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Veendervijzel

Natuur- en molen-
winst in Onnen

Molens Rijnland



Bij de omslag voorzijde: Molenbehoud is dynamisch- conservatief.
Het behoud, conserveren staat voorop, maar de functie wordt niet
uit het oog verloren. Polderpeilverlagingen zorgen er veelal voor
dat watermolens niet meer of onvoldoende kunnen werken. Wil de
molen dynamisch blijven dan zijn soms ingewikkelde en kostbare
ingrepen noodzakelijk zoals hier bij de verlenging van de vijzel
van de Veendermolen bij Roelofarendsveen. Het betonnen deel is
de verdiepte waterloop. De vijzel, uiterst rechts moet nog verlengd
worden, evenals de vijzelkom waarvoor een mal staat gesteld. Het
trapje tegen het ondereind van de vijzel maakt duidelijk dat het
om een flinke hoogte gaat (foto J. Hofstra).

Bij de omslag achterzijde: Molen ‘6’ van de Overwaard in Kinder-
dijk met witte zeilen. Molen ‘2’ heeft nu twee witte en twee nog
oude bruine (rode) zeilen. De bedoeling is dat de molens van de
Overwaard allemaal witte zeilen krijgen. Vroeger hadden ze die
ook. Om er achter te komen wanneer die vervangen zijn door
bruine is moeilijk; het zal ook wel geleidelijk gegaan zijn. Men
zegt dat ze tot op het moment dat ze nog in bedrijf waren witte
zeilen hadden dus tot ongeveer 1950 (foto Jaap de Vries).
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Redactioneel
Dit nummer wordt ook aan de relaties van de Rijnlandse Molen-
stichting toegestuurd. Hierin is voor de tweede maal de katern
Rijnland Molens is opgenomen. In aanvulling op het  hoofdarti-
kel in Molenwereld 2001-3 worden in dit nummer een bijzonder
facet van de Veendermolen onder Roelofarendsveen weerge-
geven: de verlenging van de vijzel van deze molen. Nico Jur-
gens oppert de veronderstelling dat de Elderse Molen in Mierlo
wellicht een gewezen zetelkruier is en onderstreept zo het be-
lang van bouwhistorisch onderzoek. In ‘Molensactueel’ is al
meerdere malen aandacht besteed aan het rechtzetten en op-
vijzelen van de Oranjemolen in Vlissingen; hoog tijd om daar nu
wat meer aandacht aan te besteden. Harmanus Noot maakte
duidelijk hoe in Onnen natuurbeheer en molenzorg elkaar ver-
sterken. Daarnaast zijn uiteraard de gebruikelijke vaste rubrieken
opgenomen, waarmee ook dit nummer weer meer dan vol is.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het juli/augustusnummer van de
Molenwereld: 9 juni 2001; kort nieuws (Molensactueel) mag een
weekje later.
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Informatie bestemd voor deze rubriek: 
schriftelijk: Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303

telefonisch: W. Roose, tel. 0182-522041
E-mail adres: jsbakker@cistron.nl

Heropening Groninger 
molenarchief 

Het Groninger molenarchief, een samen-
werkingsproject van de Vereniging Vrien-
den van de Groninger Molens, stichting De
Groninger Molen en het Gilde van vrijwillige
Molenaars, afd. Groningen, is op vrijdag 20
april 2001 officieel heropend door me-
vrouw J.J. Harmsma, dagelijks bestuurslid
van het waterschap Hunze en Aa’s, samen
met mevrouw Bakker uit Harkstede. Het
nieuwe onderkomen is ondergebracht in
een kantoorpand bij de werkplaats van het
waterschap Hunze en Aa’s te Veele. De
openingshandeling bestond uit het verwij-

deren van de provinciale Groninger vlag
van een gedenkplaat met hierop de na-
men van de personen die het archief heb-
ben groot gemaakt. Het Groninger Mole-
narchief verzamelt allerhande zaken op
molengebied, waaronder complete verza-
melingen of gedeeltes uit collecties van
o.a.de heren W.O. Bakker, Blaauw, Ten Brug-
gencate, Van der Linde en B. van der Veen
Czn. Het archief beheert ook een uitge-
breide verzameling molenboeken uit vnl.
de Europese landen, die in het archief kun-
nen worden bestudeerd. Ook kunnen men-
sen die aan het speuren zijn naar de gege-
vens van één of meerdere molens in hun
dorp, stad of polder bij het archief terecht,
want vele gegevens van aanwezige en
verdwenen molens zijn hier opgeslagen. In-
dien iemand zijn verzameling om wat voor
reden dan ook niet meer kan beheren, is
het mogelijk zijn/haar molengegevens en /
of molenverzameling om niet onder te
brengen bij het molenarchief. De vrijwilligers
van het Groninger molenarchief zijn vrijwel
elke dinsdag aan het werk in het molenar-
chief. Het is wel gewenst om een afspraak
te maken en dit kan schriftelijk aan: Gronin-
ger Molenarchief, Wedderstraat 39 9541 ED
Vlagtwedde of per e-mail: groninger.mo-
len.archief@hetnet.nl of op dinsdag te be-
reiken onder telefoonnummer: 0599-312185.
Men kan ook uitgebreide molengegevens
van het molenarchief bekijken op de web-
site van de gezamenlijke provinciale Gro-
ninger molenorganisaties: 
www.groningermolens.nl.  H. Noot.

Groninger Molenweekend

In het Internationaal Jaar van Vrijwilligers
2001 organiseren de gezamenlijke Gronin-
ger molenorganisaties natuurlijk weer het
Groninger molenweekend.
Dit zal plaatsvinden op 9 en 10 juni 2001.
Het merendeel van de 83 Groninger mo-
lens zal die dag open zijn en bij goed weer
draaien. De vrijwillige molenaars zijn ge-
vraagd op te geven wanneer de molen
geopend is en welke activiteiten er worden
georganiseerd.
Bezoekers kunnen via internetsite www.gro-
ningermolens.nl gegevens opvragen en op
die manier een route samenstellen langs
verschillende molens.
Uiteraard blijft de internetsite ook na het
Groninger molenweekend beschikbaar
voor het opzoeken van gegevens van de
Groninger molens.

De samenwerkende Groninger molenor-
ganisaties hopen op deze manier het pu-
bliek optimaal van dienst te kunnen zijn.
Voor een molenfolder, ansichten of adres-
senlijst van de vrijwillig molenaars kunt u
bellen met het molenbureau: telefoon 050-
3121694. Stichting De Groninger Molen.

De vaste ploeg vrijwilligers van het
Groninger Molenarchief: v.l.n.r. Henk
Vos, Ton van Giessen, Anja Hoogduin
en Lucas Venema (foto H. Noot).

Molen Dijkstra in Winschoten 
(foto H. Noot).

Werving nieuwe vrijwillige mole-
naars geen groot succes 

De gezamenlijke Groninger molenorgani-
saties hebben op zaterdag 21 april j.l. een
open dag gehouden voor de werving van
nieuwe vrijwillige molenaars. De organisatie
was tevreden over het bereikte resultaat
van zaterdagochtend op de onlangs ge-
restaureerde molen De Stormvogel in Lop-
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MOLENSgeldende bestemmingsplan niet anders
bepaalt, in een cirkel met een straal van
240 m rond elke molen nieuwe bebouwing
en nieuwe boombeplanting hoger dan de
zwichtstelling, niet toelaatbaar zijn. De stel-
linghoogte van de molens Edens, Dijkstra
en Berg is respectievelijk 10.20 m, 12 m en
10 m. Indien de cirkels elkaar overlappen
geldt de laagste waarde. In uitzonderings-
gevallen is na overleg en onder voorwaar-
den een grotere hoogte mogelijk. Deze
normen zullen bij herziening van de gel-
dende bestemmingsplannen hierin worden
opgenomen. De Hollandsche Molen, de
regionale molenorganisaties en de plaat-
selijke vrijwillige molenaars waren bij de
voorbereiding van de nota betrokken. De
betreffende raadscommissie heeft de nota
positief ontvangen. B. Oomkens.

Fabriek UTD Akkrum dicht

Op vrijdag 4 mei werd de productie in de
veevoederfabriek van Hendrix UTD in Ak-
krum definitief stilgelegd. Hiermee sluit een
van de bekendste veevoederfabrieken in
Nederland voor goed haar deuren. ‘Twijns-
tra’ was een begrip, vooral in het noorden.
De oorsprong van deze fabriek ligt, als zo
vaak in een molen, in dit geval de oliemo-
len De Eendragt, gebouwd in 1846, welke

al in 1864 een stoommachine van 12 pk
kreeg bijgeplaatst. In 1887 verkocht de uit
Delft afkomstige eigenaar Cornelis Bernar-
dus van Woerden de molen aan Ulbe Twijn-
stra. Van Woerden zag meer in de export
van kaas dan in lijnkoeken en olie. Onder
Twijnstra groeit de molen uit tot een van de
grootste veevoederfabrieken van Neder-
land. In 1963 vindt er een fusie plaats met
een fabriek in Delft (Delfia) en zo ontstond
UTD: ‘UTD voert tot uw winst’. De schaalver-
groting in de mengvoederwereld leidde tot
een golf van fusies en zo ging UTD op in het
Hendrix concern, sinds 1979 onderdeel van
BP Nutrition Ltd. De problemen in de land-
bouw veroorzaken productiebeperkingen

De in of rond 1891 gesloopte oliemo-
len De Eendragt in Makkum, waarmee
Ulbe Twijnstra in 1887 de grondslag
legde voor een der grootste veevoeder-
industrieÎn van Nederland. De fabrieks-
schoorsteen markeert overduidelijk de
aanwezigheid van een stoommachine
(tekening coll. P. Timmermans).

persum. In totaal hebben hier zeven seri-
euze personen van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om kennis te maken met de
vrijwillige molenaarsopleiding. Dat kan niet
gezegd worden van de open middag op
molen Dijkstra. Volgens vrijwillig molen -
aar/instructeur B. Oomkens zijn er alleen
maar mensen op de molen geweest die al
bij onze organisatie betrokken zijn. Aan het
weer kan het niet gelegen hebben, want
het was de gehele dag stralend voorjaars-
weer met een stevig briesje wind. 
Door een communicatiestoornis heeft er in
een plaatselijke krant gestaan dat de open
dag op zondag zou worden gehouden
i.p.v. op zaterdag. Of dit de reden is ge-
weest van de teleurstellende opkomst,
daar kan men alleen maar naar gissen. Zelf
werkt de 68-jarige al 25 jaar als vrijwilliger op
molen Dijkstra (de middelste molen). Ook
trekt hij al vele jaren ten strijde tegen de
verschillende instanties die de biotoop van
de molens in met name oostelijk Groningen
bedreigen en heeft hij vele jaren deel uit-
gemaakt van het afdelingsbestuur van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling
Groningen. Aan enthousiasme dus geen
gebrek bij deze zeer krasse molenaar. 
H. Noot. 

PRUP Groningen 2001-2006

Op 15 mei heeft het provinciaal bestuur
van Groningen get provinciaal Restauratie
Uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de
periode 2001-2006. Het betreft de verdeling
van rijkssubsidie voor monumentenrestau-
raties in de gemeenten die gein eigen bud-
get hiervoor hebben zoals Groningen en
Winsum Op basis van het PRUP 2001-2006
komt er geld beschikbaar voor restauraties
van molens in Delfzijl, Ten Boer, Scheemda,
Sebaldeburen, Loppersum en Zuidhorn.
Voor de grote restauratie van zwaar onder-
komen Zwakkenburger Molen bij Grijpskerk
twee ton gereserveerd.

Molenaar R. P. Lemminga zestig
jaar getrouwd

Een van de oudste vrijwillige molenaars, de
86-jarige heer R. P. Lemminga en zijn vrouw
te Scheemda vierden 12 mei j.l. hun 60-jarig
huwelijksjubileum. Talrijke vrienden uit de
molenwereld kwamen het diamanten
bruidspaar feliciteren. De heer Lemminga
was vroeger beroepsmolenaar en is sinds
de oprichting van de Molenwerkgroep
Oost-Groningen in 1974 actief op verschil-
lende molens in deze regio. Zijn vaste mo-
len is nu poldermolen De Dellen te Nieuw-
Scheemda. B. Oomkens.

Biotoopnormen molens 
Winschoten
In de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad zal, vooruitlopend op een
nog te ontwikkelen molenbeleidsplan, een
nota met de biotoopnormen rond de drie
molens ter vaststelling worden aangebo-
den. Hierin is vastgelegd dat, voorzover het

kenbreker had was in 1872 gebouwd.
Daarbij zou gebruikt zijn gemaakt van de
Zaandammer molen De Zwarte Bruinvisch.
Er is alleen een probleempje: de Zaandam-
mer molen zou een zeskante zaagmolen
zijn geweest, terwijl de molen in Ureterp on-
miskenbaar een achtkant was!
De bestaande onderbouw in Ureterp is ei-
gendom van de Rabobank Ureterp. Deze
heeft bij de gemeente Opsterland een
sloopvergunning aangevraagd en verkre-
gen. De Stichting Behoud Ureterp wil het
liefst de molen aan de Molenstrjitte in oor-
spronkelijke vorm hersteld zien. De Rabo-
bank staat niet direct afwijzend tegenover
deze plannen en heeft de stichting tot 1 juli
de tijd gegeven om met een reëel haal-
baarheidsplan te komen met als voor-
waarde dat dit plan uitgaat van een com-
pleet herstel. De Stichting Behoud Ureterp is
inmiddels aan een grootscheepse fond-
senwervingsactie begonnen.

Biotooprapport Molenstichting
Drenthe

De Molenstichting Drenthe heeft een bio-
tooprapport opgesteld over alle 36 molens
in deze provincie. Dit rapport is bestemd
voor het provinciebestuur in de hoop dat
dit de aanbevelingen ter harte zullen ne-
men zodat ook in ‘het olde landschap’ mo-
lens tot in lengte van jaren behoorlijk kun-
nen draaien. Voor veel molens is de be-
staande toestand - op zijn zachtst gezegd -
voor verbetering vatbaar, terwijl een ver-
slechtering uiteraard de Molenstichting
een doorn in het oog, zo geen steek door
het hart is. Molens die door windbelemme-

Het molenrestant van Ureterp en het
molenaarshuis.

die weer tot bedrijfssluitingen leiden zoals in
Akkrum. De oliemolen was al in of omst-
reeks 1891 verdwenen.

Omhoog of omlaag voor de 
molen van Ureterp?

In 1939 werd de korenmolen van Ureterp,
gemeente Opsterland, grotendeels afge-
broken, nadat in 1925 een gebroken roe
tot onttakeling had geleid. De molen die,
twee koppel stenen, een buil en een koe-
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Gezicht op Hoonhorst met de molen-
romp, als molen ongetwijfeld de
‘smaakmaker’ van het dorp.

De molen van Fakkert in Hoonhorst
als silo.

Van ‘t ene uiterste naar 
‘t andere? 

Mengvoederfabrieken in de dorpskom
staan bij de plaatselijke bevolking, of al-
thans een deel ervan, niet hoog aange-
schreven: stof, stank, geluids- en verkeers-
overlast worden zelfs wel overdreven tot
schrikbarende omvang. Dat is ook de vee-
voederfabriek van Fakkert in Hoonhorst,
gemeente Dalfsen overkomen. Dat werkt
vaak door in de plaatselijke politiek en het
eind van het liedje is dat Fakkert zijn terrein
heeft verkocht aan de gemeente. Volgens
overeenkomst zal Fakkert het terrein leeg
opleveren. Maar... nu staat op dit terrein
nog steeds de complete romp van de mo-
len waarmee voorvader Albert Fakkert in
1862 het bedrijf begon. Al in 1868 brandde
deze molen af, waarna de Dalfser molen-
maker Schiller hem herbouwde. Het resul-
taat was een hele grote molen, die boven-
dien ook nog eens buitengewoon goed
van verhoudingen was. Daar is niet veel
meer van te zien, want in 1930 stortte de
balie tijdens herstelwerkzaamheden in.
Daarna gingen de wieken en de staart
eraf. In 1963 liepen herstelpogingen spaak,
waarna verdere onttakeling volgde tot
een kale rechte romp die nauwelijks herin-
nering meer biedt aan de eens zo fraaie
molen. Toch staat het complete achtkant
er nog op.
Toen bekend werd dat dit molenrestant
gesloopt zou gaan worden nam Germ
Geersing van de Molenstichting Drenthe
contact op met de gemeente Dalfsen om
zo mogelijk het achtkant een plaats in
Drenthe te geven. Te zelfder tijd hebben,
hiervan onkundig, in Hoonhorst ook men-
sen de hoofden bij elkaar gestoken om de
molen voor Hoonhorst te bewaren en te
restaureren. Daar is inmiddels ook de Stich-
ting Westermolen uit Dalfsen bij betrokken.
Ideaal zou zijn een Molenstichting Dalfsen
met drie molens onder één dak: de Wes-
termolen, de molen van Massier in Nieuw-
leusen ... en de molen van Fakkert in Hoon-

horst. De Dalfser molen is tiptop in orde, de
andere twee zijn rompen met een belofte.
Als dat waargemaakt kan worden dan
krijgt de nieuwe gemeente Dalfsen drie
molens die ver boven de middenmoot uit-
steken, al was het maar omdat de molens
van Nieuwleusen en Hoonhorst met drie
verdiepingen onder de balie hoog boven
alles uitsteken. Voor het zover is, zal er nog
heel wat water door de Vecht stromen,
maar het is wel de moeite waard.

Nieuw riet voor de molen van
Zalk

Via een begrotingswijziging heeft de ge-
meenteraad van Kampen geld vrij ge-
maakt om de molen De Valk in Zalk op-
nieuw te laten rietdekken. Dat is dringend
noodzakelijk. Eerder is er uitgegaan van
110.000 gulden, maar dat blijkt niet vol-
doende. Er moet 150.000 gulden op tafel
komen en vandaar dat een wijziging van
de gemeentebegroting noodzakelijk is.
Gelukkig is daar ruimte op, zodat het werk
doorgang kan vinden. Het viel alleen nog
niet mee om de rietdekker te vinden, want
van de twee gevraagde bedrijven leverde
er maar een een offerte in.

