenaars geen 
draaiende molens! 
In 2012 werd 81 kandidaten het examen 
afgenomen voor windmolens en 9 kan-
didaten voor watermolens (2011 66, res-
pectievelijk 3). Van deze 90 personen, 
konden er 83 (74 voor windmolens en 9 
voor watermolens) in Amsterdam hun di-
ploma in ontvangst nemen.

Alle foto's: R. Kooiker/Vereniging De 
Hollandsche molen.
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De andere groep geslaagde vrijwillige molenaars. Het aantal geslaagde vrijwilligers is de laatste jaren zeer groot; in 2012 83. Als men 
bedenkt dat er ruim duizend molens zijn en Friesland een aparte opleiding heeft dan zou men zich haast afvragen of er - zeker regionaal 
- geen verzadigingspunt in het verschiet ligt!
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

B O N
"JA1, ik meld mij aan als abonnee op de 'MOLENWE RELD' .

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2013. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2013 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.

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

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

Als welkomsgeschenk wil ik graag: ❑ Het boek Molenaarsverleden / ❑ Het boek Geef ons de ruimte ontvangen.1

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. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

Al vijftien 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 160 nummers en 
VIJFTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement 
naar keuze, het boek Molenaarsverleden of Geef ons de ruimte, 50 jaar Rijnlandse Molenstichting! 
Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina' s, 
terwijl Geef ons de ruimte, het gedenkboek van de Rijnlandse Molenstichting is en 192 pagina's telt. 

Bovendien kost u een abonnement over 2013 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 twee 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.