Zwolle: college op sleep

De mensen van De Passiebloem weten wel
hoe je een molen onder de aandacht
brengt. Dat heeft ze geen windeieren ge-
legd. Tijdens de Nationale Molendag
bracht het Zwolse College van B&W een
bezoek aan De Passiebloem. Een sleep-
bootje trok twee schuitjes met het Zwolse
College plus zakken lijnzaad over de
Nieuwe Vecht naar de molen: vroeger ging
het vervoer van en naar de molen toch
ook veelal over water. Het werd een echt
werkbezoek, want de burgemeester en vijf
wethouders kregen niet alleen uitleg over
de molen, maar staken ook de handen uit
de mouwen met het kruien van de molen,
opzeilen en het olieslaan. De Zwolse
‘vroede vaderen’ zullen zo wel overtuigd
zijn geraakt van het wonderbare werktuig
dat oliemolen De Passiebloem is. Bij hun be-
zoek bracht het College ook het nieuwe
promotiemateriaal mee, dat de gemeente
liet maken bij het 225-jarig bestaan van de
molen dit jaar.

In memoriam Joop Mallisse

Op vrijdag 9 maart van dit jaar -ruim een
maand nadat hij zeven en zestig jaar was
geworden- is Joop Mallisse overleden. Hij
was al geruime tijd ziek en zijn toestand
ging vooral de laatste maanden ziender-
ogen achteruit. De uitvaartdienst - was in
zijn woonplaats Groesbeek, terwijl de cre-
matie in Nijmegen plaats vond. Met Mal-
lisse verliest de molenwereld een gedreven
molenaar.
Hij is geboren onder de molenwieken van
de Klarendalse molen en ook zijn lagere
schooltijd heeft hij in de buurt van deze mo-

ring niet goed kunnen draaien werken de-
motiverend op vrijwillige molenaars. Ze zul-
len dus meer stilstaan dan andere hetgeen
de beleving van de molens niet ten goede
komt. Derhalve wil de Molenstichting
Drenthe ook meer vrijwillige molenaars,
waar bij men uitgaat van twee per molen.
Het blijkt in de praktijk steeds moeilijker om
er liefhebbers voor te vinden. 
Verder werkt de Molenstichting ook aan
een koerswijziging: men wil de eigen mo-
lens (de Nooitgedacht in Veenoord, De
Hoop in Norg en een tjasker in Zeijen) on-
derbrengen bij gemeenten of een stichting
en vervolgens zelf onderdak gaan bij het
Erfgoedhuis Drenthe, met als voornaamste
taakstelling voorlichting over en promoten
van molens.

Nieuwe tjasker in Drenthe

In de werkplaats van de Stichting Molens in
Menaldumadeel in Marssum hebben Wa-
ling Hofkamp en Uilke Leemburg een
nieuwe paaltjasker gemaakt die bestemd
is voor een natuurgebied van Staatsbosbe-
heer bij Zeijen. De tjasker zal, zoals in meer
situaties niet worden gebruikt om uit te ma-
len, maar om in te malen, zodat er een
soort moerasgebied ontstaat. Hofkamp en
Leemburg hbben tussen oktober en april
ongeveer tweehonderd uur aan het mo-
lentje gewerkt. Vanwege het doel is er te-
gen kostprijs gewerkt.
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len doorgebracht. Hij vertelde eens dat de
schaduw van de ronddraaiende wieken
soms over zijn schoolbank heen gleed en
als de meester hem tijdens de leesles wel
eens vroeg: ‘ga eens verder Joop’, dan
kon hij alleen maar uitbrengen: ‘zestig en-
den meester’. En dan kreeg hij natuurlijk
strafwerk! Mallisse was na zijn schooltijd re-
gelmatig op de molen en leerde daar bij
moleneigenaar Reijmes het vak. Na ver-
loop van tijd kwam hij in dienst van de
plantsoenendienst van de gemeente Arn-
hem, later werd hij buschauffeur op trolley-
lijn 1: Velp - Oosterbeek. Maar uiteindelijk -
in 1970 - kreeg hij de baan van zijn leven:
molendeskundige bij de provincie Gelder-
land. Als lid van de werkgroep uit de Gel-
derse Molencommissie werd hij een groot
voorvechter voor het behoud van de Gel-
derse molens. Eén van de molens die -
mede door zijn toedoen- na 15 jaar over-
leggen, gerestaureerd werd, was uiter-
aard, de Klarendalse molen. Zonder Mal-
lisse zou er nooit wind zijn geweest in de zei-
len van molen De Kroon! Hij is ook nauw be-
trokken geweest bij de totstandkoming van
de tweede druk van het Gelders Molen-
boek in 1982 en verzorgde tevens de fotos
van de molens. Een aantal jaren geleden
ontving hij -tijdens een algemene vergade-
ring van De Hollandsche Molen- de jaarprijs
van het bestuur van de Stichting Molengif-
tenfonds voor Vernuft en Volharding.
Naast al dit werk heeft hij nog vele vrijwilli-
gers opgeleid tot ‘volbloed’ molenaars. Ve-
len heeft hij, als lid van de examencommis-
sie van de Vereniging De Hollandsche Mo-
len geëxamineerd. Het eerste examen van
deze commissie vond plaats in 1970. De
examinatoren waren toen E. Smit jr., na-
mens het algemeen bestuur van bovenver-
melde vereniging, A.J. de Koning, technisch
adviseur van deze vereniging en J. Mallisse,
molendeskundige van de provincie Gelder-
land. Vele examens zijn nog gevolgd en
vele vrijwilligers konden gediplomeerd wor-
den. Maar in 1986 moest Joop Mallisse zich,

hiervan elk 15.000 gulden voor hun reke-
ning nemen en hij zelf de rest. Volgens Van
Ark wil de gemeente niet over de brug ko-
men omdat die andere prioriteiten stelt én
omdat men niet bereid is een particulier te
subsidiëren. Om die laatste reden zou men
de molen kunnen onderbrengen in een
stichting. Het ziet er op dit moment niet
naar uit dat er snel een oplossing komt voor
deze molen, hoe mooi van model hij ook is.

Wout Veenstra 25 jaar molenaar

Op 8 mei was het 25 jaar geleden dat Wout
Veenstra vrijwillig molenaar werd op de ko-
renmolen van het Betuwse Zoelen. Met
groot enthousiasme wijdde hij zich aan zijn
Korenbloem, sinds 1972 eigendom van de
gemeente. In de jaren 1974-1976 werd de
vervallen molen gerestaureerd door de
molenmakers Straver uit Almkerk en op 8

mei 1976 feestelijk in bedrijf gesteld door
burgemeester Hommes die daarbij zei:
‘met vrijwillig molenaar Veenstra uit Tiel op
de molen weten we dat dat voortbestaan
(van de molen. JSB) voorlopig verzekerd is’.
Omdat dit nu al een kwart eeuw loopt
meende het gemeentebestuur die grote
en belangeloze inzet niet ongemerkt voor-
bij te mogen laten gaan. Zo kwam wet-
houder Van der Linde Veenstra en zijn
vrouw op 8 mei bedanken en feliciteren en
bood namens de gemeente Buren de ver-
raste molenaar een lang weekend Noord-
Holland aan. Veenstra is inmiddels 75 jaar
maar hoopt toch nog jaren door te kunnen
gaan. Veenstra is niet alleen actief als vrij-
willig molenaar, maar ook als instructeur en
biotoopwachter, waarbij de biotoop van
zijn eigen molen, zeer tegen zin, te wensen
over laat. Voorzichtig en volhardend pro-
beert hij hierin verbetering te brengen in
overleg met gemeente en bewoners.

Acties voor herbouw molen 
De Windhond in Soest

In februari 1999 is de stichting die Soest zijn
molen De Windhond terug wil geven nieuw
leven in geblazen (zie Molenwereld 2000-

Het laden van zeven molenroeden in
de werkplaats van Vaags in Aalten (foto
André Nibbelink).

De Korenbloem in Zoelen bij de ingebruikstelling op 8 mei 1976, tevens de start
van Veenstra’s molencarriëre (foto J.A. van Krimpen).

in verband met zijn zwakke gezondheid, uit
de commissie terugtrekken. Zijn dienstver-
band met de provincie Gelderland werd in
1992 beëindigd. Zeker in het Gelderse,
maar ook landelijk hebben we veel te dan-
ken aan zijn grote kennis van en zijn liefde
voor de molens! J. A. Spoel.

Zeven roeden tegelijk op reis
vanuit Aalten

Op 10 mei zijn vanuit de werkplaats van de
Aaltense molenmaker Vaags zeven roeden
met een totale lengte van ruim 142 meter
in een keer de deur uit gegaan. Het was
voor de molenmakers een beetje een bij-
zondere dag, want zoiets komt niet vaak
voor. De werkplaats lag met negen roeden
aardig vol, maar aan het eind van de mid-
dag maakte de werkplaats weer een op-
geruimde indruk. De roeden zijn bestemd
voor verschillende molenmakers in Neder-
land. Het betreft de volgende roeden:
No. 41 en 42 voor de Molen van Fakkert in
Hellendoorn;
No. 47 en 48 voor De Helper in Haren;
No. 51 voor de Waarlandmolen in Haren-
karspel;
No. 56 en 57 voor de molen Welgelegen in
Heerenveen.

Zorgen rond korenmolen De
Hoop in Vorden

Aan de Zutphenseweg in Vorden staat de
achtkante korenmolen De Hoop er trooste-
loos bij. In 1996 is de bovenstaande wiek af-
gezaagd omdat hij gevaar begon op te le-
veren voor de omgeving. Maar er moet
nog veel meer gebeuren. Een herstelplan
gaat uit van een bedrag van 170.000 gul-
den. Daarvan zou 130.000 gulden subsidia-
bel zijn, zodat er nog 40.000 gulden op ta-
fel moet komen. Eigenaar Van Ark staat
voor ogen dat provincie en gemeente
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12-262). Dit komt tot uiting in veel en soms
zeer originele acties, waarbij het onder de
aandacht brengen van het doel niet een
van de minste doelstellingen is, zoals via
een posteractie. Dit jaar doet men het
vanaf maart weer anders en zeker ook ori-
gineel. Er zijn 2500 stickers onder de bevol-
king verspreid met het opschrift ‘De Wind-
hond moet rond’, onder meer via de
wachtkamers van huisartsen. Wie in Soest
rondloopt met een goed zichtbare sticker
loopt kans op een prijs, want eens per
maand wordt daarvoor iemand ‘opgepikt’.
Ook tijdens de carnavalsoptocht vestigde
de stichting de aandacht op zich door met
haar deelname een prijs te winnen. In de
loop van maart hebben twaalf scholen in
soest een leskist over de molen ontvangen
met informatiemateriaal, een video, bouw-
platen en diverse soorten meel. Op 21 april
is er in samenwerking met de atletiekvereni-
ging voor scholen een molenloop gehou-
den met de plaats van de molen als start en
finish, terwijl er op 19 mei in samenwerking
met de wielervereniging Tempo een toer-
tocht is gehouden met ook weer het molen
terrein als begin en eind.

De Otter feest tegen de 
verdrukking in

De Otter in Amsterdam, de oudste paltrok-
molen van ons land, staat er wat wind be-
treft, beroerd bij en dreigt nog verder te
worden afgeknepen door nieuwe opruk-
kende hoogbouw. Het bestuur van de
stichting Houtzaagmolen De Otter pro-
beert waar mogelijk de nieuwbouwplan-
nen door middel van onderhandelingen
zoveel mogelijk in hoogte te snoeien. 
De wortel van de problemen ligt echter in
de bestemmingsplannen van het onderha-

Avondstemming bij De Otter in Am-
sterdam (foto Rolf Klip).

vige gebied. Die staan nieuwbouw tot 13
meter hoogte zonder meer toe! Met een
gevlucht van 19 meter zal dat voor De Ot-
ter de nekslag zijn. Om die reden (én om-
dat de plannen nog niet officieel zijn inge-
diend) vaart de molenaar van De Otter
een geheel eigen koers. Hij heeft in een
adres aan de (deel)raad een verzoek tot
wijziging van de bestemmingsplannen
aangevraagd, waarin wordt gesteld dat
nieuwbouw de hoogte van de bestaande
bebouwing van de betreffende locaties
niet mag overstijgen. Het zal nog een hele
dobber worden om deze wijziging door de
raad te krijgen en dus zullen alle zeilen bij-
gezet moeten worden (vier volle zijn niet
genoeg!). 
Ook de mening van de bewoners van het
stadsdeel zal moeten worden gemobili-
seerd. Omdat velen niet eens weten dat
er zo’’n prachtig monument in hun wijk
staat (!) wordt hierin verandering ge-
bracht met een muziekfeest op en rond
De Otter. Onder het motto ‘De Otter
zaagt het jaar door’ wordt op zaterdag
30 juni, het jaar 2001 op muzikale wijze
‘‘middendoor gezaagd’’. Uiteraard zal
een zingende zaag niet ontbreken. De
molen zal die avond dus geen hout za-
gen, maar dienst doen als podium voor
diverse artiesten waar muziek in zit. 
Naast de pret (De Otter viert haar eerste
lustrum als gerestaureerde 17e- eeuwse
paltrok) zal natuurlijk de aandacht op de
biotoopproblemen worden gevestigd en
gaat er een handtekeningenactie offi-
cieel van start. De handtekeningen zullen
later aan de deelraad worden aangebo-
den. Hoewel het een feest voor de buurt
is, ziet de molenaar natuurlijk graag ook
collega’’s op die avond. Alle molenaars
(oud, vers en i.o.) zijn dan ook van harte
uitgenodigd om mee te swingen op de
werf van De Otter, Gillis van Ledenberch-
straat 78 Amsterdam, 30 juni vanaf 19.00
uur (voor de kids van 14.30 tot 17.00 uur),
toegang gratis.

Het programma ziet er onder voorbehoud
als volgt uit:
‘s middags voor de kinderen van 14.30 tot
17.00 uur:
- Schminken Onder het genot van popcorn
en ijs.
- Kinderplaybackshow Doe je eigen favoriet.
- Saw the Celli met “Ik wou dat ik twee celli
was, ……”  een muzikaal sprookje voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar en hun ouders.
- Kettingzaagkunstenaars Richard en Peter
Kunst met een K....

‘s avonds van 19.00 tot 22.30 uur:
Clous van Mechelen: Virtuoos entertain-
ment door deze van radio en TV bekende
multi-muzikant.
Zangkoor Apomuc: Een zinderend optre-
den sluit de eerste helft van het jaar af.
Saw the Celli: Bij een prachtig concert met
zingende zaag genieten van de midzo-
meravond.
Salsaband “Wie Egie Sanie Experience:
Swingend gaan we de tweede helft van
2001 in ! Ook dan zullen de kettingzaag-
kunstenaars Richard en Peter hun specta-

culaire kunsten vertonen en kan men de
ter plaatse gevormde sculpturen kopen.
Houd voor het laatste nieuws over Feest &
Ellende de website in de gaten:
http://come.to/de-otter. Paul Rijkers.

Van ‘t ene uiterste naar 
‘t andere (2)

In Amsterdam hebben vergevorderde
plannen bestaan voor de sloop van het
molenrestant van de molen van de Mid-
delveldsche Akerpolder aan de Ringvaart
van de Haarlemmermeer, niet ver van de
Molen van Sloten (zie Molenwereld 2000-7-
152 en 2001-2- 35). Een plaatselijke werk-
groep, later Stichting De Oude Molen,
heeft zich beijverd om dit besluit onge-

De molen van de Middelveldsche Aker-
polder omstreeks 1900; zou die grote
zware kast ooit weer werkelijkheid
worden? Hij zou de Stommeermolen
in Aalsmeer naar de kroon steken als
grootste molen van Noord-Holland (in
vlucht).

daan te maken. In eerste instantie heeft de
Stichting restauratie en behoud in be-
staande vorm bepleit, dus als stomp. In-
middels is men een hele grote stap verder
gegaan, of zelfs gekomen. Op 20 maart
heeft de Commissie van advies, te vergelij-
ken met een gemeenteraadscommissie,
zich unaniem uitgesproken voor behoud
en zelfs de voorkeur gegeven aan totale
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herbouw van de molen in de staat van
voor 1921 toen slopers de molen te pakken
hebben gekregen. Daarvoor is wel de
plaatsing op de Rijksmonumentenlijst als
voorwaarde gesteld en dat kon nog wel
eens een harde dobber blijken te zijn. Res-
tauratie van de stomp als stomp is eigenlijk
wel zeker dankzij de steun van stadsherstel,
de Amsterdamse Raad voor de Monumen-
tenzorg en het gemeentelijk Bureau Monu-
mentenzorg.

Stichting De Zijper Molens 
1961-2001

Zaterdag, 28 april was voor stichting De Zij-
per Molens een grote dag. Men herdacht
die dag dat de stichting veertig jaar gele-
den werd opgericht. Om half twee verza-
melde de genodigden zich in Burgerbrug
bij de molen van de afdeling Zuider-G van
de Zijpe- en Hazepolder. Het gezelschap
bestond uit de twee nog levende oprich-
ters, (oud-)bestuursleden, de molenaars,
molenmakers en vertegenwoordigers van
de gemeente Zijpe en het waterschap Hol-
lands Kroon. Dit waterschap heeft nog
steeds één Zijper molen (die van de afde-
ling LQ) in bezit en in onderhoud. (Overi-
gens werd er in de toespraken op gezin-
speeld dat deze molen naar de stichting
zal gaan vóór de grote fusie van alle wa-
terschappen in Hollands Noorderkwartier,
die voorzien is voor 2003.)
Bij de molen werd een deel van het
aloude, maar inmiddels afgeschafte sein-
systeem van Schermerboezem in ere her-
steld. De donkerblauwe vlag en de lamp
die bij licht resp. donker aangaven dat
Schermerboezem aan peil was en er dus
niet meer gemalen mocht worden, wer-
den weer op de molen aangebracht. Een
en ander was mogelijk gemaakt door een
bijdrage van waterschap Hollands Kroon.
Molenaar Kees van Schagen gaf uitleg
hoe het systeem indertijd werkte.
Daarna begaf het gezelschap zich naar
het gemeentehuis van Zijpe te Schager-
brug, alwaar voorzitter Jan de Boer een
toespraak hield, waarin met name de drie
oprichters, oud-burgemeester Glijnis, oud-
hoofd gemeentewerken Groot en wijlen
dokter Van Slooten met ere werden ge-
noemd. 
Verder werd het woord gevoerd door bur-
gemeester mevr. A.M. Apeldoorn-Pruijt en
dijkgraaf S.P. Steltenpool. Tijdens deze toe-
spraken kwamen als wensen naar voren:
een betere bescherming van de molenbi-
otopen via het (overigens nog niet zo
oude) bestemmingsplan en de wens het
windrecht van de molens wederom in de
keur van het waterschap op te nemen.
(Het beste zou zijn dit te regelen in de keur
van het op te richten waterschap Hollands
Noorderkwartier. Ook dit heeft er belang bij
dat alle nog bedrijfsvaardige watermolens
hun taak in tijden van nood - zoals in Rijn-
land is geregeld - naar behoren kunnen
vervullen! (BS).
De verheugende mededeling kon worden
gedaan dat ook de laatste niet-maalvaar-
dige molen Noorder-G weer van een (hou-

Voor de herbouw is ongeveer een miljoen
gulden nodig. De Stichting wil aanko-
mende winter met de herbouw beginnen.
Het is het streven om de molen terug te
brengen in de situatie van voor 1928, dus
met een scheprad in plaats van de toen
aangebrachte vijzel. Een herhaling van het
drama 1999 wil men voorkomen door:
- het aanbrengen van een brandmeldsys-
teem;
- de inbouw van een sprinklerinstallatie en
- het aangaan van een behoorlijke verze-
kering.
Waren die voorzieningen er twee jaar gele-
den maar geweest, al was het er maar een.

Collectie molenmakersgereed-
schap voor de molen van Sas-
senheim

De heer H.J.P. Melman in Sassenheim heeft
aan de Stichting Oud Sassenheim een col-
lectie molenmakersgereedschap ge-
schonken, die afkomstig is van zijn grootva-
der, timmerman-molenmaker H. Melman
die zijn bedrijf had aan de Melmandam in
Warmond. Melman was een bekende mo-
lenmaker die tot ver buiten Warmond
werkte of wilde werken. Zo schreef de Wed.
J.A. Melman in 1847 in voor de bouw van
een nieuwe molen van de polder Oud- en
Nieuw-Wateringseveld, al werd die hem
niet gegund. Wel bouwde Melman in 1890
de nog bestaande Lageveense Molen
aan de Haarlemmer Trekvaart onder Lisse.
Het gereedschap krijgt een plaatsje in de
korenmolen van Sassenheim, op dit mo-
ment niet meer dan de (keurig gerestau-
reerde) onderbouw.

In memoriam Free Kodde

Op 13 mei is in Rotterdam op 89-jarige leef-
tijd overleden Free Kodde, waarmee weer
een van de oude garde beroepsmole-
naars is heengegaan. Free was een groot
liefhebber van zijn vak en hij kon enthou-
siast vertellen over zijn molenaarservarin-
gen, zowel vanuit eigen beleven als van
horen zeggen. Bovendien was hij geze-
gend met een goed geheugen en het mo-
lenaarsleven was hem met de paplepel in-
gegeven, want zijn vader en grootvader
waren molenaar op de standerdmolen in
Sint Annaland. Free werd op 10 april 1912 in
dit Thoolse dorp geboren. Free en zijn vier
broers werden alle molenaars. Twee ble-
ven er op de molen thuis en drie trokken er
na verloop van tijd naar elders. Jan kocht
de molen in Ouwerkerk, waar hij met zijn
vrouw bij de februariramp in 1953 met zijn
vrouw om het leven kwam, een andere
broer kocht de molen in Brouwershaven.
Free zelf bleef aanvankelijk bij zijn familie
werken, maar in de jaren dertig werd hij
molenaarsknecht bij Heyboer in Heerjans-
dam. Later trok Rotterdam, waar hij mole-
naar werd bij de Gebr. Kluit op de molen
De Noord op het Oostplein en trouwde
met Hilligje Kluit, een zus van de broers Kluit.
In die tijd is er nog sprake van geweest dat
hij zich als zelfstandig molenaar zou vesti-

ten) scheprad zal worden voorzien, zodat
dan alle molens maalvaardig zullen zijn. Zij
vormen een groot reservepotentieel in tij-
den van extra neerslag, een reden te meer
om de vrije windvang goed te regelen!
Vervolgens werd het jubileumboekje aan-
geboden aan de aanwezige oud-voorzit-
ters Groot, Glijnis en Gutker en aan de bur-
gemeester en de dijkgraaf.
Het geheel werd met een gezellig samen-
zijn besloten, waarbij weer heel wat “mo-
lenpraat” over tafel ging. Om 15:45 h werd
de bijeenkomst afgesloten.
De stichting heeft een eigen internetpa-
gina geopend met het adres http://wel-
come.to/zijpermolens Op deze pagina is
o.a. een interactieve landkaart te raadple-
gen met gegevens over alle bestaande en
bestaan hebbende Zijper molens.
In de oudheidkamer (gevestigd in het ge-
meentehuis, Schagerweg 97 te Schager-
brug) is deze zomer een tentoonstelling te
bezoeken, gewijd aan de Zijper molen-
stichting. Inlichtingen voor openingstijden:
gemeeentehuis Zijpe, tel. (0224) 57 41 00;
fax (0224) 57 41 25. Bart Slooten.

Flakkeese Molendag

Ook dit jaar zal weer een Flakkeese Molen-
dag gehouden worden op de tweede za-
terdag van juli, op 14 juli 2001 dus. Het is de
bedoeling dat alle elf molens van de Stich-
ting tot behoud der molens op Goeree-
Overflakkee op deze dag zullen draaien
(en eventueel malen).
Op internet kunt U onze homepage vinden
op www.flakkee.net/~molens/index.htm.
Hierop staan namen en adressen van mo-
lens, vrijwillig molenaars en bestuursleden.

Verbeterde biotoop voor De Put
in Leiden

In het talud van de Morssingel stonden es-
doorns die het de standerdmolen De Put
steeds moeilijker maakten, vooral bij win-
den tussen west en noord. Begrijpelijker was
molenaar Philip Pijnnaken hier niet gelukkig
mee. Hij zou de bomen het liefst helemaal
zien verdwijnen, maar dat stuitte op weer-
stand. Daarom werden drie esdoorns, een
meter of vijf hoog, op 22 maart over een af-
stand van vier (!) meter verplaatst, naar de
andere kant van het pad verplaatst, dich-
ter bij de huizen, zodat de molen meer
wind over de singel krijgt.

Sponsoractie herbouw molen 
Zemelpolder 

In de nacht van 3 op 4 november 1999
brandde de molen van de Zemelpolder in
Lisse helemaal af, waarschijnlijk door van-
dalisme. Daarna is er plaatselijk actie on-
dernomen, allereerst om te kijken of er een
draagvlak was voor herbouw. De hiervoor
gehouden kaartenactie is moedgevend
en inmiddels heeft de Stichting Herbouw
Zemelpoldermolen een volgende stap ge-
zet met het starten van een sponsoractie.
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Free Kodde op de balie van De Noord
in Rotterdam tijdens de oorlogsjaren.

gen op de molen van Terbregge, maar dat
is niet doorgegaan. Na de brand van De
Noord in 1954 komt een voorlopig einde
aan het windmolenaarsvak, althans aan de
uitoefening ervan. Als twintig jaar later De
Vrijheid in Schiedam een herstart als koren-
molen maakt, dan wordt dat ook een her-
start als windmolenaar voor Free Kodde. Hij
durft het aan om op 62-jarige leeftijd weer
molenaar te worden op een windmolen en
dat terwijl De Vrijheid beslist geen hand-
zame molen voor iemand op leeftijd is. Ook
om andere redenen waren zijn jaren op De
Vrijheid niet de gemakkelijkste. Desondanks
wijdt hij enige enthousiaste molenliefheb-
bers in in de praktijk van het molenaarsvak.
Zij behoren tot de eerste generatie nieuwe
ambachtelijke molenaars. Het worden te-
vens zijn opvolgers, want op 1 april 1977 ver-
laat hij de molen wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. Het mo-
lenvuur is dan nog allerminst gedoofd. Re-
gelmatig trekt hij er nog op de fiets - en op
klompen - op uit. In die tijd schuwt hij af-
standen niet. Bij het klimmen van de jaren
nemen de moeilijkheden toe, totdat op 13
mei 2001 het einde komt. Op zijn eigen
wijze is Free Kodde een markante persoon-
lijkheid in de molenaarswereld geweest.
Toch zeggen molens niet alles in het leven

van Free Kodde. Bovenaan de rouwbrief
staat een verwijzing naar Psalm 119: ‘Hoe
wonderbaar is Uw getuigenis’. Niet alleen
de betekenis van Free voor de molens, met
name in zijn Schiedamse periode, maar
vooral dat Getuigenis moge de familie tot
troost zijn. jsb.

Grote molens en grote plannen
in Schiedam

Op 7 oktober 1999 presenteerde de Stich-
ting De Schiedamse Molens een ambitieus
toekomstplan voor de jaren 2000-2010 (zie
Molenwereld 1999-11-226 e.v.). Op 7 mei
heeft de Stichting hierop een aanvullende
visie gepresenteerd en tijdens een bijeen-
komst in de molen De Palmboom toege-
licht bij monde van voorzitter R. Scheeres
(tevens burgemeester van Schiedam) en
bestuursleden De Block en Rook. Daarbij is
tevens ingegaan op de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte langs de
molenroute en wordt de aanzet gegeven
tot een beeldkwaliteitsplan. Het is immers al
lang en breed duidelijk dat molens staan
en vallen bij hun omgeving. Het omge-
keerde gaat eveneens op. Anders gezegd:
molen en omgeving kunnen elkaar verster-
ken. Wil je zoals in Schiedam de molens een
rol in het stadsleven laten spelen, dan zul je
daarmee, ook bestuurlijk, heel goed reke-
ning moeten houden. Dat is dan ook het-
geen wat de Stichting De Schiedamse Mo-
lens bepleit. Vandaar, dat een hele rij ste-
denbouwkundige en bouwkundige aan-
bevelingen wordt gedaan om de ‘molen-
route’ door Schiedam aantrekkelijk te ma-
ken en te houden, voor zowel inboorling als
vreemdeling. Zo moeten de molens, zeg
maar, het ‘Schiedam-gevoel’ versterken,
zoals de grachten dat in Amsterdam doen.
In dat plan past ook de reconstructie van
De Kameel, een brandersmolen van de
eerste generatie, welke duidelijk afwijkt van
de nu bestaande Schiedamse molens.
Daarvoor moet een bedrag van 3,5 miljoen
op tafel komen. Maar wat ddat aan-
gaande is men optimistisch gestemd door
de ervaringen met de herbouw van De
Palmboom en De Walvisch. Positief is ook,
dat het geld er is om een vaste molenaar
aan te stellen voor De Palmboom. De an-
dere molens blijven aangewezen op vrijwil-
lige molenaars. Het is allemaal heel mooi,
maar toch is er pijn voor hetgeen er recent
is geweest. WvdL heeft die pijn op 7 mei
gevoeld en verwoord in zijn column.

Nieuwe Schiedamse windreus in
aantocht

Als het aan distilleerderij Nolet (Ketel 1) ligt,
dan draait hun molen aan de Hoofdstraat
in de zomer van 2004. Begin mei zijn de
buurbewoners aan de Hoofdstraat in
Schiedam ingelicht. Het wordt uiterlijk wel
een echte molen, maar hij zal nooit malen
zoals die andere grote molens uit heden en
verleden van Schiedam. De Noletmolen
krijgt vooral een pr-functie. Daarom komen
er in de molen ontvangst- en vergader-

ruimten en een filmzaal. Toch draaien de
wieken niet voor de prins. Er zal elektriciteit
mee opgewekt worden welke zijn weg zal
vinden naar de distilleerderij. Voor de bouw
van de molen, die de grootste molen van
de wereld moet worden, is de Stichting No-
letmolen in het leven geroepen. Wie had
bij de sloop van De Ploeg in 1902 kunnen
denken dat er een eeuw later nog weer
een steen zou gelegd worden voor een
nog grotere molen?

Snelle restauratie molen Sint 
Anthoniepolder gewenst 

De molen van de Sint Anthoniepolder be-
hoort met een vlucht van 28,60 m tot de
grootste watermolens van Nederland. Het
is wel een reus op lemen voeten, want hij is
aan het verzakken. Niet alleen dat, boven-
dien is het metselwerk van de romp erg
slecht. Er moet dringend iets gebeuren, ook
al doet hij nog steeds goed werk, zoals
bleek bij de grote wateroverlast in novem-
ber 1998. De eigenaar van de molen, de
Molenstichting Binnenmaas, heeft flink aan
de bel getrokken om de restauratie zo
spoedig mogelijk op gang te brengen. Zo

De molen van de Sint Anthoniepolder
in 1977 (foto P. Grund).

heeft men tijdens Nationale Molendag een
uitvoerig restauratieplan overhandigd aan
gedeputeerde ir. M. Houtman, uiteraard
vergezeld van een vurig pleidooi voor het
gestelde doel. De Molenstichting heeft
trouwens nog veel meer plannen. Zo denkt
men aan het verplaatsen van de inge-
groeide korenmolen van Mijnsheerenland
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De molen van Dreischor in restauratie met op de voorgrond de oude as uit de mo-
len, fabrikaat Penn & Bauduin 1882, no. 390. (foto E.G.M. Esselink).

ongeveer op zijn kop gestaan. Hij was in
1728 gebouwd in opdracht  van het stads-
bestuur; vandaar dat het stadswapen en
het jaartal 1728 boven de deur plus vier fa-
miliewapens (van burgemeesters?). In 1857
verkoopt de stad de molen aan Th. Ma-
chielse Jzn. Later is K.A. Adriaans eigenaar.
Hij laat in 1885 bij of in de molen een stoom-
meelfabriek bouwen met 2 koppel vijftien-
der Franse stenen en, uiteraard, builen. Die
heeft niet lang bestaan, want in 1898 wordt
deze voor sloop te koop aangeboden.
Daarna maalt de molen nog een aantal
jaren op de wind, maar in het jaarverslag
over 1932 van De Hollandsche Molen
wordt de Seismolen gerangschikt onder
‘verloren molens’. Zo erg blijkt het dan toch
niet te zijn geweest, al verliest de molen al
het binnenwerk (vier koppel stenen, eerder

De Seismolen bij de ingebruikstelling
op 20 april (foto J.L.J. Tersteeg).

sloot men deze te steken. Dit betreft de as
van molen De Hoop te Heinkenszand, die al
jaren op de gemeentewerf lag, naast een
container voor oud-ijzer.... De oude lange
spruit bleef gehandhaafd en werd weer
achter het bovenwiel gelegd, zoals ook
voor de restauratie van 1953 het geval was.
Beide voeghouten werden in hardhout ver-
nieuwd. De restauratie duurt langer dan ge-
pland. Het was de bedoeling, dat de molen
deze zomer weer zou draaien, maar dat zit
er niet in. E.G.M. Esselink.

Goese Molen verzakt

De Goese molen De Koornbloem verzakt.
Hij valt nog niet om, maar er moeten wel
maatregelen genomen worden. De ge-
meente controleert al jaren de stand van
zaken. Van 1989 tot 1996 valt het allemaal
wel mee. Daarna gaat het fout, want sinds-
dien is de molen in vier jaar ongeveer ze-
ven centimeter verzakt. De Koornbloem
staat op een typische plaats voor een
stadsmolen in de lage landen: op een
(oud) bolwerk aan de stadsgracht. Nu wil
de gemeente Goes de Kleine Vest aan de
voet van het bolwerk met de molen uit-
baggeren en schoonmaken. Het is voor-
spelbaar dat dit zijn uitwerking op het bol-
werk en daarmee op de molen niet zal mis-
sen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat
De Koornbloem de vest inglijdt. Vandaar,
dat het gemeentebestuur een damwand
langs de vest wil laten slaan en die veran-
keren, zodat bolwerk met molen netjes op
hun plaats blijven. Daarmee is een bedrag
van 340.000 gulden gemoeid.

Middelburgse Seismolen in 
bedrijf gesteld

Voor de Seismolen in Middelburg is de twin-
tigste eeuw een bewogen eeuw geweest.
Hij ging die eeuw in als een echte en in-
drukwekkende molen op het Seisbolwerk in
Middelburg. Zo is hij die eeuw ook weer uit-
gegaan, maar intussen had de molen zo

naar een betere plaats aan de Vrouwe
Huisjesweg halverwege tussen Mijnshee-
renland en Maasdam. Het kappen van de
hoge bomen om de molen op zijn histori-
sche plek bij het dorp te laten staan zou
zonde zijn. Of zou het zonde zijn om daar
die bomen zo hoog te laten worden?

Moerasbos in de Boterhuispolder

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer
Ade wil van een deel van de Boterhuispol-
der een moerasbos maken als een soort
groene barriëre tussen de stad Leiden en
de polder. De Leiderdorpse wethouder
Molkenboer zou enthousiast over de plan-
nen zijn. Het gaat om 30 ha tussen de Nieu-
weweg en de N445. Het is wel te hopen
dat men bij een eventuele realisatie goed
rekening houdt met de aanwezigheid van
de Zijllaanse Molen die pal ten zuiden van
dit gebied staat. Met het volbouwen van
diens polder heeft men hem al heel veel
van de wind genomen. Als hem nu aan de
noordkant nog eens zo’n sigaar maar dan
uit een andere doos wordt geboden dan
ziet het er niet best uit voor deze molen in
Leiderdorp waar de een na de andere mo-
len in de biotoopmangel is terechtgeko-
men.

Kees de Haas 25 jaar molenaar

Op 1 mei was het 25 jaar geleden dat Kees
de Haas uit Oud-Ade werd aangesteld als
molenaar en machinist voor de Zweilander
polder. De molen van deze polder staat
eenzaam midden in de polder tussen de
Kager plassen en Oud-Ade. Dat is voor
Kees geen bezwaar. Het is zijn sport om als
het ware met de molen het gemaal voor te
blijven. Het aantal asomwentelingen van
de Zweilander Molen, een vrij kleine, maar
een juweel van een wipvijzelmolen, liegt er
dan ook niet om. De laatste tien, vijftien
jaar zweeft het gemiddeld rond de
600.000! Toen er in de afgelopen jaren in
Rijnland veel last van wateroverlast was
heeft Kees alles uit de kast gehaald om
met zijn molen en het gemaal dit in de
Zweilanderpolder tot een minimum te be-
perken. Het was dan ook niet voor niets dat
een delegatie van het waterschapsbestuur
Kees de Haas kwam feliciteren en bedan-
ken. Als het aan Kees ligt, dan gaat hij nog
tot in lengte van jaren door met de Zwei-
lander, die dankzij de goede zorgen van
de Rijnlandse Molenstichting weer volledig
op zijn taak is berekend.

Restauratie molen Dreischor 
vordert

De korenmolen van Dreischor, jarenlang
een verkommerende woonmolen, wordt
op dit moment gerestaureerd door molen-
maker Hoefkens. Het metselwerk van de
romp is inmiddels geheel hersteld. Verder is
de kap voor een groot deel klaar. Omdat
er een scheurtje in de kop van de oude as
zat en een andere as beschikbaar was be-
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MOLENSook een pelwerk) op het bovenwiel na. Het
verval wordt nog een handje geholpen
door calamiteiten, zoals de oorlog in de
meidagen van 1940 en de beruchte no-
vemberstorm in hetzelfde jaar. Er komt, on-
danks eerdere pogingen, pas een keer ten
goede in 1954, wanneer de gemeente
Middelburg haar gewezen molen, of liever
gezegd wat er dan nog van over is, weer
terug koopt. In 1955 wordt de molen uit-
wendig hersteld. In 1968 dreigt het alsnog
fout te gaan met de Seismolen als er op 6
januari brand ontstaat bij in de molen op-
geslagen huisraad. Langs in de molen te
drogen hangende brandslangen klimt het
vuur omhoog. De brandweer kan gelukkig
voor zorgen dat de schade beperkt blijft.
Een jaar of tien geleden wordt de toestand
van de Seismolen door de gemeente na-
drukkelijk tegen het licht gehouden. Hij ver-
zakt en mist zijn binnenwerk. Allerlei onge-
dierte laat zijn sporen na in de molen.
Schimmels en zwammen doen de rest. Dan
valt het gelukkige besluit tot een complete
restauratie. In 1998 zet de firma Bresser &
Van ‘t Wout de molen weer keurig recht op
zijn pootjes. In 1999 en 2000 zorgen de
Bouwgroep Peters en Conserduc/Renofors
voor het herstel van de romp: balken, zol-
ders, ramen, deuren en een nieuwe balie.
Begin november 1999 wordt de kap van de
molen afgehaald en naar de werkplaats
van molenmaker Endendijk in Terschuur ge-
bracht voor restauratie en vernieuwing. Te-
vens wordt daar een geheel nieuw binnen-
werk klaar gemaakt, bestaande uit drie
koppel stenen. Op vrijdag 20 april wordt de
molen in bedrijf gesteld door drs. A.L.L.M.
Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, geassisteerd door de
vrijwillig molenaars Nel van Leijen en Jeroen
van Dijke. Tijdens de ingebruikstelling ging
de heer Asselbergs nog in op de biotoop

De heer Asselbergs licht de vang van de Seismolen (foto J.L.J. Tersteeg).

van deze molen: die is ronduit slecht van-
wege de vele bomen tot dicht op de mo-
len. Nu is dat niet voor het eerst; al in 1876
trok molenaar Machielse aan de bel bij het
gemeentebestuur tegen dit euvel. Dat had
nog heel wat voeten in de aarde, maar er
kwam wel een compromisoplossing: 28 bo-
men worden gerooid en uit nog eens twin-
tig wordt de halve kruin weggenomen. Dat
zou ook nu al een heel eind op weg zijn.

Biotoopzorgen rond molen 
Princenhage

Ook gaat het om de hoogste molen van
de wereld, zelfs dan nog kan nieuwbouw
windbelemmering opleveren. De Woning-
bouwvereniging Sint Laurentius wilde op de
hoek van de Ettensebaan/Heilaar straat
een flat van veertig meter hoog bouwen;
op 350 m afstand van de romp van koren-
molen De Hoop, eens de hoogste molen
van Nederland. De romp van deze molen
is 32 m hoog, de (hopelijk binnenkort weer
toekomstige) balie op 20,5 m. De woning-
bouwvereniging heeft inmiddels de bouw-
hoogte teruggebracht tot 27 m, maar de
schrik zit er bij eigenaar ir. J.B. Hof en de
Stichting Vrienden van Molen Vrede en
Hoop goed in. Vandaar dat zij bezwaar
hebben aangetekend tegen het ontwerp-
bestemmingsplan Princenhage waarin de
bewuste veertig meter voorkomt. 

Meer geld voor De Twee 
Gebroeders in Aalburg

In het vorige nummer van de Molenwereld
stond dat de restauratie van de korenmo-
len De Twee Gebroeders op de Maasdijk in
Aalburg financieel nog niet helemaal rond

was. Er was nog een tekort van 57.000 gul-
den. Het gemeentebestuur van Aalburg
reikt de Molenstichting Land van Heusden
en Altena behulpzaam de hand toe door
een verstrekte renteloze lening van 40.000
gulden kwijt te schelden en een garantstel-
ling te geven voor een bedrag van 32.000
gulden voor nog te verkrijgen rijkssubsidie.
Toch is men er nog niet helemaal uit, om-
dat inmiddels al aan het licht is gekomen
dat met tegenvallers ernstig rekening moet
worden gehouden.

Toch hoge geluidswal bij molen
Bavel?

De gemeente Breda wil de nieuwe wijk
Nieuw Wolfslaar rust geven achter een vijf-
tien meter hoge geluidswal langs de snel-
weg. De familie Van Riel van de aan de an-
dere kant van de snelweg gelegen molen
De Hoop weigert dit te accepteren: te veel
windbelemmering. Het geschil heeft beide
partijen bij de rechter gebracht, die op 23
april uitspraak heeft gedaan. De wal mag
er komen, te meer daar er ter hoogte van
de molen een verlaging zal worden aan-
gebracht. Janus van Riel vindt dit onvol-
doende en is daarom heel boos. Als teken
hiervan heeft hij zijn molen gedurende drie
weken in de rouw gezet. Janus is niet van
plan om het erbij te laten zitten en wil
daarom beroep aantekenen bij de Raad
van State, evenals de dorpsraad Dorp Ba-
vel. 

OZB en niet-commerciële 
monumenten

In het blad Genius Loci van het Monumen-
tenhuis Limburg breekt F. Geurts een lans
voor het terugbrengen van de onroerend-
zaakbelasting voor niet-commerciële mo-
numenten tot één symbolische gulden. Hij
neemt daarbij als voorbeeld de 75 Lim-
burgse molens. Daarvan hebben er slechts
vier commerciële betekenis. De 71 andere
kosten hun eigenaar alleen maar geld zon-
der dat er eigenlijk iets van belang tegen-
over staat. Als dat wordt gehonoreerd met
een forse aanslag voor de ozb dan wordt
die eigenaar dus eigenlijk van overheids-
wege gestraft voor het instandhouden van
een monument. Anders gezegd: de ge-
meenschap wil de monumenten bewaren
en beloont de eigenaar met een (forse)
aanslag voor de ozb. 

Herstel voor de watermolen van
Swalmen??

In januari 1945 maakte beschieting een
einde aan de koren- en oliemolen van
Swalmen, gebouwd in 1786 zoals uit de
muurankers blijkt. Het watermolengebouw
werd zo zwaar beschadigd, dat er in de
moeizame periode direct na de oorlog van
herstel geen sprake was. De twee waterra-
deren en het binnenwerk, of wat daarvan
over was, werden gesloopt en het molen-
gebouw werd ingericht voor bewoning,
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een functie die het pand nog steeds heeft.
Swalmenaar H. Lutgens, vrijwillig molenaar
in opleiding, droomt nu van het herstel van
de molen met de twee, eens zo indrukwek-
kend grote houten onderslagraderen. Lut-
gens denkt daarbij aan een stichting om
de kar te trekken. De molen behoort, als
weleer, nog steeds bij het kasteel Hillen-
raad. In een eerste overleg met de gravin
heeft zij de plannen niet afgewezen; wie
weet wat er nog van komt.

Mogelijk verplaatsing voor de
Sint Anthoniusmolen in Kessel

De standerdmolen van Kessel is in de loop
der jaren te veel ingebouwd en ingegroeid
om nog fatsoenlijk te kunnen draaien. Er is
al eerder sprake geweest van verplaatsing,
maar dat is niet doorgegaan. In 1989 on-
derging de molen een grote restauratie,
waarbij de molen grotendeels werd gede-
monteerd. Het was het aangewezen mo-
ment om de molen een betere plaats met
meer wind te geven, te meer daar de kos-
ten van verplaatsing minder dan 10% van

De koren- en oliemolen in Swalmen
met zijn twee grote onderslagraderen
omstreeks 1920.

de restauratiekosten bedroegen. De ge-
meenteraad wees het voorstel af: men
wilde de molen houden waar hij stond.
Kwade tongen beweerden dat dit kwam
omdat de molen in de achtertuin van een
wethouder stond...
Wel werd de molen op een lage molen-
berg gezet, maar dat bood niet veel soe-
laas. Daardoor bleef de landschappelijke
betekenis van de molen minimaal en door
het gebrek aan wind zijn beleving nog min-
der. En aangezien bomen groeien...
Inmiddels is de discussie over de verplaat-
sing van de molen weer op gang ge-
bracht. De gemeente praat nu over een
stuk grond aan de Schijfweg Noord bij het
schuttersterrein, aan de Maas en toch niet
ver van het centrum van Kessel. Hopelijk
blijft hij dan wel uit de bomen. Overigens
moet de besluitvorming nog helemaal
plaatsvinden.

Van Tienhovenmolen weer 
maalvaardig

De zo schitterend op het plateau van Mar-
graten gelegen Van Tienhovenmolen bij
Wolfshuis-Bemelen is op 12 mei, Nationale
Molendag, na restauratie weer in gebruik

De Van Tienhovenmolen steekt prachtig af in het Limburgse landschap; hoe lang
nog?

De molen van Wolfshuis met zijn mer-
gelstenen romp. Het kruis onder het
raam is een zgn. moordkruis uit 1417.

gesteld. Hij werd in 1856 gebouwd. Heel bij-
zonder is dat deze windmolen is gebouwd
van mergelsteen, de enige in Nederland. In
1923 brandde hij geheel uit, maar omdat hij
goed verzekerd was, was herbouw geen
probleem. Voor die herbouw werd gebruik
gemaakt van de as van een der negen
molens van de Binnenwegse polder onder
Bleiswijk, maar het is heel goed mogelijk dat
er in deze Limburgse molen nog veel meer
onderdelen van deze molen ‘van de Rotte’
zitten verwerkt, zo mogelijk de kap, geheel
of gedeeltelijk. Verder kreeg de molen een
heel nieuw ijzeren gangwerk. In 1939 was
de molen buiten bedrijf geraakt. Nieuwe ei-
genaren hadden allerlei plannen met de
molen, maar er kwam niet veel behoorlijks
op de lei. Het binnenwerk werd in 1956 uit-
gesloopt ten behoeve van de in 1954 door
storm vernielde molen van De Wildt in Laar,
gem. Weert, waar het zich nu nog bevindt.
In 1957 kocht de Stichting Het Limburgs
Landschap de molen en liet hem uitwendig
restaureren. Bij die gelegenheid kreeg de
molen zijn naam, genoemd naar mr.dr. P.G.
van Tienhoven (1875-1953), iemand die
voor de oorlog een pionier is geweest op
het terrein van natuur- en landschappelijke
waarden. Hij stond zwel aan de wieg van
Natuurmonumenten, de Vogelbescher-
ming (vandaar zijn bijnaam Vogelenpiet)
als de Bond Heemschut en De Hollandsche
Molen! In 1982 vond weer een restauratie
plaats, waarna de molen wel weer kon
draaien, maar malen was er nog niet bij.
Dat is nu verholpen en zo bemalen de vrij-
willige molenaars Ingrid Friesema en John
Theunissen weer een echte molen. Met het
weer daadwerkelijk maalvaardig maken,
uitgevoerd door molenmaker Adriaens uit
Weert, was bijna een half miljoen gemoeid.
Het is de bedoeling dat er op de molen vrij-
willige molenaars worden opgeleid. Het
Limburgs Landschap richt in de molen een
tentoonstelling over de natuur in Zuid-Lim-
burg in. Passender functie ter herinnering
aan of zo men wil ter ere van de naamge-
ver van de molen is nauwelijks mogelijk, te
meer daar Van Tienhoven ook de promotor
van het Limburgs Landschap is geweest. De
Stichting ziet de ingebruikstelling van de
molen als een bijzondere start boor de vie-
ring van het zeventigjarig bestaan.

Nieuw: website met rompen en
verdwenen molens

Mevrouw Nelly Sonneveld-Riper (Parijse-
plein 53, 3332 SL Zwijndrecht, tel.078-
6120452 , email-adres: sonneveld@hetnet.nl
heeft enige jaren geleden ‘Het Nederlands
Molenrestantenbestand’ samengesteld en
bijgehouden. Sinds kort heeft zijeen website
over dit onderwerp met een rompen- en
verdwenen molendatabase. Daar zijn er al
zo’n vierhonderd ingevoerd. De bedoeling
van de website is, dat iedereen eraan mee
kan helpen door informatie en/of foto’s in
jpg-formaat toe te voegen of ze aan mij
per email toe te sturen zodat ze op de web-
site geplaatst worden. De rompen en verd-
wenen molendatabase is te vinden op
http://molens.hypermart.net 
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Korenmolenaarscursus

In de tweede helft van dit jaar start, bij vol-
doende belangstelling, weer
de korenmolenaarscursus
Deze cursus staat open voor geslaagde le-
den van het Gilde van Vrijwillig Molenaars
en leden van het Ambachtelijk Korenmole-
naarsgilde.
Hoofddoel van de cursus is het zelfstandig
maalvaardig kunnen maken van een kop-
pel ste nen en daarnaast het verwerven
van kennis die noodzakelijk is om een kwa-
litatief goed en hygiënisch product te ma-
ken. Daartoe is de cursus in 3 delen ge-
splitst.
Het schriftelijke deel
Na aanmelding en betaling van het cur-
susgeld ontvangt men een lijst met doel-
stellingen. Aan de hand van deze doelstel-
lingen moet de leerstof, zijnde ‘Zingende
Stenen’ en ‘Rond Zingende Stenen’ in zelf-
studie bestudeerd worden. In oktober
wordt het kennisni veau getoetst op een
centraal gelegen plaats. Indien deze toets
met goed gevolg afgelegd wordt heeft
men genoeg voorkennis om door te gaan
met het praktijkgedeelte.
Het praktijkdeel
Dit deel vindt plaats onder leiding van één
van de, over het gehele land verspreide,
door de cursuscommissie aangezochte, in-
structeurs. Per instructeur worden maximaal
twee cursisten geplaatst. In overleg wordt er
een instructiemolen gekozen waar in mini-
maal zeven dagdelen gewerkt wordt aan
het hoofddoel van de cursus. Van dit ge-
deelte van de cursus dient een uitvoerig ver-
slag gemaakt te worden. De werkzaamhe-
den, het verslag en het oordeel van de in-
structeur zijn de belangrijkste beoordelings-
criteria voor het wel of niet slagen voor de
cursus. Dit cursusdeel dient plaats te vinden
in de tijdsspanne oktober 2001 - maart 2002.

De Sevinkmölle in Meddo is na meer
dan zeventig jaar zonder wieken gestaan
te hebben weer een echte molen. Op 21
mei heeft hij voor het eerst sinds 75 jaar
weer gemalen, wat maïs, bij wijze van
proef. de officiele ingebruikstelling vindt
op 30 juli plaats. (foto André Nibbelink).

Het lesdoel
Dit deel bestaat uit drie lesavonden in Wa-
geningen te houden in de maanden fe-
bruari - maart 2002. Behandeld zullen wor-
den o.a. hygiëne, kwaliteit bakgranen en
theorie broodberei ding. Deelname aan
deze avonden is een verplicht deel van de
cursus.

Indien alle onderdelen naar behoren zijn
afgerond wordt op de voorjaarsvergade-
ring van het A.K.G. aan de geslaagden
een certificaat uitgereikt.
De kosten van de cursus exclusief de ver-
eiste boeken bedragen ƒ 275,-. Indien de
toets niet gehaald wordt, wordt er ƒ 200,-
teruggestort.
Schriftelijke aanmeldingen moeten voor 1
augustus 2001 binnen zijn bij:
Hans Titulaer
Hatertseveldweg 103
6531 ZD Nijmegen
tel. 024-3786928/6963654

in ‘t kort:

• De ‘vrijwillige molenmakers’ van de Stich-
ting Molens in menaldumadeel werken in
hun werkplaats in Marssum aan een
nieuwe houten vijzel voor de molen De
Puollen bij Dronrijp.
• De openbare basisschool Koedijkslanden
heeft ruim 10.000 gulden bijeengebracht
voor de molen De Weert in Meppel die
door deze school is geadopteerd.
• Naar verwachting valt de restauratie van
de korenmolen De Vier Winden in Reutum
fors duurder uit dan de aanvankelijk ge-
raamde 350.000 gulden.
• Rietdekker Kleinjan uit Den Ham heeft de
kap van de oliemolen De Passiebloem in
Zwolle van nieuw rietdek voorzien.
• Op 15 mei vond de oplevering plaats van
de door molenmaker Coppes gerestau-
reerde korenmolen te Hernen, eigendom
van Het Geldersch Landschap.
• In mei heeft de korenmolen De Koren-
bloem van Derksen in Loil bij Didam een
grote schilderbeurt ondergaan. De molen
behoort tot de meest draaiende van Ne-
derland.
• De Projectorganisatie Betuweroute en de
Afval Verwijdering Rivierenland (Avri) heb-
ben in mei besprekingen gevoerd over de
toekomst van de watermolen bij Wade-
noijen die steeds sterker in de knel komt tus-
sen A15, Betuwelijn en de afvalberg van de
Avri (zie Molenwereld 2001-2-34). Als moge-
lijke oplossing wordt gedacht aan een ver-
plaatsing naar het natuurgebied De Steen-
dert.
• De watermolen in het Zuiderzeemuseum
in Enkhuizen heeft in december/januari
een nieuwe as gekregen, nu van gietijzer.
Daarbij zijn de oude roeden van voor het
breken van de houten as op 1 juni 2000 op-
nieuw gestoken.
• Ambachtelijk molenaar Jos Kors van de
molen De Zandhaas in Santpoort heeft de
productie van de tijdens de jaarwisseling
afgebrande korenmolen De Oude Knegt in
Akersloot tijdelijk overgenomen om zo de
continuïteit in de meelleverantie voor zijn

De molen in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen, nu met ijzeren as (foto
E.G.M. Esselink).

gedupeerde collega’s in stand te houden.
• De gemeente Harenkarspel heeft de ge-
meentelijke bijdrage voor de in uitvoering
zijn de restauratie van de Slootgaardmolen
bij Waarland vastgesteld op 37.330 gulden.
• Het voormalige stoomgemaal van de
Hooge Boezem achter Haastrecht wordt
een rijksmonument. Het gemaal is in 1871
gebouwd als hulpstoomgemaal voor de
zeven watermolens van de Vlistboezem.
Na verbouwing tot centrifugaalpompge-
maal in 1914 werden deze molens ges-
loopt. De uit 1873 daterende machinisten-
woning is onlangs gerestaureerd en inge-
richt als ontvangstruimte en VVV-kantoor.
• De gemeente heeft 7500 gulden be-
schikbaar gesteld voor dringend noodza-
kelijke herstelwerkzaamheden aan de ko-
renmolen Landzicht in Heerjansdam, een
van de laatste krepeergevallen onder de
molens in Zuid-Holland. B&W hadden 5000
gulden voorgesteld, maar de raadsleden
verhoogden het zelf tot 7500 gulden.
• Op 27 april is de korenmolen ‘t Hert in het
Zeeuwse Ellemeet van de heer M. Dijkman,
afstammeling van de bekende Schou-
wense molenaarsfamilie die niet minder
dan acht korenmolens in eigendom had,
na een grote restauratie weer in bedrijf ge-
steld. Een bijzonderheid van deze molen is
de buil die in een schuur naast de molen
staat opgesteld, maar door de molen
wordt aangedreven.
• Dinsdag 29 mei is de Middelburgse mo-
lenmaker Johan Hoefkens begonnen met
de restauratie van molen Vogelzicht in Kui-
taart (zie Molenwereld 2001-1-7,8), waarbij
de kap van de molen werd gehaald.
• Op 21 april is er bij de molen De Arend in
Wouw een grote brandweeroefening an-
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nex -wedstrijd geweest waaraan negen
korpsen uit de regio deelnamen.
• Molenaar J. Van Dongen van de Cop-
pensmolen aan de Kerkstraat in Zeeland
kreeg een koninklijke onderscheiding. Hij is
al vijftig jaar aan deze molen verbonden en
besteedt zo’n twee á drie dagen per week
aan zijn molen.
• De Uffelse Molen bij Hunsel wordt ver-
kocht door de familie van de laatste mole-
naar Peeters. De molen is een van de be-
ruchte voorbeelden van een watermolen
die door ‘beeknormalisatie’ als een vis op
het droge kwam, een lot wat ook de Frie-
dese Molen bij Neer overkwam.
• De RDMZ heeft 1.770.020 gulden vrijge-
maakt voor de restauratie van de Friedese
Molen in Neer op voorwaarde dat uiterlijk
15 juli met de restauratie wordt begonnen
die dan een jaar later klaar moet zijn. De to-
tale restauratiekosten bedragen 2,2 miljoen
gulden.
• Op zaterdag 26 mei is in Zwitserland de eer-
ste nationale molendag gehouden, waar-
aan 57 molens hebben deelgenomen. De

Het van zijn plaats gehaalde achtkant van de Etersheimerbraakpolder met daarach-
ter de houen vijzel en vijzelbak (foto E.G.M. Esselink).

dag werd georganiseerd door de jonge Ve-
reinigung Schweizer Mühlenfreunde/Asso-
ciation Suisse des Amis de Moulins (secr. Gra-
benöle 1, CH-4584 Lüterswil)

Tentoonstellingen

16 februari - 31 december 2001:
‘Wind/Kracht/Metingen’ in museummo-
len De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34,
Schiedam vanaf 24 maartExposities ‘Mo-
lengeschiedenis van Schieland’ en ‘Mo-
lenhistorie van Schiedam’ in Historisch
Centrum Ons Verleden te Zevenhuizen.
4 juni: Duitse Molendag.
9 en 10 juni 2001: Groninger Molen -
weekend
17 juni: Deense Molendag
30 juni:Westlandse molendag (voor na-
dere informatie e-mail: george@caiw.nl. 
14 juli: Flakkeese Molendag
25 augustus: Drentse Molendag
1 september: Overijsselse Molendag

De Uffelse Molen bij Hunsel in 1980.
Het grote waterrad is alle werken ont-
zegd (foto J.A. van Krimpen).

A m b a c h t ‘Lachen om de schuddebak’   PANDSEL

Ach, technisch lijkt hij volkomen achterhaald: de schuddebak of schoe(n), een lachwekkend genaamd en -werkend stuk hout. Desalniettemin is er nau-
welijks één korenmolen in ons landje te vinden waar, als er tenminste stenen in liggen, er niet een op te vinden is. Hoewel men al in de 19e eeuw experi-
menteerde met andere voedings- en doseerapparaten, is daar tegenwoordig nauwelijks meer iets van terug te vinden, met een kleine uitzondering voor
de hier en daar nog overgeschoten motormaalstoelen.
Daar waar men in de grote maalderijen gebruikt maakt van molenstenen is er altijd sprake van (elektrische) onderaandrijving, en is er bovenop de stenen
dus alle ruimte voor leidingen en de meest vernuftige toevoerapparaten. Zeer geschikt en breed toegepast zijn die welke op het principe van een trilgoot
(!) zijn gebaseerd en met een potmeter, of via een plc en/of besturingscomputer worden geregeld. 
Terug naar de schuddebak, dat vrolijk rammelende gootje, die in een verbond met de steenspil niet alleen de variaties in toeren van de molen laat horen,
maar vooral zorgt voor precies zoveel graan als de stenen op elk moment optimaal kunnen vermalen. Maar hoe vaak is dat alleen maar theorie? 
In de praktijk blijken veel schoeien zodanig belabberd te functioneren, dat de molenaar een bijkans hopeloze strijd voert om een beetje aanvaardbaar
meel in de zak te krijgen. In nogal wat van die gevallen is het namelijk niet zozeer het ‘schudden van de bak’ waardoor het graan vanuit het kaar in de
stenen wordt gevoerd, maar speelt de zwaartekracht de hoofdrol. Pandsel leerde in zijn jonge jaren dat, als uitgangspunt, een schuddebak met het bo-
demvlak horizontaal moet hangen. Wanneer de afstand tot de uitloop van het kaar niet té kort is, zorgt het aanslagritme voor het transport en wordt de
invloed van de zwaartekracht letterlijk uitgevlakt. 
Nog afgezien van het feit dat bij veel schuddebakken de effectiviteit van de aanslag aan de steenspil, voor een gedeelte verloren gaat in een zwaaiende
beweging van de achterkant! Zo’n schoe staat maar wat te kwispelen in plaats van te braken! En allerlei touwtjes rond de aanslagklos versterken dat ef-
fect nog meer. Lachwekkend enerzijds, om te huilen aan de andere kant: dat een in wezen zo schitterend voor zijn taak berekend apparaat soms voor zijn
gebruiker een raadsel of zelfs een ergernis is! 
Maar een goed werkende schuddebak, en een van verre malende steen kunnen zelfs het ontbreken van een regulateur doen vergeten op een vrij te
wind staande molen, en dat is lachen! 
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

“Molens Rijnland” is een uitgave van
de Rijnlandse Molenstichting en ver-
schijnt eens per kwartaal in het maand-
blad “Molenwereld”. 

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

De Rijnlandse Molenstichting streeft niet alleen naar het
behoud van molens als monumenten uit het verleden,
maar een rol louter als landschapsstoffering is de stich-
ting te mager: met molens meer mans. Het Waterschap
Wilck en Wiericke heeft dat onlangs gehonoreerd.

Reservegemaal én 
capaciteitsversterking

Aan het eind van de vorige eeuw is Neder-
land een paar maal getroffen door flinke
wateroverlast, vooral in Delfland. 
In die natte periode hebben onze molens,
mede dankzij de inzet van de molenaars

een welkome bijdrage geleverd aan de
bestrijding van het hoge water. Dat heeft
twee kanten uitgewerkt. Het was een extra
stimulans voor de Rijnlandse Molenstichting
om alles op alles gaan zetten om zoveel
mogelijk molens zo in orde te maken dat zij
hun oorspronkelijke taak, de polderbema-
ling, weer prima konden uitvoeren. Het nut

De Oukoopse Molen bij
Hekendorp, een der mo-
lens binnen het water-
schap Wilck en Wiericke
die nog steeds nuttige
diensten kan bewijzen en
zo meer dan alleen lust
voor het oog is.
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daarvan is inmiddels ten volle gebleken: in
natte perioden zijn de molens een wel-
kome uitbreiding van de bemalingscapa-
citeit van de waterschappen zelf. Dat is bij
de waterschappen niet onopgemerkt ge-
bleven. Natuurlijk voelen de waterschap-
pen zich betrokken bij hun vroegere mo-
lens: het is hun erfgoed en zeker niet van
de minste soort. Toch zien waterschappen
instandhouding van molens als monument
- begrijpelijk - niet tot hun primaire taak.
Toen nu bleek dat op hun taak berekende
molens een flinke reservecapaciteit voor
de bemaling inhielden werden de molens -
en de instandhouding ervan - weer wel
van waterschapsbelang. Het is het water-
schap De Oude Rijnstromen dat om die re-
den als eerste een overeenkomst heeft ge-
sloten met de Rijnlandse Molenstichting.
Het waterschap draagt nu substantieel bij
in de instandhoudingskosten van de mo-
lens die kunnen functioneren en krijgt daar-
voor de extra bemaling, terwijl de Rijn-
landse Molenstichting zorgt voor de molens
en de molenaars. Al met al een prima op-
lossing waarvan niet alleen beide partijen
profiteren, maar ook de liefhebbers van
natuur en landschap in de vorm van de
malende molen, zo meer dan een symbool
van klassieke schone energie.

Wilck en Wiericke

Jaren geleden vroeg de ‘Ripse’ molenaar
Willem Pouw Kraan: ‘Hoe is het met die ver-
droogde krengen aan de andere kant van
de Rijn?’ De problemen van de watermo-
lens ten zuiden van de Rijn kunnen niet kern-
achtiger worden uitgedrukt. Meerdere mo-
lens is daar het werken onmogelijk gemaakt
doordat ze zijn afgesneden van Rijnlands
boezem of om andere reden niet kunnen
werken zoals een verlaagd polderpeil. Aan
de verbetering hiervan wordt gewerkt, zo-
dat ze ook weer kunnen functioneren. 
Het waterschap Wilck en Wiericke gaat dit
nu op dezelfde manier honoreren als De
Oude Rijnstromen, zelfs al met ingang van 1
januari 2001, dus met terugwerkende
kracht! Onze stichting zorgt voor de molens
en de molenaars en het waterschap
draagt bij in de instandhoudingskosten. Het
gaat in dit geval om de Meerburger Molen
en de Zelden van Passe bij Zoeterwoude,
molens aan Nederlands enige molensnel-
weg, de A4 en de Oukoopse Molen in
Reeuwijk een mooie wipmolen aan de En-
kele Wiericke. Verder zit de Groenendijkse
of Gele Wip in Hazerswoude-Rijndijk langs
de spoorlijn nog in de wachtkamer. Deze
molen is in 1999 gerestaureerd en in tip-top-
conditie, maar het doorlaatvermogen van
de duiker naar de Rijn is te klein om de mo-
len goed te kunnen gebruiken. Nu wordt dit

De verplaatsing van De Hoop doet Leven vanuit Rijnsburg naar de Elsgeesterpolder onder
Voorhout is een van de moeizaamste karweien uit de geschiedenis van de Rijnlandse Mo-
lenstichting. De molennaam was hard nodig om er de moed in te houden. In tegenstelling

tot zijn oude plaats in Rijnsburg, waar de molen was gedegradeerd tot de spreekwoordelijke tuin-
kabouter, kan de molen in Voorhout in een prachtig polderlandschap echt malen. Hij kon mooi zijn
kunnen tonen bij de opening op 11 november 2000, inmiddels al weer zo lang geleden dat het be-
gint te lijken of het molentje er altijd heeft gestaan. Toch willen we de opening nog even memo-
reren. Juist in die dagen leed Rijnland erg onder waterbezwaar. Allerwegen deden onze molens
hun best om met de ge-
malen het water kwijt te
raken. De Hoop doet Le-
ven kon er gelijk tegen-
aan. Even verder in een
naburige polder, stond
een trekker, gekoppeld
aan een noodpomp:
dan toch liever een mo-
len...

Hoop doet  leven

De Meerburger Molen, een andere molen
binnen Wilck en Wiericke, doet nog steeds
dienst in zijn polder, maar zal verplaatst
worden, omdat hij in de veranderende om-
geving (bedrijfsterrein) met goed fatsoen
niet meer is te handhaven. Op zijn nieuwe
plaats zal de molen zijn nuttige functie
voortzetten.

In 1998 werd begonnen aan de grote restauratie die de Groenendijkse weliswaar nieuwe kracht heeft gegeven, maar een kracht die tot 
heden niet optimaal benut kan worden door een gebrekkige waterlozing op de Rijn. Maar ook voor deze molen begint het te dagen 
(foto L. Vellekoop, juli 1998).

Op 11 november 2000
stond niet ver van De
Hoop doet Leven een
trekker met een nood-
pomp. Visueel moet hij
het zeker afleggen tegen
zijn buurmolen, qua capa-
citeit waarschijnlijk ook.
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De verplaatsing van De Hoop doet Leven vanuit Rijnsburg naar de Elsgeesterpolder onder
Voorhout is een van de moeizaamste karweien uit de geschiedenis van de Rijnlandse Mo-
lenstichting. De molennaam was hard nodig om er de moed in te houden. In tegenstelling

tot zijn oude plaats in Rijnsburg, waar de molen was gedegradeerd tot de spreekwoordelijke tuin-
kabouter, kan de molen in Voorhout in een prachtig polderlandschap echt malen. Hij kon mooi zijn
kunnen tonen bij de opening op 11 november 2000, inmiddels al weer zo lang geleden dat het be-
gint te lijken of het molentje er altijd heeft gestaan. Toch willen we de opening nog even memo-
reren. Juist in die dagen leed Rijnland erg onder waterbezwaar. Allerwegen deden onze molens
hun best om met de ge-
malen het water kwijt te
raken. De Hoop doet Le-
ven kon er gelijk tegen-
aan. Even verder in een
naburige polder, stond
een trekker, gekoppeld
aan een noodpomp:
dan toch liever een mo-
len...

Hoop doet  leven

De Nieuwe Hofmolen bij
Warmond heeft weer
een vijzel en kan het wa-

ter in de Hofpolder weer de
baas. Dat is trouwens bijna een
mensenleeftijd geleden. De
‘oude’ Hofmolen is immers in
1944 al gesloopt. In februari
1981 zette de Rijnlandse Molen-
stichting op de plaats van deze
molen de molen van de Veerpolder,
wiens bestaan in zijn ‘eigen’ polder min of
meer onmogelijk was geworden. De Veer-
poldermolen stond daar trouwens al zo
ongeveer sinds mensenheugenis stil en
had al tientallen jaren geen binnenwerk
meer. Helaas ontbraken in 1981 de mid-
delen om de molen in de Hofpolder tot
een echte molen te maken. Het is nu niet
alleen een prachtig gezicht om de molen
te zien draaien, maar ook hoe de molen
weer echt zijn werk doet. Zoiets geeft dan
enorm veel voldoening, voor ons als stich-

De
Nieuwe 
Hofmolen

ting - alle moeite is niet voor niets geweest
- maar ook voor de achterban: met el-
kaar hebben we dit kunnen doen.
Op 23 juni wordt de molen officieel in be-
drijf gesteld. Ook deze molen kan weer
dienst doen als reserve- en hulpbemaling.

Geridderd bestuurs l id

In een organisatie als de Rijnlandse Molen-stichting met zo’n veertig molens die een
nieuwwaarde van zeg maar van zo’n vijf-
tig miljoen gulden vertegenwoordigen
gaat veel geld om. De penningmeester
heeft dan ook een spilfunctie in het bestuur.
De financiÎn van de Rijnlandse Molenstich-
ting worden al zo’n tien jaar verzorgd door
de heer W.C. Roorda uit Hazerswoude. Dat
is geen sine cure, ook al is de heer Roorda
als hoofd van de boekhouding van het
Hoogheemraadschap van Rijnland ver-
trouwd met de materie. Hij is ook nog op

andere terreinen in het maatschappelijk le-
ven actief. Om al die redenen heeft konin-
gin Beatrix de heer Roorda een koninklijke
onderscheiding toegekend als lid van de
Orde van Oranje-Nassau. Het bijbehorende
ereteken werd de heer Roorda op 27 april
uitgereikt in het gemeentehuis van Rijn-
woude. Uiteraard feliciteert de Rijnlandse
Molenstichting de heer Roorda hiermee
van harte. Het is het vermelden waard dat
nu drie van de vijf bestuursleden van de
Rijnlandse Molenstichting geridderd zijn: de
heren Dijkman, Roorda en Vellekoop!

najaar de Lage Rijndijk gereconstru-
eerd. Bij die gelegenheid wordt gelijk
een grotere duiker gelegd, zodat ook
deze molen weer echt zijn partijtje kan
meeblazen in Rijnlands molenkoor. 
Al met al zijn de overeenkomsten mooie
staaltjes van symbiose, in het woorden-
boek fraai omschreven als ‘het tot el-
kanders voordeel samenleven van ver-
schillende organismen’.
De Rijnlandse Molenstichting wil graag
op die inmiddels zo succesvol gebleken
weg verder gaan, goed voor mensen
en molens.

In 1998 werd begonnen aan de grote restauratie die de Groenendijkse weliswaar nieuwe kracht heeft gegeven, maar een kracht die tot 
heden niet optimaal benut kan worden door een gebrekkige waterlozing op de Rijn. Maar ook voor deze molen begint het te dagen 
(foto L. Vellekoop, juli 1998).

De Nieuwe Hofmolen tussen keet en con-
tainer van molenmaker Verbij; voorbode
van echt werk voor de molen (foto J.L.J.
Tersteeg).

Rijnland zonder polders, zonder molens; het is als Zwitserland zonder bergen. 
Polderlandschap bij Rijpwetering met in het midden de Waterloosmolen en links 
Lijkermolen 1 (foto J.L.J. Tersteeg).
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Een hart  voor

de Mop!
Het grote aantal steunbetuigingen dat

wij hebben ontvangen om een dui-
ker te maken onder de HSL en de ver-

brede A4 is hartverwarmend. Als die duiker
er niet komt dan wordt de Moppemolen
tussen Rijpwetering en Roelofarendsveen
‘een verdroogd kreng’ ten noorden van de
Rijn om het nog maar eens met molenaar
Pouw Kraan te zeggen. Als die duiker er wel
komt dan kan deze parel aan de Hane-
poel normaal gesproken tot in lengte van
jaren blijven malen. Het hoeft geen betoog
dat de Rijnlandse Molenstichting, zeker met
uw steuntje in de rug, hiervoor alles op alles
zet. Er is inmiddels achter de schermen druk
overleg gevoerd. Het is zeker niet kansloos.
De goede wil is bij alle betrokken partijen
duidelijk aanwezig. Het moest alleen niet zo
kostbaar zijn...
Hoe het ook afloopt, we zijn in ieder geval
blij met al die bemoedigende schouder-
klopjes.

beschikbaar, te besteden aan molens in
de gemeente, waarbij vooral de Vlietmo-
len in beeld komt. Deze molen heeft voor
het laatst op 27 september 1956 water uit-
gemalen... Verdere woorden overbodig. 
Het is zonneklaar dat deze overeenkomst
niets, maar dan ook niets met enige vorm
van gesjoemel, laat staan een neder-
laag, te maken heeft. Het is echt wat de
Engelsen noemen ‘a gentlemen’s agree-
ment’. 

F o t o ’ s

De Rijnlandse Molenstichting wil Molens Rijnland graag opsieren met mooie foto’s in
kleur van molenlandschappen en molens in Rijnland, details van molens enz. Na-
tuurlijk zijn oudere zwart-witfoto’s ook van harte welkom. Wellicht bezit u, of heeft u

zo ooit eens foto’s gemaakt waarvan u zegt: die zouden in een tijdschrift niet misstaan.
Dan willen wij u graag die gelegenheid bieden. Heel graag zelfs, want de collectie(s)
waaruit wij kunnen putten hebben in sommige opzichten ook hun grenzen. Natuurlijk
krijgt u uw foto’s retour. Als u dat niet noodzakelijk vindt dan brengen wij uw foto(’s) on-
der als een welkome uitbreiding in de collectie/archief van de Rijnlandse Molenstichting.
U kunt de foto’s voor dit doel sturen aan de Rijnlandse Molenstichting p/a Moerdijkstraat
39, 2751 BE Moerkapelle, met zo mogelijk de opnamedatum en de vermelding of u de
foto retour wilt ontvangen. Natuurlijk kunnen wij niet garanderen dat uw foto geplaatst
wordt, maar we zullen er wel ons best voor doen.

Verl ies 
met winst
Veel molenliefhebbers zullen het

voorhoofd gefronst hebben toen in
een regionale krant stond dat de

Rijnlandse Molenstichting water in de wijn
deed voor de bescherming van de vrije
wind bij de Doesmolen in Hoogmade in
ruil voor geld. Die bescherming is een
speerpunt in het beleid van de stichting...
en nog steeds! Alleen lag het bij de Does-
molen niet zo simpel. Er moeten daar hui-
zen komen in de Bospolder voor mensen
die moeten wijken voor de HSL. Die huizen
zouden gedeeltelijk binnen de biotoop-
zone, de ‘beschermde’ ruimte voor de
Doesmolen komen, tussen de 200 en de
400 m afstand van de molen. Het pro-
bleem was, dat dit ook mocht; de van
kracht zijnde beschermingszone voor de
Doesmolen was 200 m. Het zou daarom
een moeilijk gevecht worden om de ge-
wenste 400 m vrij te houden. De uitkomst
daarvan was niet voorspelbaar. Daarom
gaven wij er de voorkeur om een voor alle
partijen leefbare oplossing te zoeken. Dat
hield niet in dat wij de belangen van de
Doesmolen en andere uit het oog verlo-
ren. De gemeente Jacobswoude heeft in
feite precies hetzelfde gedaan. Zo zullen
bij de nieuwbouw in het bewuste gebied
de belangen van de molen zo veel als

mogelijk worden ontzien (bebouwing, be-
planting). Verder wordt de molenbe-
schermingszone rond alle molens in de
gemeente uitgebreid van een afstand
van 200 naar 400 meter; dit laatste vol-
gens de richtlijnen van de provincie. Ver-
der wil het gemeentebestuur de ge-
meentelijke onderhoudsbijdrage verho-
gen van 25% van 10.000 naar 25% van
15.000 gulden. De gemeente Jacobs-
woude stelt ook nog eens 325.000 gulden

De Doesmolen bij Hoogmade, mooi en kwetsbaar, zowel als bouwwerk al door zijn om-
geving (foto J.L.J. Tersteeg).

Dit kan op deze planeet alleen maar Rijn-
land zijn: de Laeckermolen aan de Spriet-
laeck (foto J.L.J. Tersteeg).
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Het moderne molenleven

�

Voor het overmaken van uw hulp kunt u
gebruik maken van de bij dit blad inge-
sloten acceptgirokaart. 
Uiteraard kunt ook zonder gebruik 
ervan te maken uw bijdrage storten op
bankrekening no. 5665.47.163 t.n.v. de
Rijnlandse Molenstichting te Voorhout. Al-
leen met uw steun houden we de mo-
lens malend!!!

Dankzij de inzet van velen kunnen mo-
lens in Rijnland draaien tegen een zo
laag en gespreid mogelijk kostenniveau.
Toch moet het allemaal wel betaald
worden. We kunnen dan ook niet zonder
uw steun. 
De minimale donatie voor de 
Rijnlandse Molenstichting 
bedraagt ƒ 40,-. 

Help ons van de
wind te leven!!!

BON

Laat de molens draaien!
Help ons de molens en dus 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.

Ja, laat de molens draaien
� Ik geef mij op als donateur. Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� ƒ 40,- (minimum bijdrage)

� ƒ ........ (door uzelf vast te stellen)

� Ik doe een eenmalige gift aan de Rijnlandse Molenstichting van ƒ.............. 
(door uzelf in te vullen)

� Ik wil misschien sponsor worden van één van de molens van de 
Rijnlandse Molenstichting. Ik ontvang graag meer informatie.

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

Naam: .......................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode: ..................................     Woonplaats:
....................................................................................
Datum: .....................................     Handtekening: ................................................................................

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren, invullen en in envelop versturen naar de:

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

Beeldkwaliteit
Schiedam
Maandag 7 mei vond in molen De Nieuwe Palmboom de
presentatie plaats van een beeldkwaliteitsplan voor de
Schiedamse molens, gedurende de periode 2000-
2010. Molenwereld-columnist WvdL zat er met zijn
gedachten niet helemaal bij…
Het per auto bereiken van De Nieuwe Palmboom
blijkt voor ondergetekende – als niet-Schiedammer –
net zo onmogelijk als het behalen van de maximum-
snelheid op een zwaar beschadigd landweggetje in een
modaal oorlogsgebied. Zonder enige vorm van beweg-
wijzering belandt uw reporter in alle mogelijke stra-
ten en steegjes van de fraaie historische binnenstad,
maar zelfs ‘gewijde grond’ (het straatje van De Vrij-
heid naar de Noord) brengt mij niet naar De Nieuwe
Palmboom. Bij De Noord verrijst een raadselachtig
bouwwerk dat alle autoverkeer richting De Nieuwe
Palmboom – in tegenstelling tot voor enige jaren ge-
leden – volledig onmogelijk maakt. Na ruim 20 mi-
nuten onbedoeld ‘sightseeing’ besluit ik mijn auto
maar buiten de grachten te parkeren en anderhalve ki-
lometer te lopen naar De Nieuwe Palmboom. Daar
vindt op dat moment de presentatie plaats van het
‘beeldkwaliteitsplan 2000-2010’ voor de Schie-
damse molens. Gelukkig betreft het hier een wandel-
route, want per auto zou ik hem iedereen van harte
willen afraden.

Tijdens een persconferentie noteer ik dat ‘de lat erg
hoog is gelegd’ en dat het plan ‘veel kan verbeteren
voor de beleving van het cultuurhistorisch belang van
de molens in combinatie met hun directe omgeving’.
Ook wordt mij duidelijk dat het visueel aspect van
beeldkwaliteit een ‘integratie is tussen van wat er ge-
weest is en wat er nu is’. Mooie woorden, maar op één
of andere manier glijden ze als loze kretologieën van
mijn trommelvlies zonder echt tot mij door te dringen.
Uit het keurig verzorgde persbericht citeer ik ‘De be-
strating en het straatmeubilair zijn niet overal in
goede staat, de verlichting moet worden verbeterd en
ook het boombestand kan worden uitgebreid’ (!). Laat
ik dan hopen dat dit niet geldt voor de omgeving van
De Walvisch, want nog geen half uur geleden be-
landde ik bijna in de Westvest toen ik een poging deed
om een glimp van deze fraai herbouwde molen op te
vangen door de dichte bomenhaag langs het water…
Het twintig pagina’s tellend rapport over het beeld-
kwaliteitsplan ziet er eveneens bijzonder verzorgd uit:
het bevat diverse kleurenfoto’s en er zijn dingen in te
lezen als ‘Er is niet consequent in de rooilijn gebouwd
en ook begrippen als parcelering en individualiteit
zijn in de bebouwing maar incidenteel terug te vin-
den’. Je moet het maar kunnen bedenken…
Dan blijkt de persconferentie plotseling over te zijn.
Ik schrik wakker, koop nog wat nieuwe ansichtkaar-
ten en het onlangs verschenen boek over de fraaie
Schiedamse molens: zonder cynisme, een absolute
aanrader! Ik slenter nog wat door de zonovergoten
Schiedamse binnenstad en probeer mijn eigen cynisme
te verklaren. 
Ooit, als klein ventje, keek ik vol ontzag naar ‘Schie-
dam’: Het was de stad waar ‘het’ allemaal begon ruim
25 jaar geleden en voor mij één van mijn belangrijk-
ste motivaties om beroepsmolenaar te worden. En wat
rest daar nu nog van? Precies: NIETS! De paar ki-
lootjes meel die tegenwoordig in de Schiedamse mo-
lens te koop zijn (in De Nieuwe Palmboom om pre-

cies te zijn en naar verluid is zelfs dat inmiddels af-
gelopen) komen notabene van de meelindustrie. ‘Het
is een hgròte schjande!’ zou Anton Geesink zeggen
en ik kan dit slechts beamen. En dan loop ik hier een
beetje te reporteren voor een ‘beeldkwaliteitsplan’!
Sorry, de redactie van Molenwereld had wellicht toch
beter een andere reporter op pad kunnen sturen…
Na een kwartiertje slenteren meld ik mij op molen
De Vrijheid die volop staat te draaien, voor de prins
uiteraard. Met de jonge molenaar Bas Batenburg (14,
zijn vader, de Schiedamse molenmaker Rob Baten-
burg, heeft zich onlangs maar als vrijwillig molenaar
van deze molen aangemeld want ‘dan draait ‘ie ten-
minste nog eens’) bekijk in de hele molen. Voor de
omschrijving van het interieur twijfel ik tussen de
woorden ‘desillusie’ en ‘afgang’; het is in ieder geval
zondermeer zeer triest dat in deze molen, die ooit het
paradepaardje was van de – hernieuwd – malende
korenmolens in Nederland, nu geen korrel graan meer
te vinden is… Na bijna twee uur ‘bijpraten’ ga ik
naar huis: gelukkig heb ik thuis nog wèl iets te ma-
len..
’s Avonds achter mijn PC doe ik verwoede pogingen
om een verslag te schrijven van de persconferentie over
het ‘beeldkwaliteitsplan’, maar hoezeer ik ook mijn
best doe, er komt helemaal niets in mij op. Pas na de
nodige alcoholica weet ik iets te bedenken dat wellicht
interessant is voor de lezers van dit blad. De eerder
(ook in dit blad) aangekondigde herbouw van molen
De Kameel maakt ook deel uit van het plan, al zal
hier wel een slordige 3,3 miljoen (!) voor op tafel
moeten komen. Van één ding ben ik toch absoluut ze-
ker: Die molen komt er! Dit is namelijk een aspect
waar men in Schiedam wél ongekend goed in is; een
schrale troost…

WvdL 
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Behoud

Veendervijzel

Jan Hofstra

De toestand van de Veendermolen was altijd redelijk, alleen
de kap begon wat gebreken te vertonen en de beide vleugel-
muren van de vijzel waren stukgevroren. Verder had de vijzel
niet veel tasting meer; bij zomerpeil stond het water op het
hart van de vijzel en bij winterpeil nog lager. Bij winterpeil
verzette de molen niet veel water meer en bij verdere peil-
verlagingen zou dat alleen nog maar minder worden.

Restauratieplan

Toen door de Rijnlandse Molenstichting
een herstelplan werd gemaakt, dat onder
meer voorzag in het geheel opnieuw op-
metselen van de muren van de achterwa-
terloop, werd duidelijk dat dit de gelegen-
heid zou zijn om wat aan de tasting van de
vijzel te doen. Met de stichting en monu-
mentenzorg kon overeenstemming wor-
den bereikt over het verlengen van de vij-
zel en de vijzelkom. Tevens werd besloten
om het gewelf boven de vijzel te voorzien
van een betonschaal zodat doorlekkend
regenwater geen kans meer zou krijgen het
metselwerk verder aan te tasten.

In september 1999 werden het gewelf en
de beide vleugelmuren ontgraven. De
“schoorsteen” die op een der foto’s zicht-
baar is, is een hijsgat voor de vijzel. Omdat
een dergelijke voorziening een bron van in-
watering vormt is deze schoorsteen verval-
len en vervangen door een aantal hijs-
ogen, die nu eenvoudig in de betonschaal
verankerd konden worden.

Van een bolle vloer

Nadat de achterwaterloop was droogge-
zet bleek dat de vetleiding onder water
was weggeroest zodat het vetsmeer ap-

De uitgegraven achterwaterloop van de
Veendermolen met de genoemde
‘schoorsteen’.

paraat zodoende jarenlang het vet recht-
streeks in het water heeft gepompt. Deson-
danks bleek het lager nog in orde, alleen
moest de pakking worden vernieuwd. Bij
de Lijkermolen I bleek onlangs hetzelfde
aan de hand te zijn, doch hier was het la-
ger wel versleten. Deze gelaste stalen vijzels
hangen boven in een kogellager, zodat het
onderste glijlager alleen het halve gewicht
van de vijzel hoeft te dragen. De waterdruk
wordt dus door het bovenste lager opge-
nomen. Bij de houten vijzel en zijn geklon-
ken opvolger was het altijd net andersom.
Bij het verdere droog- en schoonmaken
van de achterwaterloop bleek dat de hou-
ten vloer helemaal bol naar boven stond.
Luc Verbij, de molenmaker, dacht dat de
beide muren door de gronddruk naar el-
kaar waren gekomen en dat de vloer
daardoor was uitgeknikt. Ik was bang dat
de ruimte onder de vloer in contact stond
met de boezem, die wel 6 m hoger is gele-
gen en dat de vloer door de waterdruk zo
bol stond. Door een aantal gaten in de
vloer te boren bleek dat, dat niet het geval
was; er spoot geen water omhoog. Na het
verwijderen van de planken werden de
kespen, de balken op de heipalen, zicht-
baar. Met de kraan werd de klei tussen de
kespen ontgraven, althans dat was de be-
doeling. Al snel bleek dat ertussen de kes-
pen heipalen stonden, wat natuurlijk heel
vreemd was, want die horen onder de kes-
pen te zitten.
Bij verdere ontgraving bleek dat er onder
de kespen zelf geen palen stonden en
toen werd duidelijk wat er aan de hand
was: de hele waterloop was met vloer en
kespen van de heipalen geschoven. Om-
dat tegen de laatste kesp een kwelwand
stond kon deze kesp niet zo goed achteruit
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De heipalen staan niet onder maar tus-
sen de kespen. Ook is te zien dat de
damwand scheef naar achteren is ge-
drukt. De gebroken kesp is reeds ver-
wijderd.

De uitloop van het terugloopriool voor
de vijzelklep in de achterwaterloop.

schuiven. Deze kesp is over de damwand
gefloept en daarbij doormidden gebroken
en heeft zo de vloer omhoog geduwd;
vandaar de bolle vloer.

Vijzelklep

Er kwamen nog meer verrassingen boven
water. In de ene muur van de achterwater-
loop bleek een nis te zitten. Bij de hellende
schepraderen in de Bleiswijkse droogmake-
rij had men aanvankelijk in de zijwand van
de opleider een schuif aangebracht, waar-
door men bij te weinig wind de molen aan
de praat kon houden door de belasting
van het scheprad te verminderen. Het af-
gelaten water ging via een gemetseld riool

De nis halverwege de vijzel ten dienste
van de vijzelklep. Verdere sporen zijn
verdwenen achter het beton van de vij-
zelgoot links.

Tekening uit 1850 van de Haagse molenmaker G. Krook van een vijzel met een vij-
zelklep in zijn Theoretisch en practisch molenboek voor ingenieurs, aannemers,
molenmakers en verdere bouwkundigen.

weer naar de achterwaterloop. Het leek er
op dat hier iets dergelijks aanwezig was en
dat bleek ook zo te zijn.  Dit riool heeft een
haakse bocht en gaat dan verder in de
muur naar boven. De afmetingen van het
riool maken een zeer dikke muur noodzake-
lijk, zodat het er op lijkt dat dit riool er al
vanaf de bouw in heeft gezeten.
De vraag was alleen waar dan de schuif of
klep moet hebben gezeten. Oorspronkelijk
had de molen een gemetselde vijzelkom
met een diameter van ongeveer 1.45 m.

De verticale muren staan 1.65 m uit elkaar
zodat de vijzelkom met een sprong van
een 10 cm aan elke zijde overgaat in de
muren. Deze sprong is aan beide zijden be-
kleed met hardsteen. In 1966 heeft men de
vijzelkom kleiner gemaakt door er beton in
aan te brengen. Aan de hoogwaterzijde
heeft men een zogenaamde maalrand
aangebracht zodat de hardstenen rand,
op de bovenste meter na, geheel in de be-
ton is verdwenen. De rand aan de laag-
waterzijde is nog wel geheel zichtbaar om-
dat men daar ruimte moest laten om de vij-
zel aan te kunnen brengen.
De nieuwe vijzel had een diameter van
1.30 m en een beschoepte lengte van 9.90
en kon zowel door een elektromotor als
door windkracht worden aangedreven.

Thans is de motor verwijderd en wordt de
bemaling door een Hertoggemaal verricht,
even ten zuiden van de molen.
Met het aanbrengen van deze vijzel in 1966
is de klep geheel onder de beton verdwe-
nen, doch in het midden van de vijzel is
nog een nis te zien die de voormalige
plaats verraad.
Dit is een plaats die ik nog nooit eerder ge-
zien heb. Bij de molenrompen van de Ze-
venhovense en de Nieuwkoopse droog-
makerij zitten de nissen voor deze kleppen
(of klap zoals men zei) allemaal aan het
begin van de vijzel zodat geen retourriool
nodig is. Ook bij de Googermolen was dit
het geval en bij Krook vinden we het ook
zo. De Stommeermolen te Aalsmeer had
zelf twee klappen, waarvan de bovenste
nog aanwezig was, al was het dan half ver-
roest. Inmiddels is deze molen weer maal-
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vaardig gerestaureerd en ook de beide
klappen zijn daarbij hersteld. Deze molen
blijkt veel profijt van deze voorziening te
hebben.
Ook bij de Stommeermolen zitten deze
klappen bij het begin van de vijzelkom. Dit
lijkt verder ook een logischer plaats dan hal-
verwege, want dan moet het water eerst
nog een behoorlijk eind omhoog worden
gehaald om het vervolgens weer gedeel-
telijk naar beneden te laten lopen; pure
energieverkwisting. Het is wel zo dat indien
het polderwater zo hoog staat dat de klap
onder water komt, hij niet kan werken; dat
zou een reden kunnen zijn om de klap zo
hoog aan te brengen, al is het niet voor te
stellen dat het polderpeil bij de Veender-
molen ooit zo hoog zou komen te staan. 

Het is overigens wel bekend dat de mole-
naars een hekel hadden aan deze klap. Ze
kregen immers maar een vast bedrag per
jaar of er nou veel of weinig gemalen
hoefde te worden. Dat bedrag was veel te
laag om van te leven, dus  moesten  ze er
altijd wat bijdoen. Met de komst van een

klap werd het aantal maaluren veel groter
en de uren bijverdienste evenredig kleiner
en daarbij schoot het natuurlijk niet veel
op. De polderbesturen waren natuurlijk wel
ingenomen met deze voorziening want be-
ter wat of niets.

Bouwput

Naar aanleiding van de vondsten bij de
Veendermolen ben ik eens in het archief
van bij Rijnland gaan neuzen. Er blijkt wel
een bouwbestek, zelfs met een behoorlijk
aantal artikelen, te zijn geweest en er wordt
ook verwezen naar een tekening, maar
beiden zijn bij Rijnland niet meer aanwezig.
Wel zijn er aanwijzingen dat het bij de bouw
niet helemaal goed ging. Bij Rijnland wordt
geklaagd over de onverantwoorde manier
van het maken van een bouwput. Ge-
vreesd wordt voor een dijkdoorbraak. De
opzichter van Rijnland wordt er op af ge-
stuurd en deze heeft een tekening ge-
maakt hoe de bouwput moet worden af-
gedamd. Deze tekening is er nog. Ook is er
een schrijven over de fundering van de vij-
zelkom. Geconstateerd word dat de fun-
dering van de molen hoger is gemaakt
dan die van de vijzelkom, waardoor deze
onderdelen niet goed aan elkaar vast kun-
nen worden gemaakt. Er wordt aangera-
den om de fundering van de vijzelkom met
ijzeren ankers aan de heipalen van de mo-
len vast te zetten. Het is me niet duidelijk of
de opsteller van dit schrijven een vooruit-
ziende blik heeft gehad of dat het afschui-
ven van de palen de aanleiding tot dit
schrijven is geweest. 

Waterloop

In verband met de verlenging van de vijzel
werd eerst een werkvloer gemaakt waarop
de wapening voor de nieuwe waterloop-
vloer kon worden gesteld waarna de

De werkvloer te zien waarop de wape-
ning wordt gesteld. De gaten in de kes-
pen waren voor de paalpennen, die
blijkbaar zijn afgebroken. (links)

De nieuwe (verdiepte) vloer van de wa-
terloop. (midden)

De verlengde vijzelkom; de vijzel zelf
moet nog verlengd worden. (rechts)

Teun Hegeman is bezig met het herstel
van het metselwerk.
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nieuwe (verdiepte) vloer wordt gestort. Alle
palen doen nu weer mee en de gehele
fundering is nu weer ÈÈn geheel. De verlen-
ging van de vijzel was dus achteraf een ge-
lukkige keuze geweest, omdat daardoor
een gebrek aan het licht is gekomen dat
vroeg of laat grote problemen zou hebben
gegeven. 

Na het hard worden van de nieuwe vloer is
de vijzelkom in beton 1,20 m langer ge-
maakt. De taats van de vijzel, die met zes
bouten op de balk van de vijzel vast zat,
werd los geschroefd en naar de vijzelfa-
briek van Spaans in Balk gebracht. Daar
werd een verlengstuk gemaakt waarop
deze taats weer kon worden geschroefd
en tevens werd er aan het verlengstuk een
flens gelast die weer op de kop van de vij-

zelbalk (op de oude boutgaten van de
taats) kon worden geschroefd. Na het vast-
bouten van dit verlengstuk kon het onder-
lager worden gesteld en vastgestort.
Daarna was de  vijzel weer draaibaar en
konden de bladen van de verlenging vast
worden gelast.
Overigens viel de staat van het metselwerk
erg mee. In het oorspronkelijke plan was re-

kening gehouden met het geheel afbre-
ken van de achterwaterloop, maar onder
water bleek het metselwerk nog vrij goed
te zijn.  De rechter vleugelmuur moest wel
vrijwel geheel worden vernieuwd, maar het
overige metselwerk kon weer gerepareerd
worden.  Bij het  op diepte brengen van de
toevoersloot werd de onderzijde van de
beschoeiing zichtbaar, zodat die ook nog
vernieuwd moest worden.  Hiervoor wer-
den ouderwetse palen met daar achter
horizontale damplanken toegepast. De on-
derste planken, die nooit meer boven wa-
ter komen kunnen daarbij  gewoon van vu-
ren worden gemaakt. De palen zijn in de
bodem van de sloot gestempeld zodat de
wanden niet naar elkaar toe kunnen ko-
men. Bij de Waterloosmolen  en de Vrouw
Vennemolen is  deze methode  ook toege-
past en dit blijkt heel goed te werken. 
Op verzoek van de molenaars is  het kroos-
dek wat langer gemaakt, zodat men nu
wat beter om de molen kan komen.  De
staat van het krooshek liet ook te wensen
over en aangezien de nog niet verlengde
vijzel twee kromgebogen schoepen had
bleek hij ook niet alles tegen te houden. Be-
sloten werd om een geheel gesloten kroos-
hek van hout te maken zodat er nooit ie-
mand in de vijzel terechtkan komen. Vooral
op deze molen, waar een zeilschool in is ge-
vestigd, is dit toch wel een voorwaarde.  Op
de bodem van de toevoersloot is een ligger
aangebracht met gaten voor de krooslat-
ten. Deze latten zitten alleen vastge-

schroefd op de bovenste kroosligger. Wan-
neer een lat slecht begint te worden dan
kan hij nu eenvoudig worden vervangen.
Op 21 februari  2000 hebben molenaar
Wim van Velzen en ik voor het eerst proef-
gemalen met de verlengde vijzel. De mo-
len geeft nu zichtbaar meer water. Deson-
danks blijkt de molen nauwelijks meer wind
nodig te hebben. Dit komt voornamelijk
doordat we het onderlager 1,5 cm hoger
hebben gesteld, om aldaar de lekspleet
wat te vergroten. Bij wat grotere snelheden
neemt de vijzel zoveel water mee dat dit
lekverlies niet meetbaar is, maar bij lagere
snelheden worden de vakken minder ge-
vuld, waardoor de belasting afneemt en
de molen beter doordraait.  Voorheen
kwam de molen veel vaker tot stilstand. Op
de Zweilandermolen is dezelfde truc met
succes uitgevoerd; deze molen geeft bijna
evenveel water als met de nog niet ver-
lengde vijzel en heeft ondanks de grotere
opvoerhoogte minder wind nodig dan
voorheen om in bedrijf te komen.
De Veendermolen is klaar voor nog een
aantal peilverlagingen en is nu weer opti-
maal uitgerust voor het bemalen van de
polder. Daar zit ook weer een nadeel aan,
want bij weinig regenval zijn de molenaars
zo uitgemalen. Waar ze vroeger een dag
over deden is nu in een paar uur gedaan.
Maar een molen met een half waterop-
voerwerktuig is maar een halve molen.  Hij is
ook niet bedoeld om mee te spelen maar
om de  adequaat de polder te bemalen.

(Alle foto’s: J. Hofstra)

De nieuwe beschoeiing in opbouw.

De laatste loodjes: het grond werk bij
de beschoeiing van de achterwaterloop.
De stempels aan de bovenzijde van de
wanden zijn slechts tijdelijk.
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Ingrijpende funderingswerken

Oranjemolen 
Vlissingen

Willem Roose

Bij storm weer krijgt de Oranjemolen
de volle laag van opspattend zeewater
te verwerken.

Geen molen in Nederland staat zo dicht aan zee als de Vlis-
singse Oranjemolen. Oorspronkelijk stond de molen binnen-
dijks maar tijdens de dijkverhoging begin jaren ’80 bleek deze

situatie onhoudbaar: er was simpelweg geen ruimte meer tussen
de molen en de zee voor een dijk op deltahoogte. 

 den.

Scheuren

Het was en niet erg elegante, maar wel
werkbare oplossing. Toch begon de romp
na voltooiing van de Deltawerken steeds
meer scheuren te vertonen en het vermoe-
den rees dat de molen scheef zakte. Dat
bleek geen loze veronderstelling: vanaf het
moment dat men is gaan meten (septem-
ber 1985) tot op heden zakte de romp 27
cm uit het lood. Ingrijpende funderings-
werkzaamheden bleken onomkoombaar
alleen rees al snel de vraag ‘Wie gaat dat
betalen?’. De gemeente Vlissingen (eige-
naar van de molen) dacht de kosten te
kunnen verhalen op Rijkswaterstaat. Voor
hen was het duidelijk dat de molen was
gaan zakken als gevolg van de zeer ingrij-
pende deltawerken rond de molen, maar
Rijkswaterstaat was daar minder van over-
tuigd. De wijze waarop de molen is scheef-
gezakt roept inderdaad vraagtekens op.
De molen is destijds (in 1699 volgens de
analen) op het talud van de dijk aan de
zuidzijde gebouwd. Die zuidzijde is daarom
niet gefundeerd; het metselwerk reikt aan
die zijde amper onder het niveau van de
begane grond. Aan de noordzijde bevindt
zich echter wel een gemetselde fundering
van enkele meters diep; het talud van de
dijk lag hier immers veel lager. Het merk-
waardige is echter dat de molen de afge-
lopen 15 jaar naar het noord-westen is ver-

zakt: de zijde waarop de molen juist een
flinke fundering heeft! Juist dit gegeven
zorgde jarenlang voor onenigheid tussen
de gemeente Vlissingen enerzijds en Rijks-
waterstaat anderzijds. De gemeente rede-
neerde dat op het noordwesten enorme
hoeveelheden grond waren gestort op
een plaats waar dit nooit aanwezig was
geweest. Dit zou een enorme grote druk
veroorzaken waardoor de grond zakte en
de molen daarin meenam.

Geregeld

Uiteindelijk werd een schikking getroffen
waarbij Rijkswaterstaat een maximale bij-
drage van  400.000 gulden toezei. De to-
tale kosten van de operatie zijn begroot op
zo’n 850.000 gulden waardoor er voor de
gemeente nog 450.000 gulden overblijft.
Bovendien kwam de Oranjemolen (als
enige molen) in aanmerking voor een kan-
jersubsidie van maarliefst 1.034.000 gulden.
In theorie zou er dus geld over blijven, maar
dat blijkt niet het geval: Ook de molen zelf
moet na de funderingswerken grondig
aangepakt worden. De totale kosten wor-
den geraamd op zo’n 1,8 miljoen (!) gul-
den.
Momenteel heeft de gemeente speciale
toestemming gekregen van Rijkswaterstaat
om aan de fundering van de molen te wer-
ken. Normaliter mag niemand ook maar
één steen uit een dijklichaam verwijderen!
Bij een bezoek aan de molen medio maart

Palenplan voor de nieuwe fundering
-Tekening voor het rechtzetten en op-
vijzelen van de molen. De streeplijnen
geven de oude situatie weer.
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was men volop bezig met het heien van de
palen voor de nieuwe fundering. In totaal
24 palen worden rond de molen geheid.
Omdat deze geheel vrij staat kan dit aan
de buitenomtrek van de romp gebeuren,
waardoor men gemakkelijker werkt en
men een dragende fundering krijgt die bre-
der is dan die van de  romp. In het centrum
zijn nog eens vier extra palen geheid. De
palen zitten 14 meter in de grond en moe-
ten tesamen het totale gewicht van de
molen gaan dragen. Dit gewicht bedraagt
ca. 430 ton! Na de heiwerkzaamheden
wordt een nieuwe gewapende betonvloer
gestort van 66 cm. dikte die als begane
grond gaat dienen. Deze vloer zal schuin
worden gestort, zodanig dat deze na het
rechtzetten zuiver horizontaal zal liggen.
Aan de zuidzijde worden nog eens 14 extra
stalen liggers in de betonvloer aange-
bracht in verband met het ontbreken van
een deugdelijke fundering aan deze zijde.
Als deze werkzaamheden voltooid zijn kan
het werkelijke rechtzetten beginnen (zie te-

Niet – zoals sommigen beweren – ‘in een kuil gezakt’, maar wel sinds begin jaren
’80 in een kuil terechtgekomen tussen twee dijklichamen.

kening). Vier zware draadeinden per hei-
paal trekken dan als het ware de vloer –
met molen – naar boven. Zodra de molen
recht staat, zal hij nog eens twee meter op-
gevijzeld worden, waardoor hij weer keurig
op de kruin van de dijk zal komen te staan.
Uiterlijk voor het einde van de zomer zullen
deze werkzaamheden voltooid moeten
zijn. Hierna zal de molen zelf flink worden
aangepakt. Met name het gescheurde
metselwerk zal grondig worden hersteld.
Vochtdoorlatend metselwerk is bij stenen
molens al een vrij normaal verschijnsel,
maar de Oranjemolen krijgt bij stormweer

Flinke scheur in het metselwerk ontstaan na 1985. Tijdens de werkzaamheden wer-
den (inmiddels weer onzichtbare) sporen aangetroffen van een kleinere, smallere
fundering (geen teerlingen) waardoor men vermoedt dat er voor 1699 een kleinere
bovenkruier (stenen grondzeiler?, achtkant?) ter plaatse heeft gestaan. Dit zou dan –
zeker voor Zeeland – een heel vroege vermelding van een bovenkruier zijn…    

ook nog eens de volle laag van opspat-
tend zeewater te verwerken.
Ook de balken en vloeren dienen grondig
hersteld te worden. Het kruiwerk, de maal-
stenen en het gaande werk zullen opnieuw
afgesteld worden.   
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Behoud

Ex-zetelkruier 
in Mierlo???
Nico Jurgens

Zoals blijkt uit het vorige nummer van de
Molenwereld zijn de eerste stappen gezet
om te komen tot een nieuwe restauratie
van de in zwaar verval verkerende Elderse
Molen in Mierlo. Er zal nog de nodige wind
door de rafelige wieken waaien voor het er
van komt. De foto in de Molenwereld roept
vragen op over het verleden van deze mo-
len.

De kans is ook groot dat deze molen oor-
spronkelijk was uitgevoerd met een zetel-
kruiwerk. Daarom is een (molen-)bouwhis-
torische verkenning eigenlijk dringend om
niet te zeggen eigenlijk dwingend gebo-
den.
De zetelkruier is vooral bekend uit Vlaande-
ren. Plaats en tijdstip van ontstaan zijn voor-
alsnog gehuld in de nevelen van de ge-
schiedenis. Het grensgebied van oostelijk
Noord-Brabant met Belgisch Limburg
vormt-de noordoostelijke uitloper van het
gebied waarin de zetelconstructie voor-
kwam. In Noord- Brabant was de construc-

tie bekend van de molens van Geldrop en
Budel (Meemortel). De constructie is daar
niet meer aanwezig; de aanwijzingen
daarvan zijn uiterst summier en niet gemak-
kelijk te herkennen. Ik ontdekte dat de mo-
len op de Rijt in Luyksgestel eveneens oor-
spronkelijk gebouwd was als zetelkruier; hier
zijn de sporen overtuigend. Een vroegere
medewerker van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg vertelde dat bij de res-
tauratie van de molen van Vlierden in 1970
daar alle sporen van het vroegere zetel-
kruiwerk zorgvuldig werden weggerestau-
reerd. Op basis van fotos vermoed ik dat
de verdwenen molen aan de Postakker in
Eersel ook een zetelkruier is geweest.

Komen en gaan

Het bouwjaar van de Elderse Molen sluit
aan bij dat van de genoemde zetelkruiers,
dat valt in de periode van 1839 tot 1850.
Evenals dat in Luyksgestel en Vlierden het
geval is werd de Elderse Molen gebouwd
als grondzeiler en later verhoogd tot berg-
molen, waarbij de indeling van de molens
dezelfde bleef. In Luyksgestel werd de
vlucht bij de verhoging verkleind van 25,50
m naar 22,95 m. Kennelijk heeft men hier
dezelfde koning gebruikt die oorspronkelijk
met zijn taatspot op de vloer van de steen-

zolder stond, en die bij de verhoging op de
toen aangebrachte draagbalk geplaatst
waardoor de romp niet evenveel ver-
hoogd kon worden als de hoogte van de
molenberg. Misschien is dat in Vlierden en
Mierlo ook gebeurd; deze hebben een re-
latief kleine vlucht. En evenals in Luyksge-
stel en Vlierden werd in Mierlo kennelijk ge-
lijktijdig met de verhoging een andere kap
geplaatst. De molen van Budel kreeg in
1919 een andere kap die afkomstig was uit
Leeuwarden, vermoedelijk van koren- en
pelmolen Het Lam. Blijkbaar was er bij al
deze zetelkruiers een reden om de oude
kap niet meer te gebruiken, ofschoon die
op dat tijdstip nog niet versleten kon zijn. De
reden was waarschijnlijk dat een zetelkap
gewoonlijk te kort is om deze te kunnen
ombouwen naar een kap op rollen.
1k heb de Elderse Molen nooit bezocht en
moet mijn conclusies trekken op basis van
kenmerken aan de buitenzijde. Als de kap
afkomstig zou zijn van een andere molen
kunnen er alleen sporen van een zetelcon-
structie te vinden zijn in romp en balklagen.
Om de molengeschiedenis de eer te doen
die zij verdient zou een zorgvuldig onder-
zoek hier alleszins op zijn plaats is.

Zetelkap naar de constructie zoals die in Liuyksgestel is geweest. De kap draaide op
een identieke, gespiegelde, constructie in de romp (tekening Nico Jurgens).

De Elderse molen zoals hij er nu bij
staat, foto 12 mei 2001.



De molen van Onnen
bij de in bedrijfsstelling
in 1928. De molen is
verdekkerd, maar de
zelfzwichting ontbreekt
nog. Dekker was daar
op tegen en vond dat
bij zijn systeem zeilen
hoorden. Vanuit Gronin-
gen heeft men hem we-
ten te overtuigen (Van
der Veen?) dat hij dit
niet kon maken en zo
kreeg de molen drie
jaar later, in 1931, weer
zelfzwichting. De mo-
len in Onnen was een
der eerste, waarschijn-
lijk zelfs de allereerste

met ‘echte’ dekkerwieken. De molen in
Waardenburg was het zeker niet (foto
coll. jsb)
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Natuur- en molenwinst 

in Onnen H. Noot

In april 2000 is gestart met het restaureren van poldermolen
De Biks te Onnen, gelegen langs het Drents Diep in de 

Onnerpolder. (zie Molenwereld 2000-12-259). 
Deze werkzaamheden zullen zoals gemeld in 

juni 2001 zijn afgerond. 

In het kader van de realisatie van de doel-
stellingen die in het Intregaal Ontwikkelings-
plan Beekdal Hunzedal (Gorechtdeel)
(Dienst Landelijk Gebied, juni 2000) zijn aan-
gegeven, zal molen De Biks een rol gaan
spelen in het kader van de verdrogingbe-
strijding c.q. het realiseren van een zo na-
tuurlijk mogelijk peilbeheer in de zoge-
noemde zomerpolders die in een zone
langs het Drents Diep in de Oostpolder en
de Onnerpolder worden gerealiseerd. Hier-
door zal de milieukwaliteit in de omgeving
van De Biks i.c. de toekomstige natuurge-
bieden in het Hunzedal verbeteren.
Door de bemaling van het gebied voor
een deel afhankelijk te laten zijn van wind-
kracht zullen ook de fluctuaties (schomme-
lingen) in de waterstanden meer van de
natuur afhankelijk zijn. De gebruiksfunctie in
de aangegeven zomerpolders is in de hui-
dige situatie landbouw. In de plansituatie
wordt de functie natuur waarbij wordt ge-
streefd naar de ontwikkeling van eutrofe
(voedselrijke) overstromingsgraslanden
met grote zeggenvegetaties, rietlanden en
lokaal dotterbloemhooilanden. De zomer-
polders vervullen een belangrijke functie
als foerageergebied. Daarnaast dragen
de zomerpolders in de zomer bij in de zui-
vering van ingelaten water uit het Zuidlaar-
dermeer. De in te richten polders kunnen
daarnaast een rol spelen in de berging van
water en het vast houden van gebiedsei-
gen water.

Waterbeheersing

Om de doelstellingen te kunnen realiseren
zal de huidige, op de landbouw afge-
stemde, waterbeheersing in het gebied in-
grijpend dienen te worden gewijzigd. In de
winter wordt gestreefd naar inundatie van
het gebied met hoge waterstanden. On-
der invloed van de neerslagverdeling met
de afvoerdynamiek van de Hunze zal de
waterstand fluctueren waarbij de waters-
tand tot een vastgesteld minimumniveau
kan uitzakken. Vanaf het voorjaar zullen de
waterstanden geleidelijk uitzakken waarbij
de percelen in de zomer zullen droogval-
len. Het open water zal zich voornamelijk
beperken tot slenken en natuurlijke laag-
ten. Door middel van waterinlaat vanuit
het Zuidlaardermeer kan het minimum ni-
veau worden gehandhaafd. Om dat te
kunnen realiseren zullen inlaten en nieuwe
verbindende watergangen dienen te wor-
den aangelegd.
Daarnaast zal in het kader van de uitvoe-
ring van het Herinrichtingsplan Haren een
nieuw gemaal gebouwd worden in op-
dracht van de Herinrichtingcommissie. Het
nieuwe gemaal is gelegen langs het Drents
Diep, enkele honderden meters ten zuiden

van molen De Biks. Het waterschap Hunze
en Aa’s neemt het gerealiseerde gemaal
in eigendom, beheer en onderhoud over.
Het waterschapsgemaal dat thans aanwe-
zig is in De Biks zal zijn functie voor de wa-
terhuishouding verliezen. Bedoeling is im-
mers dat de aangepaste molen en het
nieuwe gemaal gezamenlijk voor een
goede bemaling kunnen zorgen. Daarbij
zal de molen dit op een natuurlijke wijze,
via windkracht gaan verrichten. De (func-
tie van de) molen past goed in dit gebied,
dat verder wordt ontwikkeld tot een na-
tuurgebied. 

De Biks in Onnen, bij het aanbrengen
van de nieuwe verdekkering, 27 maart
2001. De in 1928 aangebrachte verdek-
kering werd bij een restauratie in 1969
verwijderd en tien jaar later weer aan-
gebracht.
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Biologische Bakkerij “Het Zonnelied” zoekt voor haar
maalderij een MOLENAAR
Van deze molenaar wordt verwacht dat na een inwerkperiode de werkzaamhe-
den in de maalderij zelfstandig worden uitgevoerd.
De maalderij heeft een dubbele maalstoel en maalt voor de bakkerij alle
meelsoorten van tarwe. De bakkerij is gevestigd op het erf van biologische
boerderij Zonnehoeve in Flevoland.

Op termijn zijn er mogelijkheden de maalderij zelfstandig te exploiteren.
Ook assistent molenaars die zich willen ontwikkelen tot zelfstandig 
molenaar worden uitgenodigd te reageren.

Telefonische of schriftelijke 
reacties naar:

Bakkerij “Het Zonnelied”
Koos Keune / Priempad 6 
3896 LJ / Zeewolde
Tel. 036 5228663

Restauratie molen

De op dit moment in uitvoering zijnde res-
tauratie is voldoende om de molen onder
normale omstandigheden te laten draaien.
Uitgaande van intensiever gebruik van de
molen waarbij daadwerkelijk grotere hoe-
veelheden water worden verzet is het ge-
wenst een aanvullende restauratie uit te
voeren. Het totale project is in een aantal
onderdelen uit te splitsen:
De verbetering van het bouwkundige ge-
deelte van de bovenbouw van de molen,
o.a. vervangen/vernieuwen van de gepot-
dekselde kapbedekking, nieuwe spruiten
en schoren, vaste bezaanstok t.b.v. het

zelfzwichtingsmechanisme, kruiring, en de
penbalk.
Werkzaamheden ten behoeve van de toe-
gankelijkheid en veiligheid van het publiek,
waaronder een geheel nieuw hekwerk
rondom de molen conform de nieuwe
ARBO voorschriften.
Werkzaamheden in en onder water aan de
instroomzijde en de inspectie van en even-
tueel onderhoud aan de schroefpompen
met bijbehorende aandrijving. Deze kun-
nen starten als het nieuw te bouwen ge-
maal gereed is en kunnen medio 2002 af-
gerond zijn. Voor bovenstaande aanvul-
lende werkzaamheden heeft de provincie
Groningen een bijdrage toegezegd uit de

z.g.n. Bijdrageregeling Gebiedsgericht Mi-
lieubeleid (125.000 gulden) en het provinci-
aal budget verdrogingbestrijding (33.000
gulden). Voor de toeristische ontwikkeling
van het gebied, zal de molen in de toe-
komst beter bereikbaar zijn. Thans is de mo-
len alleen via een onverharde weg (de
Noorderhooidijk) te bereiken vanuit de
plaats Onnen. In het Herinrichtingsplan Ha-
ren is rekening gehouden met de aanleg
van een fietspad vanuit de wijk Oosterhaar
in het dorp Haren richting de molen.

(Met dank aan Molenstichting Gorecht)
De schinkels voor de nieuwe verdekke-
ring op De Biks in Onnen, 5 maart
2001.
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ZoekerZoeker

De ‘Zoeker’ uit het aprilnummer heeft in-
middels een tweetal reacties opgeleverd.
Zowel Erwin Esselink als Willem Roose den-
ken dat het de nog bestaande molen van
Domburg is, waarbij de heer Esselink ver-
moedt dat de foto genomen is vanuit de
kerktoren. De omgeving van de molen is in-
grijpend veranderd: toen stond de molen
vrijwel vlak op de wind! 
Bart Slooten uit Koedijk reageert uitvoerig
en grondig op de ‘Zoeker’ uit Molenwereld
2001-5. Hij schrijft:

‘De redacteur had het bij het goede eind:
de Zoeker in het afgelopen nummer (5)
moet je zoeken in Noord-Holland. Ogen-
schijnlijk zou je in eerste instantie denken
aan Friesland, dat immers zoveel van der-
gelijke ‘halve’ molentjes heeft gekend.
Maar vergis je niet: ook Noord-Holland heb-
ben er tientallen gestaan, en daarbij wor-
den de echte kleintjes, de zgn. weidemo-
lentjes, nog niet meegerekend.
Deze kleinere watermolens waren vooral te
zoeken in oostelijk West-Friesland, waar vele
al of niet particuliere onderbemalingen
voorkwamen. Vooral de polder De Vier
Noorder Koggen heeft er vele gekend.
Deze vaarpolder kon niet ongestraft het
peil verlagen, daar dan de vaargelegen-
heid in gevaar zou komen. Bijna alle agra-
riërs in het oostelijk deel van deze uitge-
strekte polder hadden een vaarbedrijf: al-
les ging per schuit, waaraan pas in de jaren
’70 een einde is gekomen door een groot-
schalige ruilverkaveling.
Nu had deze polder veel ongelijkliggend
land in zich verenigd en reeds in de 16e

eeuw was er onenigheid of bepaalde de-
len zich nu mochten afsplitsen met een ei-
gen bemaling of niet. Het bestuur heeft dat
lange tijd weten te keren of althans in te
dammen, maar de gang kwam erin vanaf
1851, met de vervanging van de mole-
nakte van 1819 (die een voorganger had
van 1537) door een nieuwe keur, die de
strenge verbodsbepalingen tot afzonder-
lijke bemaling ophief en afkading regle-

menteerde.
Zoals gezegd, enkele tientallen hebben er
in die omgeving gestaan. Het onderhavige
molentje stond aan de Gouw (het water
op de voorgrond) onder Hauwert. De foto
is zo te zien aan de kleding genomen in de
jaren ’20. Het gezelschap beweegt zich
voor die tijd op uiterst moderne wijze voort,
gezien de buitenboordpetroleummotor
aan het schuitje, dat gezien de witte kleur
duidelijk gebouwd is en gebruikt wordt als
pleziervaartuigje. De werkschuiten waren
immer geheel geteerd, waarbij de (latere)
ijzeren exemplaren voorzien werden van
een rode of soms groene rand.
Welke molen is het nu precies? De originele
foto geeft nog een detail dat op de afge-
drukte niet te zien is, nl. een windmotor aan
de horizon.
Bezien we nu welke polders in de jaren
twintig nog een molen hadden in die buurt,
dan komen we bij de Sluispolder onder
Hauwert en zijn buurpolder De Vereenig-
den. Uitgaande van de situering van de

windmotor zou dit dan de molen van de
Sluispolder moeten zijn. De foto is dan ge-
nomen in noordoostelijke richting. Op het
origineel is links van de molen aan de hori-
zon een kerktoren zichtbaar: de Sint-We-
renfriduskerk van Wervershoof. De windmo-
tor is dan die van polder Het Veldhuis onder
Oostwoud. De stolpboerderijen rechts van
de molen staan aan de Notweg, beter be-
kend als  “de zak van Hauwert”, een inder-
tijd  op de vaarpolder doodlopende straat,
die echter in het kader van de al ge-
noemde ruilverkaveling is doorgetrokken
tot Wervershoof. Ofschoon behorend tot
het dorp Hauwert (toen gemeente Nibbix-
woud) vielen de laatste huizen aan deze
weg onder de gemeente Wervershoof.
De Sluispolder was 143 ha, maar de op-
voerhoogte bedroeg in de winter slechts 37
cm en ’s zomers 10 cm meer. De molen
heeft de hulp gehad van een ruwolievijzel-
gemaaltje van 12 kW. Later is de molen ver-
vangen door een (nog bestaande) Ameri-
kaanse windmotor.
Hopelijk is men zo weer wat wijzer gewor-
den.’

Dat laatste is zeker het geval! Verder heb-
ben ook de heren Broerse uit Wormer, Pee-
reboom uit Wervershoof en Theo de Rooij
uit Werkendam de molen als een molen bij
Hauwert herkend. Hans Roest uit Sassen-
heim uit de veronderstelling dat het wel
eens kon gaan om de molen van de Mot-
tigerpolder op de grens van Voorhout en
Sassenheim, klein en eveneens betimmerd
met horizontale delen; in ieder geval voor
Zuid-Holland een merkwaardige molen.

Hierbij de volgende ‘Zoeker’: een wipmolen,
aan het model te zien, hoogstwaarschijnlijk
in Rijnland, heel misschien in Utrecht. Wie
geeft deze molen zijn identiteit?

Reacties a.u.b. te richten aan de redactie
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: jsbakker@cistron.nl

In de buurt van Hauwert, ook aan de Gouw, stond deze kleinere molen voor een
particuliere onderbemaling. De weg op de achtergrond zou dan de Heemraad Wit-
weg zijn. In de verte is een half afgezaagde romp te zien en in het verschiet aan de
andere kant van de weg nog een molentje: dat van de Sluispolder, de ‘Zoeker’ uit
het meinummer dus.
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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

Bos
Almkerk 0183-401218

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

De Gelder Favier B.V.
Tricht 0183-353508

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-401671

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver VOF
Middenbeemster 0299-683743

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

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

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

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers



‘t Betere Werk

Herbouw 
Veendermolen
De heer S.J. van der Willik uit Oude Wete-
ring reageert op de foto van de herbouw
van de Veendermolen in 1934 in Molen-
wereld 2001-3-81. De man links op de stel-
ling is niet Koos Strijk, maar Koos Jansen,
zoon van metselaar Jan Jansen. In aan-
vulling hierop deelt de heer Van der Willik
mee dat het schilderwerk aan de nieuwe
molen is uitgevoerd door schilder Freek
Otte. Van der Willik is in 1925 nog in de
oude Veendermolen geboren, waar zijn
vader Jan, geboren in 1877 molenaar
was. Hij heeft als kind de herbouw in 1934
meegemaakt. Zo werden de stenen voor
het metselen van de romp in manden op-
gehesen. Op die manier heeft hij zelf ook
een luchtreis gemaakt.
Vader Van der Willik verdiende op de mo-
len 300 gulden per jaar. Toen de molen in
1934 klaar was had hij er geen zin in om
voor dat bedrag ‘weer achter de staart
te staan’ en nam zijn ontslag per 1 de-
cember 1934. Zijn oudste zoon, ook een
Jan, wilde hem wel opvolgen, maar kon
het met het polderbestuur niet eens wor-
den over de beloning. Toen is de molen
korte tijd bemalen door C. van Rijn terwijl
in 1935 een Kraan tot molenaar wordt be-
noemd, terwijl in 1949 Leen van den Berg
de molen gaat bemalen.

‘t Betere Werk Veendermole-
naars
Vrijwillig molenaar Pieter den Haan reageert op het artikel over zijn molen in
Molenwereld 2001-3. Hij bemaalt deze molen nu al weer bijna dertien jaar en
schrijft:
‘Dat ik al zo lang met die molen kan malen, en dat ik daar zo door ben ge-
grepen komt voor een heel belangrijk deel door Willem van Velzen, die mijn
belangstelling vanaf het eerste moment heeft gestimuleerd en die mij ge-
weldig heeft geholpen, ook door mij werkelijk helemaal de vrijheid te geven
op ‘zijn’ molen. Dat is nog zo, en dat is iets dat je toch niet veel met twee mo-
lenaars op een molen tegenkomt. Onze samenwerking is voortreffelijk, en dat
dank ik aan Willem, die in de loop van de jaren dat hij nu met de Veender
maalt, vanaf 1978, heel veel aan en voor de molen heeft gedaan, zonder
daar ooit aandacht voor te vragen en te krijgen. Ik ben Willem dus niet op-

De opbouw van de Veendermolen in 1934
(foto Vereniging De Hollandsche Mo-
len/Stichting Molendocumentatie).

H.J.A van Vugt Molensteenfabriek
Zomereik 10  5682 HH Best (NL)
Tel\Fax: (+31) (0) 499-395454

MOLENSTENEN
Molensteenfabriek Van Vugt levert u 
naar keuze massieve maalstenen of 
stenen met een zachte uitslag. Ze worden 
vakkundig afgewerkt, prima gescherpt 
en goed onder de rij gebracht.

Wij kunnen u ook van dienst zijn met:

� nieuwe Duitse blauwe stenen;
� kunst- en sierstenen;
� het scherpen van molenstenen;
�deskundige informatie.

Bel voor inlichtingen vrijblijvend met:




