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Redactioneel

Dit nummer is grotendeels gewijd aan één Vlaamse poldermolen

en wel aan de Grote Molen van de Moere bij Meetkerke onder de

rook van Brugge. Deze schepradmolen is in allerlei opzichten een

unicum, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in vergelijking met de-

zelfde soort Nederlandse molens. In dit nummer treft u de eerste af-

levering van het artikel aan, waarin vooral wordt ingegaan op dat

bijzondere karakter, in de tweede de lotgevallen van de molen na

de oorlog. Het is niet gebruikelijk om in Molenwereld zo uitvoerig stil

te staan bij en zo diep in te gaan op één buitenlandse molen, maar

voor deze bijzondere molen meenden we toch een uitzondering te

moeten maken. Daar komt bij dat deze molen voor de bewoners

van de zuidelijke provincies dichter bij huis is dan bijvoorbeeld een

molen in Groningen. De restauratie van de Grote Molen is inmiddels

in gang gezet en we hopen dat deze voor het geheel van de Lage

Landen unieke molen binnenkort de plaats krijgt die hij verdient.

JSB
Afsluitdatum van de kopij voor het meinummer van de Molenwe-

reld: 8 april 2005.

Bij de omslag voorzijde: de Grote Molen van de polder De Moere
bij het West-Vlaamse Meetkerke ademt nu nog de sfeer van verval
en verrotting. Inmiddels is het startsein voor de restauratie gegeven
en gaat de molen hopelijk een betere toekomst tegemoet (foto
Lieven Denewet).

Bij de omslag achterzijde: de molen De Windhond in Woerden
maalt met zijn nieuwe roeden. De in 1755 gebouwde molen staat
op een molenberg die op zijn beurt weer op een restant van de
oude vestingwal ligt. Daardoor lijkt de molen, zeker op een 
afstand veel hoger dan hij in werkelijkheid is. Voor veel molenlief-
hebbers ‘met een verleden’ zal deze molen altijd de ‘Molen van
Hoogendoorn’ zijn en blijven, een wel heel bijzondere twee-een-
heid. In het pakhuis op de voorgrond ligt een 20 pk Crossley
stadsgasmotor welke een dubbele maalstoel aandrijft. Als men op
een winteravond de motor startte dan zoog de molen zoveel gas
weg dat in de huizen naast de molen de gaslampen even aanzien-
lijk minder licht gaven. 
Toen deze motor kwam waren motoren zeker bij de oudere 
generatie geen gemeengoed. Toen Hoogendoorn een eeuw geleden
deze motor kocht zei een oude naburige molenaarsknecht dan
ook: ‘Zo hebben jullie ook een remontoir (soort horloge) gekocht!’
(foto J. Vendrig).
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Bescherming molenrompen 
(vervolg)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg
is bezig met een selectieproces voor het
op de rijksmonumentenlijst plaatsen van
waardevolle molenrestanten. Zoals in de
voorgaande nummers van Molenwereld
al was te lezen, worden deze plannen
soms met gemengde gevoelens maar
vaak ook positief ontvangen. In het voor-
jaar van 2004 adviseerde de monumen-
tencommissie van de gemeente Zederik
over mogelijke aanwijzing van de molen-
restanten te Lexmond en Meerkerk. Ten
aanzien van De Plukkopmolen in eerstge-
noemde plaats werd negatief geadvi-
seerd. De Quakernaakse Molen te Meer-
kerk had volgens de commissie wel vol-
doende monumentale waarde om een
positief advies uit te brengen (Molenwe-
reld 2004-6-219). De gemeente Zederik
bracht een procedure op gang waarin
alle betrokkenen gehoord werden, de ei-
genaren en/of bewoners en de monu-
mentencommissie voorop. In beide ge-
vallen zijn de eigenaars het niet eens met
aanwijzing tot rijksmonument. Voor de ei-
genaar van de molen te Meerkerk was
de situatie aanleiding een bouwtech-
nisch onderzoek uit te laten voeren. Dit
heeft aangeduid dat restauratie van de
molen technisch en financieel nagenoeg
onhaalbaar is. Van de molen te Lexmond
werd de monumentale waarde al eerder
ontkent, een advies dat werd onder-
schreven door de monumentencommis-
sie. Het advies van de gemeenteraad
aan de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg is in beide gevallen negatief. Dit
heeft de gemeenteraad op 28 februari
unaniem besloten, overwegende alle ar-
gumenten die ter tafel lagen. Een nega-
tief advies van de gemeente is nog geen
garantie tot honorering hiervan. Zo gaf
de gemeenteraad van Leerdam, over-

eenkomstig de wens van de eigenaar,
een negatief advies over de Achtermo-
len van Ter Leede te Leerdam (Molenwe-
reld 2004-2-36). De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg heeft het advies naast
zich neergelegd en de resten van de
Leerdamse wipwatermolen toch aange-
merkt als rijksmonument. 

Onderscheiding 2005 Stichting
De Overijsselse Molen

In 2003 heeft de Stichting De Overijsselse
Molen ter gelegenheid van de viering
van het 50-jarig jubileum de ‘Strijder voor
Molens’ - onderscheiding ingesteld. Het
stichtingsbestuur wil deze onderscheiding
elke twee jaar toekennen aan een per-
soon, vereniging, instantie, onderneming,
organisatie of overheidsinstelling die zich
naar de mening van een daarvoor speci-
aal in het leven geroepen jury gedu-
rende de voorafgaande jaren bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor het be-
houd van Overijsselse molens als cultu-
reel-industrieel erfgoed. Dat kan door
voorwaarden scheppend bezig te zijn
geweest dan wel in de praktische uitvoe-
ring zich te hebben ingespannen.
De jury voor deze SOM -onderscheiding

bestaat uit voorzitter Peter van der Molen
uit Almelo (bestuurslid SOM), Sjaak Poot
uit Kampen (Gilde van Vrijwillig Mole-
naars afd. Overijssel) en Harry Zandber-
gen uit Zwolle (oud recreatieconsulent
provincie Ovenijssel).
Voor de onderscheiding in 2005 heeft in
principe iedereen de vrijheid een kandi-
daat uit de provincie Overijssel voor te
dragen. In de voordracht dient aange-
geven te worden waarom de kandidaat
geacht wordt voor deze onderscheiding
in aanmerking te komen. De jury zal bij de
beoordeling van de voordrachten vooral
letten op de mate van vrijwilligheid die
de kandidaat heeft ingebracht. Dat
houdt in dat zelfs een organisatie, onder-
neming, sponsor of overheidsinstelling
voorgedragen kan worden wanneer
deze meer heeft gedaan dan redelijker-
wijs verwacht mocht worden. Kandida-
ten hoeven derhalve niet noodzakelijker-
wijs zelf als vrijwillig molenaar actief te
zijn.
Kandidaten kunnen schriftelijk dan wel
per e-mail tot en met 2 mei 2005 worden
aangemeld bij de voorzitter van de jury:
Peter van der Molen, Begoniastraat 17,
7601 AA Almelo, tel./ fax. 0546-824959.
E-mail: eurocamping-molen@hetnet.nl
Stichting De Overijsselse Molen.

De Plukkopmolen onder Lexmond, gemeente Zederik, geen monumentwaarde? 
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Eindelijk start bouw permanente
expositie De Weert te Meppel

Molen De Weert aan de Weerdstraat te
Meppel dateert uit 1807. In de loop der
jaren raakte de molen in verval en bleef
uiteindelijk alleen de onderbouw over.
Dankzij Stichting Molen De Weert is de
herbouw van molen De Weert in 1998 af-
gerond. De Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg, die vanaf het begin nauw
betrokken is geweest bij de wederop-
bouw, plaatste de molen in 2003 op de
rijksmonumentenlijst. Het terrein rond De
Weert in Meppel wordt dit voorjaar inge-
richt met een permanente expositie. Met
steun van Grontmij Drenthe werkt het be-
stuur van stichting al ongeveer twee jaar
aan het plan (Molenwereld 2004-3-124).
Aan het riviertje de Reest, nabij de Eek-
horstbrug, komen onder andere dertien
grote, stalen panelen met informatie
over alle type molens die er in Nederland
zijn. Voorzitter Voogd is blij dat alle hinder-
nissen (wijziging bestemmingsplan, bouw-
aanvraag en financiering) eindelijk zijn
genomen en dat het licht op groen staat.
De plannen komen de levendigheid in en
rond de molen ten goede. Voor de uit-
voering van het plan is 55.000 euro be-
schikbaar. De stichting heeft subsidie ge-
kregen van onder meer het Recreatie-
schap Drenthe, het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, de gemeente Meppel en het
plaatselijke Waarborgfonds. Begin mei
gaat het plaatselijke werkvoorziening-
schap Reestmond aan de slag met de
werkzaamheden. Voor de zomervakantie
is het expositieterrein gereed.

In Zwolle kan een balletje raar
rollen 

De bouw van het stadion voor FC Zwolle
was een van de uitzonderingen op de in-
middels vastgelegde uitgangspunten ten
aanzien van nieuwbouw binnen de mo-
lenbiotoopzone (Molenwereld 2004-10-
325). Op 6 september 2004 keurde de ge-
meente de bouw van dit stadion goed,
doch nieuwe ontwikkelingen dreigen de
molen mogelijk (voorlopig) ten goede teMolen De Weert in Meppel (foto H. Noot, 23 augustus 2003).

Fraaie monumentale molen
“De Vier Winden” met een sfeervolle, geheel in oude Zeeuwse stijl, 

gebouwde (nieuwbouw) woning met schuur en royale tuin. Opp. 1.090 m2. 
Ind.: Entree; slaap-/ werkkamer; sfeervolle woonkamer; open keuken; 
zij-entree/bijkeuken; toiletruimte; stenen schuur; molen en tuin rondom.

Verd.: Royale overloop; 4 slaapkamers en badkamer. 

Prijs: 398.000,= k.k.
Voor informatie Meeùs Makelaars (0164) 28 48 28 of

www.meeus.com
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Oliemolen De Passiebloem een slordige eeuw geleden met het naambord aan de
Vechtkant, net boven het raam tegenover de brug. Het meeste verkeer ging immers
per schip; nu over de weg...

komen. Als essentieel onderdeel in de ex-
ploitatieplannen van het nieuwe stadion
was voorzien in de bouw van een gokhal,
waarin ruimte voor 400 speelplaatsen. Op
2 maart 2005 heeft de Zwolse bevolking
via een referendum hun wensen hierom-
trent kenbaar kunnen maken. De uit-
komst van het referendum is door de ge-
meenteraad met 33 tegen 5 stemmen
overgenomen. Hierdoor wordt het op 6
september genomen besluit terugge-
draaid. FC Zwolle overweegt schade-
claims, wanneer de bouw uiteindelijk he-
lemaal niet door zou gaan. Op eigen ver-
zoek ligt de bal nu echter bij het College
van B&W. De gemeenteraad heeft het
College van B&W twee maanden de tijd
gegeven met een alternatief voorstel te
komen. De consequenties voor molen De
Passiebloem zijn dus nog niet duidelijk.

Strijdvaardige Stichting De 
Oostermolen 

Alle recente verwikkelingen rond De
Oostermolen te Nijkerk hebben de Stich-
ting De Oostermolen opnieuw strijdlustig
gemaakt. Het onderzoek onder de be-
volking en de toezeggingen door L. Har-
ding worden gevolgd door een schrijven
van de stichting aan alle politieke par-
tijen. In deze brief verwijt de stichting de
Nijkerkse politiek van kiezersbedrog. Het
akkoord gaan met de sloop is niet con-
form de inhoud van het verkiezingspro-
gramma van diverse partijen. In een
aantal van die programma’s is namelijk
aangegeven dat gepleit zou worden
voor behoud van alle cultuurhistorische
monumenten op het Molenplein. De
stichting vraagt in haar open brief op-
nieuw de standpunten te heroverwegen.
De stichting gaat nog een stapje verder
door te stellen dat zelfs een draaiende
Oostermolen tot de mogelijkheden zou

moeten behoren. Zeker nu L. Harding
heeft aangeboden om de molenromp
over te nemen van projectontwikkelaar
Aprisco (Molenwereld 2005-3-78). Daar-
naast geeft Harding aan ook de beno-
digde middelen voor restauratie, circa
800.000 euro, bij elkaar te kunnen bren-
gen. Stichting De Oostermolen vindt het
onaanvaardbaar dat de molen niet ver-
kocht maar wel gesloopt kan worden. De
stichting vult daarbij aan dat het een
plicht is van de gemeente als volksverte-
genwoordiger naar haar burgers en wen-
sen te luisteren. De gemeente is opnieuw
aan zet om de patstelling mogelijk te
doorbreken. 

Daams’ molen te Vaassen 
middelpunt in juridische 
procedure

In het centrumplan van Vaassen zijn uit-
gangspunten opgenomen betreffende
de bouw in de nabije omgeving van
Daams’ molen. Volgens de Vereniging
Vrienden van Daams’ Molen zijn de crite-
ria echter te ruim genomen. Zij heeft de
gemeente dan ook verzocht de criteria
aan te scherpen (Molenwereld 2005-1-
7/8). De vereniging krijgt hierbij onver-
wachte steun van enkele boze bewoners
uit de Torenstraat in het centrum van
Vaassen. Het betreft een dispuut ten aan-
zien van een al gerealiseerd winkel- en
appartementencomplex. De bewoners
zijn naar de rechter gestapt omdat be-
doelde complexen op de hoek Marijke-
straat/Dorpsstraat volgens hen de molen-
biotoop geweld aan doen. Feitelijk speelt
er meer achter het bezwaar. De Vaasse-
naren voeren al meer dan zeven jaar
strijd tegen de appartementen en de
hekjes op het dakterras van het winkel-
complex. In die zeven jaar behaalden de
bezwaar makende en procederende

Vaassenaren op bijna alle punten juri-
disch bakzeil. Zo voerde men strijd over
de kapvergunning, de bouwtekeningen
en het bestemmingsplan. Ze vinden dat
projectontwikkelaars meer rekening
moeten houden met de bewoners van
het dorp. De bewoners doen hun beklag
echter vooral vanwege het feit dat men
nimmer financiële compensatie heeft
gehad voor de waardevermindering van
hun panden. Op de plek van het voor-
malige politiebureau zijn twaalf apparte-
menten en twee winkels verrezen, een
voorbeeld van relatief kleinschalige in-
breiding in de kern van het Veluwse dorp.
De molen is nu de inzet van het proces,
waarbij de bewoners alsnog het gelijk
aan hun zijde willen krijgen. Wellicht heeft
de uitspraak gevolgen voor het vige-
rende bestemmingsplan en de hoogte
van toekomstige bebouwing. Wanneer
dat zo is, dan vaart de vereniging daar
wel bij. 

Biotoopverbetering bij De Vlijt te
Wapenveld 

Korenmolen De Vlijt te Wapenveld is weer
zichtbaar aanwezig. De opgaande be-
groeiing aan de Groteweg benam al
lange tijd het zicht op deze beltmolen.
Medewerkers van de Agrarische Natuur-

Ansichtkaart van de Oostermolen 
omstreeks 1900 van molenaar Jan van
Doorn voor zijn bedrijf. Zo zouden
toch velen in Nijkerk het liefst de 
molen terug willen zien. 
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vereniging Veluwe-IJsselstroom hebben
eind februari rigoureus huisgehouden in
de bomen en struiken nabij de molen.
Door het niet plegen van groenonder-
houd zijn de bomen de afgelopen jaren
veel te groot geworden. Wanneer de bo-
men in bloei stonden ging de molen vol-
ledig schuil achter het groen. Vooral ber-
ken en grove dennen zijn verwijderd,
maar in het voorjaar krijgen de stronken
weer kans om uit te groeien. Het initiatief
voor het opknapplan lag bij Landschaps-
beheer Gelderland. Er is vooraf zorgvul-
dig overleg gevoerd met de verschil-
lende eigenaren en belanghebbenden.
Het project is bekostigd uit de laatste sub-
sidies van de gemeente, beschikbaar
voor natuur- en landschapsherstel. 

Help de Otter overleven!

Stichting Houtzaagmolen De Otter zet
alle zeilen bij om de gelijknamige molen
te Amsterdam verplaatst te krijgen. Wet-
houder Bartlema van het stadsdeel Wes-
terpark houdt echter voet bij stuk niet
aan een verplaatsing mee te willen wer-
ken (Molenwereld 2005-3-81). Al jaren
trachten de stichting en molenaar Rijkers
de situatie te verbeteren. Voorafgaand
aan de deelraadsvergadering van 16
maart 2005 werd een verzoek aan alle
molenliefhebbers gedaan adhesie te be-
tuigen. Eenieder die hieraan bij wilde

Zo lijkt het met de biotoop van De
Otter nog wel te schikken, maar onder
de hand... (foto Gerard Barendse, 10
oktober 2004). 

De molen van Waarland als een vis op
het droge en, veertig jaar geleden al, in
een (verkeerd) groen decor.

dragen werd verzocht een e-mail richting
de stadsdeelwethouder Bartlema te zen-
den. Het leverde zo’n 150 reacties op,
doch niet voldoende. Tijdens de deel-
raadsvergadering van 16 maart waren
ook de buurtbewoners van De Otter aan-
wezig, die handtekeningen aangeboden
hebben waarbij gepleit werd De Otter te
handhaven op zijn huidige plek. De wet-
houder had de handtekeningen gebruikt
om te spreken namens de buurt in corre-
spondentie naar onder andere De Hol-
landsche Molen. Dit was bij de buurtbe-
woners echter in het verkeerde keelgat
geschoten. Zowel de buurtbewoners als
molenaars Rijkers hebben de commissie
toegesproken. Uiteindelijk werd de zitting
geschorst. De wethouder blijft tegen ver-
plaatsing en deelde mede dat deze be-
slissing zonder instemming van de raad
door hem genomen kan worden. Partijen
hebben bedongen dat de raad er toch
nog een keer over zal praten, maar dat
zal waarschijnlijk niet tot nieuwe inzichten
leiden. Om die reden is tijdens de jaar-
vergadering van De Hollandsche Molen
op 19 maart een handtekeningenactie
gestart door de Stichting Houtzaagmolen
De Otter. Het streven is om minimaal
1.000 handtekeningen te vergaren en
hiervoor zijn speciale Otterkaarten ver-
vaardigd. De stichting geeft de moed
niet op en wordt daarbij zelfs gesteund
door de staatssecretaris van Cultuur M.
van der Laan, die Monumentenzorg in
haar portefeuille heeft. Zij heeft laten we-
ten de verhuizing te steunen. Al eerder
deed De Hollandsche Molen een derge-
lijke uitspraak. 

Inpassing molenbiotoop molen
Polder Waarland

De molen van de polder Waarland be-
vindt zich aan de rand van een gebied
waar nieuwbouw gepland is. De molen
deed vroeger dienst voor de bemaling
van de voormalige Polder Waarland. Als
gevolg van ruilverkaveling is de molen in
1949 buiten gebruik geraakt. In 2004 is de
molen overgedragen aan de Stichting
West-Friese Molens. Op 9 februari is in het
gemeentehuis te Tuitjenhorn een toelich-
ting gegeven op de plannen. Het Con
Zeloterrein komt na augustus 2005 vrij. Bij
het maken van de plannen zal rekening
worden gehouden met wind en water. Er
moet een plek worden gecreëerd waar
woningbouw en molenbiotoop met el-
kaar in harmonie zijn. Mooie woorden
van wethouder Hoogenbosch van Ha-
renkarspel en de molenbiotoopcoördina-
tor. De wethouder wil evenwel niet ga-
randeren dat de molen helemaal geen
last zal hebben van de toekomstige be-
bouwing. Volgens Wethouder Hoogen-
bosch is de molen een waardevol histo-

risch monument. De gemeente moet het
monument dan ook met eerbied behan-
delen en de bouwplannen niet te hoog
maken. Daarnaast wordt de mogelijk-
heid bekeken of de molen weer ‘in het
water’ kan worden gezet. Gedacht
wordt aan een project in samenwerking
met de provincie, het Hoogheemraad-
schap en de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg. 

Handhaving keur Gouda deels
ontkracht door gemeente

Het Hoogheemraadschap van de Krim-
penerwaard (nu Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard)
voert al sinds 2002 met succes strijd voor
handhaving van de keur (Molenwereld
2002-7-194/2002-6-182). Sinds die tijd voe-
ren omwonenden zonder resultaat pro-
cedures hiertegen. Begin 2004 kregen
buurtbewoners, de gemeenten Gouda
en Vlist en de provincie van het Hoog-
heemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard het verzoek bomen tot
een bepaalde maximale hoogte terug te
snoeien (Molenwereld 2004-04-161/2004-
11-360). Omwonenden van de Haas -
trechtse Molen aan de Provinciale Weg
West werd verzocht binnen twee weken
bepaalde bomen in te korten dan wel te
verwijderen. De provincie moet maatre-
gelen nemen voor dertig bomen langs
de N228, uitvoering hiervan werd in over-
leg opgeschort. De gemeente Gouda
had echter een serieus probleem, omdat
bijna alle bomen in het Baden Powell-
plantsoen te hoog bleken. De gemeente
verleende in oktober 2004 een kapver-
gunning voor veertig reusachtige bo-
men. Tegen de voorgenomen kap in het
Baden Powellplantsoen zijn door een
groep omwonenden bij de gemeente
bezwaren ingediend. Op 22 februari zijn
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deze door de beroepschriftencommissie
afgewezen. Enerzijds vanwege tijdsover-
schrijding, anderzijds vanwege het feit
dat niet alle omwonenden belangheb-
bende zijn. De omwonenden vestigden
vervolgens hun hoop op de bestuurs-
rechter, die zich 23 februari over dezelfde
kwestie boog. De bestuursrechter van de
Haagse rechtbank heeft op 28 februari
het verzoek afgewezen. De afgegeven
kapvergunning voor het Baden Powell-
plantsoen wordt daardoor niet opge-
schort. De gemeente bevestigde giste-
ren toestemming van de rechter te heb-
ben gekregen om met de werkzaamhe-
den in het park te beginnen. Alvorens tot
kappen over te gaan wil het College van
B&W eerst kijken hoe met alle binnenge-
komen reacties moet worden omge-
gaan. Tijdens een vergadering van de
gemeenteraad op 7 maart heeft de
raad besloten de bomenkap gefaseerd
plaats te laten vinden. Of dat lukt, zal af-
hangen van overleg met het hoogheem-
raadschap en de provincie. De omwo-
nenden hebben naar aanleiding van de
uitspraak het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard ge-
vraagd af te zien van een in hun ogen te
strikte handhaving van de molenbiotoop.
Op 8 maart heeft de gemeente Gouda
met de omwonenden een voorlopig
compromis gesloten. De helft van de
veertig bomen zal vooralsnog blijven
staan. De gemeente moet haar besluit
tot gedeeltelijk kappen nog wel overleg-
gen met het hoogheemraadschap.

Herstel Het Slot te Gouda 
eindelijk van start

In juni 2004 werd verder onderhoud aan
Het Slot te Gouda aangekondigd. Be-
langrijkste klus zou hierbij herstel van het
metselwerk van de romp boven de balie

betreffen. Zowel aan de binnenkant als
de buitenkant zou dit onder handen wor-
den genomen, teneinde de ‘stenen-mo-
len-ziekte’ te lijf te gaan (Molenwereld
2004-6-223/224). De daadwerkelijke start
van de restauratie heeft nogal wat ver-
traging opgelopen. Vanaf februari 2005
staat de molen eindelijk in de steigers en
zijn de werkzaamheden van de aanne-
mer gestart. Begin maart was de inwen-
dige stuclaag al volledig verwijderd.
Deze zal door een nieuwe laag vervan-
gen worden, waarna het uitwendige
voegwerk volgt. De restauratie wordt uit-
gevoerd in opdracht van de gemeente
Gouda. Molenmaker De Gelder B.V. te
Nieuw-Lekkerland zal onder andere de
schoren en staartbalk vervangen en het
schilderwerk uitvoeren. De werkzaamhe-
den aan de romp moeten in juni 2005 de-
finitief zijn afgerond.

Voltooiing Windlust Nieuwerkerk
nadert 

Nog even en dan wordt korenmolen
Windlust door molenbouwer Verbij
Hoogmade maalvaardig opgeleverd. In-
middels is graan besteld om proef te ma-
len. Voor de bikkers zit de gigantische klus
er bijna op. Deze week wordt de laatste
hand gelegd aan wat bekend is komen
te staan als de gewelven. De staalcon-
structie waar de molen op staat is naar
beneden toe afgemetseld met togen
van IJsselsteentjes. Woensdagochtend 9
februari is het 76.000ste steentje gebikt.
De teller van Dick Groenendal zal daar,
op deze laatste bik-ochtend, iets boven
blijven steken. De acties lopen zo langza-
merhand op het einde. Er wordt nog wel
met onderdelen-sponsors gepraat en
nieuwe belangstellenden blijven uiter-

De in juni 2004 aangekondigde restauratie van Het Slot te Gouda eindelijk van start
(Foto: D. Kenbeek, 6 maart 2005).
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aard nog steeds welkom. De plaquette
met daarop de namen van de sponsors is
in maart besteld. Molen Windlust en het
Dagcentrum Korenaer worden op vrijdag
20 mei officieel geopend en op zaterdag
21 mei is er een open dag. Begin februari
is het glas gezet in het atrium van het
dagcentrum. Ook is de onderste dikke
betonvloer gestort. Edifico Architectuur
en Bouwadvies heeft nieuwe 3D-impres-
sies gemaakt waarop het hele complex
van alle kanten getoond wordt. Daarop
is ook de geplande steiger te zien.
Stichting Molen Kortenoord.

Nog steeds geen gegadigde
voor Koutermolen te Hoedekens-
kerke

De Koutermolen te Hoedekenskerke
staat nu al sinds 2002 te koop. De molen
is eigendom van D. Borngräber, die de
molen in 1996 maalvaardig liet restaure-
ren. De uit 1874 daterende grondzeiler is
met veel liefde voor het monumentale

Een groots openingsfeest op 28 juni 1997 ter afsluiting van de restauratie markeerde
het einde van de deplorabele staat van de Koutermolen in Hoedekenskerke. Hope-
lijk komt die tijd nooit weer terug.

karakter gerestaureerd. De molen staat
te koop vanwege het feit dat de eige-
naar in Duitsland woont. Dit was niet lan-
ger te combineren met het beheer en
onderhoud van de molen. Er is namelijk
géén gelegenheid tot wonen in of bij de
molen. De gemeente Borsele zou graag
zien er een speciale stichting wordt op-
gericht die het monument koopt. Dit ge-
beurde bijvoorbeeld eerder bij de molen
van Heinkenszand. Met dat verschil dat
de molen te Hoedekenskerke natuurlijk
(nog) in goede staat verkeert. De ge-
meente ziet geen mogelijkheden om de
molen zelf te kopen. Vereniging De
Zeeuwse Molen geeft aan dat het niet
haar primaire taak is om molens te ko-
pen. Wel is de vereniging bereid te be-
middelen, zoals zij in het verleden met de
molen te Kruiningen heeft gedaan. Er is

overleg geweest tussen de vereniging en
de dorpsraad van Hoedekenskerke,
maar hier is geen haalbaar initiatief uit
voortgekomen. De vraagprijs bedraagt
159.000 euro k.k. en de aanvaarding is
per direct.

Hulst verkiest bomen boven een
nieuwe molenaar

De uit 1792 daterende Stadsmolen te
Hulst wordt omgeven door metershoge
linden op de Hulster stadswal. De bomen
tussen de Keldermanspoort en de molen
mogen niet worden gekapt. De ge-
meente heeft dit medegedeeld aan een
nieuwe kandidaat-molenaar. Deze kan-
didaat heeft in een gesprek met de ge-
meente aangegeven dat hij het liefste
zou zien dat de biotoop rond molen aan-
zienlijk verbeterd zou worden. Het Col-
lege van B&W wil daar echter niet aan
meewerken, zo heeft men laten weten.
De ongeveer vijfentwintig linden werden
zo’n vijftig jaar geleden geplant. De be-
doelde linden zijn beeldbepalend voor
dat deel van de Hulster vestingwerken.
Voor de molenaar echter zijn ze een
doorn in het oog, want de bomen staan
het goed functioneren van de molen in
de weg. Ook de Vereniging De Zeeuwse
Molen heeft zich kritisch uitgelaten te-
genover de gemeente. Het beperkt niet
alleen de mogelijkheden om met de mo-
len te draaien en malen, maar verkleint
de belevingswaarde van de molen in
toenemende mate. De gemeente wacht
de reactie van de mogelijk nieuwe mole-
naar af. Mocht de beslissing van deze
kandidaat zijn om af te zien van het mo-
lenaarschap in Hulst, dan zal de ge-
meente een advertentie plaatsen om
andere kandidaten te werven. 

De Jonge Johannes verliest langzaam
maar zeker de clowneske kleurstelling
(Foto: M. Dellebeke, maart 2005).
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De Hoop te Serooskerke 
verandert van kleur en naam

In 2004 is weer veel werk verzet aan De
Hoop te Serooskerke. De Hoop wordt te-
genwoordig weer De Jonge Johannes
genoemd zoals vroeger. Bij deze naam
horen ook de originele kleuren. De molen
is daarom al deels voorzien van zijn oor-
spronkelijke kleuren. Op 21 april 2004 wer-
den de gele banen op het achtkant
zwart geschilderd. In juli en augustus wer-
den overige onderdelen aangepakt. Het
achterkeuvelens kreeg weer een don-
kere kleur groen, net als de ramen en
deuren in het onderachtkant. De kuip
werd weer wit geschilderd en de rooster-
planken groen. Op het onderachtkant is
een lichte kleur gezet om zo de originele
kleur weer te benaderen. De werkzaam-
heden werden uitgevoerd door de vrijwil-
lige molenaars M. Dellebeke en L. van
der Torren. In de wei bij de molen is een
modelmolen geplaatst met een vlucht
van 1,6 meter, in 1996 gebouwd door C.
Verhage en in 2003 gerestaureerd. Op 3
november is door molenmaker Hoefkens
een nieuwe staartbalk en linker lange
schoor aangebracht. Beiden zijn vervaar-
digd van het tropische bilinga. Uit het
bruikbare hout van de oude schoor
wordt in de werkplaats van de molenma-
ker een buil vervaardigd. Verder zijn nog
werkzaamheden aan het koppel blauwe
stenen verricht. In 2005 zal de buil ge-
plaatst worden. Tevens zal de binnen-
roede opnieuw opgehekt worden. Ook
zal het schilderwerk in historische kleuren
worden voortgezet. Er zijn drie nieuwe an-
sichtkaarten uitgebracht, deze zijn te be-
stellen via de molenaar (telefoon: 06-
30130630).

Zesde Brabants Molenweekend
op 25 en 26 juni 

Tijdens het weekend van zaterdag 25 en
zondag 26 juni 2005 zal voor de zesde
maal het Brabants Molenweekend wor-
den gehouden. De opening van het mo-
lenweekend vindt dit jaar plaats op vrij-
dag 24 juni 2005 bij molen Nooit Gedagt
te Woudrichem, die haar 10-jarig jubi-
leum viert sinds de herbouw in 1995.
Vanaf 18.00 worden belangstellenden
welkom geheten voor de officiële ope-
ning en de uitreiking van de Brabantse
Mulder. Deze prijs valt ten deel aan ie-
mand die ene wezenlijke bijdrage heeft
geleverd aan het Noord-Brabants molen-
behoud. Naast de plaatselijke en regio-
nale molendagen is het in veel provincies
van ons land al jaren een gewoonte dat
een provinciale molendag of een provin-
ciaal molenweekend wordt georgani-
seerd. De Molenstichting Noord-Brabant
heeft, mede op initiatief van de provincie
Noord-Brabant, vanaf 2000 jaarlijks een
Brabants Molenweekend georganiseerd.
Alle molenaars van de 131 molens in de
provincie zijn door de Molenstichting
Noord-Brabant benaderd om hun mede-
werking te verlenen aan dit weekend en
velen hebben al toegezegd hun molen
op de zaterdag of op de zondag in wer-
king te stellen. Omdat de meeste molens
in Nederland op een zaterdag draaien is
het tevens voor de collega-molenaars
een mooie gelegenheid om in dit week-
end de Brabantse molens eens te gaan
bezoeken en ervaringen uit te wisselen.
Uiteraard is het weekend ook voor elke
belangstellende in molens. Een van de
doelstellingen van de Molenstichting
Noord-Brabant is immers het behoud van
het Noord-Brabants erfgoed in de breed-
ste zin des woords en het zo breed mo-
gelijk onder de aandacht brengen van
de doelgroep. Zij tracht dit onder andere
te verwezenlijken door het organiseren
van dit provinciebrede molenweekend,
in samenspraak met alle lokale molenor-
ganisaties in Noord-Brabant. De molen-
stichting Noord-Brabant is meer en meer
bezig een professionele gesprekspartner
te zijn voor alle betrokkenen. Te denken
valt hierbij aan eigenaren (particulieren
en gemeentes) maar ook molenaars en
bestuurlijke organen, zoals de lokale en
hogere overheid. Welke molens er precies
mee doen en op welke dag(en) zal bijge-
houden worden op de internetsite van de
molenstichting www.molens.net/nb
Overige vragen kunt u stellen via e-mail
molenstichtingnb@molens.net
Molenstichting Noord-Brabant.

Molenfietstocht jubilerende 
Molenvrienden Land van Cuijk 

In het oostelijke deel van Noord-Brabant
en de kop van Limburg liggen in een klein
gebied vijftien windmolens en drie water-
molens. Het merendeel van de molens is
geheel gerestaureerd en kan draaien en
soms malen. De molens worden bediend

door de vrijwillige molenaars van Vereni-
ging Molenvrienden Land van Cuijk. De
vereniging bestaat dit jaar 20 jaar en ter
gelegenheid hiervan is een regionale
fietstocht georganiseerd, waarbij extra
aandacht aan de molens wordt gege-
ven. Deze staat op het programma zon-
dag 17 april. De 40 km lange tocht kan
ook als een zuidelijke of noordelijke route
van 20 km gefietst worden. Een gratis rou-
tebeschrijving is af te halen bij de ge -
opende molens. De tocht voert langs de
molens in het Land van Cuijk en Noord-
Limburg, die vlakbij de Maas liggen.
(Cuijk, Oeffelt, Beugen, Heijen, Ottersum,
Plasmolen). Met uitzondering van Plas-
molen zijn de molens geopend van 10.00
tot 17.00 uur en zullen de hele zondag
draaien. Op en rond deze molens zal van
alles te doen zijn voor groot en klein. Zo
worden op de molens van Oeffelt en Ot-
tersum op elk heel uur demonstraties ge-
geven in het omgaan met de molen
(kruien, op- en afzeilen, vangen etc). Om
ons industriële erfgoed in de toekomst te
behouden en te laten draaien, zoeken
wij vrijwilligers, die de opleiding tot vrijwil-
lig molenaar willen volgen en op een mo-
len willen meedraaien. Ook mensen die
molens en warm hart toedragen en ge-
woon lid willen zijn, zijn uiteraard welkom,
deze leden houden wij op de hoogte via
ons clubblad De Molenvriend die zij en-
kele malen per jaar ontvangen. Geïnte-
resseerden kunnen op alle molens een
formulier invullen, waarna op een latere
bijeenkomst in de regio informatie hier-
over wordt gegeven. Informatie 0485-
320994 /478818, e-mail: molenvrien-
den@home.nl
Vereniging Molenvrienden Land van
Cuijk.

De Mariamolen te Haps is een van de
geopende molens tijdens de jubileum-
fietstocht in de regio Cuijk (foto: april
2002). 
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Molen Aalst in de gevarenzone

In mei 2004 ging de gemeente Waalre
(onder voorbehoud) akkoord met het
derde scenario om de Aalstermolen te
redden. Het scenario hield in dat de ge-
meente de molen, winkel en het omlig-
gende terrein met daarop twee panden
zou kopen. De winkel zou worden ge -
sloopt, en op het terrein zouden wonin-
gen worden gebouwd. De winst uit ver-
koop kon dan de aankoop van het ge-
heel bedruipen. Voorwaarde was wel dat
de eigenaar van de molen en de pan-
den medewerking zouden verlenen én
dat de plannen financieel haalbaar zou-
den zijn (Molenwereld 2004-7-263). Een
klein jaar later blijkt dat het vierde scena-
rio, een doemscenario waarschijnlijk uit
de kast moet gehaald, en dat is dat er
niets door de gemeente wordt gedaan.
Daarmee lijkt het einde van de Aalster-
molen aan de Raadhuisstraat ten
tweede maal in zicht (de molen ver-
keerde tot 1986 in desolate toestand).
Op 22 februari 2005 heeft de gemeente
bekend gemaakt dat ze onvoldoende
geld heeft voor het reddingsplan. Er is
geen sluitende exploitatie op te stellen.
De te verwerven percelen zijn namelijk te
duur. Het College van B&W legt de bal
weer terug bij de gemeenteraad. De ge-
meenteraad kan terug naar een van de
andere scenario’s, die de gemeente
overigens ook beide geld kosten. Midde-
len die de gemeente eenvoudigweg niet
direct beschikbaar heeft. Wanneer een

De Aalstermolen twintig jaar geleden,
in mei 1984; nu weer beeld van de 
toekomst?

van die scenario’s wordt gekozen, zal dit
ten koste van andere projecten moeten
gaan. De vorig jaar honderd jaar be-
staande molen staat al weer sinds de zo-
mer van 2001 stil. Het eerste scenario be-
trof subsidie van aankoop door de werk-
groep Aalstermole en een eenmalige
plus jaarlijkse onderhoudssubsidie. Het
tweede scenario was gelijk aan het eer-
ste, doch zonder de jaarlijkse subsidie
maar verhoging van het eenmalige on-
derhoudsbedrag. Langer wachten leidt
tot hogere kosten, waarvan een lager
bedrag subsidiabel zal zijn (vanaf 2006).
Op 8 maart is de toekomst van De Aal-
stermolen besproken tijdens de vergade-
ring van de commissie Grondgebied. Als
gedurende de afgelopen vier jaar leidde
het onderwerp binnen de Waalrese poli-
tiek weer tot dezelfde discussie. Alle par-
tijen dragen de molen een warm hart
toe, maar uitspraken over het inzetten
van gemeenschapsgeld worden om-
zeild. Politici opperden dat het bedrijfsle-
ven de molen maar moest kopen, zodat
de gemeente eventueel (!) subsidie op
het onderhoud zou kunnen geven. Dit is
natuurlijk een utopie. Langzamerhand
lijkt het er op of de Waalrese politiek
geen duidelijk standpunt durft in te ne-
men. Er worden geen keuzes gemaakt en
geen concrete toezeggingen uitgespro-
ken. De Waalrese politici moeten niet lan-
ger wegduiken maar hun verantwoorde-
lijkheid onderkennen en duidelijk maken
of ze geld voor de molen over hebben
en waar dat geld dan vandaan moet ko-
men. De werkgroep Aalstermole blijft
naar aanleiding van 8 maart hoop hou-
den op een goede afloop. Maar er moe-
ten wel snel concrete toezeggingen wor-
den gedaan. De politiek is wel van me-
ning dat bedrijfsleven en inwoners zelf
ook in actie moeten komen om de molen
te behouden. Op 12 april staat de toe-
komst van de molen wederom op de
agenda van de gemeenteraadsverga-
dering. 

Ambities krijgen gestalte in 
Brabantse provinciehoofdstad

De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch
is al enige jaren bezig de mogelijke her-
bouw te onderzoeken van een molen in
de Brabantse hoofdstad. In 1922 ver-
dween de laatste molen in de stad, eens
zo rijk aan molens. Gingen de eerste
plannen nog uit van een reconstructie
van de molen op het Wilhelminaplein
(Molenwereld 2003-11-310), momenteel
liggen drie andere opties voor. De moge-

lijkheden zijn onderzocht door de Kring
Monumenten Commissie - werkgroep
Molens, onderdeel zijnde van de Kring
Vrienden van ‘s-Hertogenbosch. Deze
werkgroep is in 2002 opgericht door Cor
Gillhaus en Kees Loeve. In het eerste jaar
hebben de oprichters zich bezig gehou-
den met het vaststellen van de doelstel-
lingen en het zoeken naar leden voor de
werkgroep. Vanaf 2003 is door het be-
stuur van de Kring gecorrespondeerd
met de gemeente betreffende de plan-
nen een windmolen op te richten gelijktij-
dig met de reconstructie van de vesting-
werken. Het resultaat was dat de werk-
groep Molens werd betrokken bij het be-
langrijkste overlegorgaan voor de restau-
ratie van de vestingwerken, te weten de
klankbordgroep vestingwerken. Via dit
overlegorgaan zijn in rapportvorm een
tweetal plannen ingediend om een mo-
len te herbouwen. In het ene plan wordt
herbouw op bastion Oranje beschreven
terwijl in het andere plan de molen een
plaats op het voormalige bastion Deute-
ren zou moeten krijgen. Daarnaast is als
aanvulling op het ontwerpplan ‘de West-
wal keert weer’ een derde alternatief in-
gediend om ter plaatse van het voorma-
lige bastion Maria de molen te herbou-
wen. Momenteel wordt onderzocht welk
plan de meeste kans van slagen heeft.
De voorkeur van de werkgroep Molens is
in elk geval een andere dan de voorkeur
van de gemeente. Aangezien het creë-
ren van draagvlak, verwerven van finan-
ciën en de realisatie van de daadwerke-
lijke herbouw de werkgroep Molens te
boven gaat, en dit niet binnen het kader
van de Kring valt, is naar oplossingen ge-
zocht voor verdere invulling van de plan-
nen. De werkgroep Molens heeft het
voorstel gedaan tot oprichting van de
Vereniging Vrienden van de Molens van
‘s-Hertogenbosch en de Stichting Her-
bouw Molens in ‘s-Hertogenbosch. De
stichting zal zich specifiek bezig houden

De laatste stadsmolen van Den Bosch
op het voormalige bastion Deuteren 
bij de Vughterpoort, waarschijnlijk 
gebouwd in 1761 na het afbranden van
zijn voorganger. In 1920 kwam de 
molen tot stilstand, waarna hij in of
omstreeks 1922 gedeeltelijk werd 
gesloopt. In 1938 verdween de rest.



1238ste jaargang 2005 nr. 4

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

met de daadwerkelijke realisatie van de
door werkgroep Molens voorgestelde
plannen. De stichting zal feitelijk op-
drachtgever worden, en verantwoorde-
lijk voor exploitatie en onderhoud. De
vereniging heeft ten doel leden te wer-
ven die interesse hebben in de molens en
molengeschiedenis van ‘s-Hertogenbosch.
De vereniging ondersteunt de activitei-
ten van de werkgroep Molens en de (op
te richten) stichting. Met de officiële op-
richting van de Vereniging Vrienden van
de Molens van ‘s-Hertogenbosch wordt
op zaterdag 16 april 2005 het eerste wa-
penfeit gerealiseerd.

Positief biotoopnieuws bij de
Laurentia te Milheeze

Met enige tegenstand werd in oktober
2003 besloten dat er rond de Laurentia te
Milheeze enige bomen gekapt zouden
worden. De actie was nodig om de mo-
len meer ruimte en windvang te geven,
wat het onderhoud van de molen aan-
zienlijk ten goede zou komen (Molenwe-
reld 2003-12-341). De gemeente Gemert-
Bakel wilde uiterlijk in 2005 de bomen
kappen en al dan niet verplaatsen. De
belofte heeft stand gehouden en op 14
februari heeft men ruim 60 bomen aan
de Hoberg weggehaald. Hiervan zullen
een twintigtal bomen herplaatst worden
aan de Lodderdijk in Gemert. De acht-
kante bergmolen staat weer in het zicht
en belangrijker nog, de wind komt op
een natuurlijke wijze richting het ge-
vlucht. In het verleden was nogal eens
sprake van weerkaatsing van wind door
de bomen. De molen werd in 1893 ter
plaatse gebouwd in opdracht van de
overgrootvader van de huidige mole-
naar. Thans is de molen eigendom van
de gemeente. Molenaar M. Verheijen is
gezegend met het resultaat van de kap-
werkzaamheden, al hadden deze wat

De Laurentia bij Milheeze in augustus 1999 tussen de bomen.

hem betreft wel eerder plaats mogen
vinden. Met het weghalen van de bo-
men is de toekomst van de molen op bio -
toopgebied voorlopig veilig gesteld en
heeft de inzet van Verheijen dus geloond.

De Oude Molen te Oude Molen
krijgt wellicht extra geld

De op 17 juli 2000 opgerichte stichting
houdt zich bezig met het restaureren van
De Oude Molen aan de Oudemolense-
dijk. Voor de restauratie is een bedrag
van circa 461.000 euro benodigd. Zeven-
tig procent hiervan wordt door het Rijk
gesubsidieerd, aangezien de molen in
1999 als rijksmonument is aangewezen.
Tot heden is hiervan 187.000 euro be-
schikbaar gesteld. De gemeente Moer-
dijk adviseert het Rijk de resterende
150.000 euro direct beschikbaar te stel-
len. Deze middelen zijn in de loop van

2005 nodig. Dit bedrag kan worden vol-
daan uit de beschikbare middelen die
ten gunste van de gemeente bij het Rijk
gereserveerd zijn. De gemeente heeft
namelijk nog een bedrag van circa
450.000 euro te besteden aan diverse
projecten. Wanneer uiteindelijk blijkt dat
dit bedrag niet volledig gebruikt zal wor-
den, kan besloten worden een aanvul-
lend bedrag beschikbaar te stellen aan
de stichting. Dit kan mede ter dekking
dienen van het tekort groot 35.000 euro
dat de stichting nog heeft in de dekking
van de restfinanciering (30%). De werk-
zaamheden aan de molen vorderen ge-
staag. Kruivloer, kuip en rollenwagen
(van hout, zoals voorheen) zijn inmiddels
klaar en op dit moment wordt in de werk-
plaats van De Jongh te Veldhoven aan
de kapconstructie gewerkt. Waarschijnlijk
zal de molen ook weer voorzien worden
van zelfzwichting. De molen had zelf-
zwichting op de binnenroede.
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Mogelijke nieuwbouw ontsiert
Fleur te Zevenbergen

Op de hoek van de Korte en de Lage
Wipstraat te Zevenbergen is nabij molen
Fleur een woningcomplex gepland. Het
complex omvat zes appartementen en
tien woningen, de hoogte zal circa 10,7
meter bedragen. De plannen zijn aanlei-
ding voor vrijwillig molenaar Witkamp om
protest aan te tekenen. Het complex tast
het aanzicht op de straat en de molen
aan en is van invloed op de windvang
van de in maart 2000 opnieuw in gebruik
genomen molen. Volgens directeur

Hendrikx van Stichting Woningbouw Ze-
venbergen zal het protest weinig invloed
hebben. Men verwacht dit voorjaar te
starten en begin 2006 gereed te zijn. Vol-
gens Hendrikx is de vergunningenproce-
dure langs de juiste weg doorlopen. Er
wordt gebouwd binnen het bestem-
mingsplan en de commissie Welstand
had geen opmerkingen. Witkamp heeft
verzuimd in 2004 te reageren op de vast-
stelling van het nieuwe en onherroepe-
lijke bestemmingsplan voor het centrum
van Zevenbergen. In haar actie wordt de
molenaar gesteund door De Hollandsche
Molen, Vereniging Westbrabantse Mo-

lens, Bond Heemschut. In samenwerking
met een jurist van de Monumentenwacht
Noord-Brabant wordt aan een bezwaar-
schrift gewerkt. De circa 150 donateurs
van de Stichting Vrienden van molen
Fleur hebben begin maart een brand-
brief en een handtekeningenlijst ontvan-
gen. Op 12 maart is er in de molen een
actiedag gehouden, vijf jaar na opleve-
ring van de restauratie tot draaivaardige
molen. Dit leverde ruim 640 handtekenin-
gen op van medesympathisanten. Bo-
vendien is de eerste aanzet gemaakt
voor het oprichten van een actiecomité.
De handtekeningenlijst zal aan het be-
zwaarschrift wordt toegevoegd. Men ver-
wacht niet de nieuwbouw helemaal te-
gen te kunnen houden, maar hopelijk
kan de hoogte nog enigszins beperkt
worden. 

Eindelijk goedkeuring van res-
tauratie Akkermolen Zundert 

De subsidieaanvraag voor herstel aan de
Akkermolen te Zundert ligt volgens de
gemeente al enige tijd ter goedkeuring
bij de provincie. Zodra die afgegeven is
zou de gemeente een voorstel tot voorfi-
nanciering behandelen (Molenwereld
2005-1-12). Sinds het uitnemen van de
roede twee jaar geleden holt de conditie
van de molen achteruit, en is haastige
spoed geboden. De molen heeft aanvul-
lend ook een grote schilderbeurt nodig,
die circa 18.000 euro zal kosten. De Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg heeft
de subsidiabele kosten al op 25 februari
2004 tot een bedrag van 24.245 euro
goedgekeurd (exclusief schilderwerk-
zaamheden). Het Rijk zal een bijdrage
van 14.547 euro betalen (60%), het be-

De molen van Oude Molen voor de onttakeling met zelfzwichting op de binnen-
roede. De as is ten behoeve daarvan doorboord hetgeen in Brabant niet algemeen
gebruikelijk was (foto M. Van Hoogstraten/Stichting Levende Molens 1961).

Molen Fleur in Zevenbergen.
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drag komt echter pas in 2010 beschik-
baar. Bij schrijven 11 oktober 2004 ver-
zocht de Stichting Akkermolen het herstel
met spoed ter hand te nemen. Naar aan-
leiding van dit verzoek heeft het College
van B&W een voorstel gedaan. Het voor-
stel behelst in te stemmen met de onder-
houdswerkzaamheden en de verstrek-
king van een brutokrediet van 43.000
euro. Van deze 43.000 euro zijn 14.547 via
subsidie gedekt, zodat een bedrag van
circa 28.500 euro ten laste van de conti-
nueringreserve wordt gebracht. Dit voor-
stel is in de Commissie Bestuurszaken en
Middelen op 16 februari 2005 goedge-
keurd. Gelijktijdig is ingestemd met de
start van de werkzaamheden vooruitlo-
pend op instemming van de gemeente-
raad. In de raadsvergadering van 17
maart is het voorstel van het College van
B&W behandeld en definitief goedge-
keurd door de gemeenteraad. 

In memoriam M. Schyns 

Op 26 februari 2005 is Marius Schyns op
85-jarige leeftijd overleden. Marius Schyns
is de vader van R. Schyns, huidige eige-
naar van de Onderste Molen/Comman-
deursmolen te Mechelen. Marius is in
1937 in het molenbedrijf van zijn vader
begonnen. De vader van Marius was een
van de zonen van Joseph Schyns. Het
bedrijf werd opgericht na het overlijden
van Caroline Hermens (1919). Zij was de
vrouw en erfgenaam van Joseph die in
1909 overleed. Joseph Schyns verwierf in
1881 de Onderste Molen/Commandeurs-
molen in eigendom. In de jaren daarna
gaf hij samen met zijn broer en neven lei-
ding aan de Fa. J. Schyns-Hermens. Dit
familiebedrijf had maalderijen in Valken-
burg (de Oude Molen), Mechelen (de
Commandeursmolen) en Hoensbroek

(motormaalderij). Met de opbouw van
een omvangrijke graandrogerij in de vijf-
tiger jaren en de veevoeder- perserij in
de zestiger jaren, hebben zij steeds de
ontwikkelingen gevolgd. In 1982 is het fa-
miliebedrijf beëindigd, de Onderste Mo-
len/Commandeursmolen werd in 1984
verkocht evenals de Oude Molen. Marius
Schyns was toen nog firmant samen met
zijn broer John (overleden in 2001) en
neef Leon (overleden in 1999). Naast de
werkzaamheden op kantoor en ‘op de
baan’ vond Marius het heerlijk om één
dag in de week in de molen te werken.
Een markant ‘koopman’ met strikje heeft
de molenwereld verlaten. De herinnerin-
gen aan een belangrijk Limburgs molen-
geslacht worden echter nog dagelijks
door een volgende generatie levendig
gehouden. R. Schyns verwierf in 1994 de
Onderste Molen te Mechelen, waarmee
de molen weer terug in de familie kwam. 

Officiële ingebruikstelling 
Bisschopsmolen Maastricht

Ultimo 2004 werden de plannen van
twee initiatiefnemers ontvouwd die zij
hadden met De Bisschopsmolen in Maas-
tricht. Alvorens de plannen te verwezen-
lijken moest eerst een restauratie plaats-
vinden aan het gaande werk en de sluis
van de middenslagmolen (Molenwereld
2004-11-363/364). De molen en de bakke-
rij annex winkel worden gehuurd door
twee bakkers, afkomstig uit de Kollenber-
ger Speltgroep. Sinds 16 februari is De Bis-
schopsmolen aan de Stenenbrug (op-
nieuw) in bedrijf genomen. Met een ou-
derwetse boerenkar, voortgetrokken
door twee paarden, werd een voorraad
graan bij de molen afgeleverd. In het bij-
zijn van de Maastrichtse wethouder Ha-
zeu en de gedeputeerde Vrehen werden

de eerste kilo’s meel gemalen. Het pro-
duct werd in de bakkerij direct verwerkt
tot Limburgse vlaai en vond gretig aftrek
bij de aanwezige genodigden. Het ‘oer-
graan’ spelt wordt tot meel gemalen en
afgezet voor onder andere de productie
van het streekbier Gulpener Korenwolf.
De bakkerij zal ook het Gulpener bier-
broodje bakken, waarin een ander speci-
aalbier van de brouwerij verwerkt is. Zo
gaat de samenwerking beide kanten op.
De eeuwenoude traditie van het leveren
aan (Maastrichtse) bierbrouwerijen wordt
hiermee voortgezet. De keten boer, mo-
lenaar, bakker en brouwer is hiermee
weer in volle glorie aanwezig. Verder wor-
den van het speltmeel op ambachtelijke
wijze broden en andere producten ge-
bakken. Het speltgraan wordt geteeld
door vijf Zuid-Limburgse akkerbouwers.
De Bisschopsmolen en de bakkerij zijn ge-
opend van dinsdag tot en met zaterdag
van 9.30 tot 18.00 uur.

Belgische molenkaarten

Stichting Levende Molens in Roosendaal
is op zoek naar nieuwe verzamelaars van
Belgische molenkaarten. Om mensen te
interesseren voor de molenrijkdom van
onze zuiderburen wordt nu een startpak-
ket aangeboden van 100 prentkaarten
voor de prijs van slechts 25 Euro. De ver-
zendkosten zijn daarbij inbegrepen.
Met enige regelmaat geeft ‘Levende
Molens’ ansichtkaarten uit. Gemiddeld
zijn dat er zo’n 30 per jaar. Ongeveer de

De Onderste Molen, alias de Commandeursmolen, in Mechelen in 1978.

De Bisschopsmolen in Maastricht in
1978. Vanaf de straatkant kan men 
onmogelijk zien dat dit een 
watermolen is.



126 8ste jaargang 2005 nr. 4

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

helft daarvan bestaat uit Nederlandse
molens. De andere helft brengt Belgische
molens voor het voetlicht. Meestal gaat
het om nog bestaande windmolens die
bij voorkeur in werking (opgezeild) gefo-
tografeerd worden. Maar ook watermo-
lens of verdwenen molens zijn nu en dan
het onderwerp van deze prentkaarten.
De stichting stelt echter tot haar spijt vast,
dat het aantal verzamelaars van Belgi-
sche molenkaarten ver achterblijft bij die
van Nederlandse molens. Terwijl toch het
molenbestand van met name Vlaande-
ren zeer de moeite waard is. Denk bij-
voorbeeld aan de vele standerdmolens
(zowat de helft van het totale aantal
windreuzen!) waaronder zeldzame typen
als de driezolder en de staakmolen op to-
renkot. Een consequente restauratiepoli-
tiek in de afgelopen jaren alsook de mo-

lenaarscursussen van de Vlaamse ‘Le-
vende Molens’ hebben ertoe bijgedra-
gen, dat de meeste molens in een goede
staat verkeren en regelmatig in gebruik
zijn.
Het bijzondere aanbod geldt tot 1 juli
aanstaande. Voor 25 euro krijgt de be-
steller 100 verschillende ansichtkaarten
van Belgische molens. Die zijn allemaal in
kleur, tenzij men uitdrukkelijk de wens te
kennen geeft om ook zwart-wit kaarten
te ontvangen.

Bestelwijze: i 25,- storten op giro 41902 of
op bankrekening 861.888.049, allebei op
naam van Stichting Levende Molens, Vin-
centiusstraat 7, 4701 LM Roosendaal.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen:
(0165) - 54.16.61. Stichting Levende Mo-
lens.

De molen van Veenoord heeft net zijn nieuwe roeden (foto A. Nibbelink, 10 maart
2005).

In ‘t kort

- De Sponsor Loterij heeft 18 februari een
bedrag van 25.000 euro beschikbaar
gesteld voor de restauratie van de
Widde Meuln in Ten Boer.
- De voormalige molenaarswoning van
De Vriendschap te Winsum staat voor
een bedrag van 192.500 euro te koop.
- De nieuwe folder en website van het
Gild Fryske Mounders in het kader van
de wervingsactie voor nieuwe mole-
naars zijn gereedgekomen (Molenwe-
reld 2005-1-5/6).
- De windpeluw van de korenmolen ‘t
Lam in Woudsend is zo aangetast door
de bonte knaagkever dat deze balk
moet worden vervangen. Het is de be-
doeling dat dit nog deze zomer ge-
beurt.
- In molen Woldzigt te Roderwolde zijn op
28 februari 2005 een aantal legerings-
balken vervangen. 
- Op 10 maart 2005 zijn de nieuwe roe-
den gestoken in molen Nooit Gedacht
te Veenoord (Vaags no. 96 en 97), te-
vens is de nieuwe staart aangebracht.
- Op zaterdag 19 maart is door de
nieuwe wethouder van monumenten
en diens voorganger het nieuwe naam-
bord van De Passiebloem te Zwolle offi-
cieel onthuld. Oud-wethouder J. Be-
rends, thans burgemeester van Harder-
wijk, werd tevens bijzonder bedankt
voor zijn inzet voor de molen tijdens zijn
ambtsperiode. 
- Na een jarenlange strijd tegen een ern-
stige ziekte is op 13 februari 2005 G.J.
Hekman, molenaar van de poldermo-
len te Waardenburg, op 49-jarige leeftijd
overleden.
- Op 12 maart 2005 is bij molen Nooit Ge-
dacht te Warnsveld een ANWB-informa-
tiebord officieel onthuld. Het bord is
door de ANWB geschonken ter ere van
het 100-jarig bestaan van de molen. 
- De Grafelijke Torenmolen te Zeddam
ondergaat van 15 maart tot 1 juni een
uitgebreide restauratie. De restauratie
omvat herstel van de buitenmuur, schil-
derwerkzaamheden en gedeeltelijke
vernieuwing van het gevlucht.
- Om een bestaande situatie te legalise-
ren is in het bestemmingsplan De Draai
de bouwafstand ten opzichte van de
molen van de polder Hensbroek aan-
gepast (Molenwereld 2004-3-80). Binnen
80 meter van de molen mag de hoogte
maximaal de onderkant van de verti-
caal staande roede bedragen (de mo-
len staat op een dijk), tussen de 80 en
300 meter mag de bouwhoogte maxi-
maal 8 meter zijn.
- Op 8 maart 2005 hebben nieuwe metin-
gen plaatsgehad bij De Roode Leeuw
te Gouda (Molenwereld 2004-7-282). De
meetresultaten en de interpretaties
hiervan laten waarschijnlijk nog geruime
tijd op zich wachten.
- Het conflict tussen de stichting en be-
woner/beheerder Roebroek ten aan-
zien van de Stadbroekermolen te Sittard
(Molenwereld 2004-7/8-263) is de we-
reld uit. Beheerder/molenaar Roebroek
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heeft zijn werkzaamheden op de molen
definitief beëindigd. 

Molenkalender 2005

19 april: Molenfietstocht Land van Cuijk.
tot 1 mei: Expositie ‘Molens in en rondom
Ouderkerk.’
14 mei: Nationale Molen- en Gemalen-
dag.
11 en 12 juni: Groninger Molenweekend.
25 juni: Westlandse Molendag.
25 en 26 juni: Brabants Molenweekend.

Molenkalender buitenland 2005

14 en 15 mei: National Mills Weekend En-
geland.
16 mei: Deutscher Mühlentag.
21 mei: Schweizer Mühlentag.
5 juni: Molenzondag West-Vlaanderen.
19 juni: Dansk Mølledag.
19 juni: Journée des Moulins (Frankrijk).
26 juni: Molenzondag Zuid-Limburg (B).
3 juli: Molenzondag Noord-Limburg (B).

Het nieuwe ANWB-Informatiepaneel bij de molen van Warnsveld (foto Nico van
den Broek).

‘ T  B E T E R E  W E R K

Nog eens de overkuip
In Molenwereld 2004-4-171 werd de over-
kuip bij de molen De Zwaan in Moriaans-
hoofd aan de orde gesteld, waarschijnlijk
bedoeld om de narigheid die nestelende
vogels in een molenkap met zich mee
brengt te voorkomen. De molen van Mo-
riaanshoofd blijkt niet de enige molen te
zijn geweest met een dergelijk kuip. Zo
wordt ook molens in Moerkapelle en Us-
quert (Molenwereld 2004-5-202) en Leids-
chendam (Molenwereld 2004-7/8-282)
genoemd. Bij laatst genoemde molen, de
bovenmolen van de Driemanspolder bij
Leidschendam leek de overkuip maar de
halve kuip te omvangen. De heer Esselink
uit Delft attendeerde op een foto van

De kap van de bovenmolen van de
Driemanspolder bij Leidschendam, met
de halve overkuip.

een der beide bovenmolens van de pol-
der Schieveen bij Rotterdam-Overschie,
waar ook zo’n halve overkuip voorkomt.
Dat twee molens zulke halve overkuipen
hebben gehad kan haast niet toevallig
zijn en moet hoogstwaarschijnlijk bewust
zo zijn gemaakt. Maar daarmee valt wel
de functie van vogelwering weg. Ergo, er
moet dus een andere zijn geweest. 
Nu gaat het bij zowel de molen van
Schieveen als van de Driemanspolder om
bewoonde watermolens, waarbij gebrui-
kelijk de schoorsteen in de molenkap uit-
komt vanwaar de rook zich een weg naar
buiten zoekt.
Nu trekt iedere schoorsteen niet even
goed, terwijl een goede trek juist belang-
rijk is voor het goed branden van de ka-
chel. Om die trek te bevorderen werd
vroeger op schoorsteenpijpen wel een
‘gek’ gezet. Dat was een soort draaiende
kap die met een windvaan op de wind
werd gehouden en wel zo dat de geslo-
ten kant aan de loefzijde zat en de open
kant aan de lijzijde. Doordat de wind nu
om de gek werd heen geleid ontstond
aan de achterkant een soort onderdruk,
waardoor de schoorsteen beter ging trek-
ken.
Een dergelijk principe laat zich ook inden-
ken bij deze halve overkuipen. Als de mo-
len met zijn kop op de wind staat doet de
overkuip in feite precies hetzelfde, zodat
op dezelfde manier de trek van de ka-

chel wordt bevorderd. Een andere func-
tie laat zich moeilijk indenken.
Voor korenmolens gaat deze vlieger uiter-
aard niet op, maar daar zijn ook geen
halve overkuipen van bekend. jsb.

Een der beide bovenmolens van de
polder Schieveen met een halve over-
kuip (foto coll. A.H.P.M. Meesters).
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Raaksmaatboezem gemeen gelegd,
d.w.z. dat het niveau verschil werd opge-
heven, met de Schermerboezem waar-
door alle strijkmolens hun functie verloren
en buiten bedrijf werden gesteld. De ka-
den, sluizen en molenkolken vervielen en
werden voorzover nodig gedempt of ver-
graven.

De overplaatsing

In het jaarverslag van 1940 wordt gemeld
dat de Provinciale Waterstaat een strijk-
molen aanbiedt, maar men kon nog niet
aangeven wanneer de molen afgebro-
ken zou gaan worden. Het jaarverslag
van 1942 geeft het volgende weer: ‘In
den voorzomer zijn de onderdelen van de
sluis en den strijkmolen van Zeswielen van
de stadswerf van Gemeentewerken en
Grondbedrijf te Alkmaar naar den Water-
berg vervoerd’. 
Het is de molen no. 1 (ook wel aange-
merkt als molen A.) die is overgebracht
naar het Openluchtmuseum en is daar
opgeslagen in een loods bij de grote vij-
ver.
Op vrijdag 19 november 1943 is de loods
vernield door bominslagen waarbij een
gedeelte van de loods met de daarin
aanwezige opslag verbrandde. In deze
loods waren een aantal objecten opge-

slagen t.w.: enkele Katwijkse vissershuisjes,
een voormalige pastorie, het voorhuis
van een Groninger boerderij uit Nieuwe
Schans, de Strijkmolen no 1 uit Oudorp en
de houtopslag van het museum. 
De evacués die in het najaar van 1944 in
het museum woonden hebben de restan-
ten van de Katwijkse vissershuisjes en het
houtwerk van de Groninger boerderij op-
gestookt. Over de molen die hier ook in
lag vermeldt het jaarverslag uit 1947 het
volgende: ‘De in opslag liggende resten
van de molen uit Zeswielen werden afge-
schreven, bij de houtopslag opgeborgen
en de volkomen vergane schuur afgebro-
ken.’ Omdat deze resten niet meer te vin-
den zijn mag worden aangenomen dat in
de loop der jaren een en ander is ver-
werkt in of aan de gebouwen

Korte omschrijving van de molen

De strijkmolen A was een in 1630 ge-
bouwde achtkante binnenkruier. Het eiken
achtkant staat op twee aan twee even-
wijdig geplaatste gemetselde penanten
en heeft een boventafelement met blok-
keelconstructie . De kap kruide op houten
rollen in een kuip zonder neuten. Het wie-
kenkruis bestond uit twee ijzeren roeden
met oudhollands wieksysteem. De molen
had oorspronkelijk een scheprad maar is in

Strijkmolen 
A van De Zes Wielen
bij Alkmaar-Oudorp 

In Molenwereld 2003-2 is uitvoerig aan-
dacht geschonken aan de brand in mo-
len C van de Raaksmaatsboezem. In dat
artikel wordt terloops ook melding ge-
maakt van de sloop van molen A die een
voortijdig einde beleefde in het Open-
luchtmuseum. De heer L.H. Boot van dit
museum verstrekte ons onderstaande in-
formatie over de molens bij de Zes Wielen
in het algemeen en over molen A in het
bijzonder, waarvoor we hem zeer erkente-
lijk zijn (jsb). 

Korte geschiedenis en herkomst

De bepoldering en de invoering van de
windbemaling door de dorpen in het
Geestmerambacht vond plaats in de eer-
ste helft van de 16de eeuw. De boezem
die de verbinding moest gaan vormen
met de omliggende plassen en meren
werd later de Geestmerambachts- of
Raaksmaatboezem genoemd. Toen op 6
maart 1625 de aangevangen droogma-
king van de Heerhugowaard was vol-
tooid, bleek het noodzakelijk om op de
Nieuwe Vaart naar Alkmaar een viertal
strijkmolens te bouwen die de Raaks-
maatboezem zouden moeten ontlasten
door afmaling op de Schermerboezem.
Omstreeks 1627 zijn er twee molens ge-
bouwd en in 1630 zijn er nog eens vier aan
toegevoegd, zodat er totaal zes strijkmo-
lens gerealiseerd zijn. De zesde molen ver-
brandde in 1688 en is niet meer her-
bouwd.
De resterende vijf de molens hebben
dienst gedaan tot 1940. Als gevolg van
de kanaalwerken werd een deel van de

Molen A in zijn nadagen (foto collectie
Nederlands Openluchtmuseum).

Molen A van de Raaksmaatsboezem, gezien vanuit molen B. Achter de molen is
nog net een stukje te zien van de inlaatsluis en daarachter de schutsluis met het
sluiswachtershuis. Achter dit huis lag de overtoom De Zes Wielen en daarachter is
de de spoorlijn Alkmaar-Den Helder/Hoorn te zien. De Huiswaard, het gebied 
tussen het Kanaal en de stad is nog onbebouwd. Op de achtergrond de stad 
Alkmaar met duidelijk herkenbaar de grote of Sint Laurenskerk, de gasfabriek
en de watertoren. 
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Vlaamse Gemeenschap

Op 14 juli 2004 nam de Vlaamse Regering
een nieuw besluit ten aanzien van de 
onderhoudspremie voor beschermde
monumenten en stads-en dorpsgezich-
ten. Dit is een aanzienlijke verbetering in
vergelijking met de voorgaande regeling
en komt voor molens in feite neer op een
verdubbeling (!) van het subsidiebedrag. 
Een onderhoudspremie kan maar één
keer per jaar worden toegekend voor
een monument, maar het kan wel elk jaar
opnieuw. Het premiebedrag wordt bere-
kend op basis van een reële kostenra-
ming of van (een) offerte(s). De goedge-
keurde raming mag variëren tussen 1.000
en 30.000 euro, exclusief BTW. Normaal

gesproken bedraagt de premie 40% van
de uitgaven, zodat een subsidie tussen de
400 en de 12.000 euro kan worden ont-
vangen. Voor de zogenaamde ZEN-mo-
numenten (monumenten Zonder Econo-
misch Nut) bedraagt de onderhoudssub-
sidie zelfs 80% (tussen de 800 euro en de
24.000 euro subsidie).
Voor meer bijzonderheden verwijzen wij u
naar de brochure De onderhoudspremie
voor beschermde monumenten van de
Vlaamse gemeenschap, te raadplegen
en te downloaden via de website
www.monument.vlaanderen.be
In Nederland geldt nu nog de Besluit rijks-
subsidiëring onderhoud monumenten
(Brom), te raadplegen via de website van
Monumentenzorg (www.monumenten-
zorg.nl). In tegenstelling tot in Vlaande-
ren kunnen provincies, gemeenten e.d.
geen aanspraak maken op onderhouds-
subsidie. Het Nederlandse subsidieper-

centage bedraagt 50%, waarbij een
drempelbedrag geldt van 136 euro (voor
ZEN-monumenten Vlaanderen 800 euro)
en het maximaal te ontvangen bedrag
sinds de verdubbeling in 2002 3404 euro is
(voor ZEN-monumenten Vlaanderen
24.000 euro). 
In 2006 gaat weliswaar in Nederland een
nieuwe instandhoudingsregeling van
start, kortweg gezet neerkomend op een
samengaan van de bestaande onder-
houdsregeling (Brom) en de restauratiere-
geling (Brim) in het Besluit rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten (Brim). Ei-
genaren van rijksmonumenten kunnen in
de toekomst op basis van een goedge-
keurd zesjarig instandhoudingplan een
geïntegreerde subsidiebijdrage krijgen
voor restauratie- en onderhoudswerk-
zaamheden. Daarbij geldt voor molens
en gemalen een subsidieplafond van 60%
over de subsidiabele kosten, als de eige-
naar fiscale aftrekmogelijkheden heeft
dan blijft dit 50%. In tegenstelling tot het
Brom komen bij het Brim lagere overhe-
den ook in aanmerking voor subsidie,
evenals nu in Vlaanderen het geval is.
Naar verwachting is jaarlijks per molen
slechts i 3.778 aan rijkssubsidie beschik-
baar zijn. Dat is slechts i 374 meer dan het
huidige Brom-niveau, terwijl het Brim van

België

1886 voorzien van een vijzel. De molen is
samen met de andere vijf molens in 1941
buiten bedrijf gesteld.
In de molen was een molenaarswoning
aanwezig.

Herkomst van de naam De Zes
Wielen

De naam ‘De Zes Wielen’ zou mogelijk
duidden op de zes molens die er oor-
spronkelijk gestaan hebben, maar de her-
komst van die naam wordt pas duidelijk in
1757. Op 7 maart 1757 werd te Alkmaar
begonnen met ‘de Seswielen of Drie over-
toomen, staande en geleegen een wey-
nig buyten de Vrieschepoort even voorbij
den verbranden saegmolen, af te breec-
ken om een anderen ofte twee wielen in
de plaats te stellen’. Met de wielen wer-
den dus de raderen van de overtomen
bedoeld. Iedere overtoom had een
hooggelegen horizontale as met twee
grote raderen om met touwen en mense-
lijke spierkracht
kleine boten over de
dijk, van het enen
waterniveau naar
het andere niveau
heen te trekken. La-
ter zijn de meeste
overtomen vervan-
gen door schutslui-
zen. Bij de westelijke
strijkmolen te Ou-
dorp stonden drie
overtomen met in
totaal zes raderen of
wielen om schuitjes
van de Raakmaats-
boezen of uit de
Geesterambacht
naar de Schermeer-
boezen te trekken of

omgekeerd. Na vervanging van de over-
tomen door schutsluizen bleef men deze
plaats toch aanduiden als bij de Zes Wie-
len. De naam heeft daarom geen betrek-
king op de molens maar op de omgeving
waarin ze staan.

Literatuur

Vijftig jaar Nederlands Openluchtmuseum
door A.J. Bernet Kempers, Arnhem 1962.
Jaarverslag 1940,1943, 1944/45 en 1947
van het N.O.M.
Noord-Hollands Molenboek, Haarlem
1964, 
Molens in Noord Holland, Amsterdam
1981.

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

ALMENUM
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EikEn- En Bilinga stammEn in Voorraad

In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 

Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen

De valdeursluis bij molen A om bij
grote droogte water vanuit de Scher-
merboezem in te kunnen laten in de
Raaksmaatboezem. Het peilverschil
tussen beide boezems bedroeg circa
vijftig centimeter. De sluis zou nu weer
goed dienst kunnen doen bij het herge-
ven van een bemalingsfunctie aan de
molens om het opgemalen water terug
te laten lopen. Het zou mooi zijn als
de fundering of mogelijk zelfs meer
nog in de grond zat.
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Niedersachsen

Duitslandtoepassing is voor zowel restauratie als on-
derhoud! 
Reeds eerder is in dit blad meerdere ma-
len gesignaleerd dat Nederland bij het
molenbehoud door zijn buurlanden links
en rechts wordt ingehaald, de nieuwe
Vlaamse regeling is er een bewijs te meer
van.

Prijs Cera voor Van zAdelsteen
tot Zetelkruier

In 1890 werd in Leuven de Belgische Boe-
renbond opgericht. Uit deze belangenbe-
hartigingsorganisatie ontstond de CERA
Bank (qua achtergrond te vergelijken met
de Rabobank), waaruit in juni 1998 de Bel-
gische coöperatieve vennootschap Cera
Holding ontstond. Vanuit de Cera Holding
ontstond de Cera Foundation welke
maatschappelijke projecten in België on-
dersteunt. 
Vanuit de Boerenbond ontstond in 1971
de sociaal culturele dochterorganisatie
Landelijke Gilden. Door de Landelijke Gil-
den is in samenwerking met Cera Foun-
dation werd in 1991 een tweejaarlijkse
prijs ingesteld, genaamd ‘Prijs Cera Foun-
dation voor de Geschiedenis van het
Vlaamse Platteland’. Aan deze prijs is een
geldbedrag van 5.000 euro verbonden. In
2004 werd deze prijs verbonden aan Van
zAdelsteen tot Zetelkruier, het driedelige
opus magnum van Paul Bauters over 2000
jaar molens in Vlaanderen, waarbij het
derde deel, een molenwoordenboek,
een coproductie was van Paul Bauters en
Gerrit Pouw, waarbij laatstgenoemde ook
het tekenwerk in de andere twee delen
verzorgde. De leden van de jury, onder
voorzitterschap van prof.dr. Stefaan Top,
prijzen de volledigheid inzake historisch
overzicht en soorten molens, het schitte-
rende illustratiemateriaal in de vorm van
miniaturen, gravures, pentekeningen,
schilderijen, foto’s en de vakkundige te-
keningen van Gerrit Pouw. 

Onderscheiding voor voorzitter
Berümerfehner Mühlenverein

Nog in 1937 liet molenaar Schoof in
Berümerfehn, tussen Aurich en Norden,
een nieuwe molen bouwen ter vervan-
ging van een bouwvallige voorganger.
Voor de bouw werd gebruikt gemaakt
van een gesloopte molen uit Carolinen-
siel. Tot 1964 werd er op de wind gema-
len, maar in 1966 werd de molen ontta-
keld en uitgesloopt; een kale romp
bleef achter, al bleef de balie op zijn
plaats. Omstreeks 1980 wilde eigenaar
Cornelius Schoof ook het achtkant slo-
pen vanwege de vervallen staat. Op 17
juli 1983 werd de Interessengemein-
schaft Windmühle Berümerfehn opge-
richt die zich ten doel stelde de molen
te restaureren. Een grote club was en is
het niet (circa tachtig leden), maar wel
een actieve en men wist veel te berei-
ken. In 1985 werd met de restauratie
begonnen. In 1989 kon de molen, uitge-
rust met zelfzwichting en windroos weer
draaien. Uiteindelijk werd de molen ge-
heel maalvaardig gemaakt. Ook na de
restauratie blijft de molen zorg vragen
en daarvoor zet men onder andere
sinds 1990 ‘Rock an der Mühle’ op
touw, goed voor honderden bezoekers.
Sinds de oprichting is Wilfried de Vries
voorzitter van de vereniging en veel
van het bereikte is op zijn conto te boe-
ken. Dat was dan ook de reden voor de
gemeente Großheide om hem onlangs
te onderscheiden met de gemeente-
lijke ‘Ehrenteller’ (erebord).

Molen Hagen wiekenloos

De in 1873 gebouwde en in 1880 na
brand herbouwde molen van Hagen
geldt als een van de hoogste molens
van Oost-Friesland met een balie-
hoogte van 17,05 m. Sinds 1965 is de
molen eigendom van de Schelten-
Petersschen Vermögensverwaltung, die
de molen liet restaureren. Eind 2002 was
er sprake van om het molencomplex in
te richten als raadhuis voor de ge-
meente Hagen (zie Molenwereld 2003-
1-12 en 2003-2-47). Het versukkelings-
proces van de molen ging evenwel
door en vorig jaar werden uit veilig-
heidsoverwegingen de lassen van het
gevlucht verwijderd zodat de molen nu
alleen met de borststukken staat. De
gemeente wil graag tot restauratie
overgaan en de kosten, geraamd op
21.000 euro, zouden dan volgens de in
de kreis Aurich gebruikelijke driedeling
gedragen worden: de eigenaar 1/3,
gemeente 1/3 en de ‘Mühlenpool’ van
de kreis 1/3. Nu is de eigenaar waar-
schijnlijk niet in staat om zijn aandeel op
te brengen, vandaar dat in de ge-
meentebegroting voorgesteld wordt
dat de gemeente 2/3 betaalt. Plaatse-
lijke politici hebben er moeite mee dat
de particuliere eigenaar niets bij-
draagt. Daarom wil men op zijn minst
een garantie dat het geld van het ei-
genaarsaandeel op de een of andere
manier wordt terugbetaald. Aan de an-
dere kant is deze enorme molen zo ge-
zichtsbepalend voor Hagen dat men
restauratie van de molen als vanzelf-
sprekend vindt; de vraag is alleen hoe?

De prijsuitreiking van de Prijs Cera in Leuven op 17 december, derde en vierde van
links respectievelijk de heren Bauters en Pouw.

De molen van Berümerfehn 
(foto H. Noot, juni 2003). 
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Papiermolen

Pompwatermolens

vier horizontale, enkelwerkende zuigpers-
pompen aandreef. Elk rad had een dia-
meter van 12 m bij een breedte van 4,5 m.
Onvoorstelbaar en nu helemaal: in 1968
werd dit waterwerk gesloopt. Gelukkig zijn
er bescheidener voorbeelden bewaard
gebleven.
Een goede watervoorziening was in de
grote steden van Europa onmisbaar. Voor
het transport van het water werden ook
watergedreven pompen gebruikt. In
Brugge bestaat zelfs nog het Oud Water-
huis uit 1394, al is het meeste van de inrich-
ting verdwenen. Het Nieuw Waterhuis uit
1760 met een Poncelet-rad van bijna zes
meter bestaat ook nog en was zelfs tot
1945 incidenteel in bedrijf. Voor de Parijse
watervoorziening is nog de ‘Usine éléva-
toire de Villers-les-Rigault’ uit 1867/1868 be-
waard gebleven en zelfs in bedrijf te zien
met twee Girard-waterraderen van tien
meter diameter bij een breedte van 1,80
m; een indrukwekkende machinerie. 
Evenals in zijn eerdere studies opent Broes
de deur naar molenonderwerpen die ei-
genlijk buiten de hoofdstroom van het
grote molengebeuren liggen. Dan gaat er
toch weer een heel speciale wereld open,
zeker voor Nederlanders die allereerst ge-
neigd zullen zijn om te denken in de trant
van schepradwatermolens, vijzelwatermo-
lens, dan zijn pompwatermolens windmo-
lens die dus pompen aandrijven. Niet altijd
dus en in Europees licht vaker niet dan wel.
Vandaar ook, dat themanummer van Mo-
lenecho’s voor velen een eye-opener zal
zijn. 

Pompwatermolens telt 202 pagina’s en is
voorzien van talloze illustraties. Het is te ver-
krijgen door het overmaken van 15 euro
(inclusief verzending) op rekeningnummer
1421.48.121 (bij Rabobank NL) van Molen-
zorg vzw, Dorpsstraat 32, B-9800 Astene-
Deinze. Voor meer informatie over het
Vlaamse tijdschrift Molenecho’s: zie
www.molenechos.org

Bovenslagraderen in Bad Reichenhall,
foto uit ‘Pompwatermolens’.

Ook Nederland kende enige pompwatermolens zoals deze bij Eefde. Dankzij de relatie
met stadhouder-koning Willem III was Arnold Joost van Keppel in staat om aldaar bij de
havezathe De Voorst van zijn voorouders het ‘Versailles van de Achterhoek’ te bouwen.
Voor de fonteinen in het park vroeg Van Keppel, dan graaf van Albemarle, Baron van
Ashford en Markgraaf van Bury, in 1697 toestemming voor ‘een seeckere machine (om)
eenige water uit de Barckel te trecken’. De kort daarna gebouwde pompwatermolen
werd een bron van conflicten en in 1703, na de dood van de koning stadhouder, werd
de molen door soldaten uit Zutphen vernield. Dankzij deze gravure van Petrus Schenk van
omstreeks 1700 weten we hoe deze pompwatermolen er heeft uit gezien.

Vorig jaar november kreeg ir. Karel Broes uit
Dilbeek (B) de I.J. de Kramerprijs van TIMS
NL&Vl voor twee van zijn studies, welke ge-
publiceerd werden als themanummers van
het Vlaamse blad Molenecho’s (zie Molen-
wereld 2005-1-12); een over tredmolens
(2002) en het andere over schipmolens en
andere molens met in hoogte verstelbare
wateras (2003). Aan deze stam verscheen
inmiddels een derde loot, de studie Pomp-
watermolens, welke verscheen als thema-
nummer van Molenecho’s voor het derde
kwartaal van 2004.
Met deze pompwatermolens mikt Broes op
de door waterkracht aangedreven molens
die water oppompen door middel van zui-
gerpompen. Die zijn in Nederland hoogst
zeldzaam geweest, maar elders in Europa
kwamen zij veelvuldig voor en zijn er nog
wel te vinden. Hun geschiedenis gaat terug
tot in de grijze oudheid en maken in de
loop der eeuwen een enorme ontwikkeling
door uitlopend op ware technische hoog-
standjes.
Broes wil in deze ruim 200 pagina’s tellende
en rijk geïllustreerde studie geen uitputtend
overzicht geven van wat er geweest of
nog te vinden is, maar gaat meer exem-
plarisch te werk, de ontwikkeling van deze
molens volgend.
Allereerst wordt de geschiedenis en de
werking van de zuigerpomp toegelicht.
Dat is een op-en-neer gaande beweging,
die dan wel moet worden gecombineerd
met de roterende van een waterrad. De
gedachte aan een krukas ligt voor de
hand, maar er zijn meer oplossingen ge-
weest. Er zijn meer problemen. Lang niet al-
tijd is het energie leverende water aanwe-
zig op de plaats waar gepompt moet wor-
den. Om de beweging over te brengen

wordt dan gebruikt van een stangenme-
chanisme, dat soms meer dan een kilome-
ter lengte overbrugt.
Behalve waterraderen kunnen natuurlijk
ook turbines of stoommachines de pom-
pen aandrijven. Ook zijn er heel speciale
watergedreven pompen als de waterdruk-
pomp, de stoompomp of de waterram.
Broes beperkt zich evenwel vooral tot de
met waterraderen aangedreven zuiger-
pompen die hij behandelt in diverse toe-
passingsvelden:
- de mijnbouw en een speciale variant er-
van:
- de zoutwinning;
- de watervoorziening in parken
- de stadswatervoorziening
- overige toepassingen, zoals voor het
leegpompen van een droogdok (Port-
smouth).
In de mijnen is het wegpompen van het
water een voorwaarde voor de exploitatie
ervan, zelfs zo dat hiermee een zeer groot
deel van de exploitatiekosten mee ge-
moeid was. Bekende geleerden uit het ver-
leden hebben zich er mee bezig gehou-
den als Agricola (De Re Metallica, 1556) of
Diderot (Art des Mines 1745). Op waterrad-
gebied is het bovenslagrad van Laxey uit
1854 wereldberoemd. Dit rad heeft een
diameter van maar liefst 21 m!
Ook voor de zoutwinning konden enorme
raderen worden gebruikt, zoals de nog be-
staande raderen in Bad Reichenhall bij Salz-
burg (!). Daar draaien nog twee bovensla-
graderen met een diameter van 13 m. 
De waterraderen van Marly zij de meeste
bekende voorbeelden van waterwerken
voor paleistuinen, in dit geval voor het pa-
leis van Versailles. Tot 1963 draaiden hier zes
enorme Sagebienraderen, waarbij elk rad
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NVVM-molenmakers actief

In onze werkplaats wordt nog gewerkt
aan de te vervangen onderdelen voor de
Hoekmolen onder Hei- en Boeicop. De
geheel nieuwe koker met zetels is inmid-
dels ook gereed. Het bouwkundig werk
aan de waterlopen en sprenkelstraat is
afgerond.
Aan molen De Vlieger in Voorburg werd
onderhoudswerk gedaan aan de vang,
het kruiwerk en de “gaande werken”.
Ook de tweede fase van het groot on-
derhoud aan de Prinsenmolen te Hille-
gersberg werd opgestart. Een nieuwe
lange spruit van 15 meter en 2 lange
schoren van 17 meter lang zijn bij de mo-
len gebracht.

Aan de volgende molens is door ons ge-
werkt:

Rotterdam-Overschie, De Speelman 
De werkzaamheden aan de nieuwe stel-
ling zijn op het schilderwerk na afgerond. 

Molens Utrechtse Molenstichting
In Utrecht zijn de molens van Elst en Rhe-
nen bezocht voor het uitvoeren van di-
vers onderhoudswerk. In Elst werd de be-
timmering van de voorzijde van de kap
vervangen, alsmede de nokplanken op
de kap. De molen in Rhenen werd voor-
zien van nieuwe inrijdeuren en een
nieuwe stellingdeur. Enkele kammen in
het bovenwiel zijn vervangen en de wan-
wichtigheid van het gevlucht is verhol-
pen.

Loosduinen, De Korenaer
Door de firma Renofors zijn de koppen
van de voeghouten vervangen. Ook is er
een nieuwe steunder gemaakt en ge-
plaatst. Vervolgens is onder winterse om-
standigheden de nieuwe windpeluw ge-
plaatst, alsmede de nieuwe lange spruit.

(zie foto’s). In de werkplaats wordt ge-
werkt aan een nieuw bovenschijfloop en
een nieuw kruihaspel. Ook de naastgele-
gen molenaarswoning zal nog worden
opgeknapt.

Hoogmade, Hoogmadese Molen
Na verwijderen van het riet op de onder-
toren, kwamen er de nodige mankemen-
ten aan het licht. Zo bleek van de diverse
kozijnen de betimmering aan de zijkanten
aan herstel toe, alsmede de diverse dak-
jes. Ook aan het loodgieterswerk diende
het nodige te gebeuren. Grootste tegen-

valler was de staat van het tafelement
aan de kant van het voormalige schep-
rad: dit diende in zijn geheel vervangen
te worden. Een hoekstijl is aan de onder-
zijde hersteld. Inmiddels is de rietdekker
weer volop bezig met het rietdekwerk. 

Leiden, d’Heesterboom
De nieuwe krukas is in de molen geplaatst
en heeft inmiddels al weer op windkracht
meegedraaid. Thans wordt gewerkt aan
de draaihoofden van de zaagramen, als-
mede de winderijen. Ook de krabbelwer-
ken worden gereviseerd. 

De nieuwe koker voor de Hoekmolen in de maak in de werkplaats van molenmaker
De Gelder in Nieuw-Lekkerland (foto De Gelder). 

De lange spruit van de molen van Loosduinen werd in winterse omstandigheden
vervangen (foto Verbij Hoogmade).



1338ste jaargang 2005 nr. 4

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.
Nieuw Lekkerland 
0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijke-
nisse

0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
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
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In Molenwereld 2005-2-47/48 kwam de
ingebruikstelling van de elektriciteitop-
wekkingsinstallatie van de Onderste Mo-
len of Commandeursmolen te Mechelen
op 12 januari 2005 aan de orde. Een
aantal in dit artikel genoemde feiten ver-
dienen een nadere toelichting respec-
tievelijk andere uitleg. Van eigenaar/mo-
lenaar R. Schyns werd de volgende infor-
matie ontvangen: ‘Bij de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten en de
NUON is het niet alleen bij hun eerste
plannen gebleven. In 2002/2003 is bij de
Volmolen in Epen een generator ge-
plaatst met een netkoppelingskast. Het
waterrad levert een elektrisch vermogen
van ca 5 kW. Maar daarmee had de Vol-
molen niet de primeur. De watermolen
van Otten uit Wylré (ca 1955), de Groote
Molen uit Meerssen (1984) en de Com-
mandeursmolen uit Mechelen (1987) gin-
gen haar voor. In 1882 kocht de grootva-
der van mijn vader (als zoon van een
molenaar) onder andere de Comman-
deursmolen in Mechelen en heeft deze
toen geheel nieuw laten inrichten. In
1905 werden de eerste 6 betonnen

graansilo’s gebouwd, in 1922 de tweede
6 (in totaal ca 12 x 30 ton). Onder invloed

van de dalende
vraag in de 60-er
70-er jaren is in 1982
besloten de mo-
len(s) te verkopen
en het bedrijf te
beëindigen. C.E.
Spelt kocht de
Commandeursmo-
len te Mechelen. In
1986 - 1987 heeft
de Commandeurs-
molen een relatief
grote renovatie
aan de water-
kracht ondergaan:
turbine (uit 1905),
krooshek, sluiswer-
ken en overlaat zijn
toen gerenoveerd.
Tevens is toen al de
gelijkstroomgene-
rator (24 kW) uit de
Breustermolen te
Eijsden geïnstal-
leerd, met riemo-
verbrenging en
netkoppelingskast.
De molen had toen
een maximaal ver-
mogen van 17 kW
maar in de praktijk
was het veilig met
ca 12 kW. Deze in-
stallatie heeft vrij-
wel dag en nacht
gedraaid tot voor-
jaar 2004. In 1994

heeft ondergetekende (als zoon van de
oude eigenaar) de molen van dhr C.E.
Spelt (terug) gekocht en is de maalderij
aanzienlijk gemoderniseerd. Uitgangs-
punt is echter steeds de productie van
meel en bloem gebleven, nu echter uit-
sluitend voor de menselijke consumptie.
De molen had al een ruim silocomplex
van ca 12 maal 30 ton. Echter de infrast-
ructuur is de laatste jaren up to date ge-
maakt (waaronder de aanleg van 3 ge-
scheiden productielijnen, een pelinrich-
ting voor (spelt)graan, meel- en bloem-
mengketels (4) en meelbunkers, afzaklijn
(ventiel) met palletiseerinrichting). Te-
genwoordig maken wij met behulp van 6
koppels molenstenen globaal 40 soorten
meel, bloem en meergranen bestemd
voor bakkerij, industrie en handel. In 2004
is wederom een omvangrijke renovatie
gestart met als doel een automatische
waterkrachtinstallatie te realiseren. Dit al-
les heeft geleid tot een robuuste installa-
tie met een vermogen van ca 38 kW die
door burgemeester Geraedts en wet-
houder Bormans in januari 2005 is geo-
pend. Voorzichtig denken wij aan een
opbrengst van ca 200.000 kWh, die voor
een groot deel is bestemd voor de maal-
derij. Kortom, de Commandeursmolen
tracht zoveel mogelijk in te spelen op de
vraag uit de markt en op de kansen die
ons als bedrijf geboden worden. Het wa-
terkrachtproject is echter een bijko-
mende zaak die in het licht van het 
Kyoto-verdrag extra glans verdient.’ 

Aan de linkerkant de rode generator die evenals de turbine, met staande as
draait. Hij is met flens gekoppeld aan de tandwielkast, die door de water -
turbine aangedreven wordt. De turbine-as bevindt zich links van de generator
(met takeloog eraan) die vastgeklemd zit middels een krimpschijf (turbine
maakt 120 toeren/min, generator 760 toeren/min). Rechts hiervan het grote
tandwiel waarmee vroeger de molen werd aangedreven. Op de achtergrond
een elektromotor die met behulp van een riemoverbrenging een deel van de
molen aandrijft. (foto R. Schyns).

Commandeursmolen
in Mechelen 
Raoul Schyns 

‘ T  B E T E R E  W E R K
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ZOEKER
De heer Esselink uit Delftis van mening dat
de ‘Zoeker’ uit het maartnummer van Mo-
lenwereld de Sint Anna te Keent bij Weert
is. Deze molen was verdekkerd, maar
werd na roedebreuk in 1943 verbusseld.
De foto is op zijn vroegst in 1944 gemaakt,
dus qua tijd zou dit kunnen kloppen. De
foto is genomen vanuit het veld, in noord-
oostelijke richting de kant van de Bochol-
terweg op. 
Dan heeft de heer Esselink nog nieuws
over een zeer taaie onbekende. Deze
dook voor het eerst op in ‘Wie brengt me
thuis?’ (in De Molenaar 1971-10-256), her-
haald in 1982-5 en 1984-2. In de database
van verdwenen molens is deze molen
thuisgebracht als de molen van Otterstein
in Niedersachsen (vijftien km ten noord-
oosten van Bremen, kreis Osterholz). Er
staat ter vergelijking een andere ansicht
afgedrukt en het is inderdaad dezelfde
molen. Veel verzamelaars met deze kaart
in hun collectie zullen blij zijn met de op-
lossing.
Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; reacties
a.u.b. te richten aan de redactie van de
Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE
Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl
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Op 24 november brachten Jan Hofstra
en Herman Sangers plus schrijver de-

zes een bezoek aan de molen van Meet-
kerke. Hij zou ons van de ene in de an-
dere verbazing doen rollen.

De polder

De molen bemaalde de polder De
Moere. De naam van deze polder wijst al
op zijn oorspronkelijke bodemsoort: veen.
Veen levert turf. Of volgens Vondel: ‘Ge-
lukkig is het land waar het kind zijn moer
verbrandt’. Vondel zag dan wellicht op
het geluk in de vorm van geldelijk gewin
of nuttige en behaaglijke warmte, maar
zeker niet op het land zelf. Na het verve-
nen bleef als regel een waterplas over die
hooguit nog wat inkomsten bracht voor
wat jagers, vissers en rietsnijders; armoe
troef voor de landbouwbevolking. Dat zal
in Meetkerke niet anders zijn geweest.
Daar ontstond op het grondgebied van
de gemeenten Meetkerke, Sint-Andries,
Houtave en Varsenare een uitgeveende
plas van ongeveer 570 ha. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in
Vlaanderen kwam men al vroeg tot de
ontdekking dat deze uitgeveende plas-
sen drooggemaakt kunnen worden waar-
door weer bruikbaar land ontstaat, of zo-
als een meer voorkomende boerderij-
naam het uitdrukt: Graan voor Visch. 
Evenals in Nederland konden in Vlaande-
ren particulieren van de overheid con-
cessie voor een droogmaking krijgen. Zo
kregen op 22 (20?) november 1622 enkele
grootgrondbezitters van de regering in
Brussel octrooi om de Meetkerkse Moere
droog te maken en er een zelfstandige
polder van te maken. Vrijwel direct na het
verstrekken van het octrooi gingen Cor-
nelius Bertholf en Achilles Sproncholf een

Vlaanderen telt nog twee complete poldermolens: een 
vijzelmolen, De Sint Karel, bij Veurne en een schepradmolen
bij Meetkerke onder de rook van Brugge. De Sint Karel is
van de twee het meest bekend. Vergeleken met hem leidt 

de molen bij Meetkerke een schaduwbestaan. Dat is 
volkomen ten onrechte. Deze molen is, ook naar 

Nederlandse begrippen, enig in zijn soort.

Doorsnedetekening
van de molen 
van Meetkerke uit
het boek van 
dr. Luc Devliegher
De molens in 
West-Vlaanderen
(Tielt/Weesp 1984).

De molen 
van Meetkerke,
vertrouwd en vreemd (1)
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overeenkomst aan voor het droogmaken
van De Moere.
Het gebied werd bedijkt en een houten
windmolen met scheprad sloeg het water
van De Moere uit op de Blankenbergse
vaart. Toen die ene molen onvoldoende
bleek werd er nog een tweede schep-
radmolen bijgebouwd: de Kleine Molen. 
De Blankenbergse vaart watert via een
spuisluis in Blankenberge af op de Noord-
zee. De spuikom van deze sluis wordt nu

ook als jachthaven gebruikt. 
De Grote Molen brandde in 1810 af en
werd het jaar erop vervangen door de
nog bestaande stenen windmolen. 
Op 11 mei 1868 besloot de polder De
Kleine Molen, die even te zuiden van de
Grote Molen te slopen en te vervangen
door een stoomgemaal op de plaats van
de molen.
In de twintigste eeuw bleek deze gecom-
bineerde bemaling met wind en stoom
niet meer naar behoren te functioneren
waardoor toenemend wateroverlast ont-
stond. In 1927 besloot de polder na grote
overstromingen het stoomgemaal te ver-
vangen. De nieuwe bemalingsinstallatie
werd uitgerust met een 60 pk Deutz-
dieselmotor die een Stork-centrifugaal-
pomp aandreef met een capaciteit van
42 m3; per minuut bij een opvoerhoogte

De pal in het onderwiel, getekend door
Bas Koster. Merkwaardig is de bovenste
tand, die door Koster getekend is 
conform de foto van Ronse. Deze zou
niet alleen het terugdraaien van het
onderwiel en daarmee het scheprad
voorkomen, maar ook de vooruitgang!
Of stak deze tand in de praktijk zo 
ondiep in het wiel dat dit toch wel vrij
kwam? Het zou kunnen dat deze tad
later is aangebracht op de bodem van
de uitholling.

Het (veronderstelde) contragewicht
houdt de pal vrij van het onderwiel
(tekening Bas Koster).

van 2,25 meter. Het nieuwe gemaal werd
op 7 februari 1928 in bedrijf gesteld en in
vijftien dagen werd De Moere die reeds
vanaf september 1927 (!) onder water
stond, verlost van zijn wateroverlast. Met
het tot stand komen van het nieuwe ge-
maal werd de Grote Molen buiten bedrijf
gesteld. Wonder boven wonder over-
leefde hij, in tegenstelling tot veel van zijn
soortgenoten, dit feit. Om te voorkomen
dat water uit de Blankenbergse vaart de
polder in zou lopen werd de voorwater-
loop dichtgemetseld op de plaats waar
normaal bij een poldermolen de wacht-
deur zit.
Zoals ook veel gemalen in Nederland
werd het gemaal van De Moere tijdens
de tweede wereldoorlog, in 1942, geëlek-
trificeerd wegens brandstofgebrek. Het
gemaal bleef zo dienst doen tot eind
1985, maar bestaat nog steeds en werd
op 12 mei 2003 voor bescherming voor-
gedragen. 
Bij koninklijk besluit van 28 maart 1972 wer-
den de Polder van Blankenberge, de Pol-
der De Moere in Meetkerke en het ge-
deelte van de Polder Eiensluis-Grootrey-
garsvliet gelegen ten westen van het zee-
kanaal van Brugge naar Zeebrugge sa-
mengevoegd tot één polder onder de
naam Nieuwe Polder van Blankenberge.
De Moere wordt nu bemalen door het vij-
zelgemaal De Katte dat in 1980 opgericht
werd bij de Ruilverkaveling Houtave en
gelegen is langs de Vaartdijk Noord op de
grens van Varsenare en Sint-Andries. Dit
geautomatiseerde gemaal heeft twee vij-
zels met een diameter van 2,30 m. Beide
vijzels hebben elke een capaciteit van 60
m3/min. De opvoerhoogte is vier meter.
De Katte slaat uit op het kanaal Brugge-

J.S. Bakker

Door Jan Hofstra gemaakte opstand -
tekening van het scheprad en de 
waterlopen van de molen van de 
Meetkerkse Moere, uitgaande van de
bestaande situatie. Deze tekening en 
de bijbehorende metingen leverden 
onmisbare informatie voor dit artikel.

Bedrijf en techniek
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Situatie van de molen volgens een topografische kaart. Het ‘Pompstation’ is het 
gemaal op de plaats van de Kleine Molen dat via een lange voorboezem ook 
uitslaat op de Blankenbergse vaart.

Bodemkaart van de Meetkerkse Moere. De van links naar rechts lopende streep is
het kanaal Brugge-Oostende; de lichte vlek rechts de stad Brugge. De Blanken-
bergse vaart is als een lichte streep rechts zichtbaar in het donkergekleurde 
moerengebied. 

Het overstromingsgebied ten oosten van de Blankenbergse vaart.

Oostende, waarmee de bemaling op de
Blankenbergse Vaart is vervallen. Wel was
hiermee in feite de situatie van voor 1623
hersteld toen De Moere ook op de voor-
gangers van dit kanaal afwaterde. 
Het nieuwe Katte-gemaal bemaalt een
veel groter gebied dan het oude gemaal
en eerder de molens. Het oude bema-
lingsgebied van De Moere van Meet-
kerke was ongeveer 670 ha groot; het
nieuwe werd 1377 ha.

De molen

De in 1811 door molenmaker Ferdinand
Slabinck uit Sint Michiels gebouwde molen
vertoont uiterlijk begrijpelijk het beeld van
een Vlaamse molen, maar qua inrichting
doet hij op het eerste gezicht aan een ste-
nen poldermolen met buitenscheprad
denken zoals wij die in Nederland in de Al-
blasserwaard kennen en de kleinere soort-
genoten ervan in Rijnland. De Meetkerkse
molen heeft ook aan de kant van het
scheprad een ‘platte zij’, die, opvallend,
van natuursteen is. Dit scheprad is geheel
van hout en heeft een diameter van 5,46
m bij een breedte van 36 cm. Het is dus
een betrekkelijk smal rad. 
De vlucht van de molen is 24 m. Het bo-
venwiel heeft 58 kammen; de bovenbon-
kelaar 28 kammen; het onderschijfloop 26
gietijzeren staven en het onderwiel 88
kammen zodat de overbrenging 1 : 1,63
is. Anders gezegd: bij iedere omwenteling
van het wiekenkruis gaat het scheprad
0,61 maal rond. Dat is voor Nederlandse
begrippen vrij snel bij een dergelijk groot
scheprad, maar het is dan ook betrekke-
lijk smal. Bij een tasting van 70 cm verzet
de molen dus met iedere (boven)asom-
wenteling twee kubieke meter water
(2000 liter).
De Meetkerkse molen heeft wel een hou-
ten as met een ijzeren kop, maar verder is
het binnenwerk geheel van hout. In Ne-
derland zijn bij de grotere schepradmo-
lens vrijwel alle onderdelen die veelvuldig
met water in aanraking kwamen en daar-
door extra vatbaar waren voor verrotting
vervangen door ijzer. Grote houten
schepraderen als van de molen in Meet-
kerke zijn hier eigenlijk uitgestorven. Het
zal wel samenhangen met het feit dat
deze Vlaamse schepradmolen ten op-
zichte van zijn soortgenoten een geïso-
leerd bestaan voerde, waardoor hij min
of meer los stond van ontwikkelingen el-
ders. Daardoor komt het gaande werk
van deze molen archaïsch over en dat
versterkt op zijn beurt het unieke karakter
van deze molen, ook tegenover de Ne-
derlandse schepradmolens. Maar er is
meer.

Verbazing +1: het landschap

Op 24 november stond het Hollandse ge-
zelschap bij de molen van De Moere ver-
baasd over het landschap, meer speciaal
de hoogte van de polderkade van
Moere ten opzichte van het land aan de
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andere kant van de Blankenbergse vaart.
De kruinshoogte van de kade was circa
3,75 m + TAW. 
(TAW: de Tweede Algemene Waterpas-
sing ofwel het Belgische ijkpunt voor
hoogtemetingen, te vergelijken met ‘ons’
NAP, Normaal Amsterdams Peil. Het NAP is
ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeni-
veau. Het wordt ook in andere landen ge-
hanteerd, zij het onder andere namen
(Duitsland: Normal Null). Het Belgische
peil, TAW, wijkt hier sterk van af. Dit is dan
oorspronkelijk ook niet gehanteerd op
een gemiddelde zeestand, maar op een
gemiddelde ebstand bij Oostende. De
TAW heeft dus een veel lager nulpunt dat
overeenkomt met 2,33 - NAP. In dit artikel
wordt niet het NAP, maar TAW gehan-
teerd in verband met het gebruik van Bel-
gisch kaartmateriaal en overige gege-
vens.)
Het peil van de Blankenbergse vaart
schommelt rond de 1,50 m TAW zodat de
dijkkruin ongeveer 2,25 m boven het peil
van de vaart ligt. Nu is dat bij een geslo-
ten boezem wel veel, maar nog vreem-
der is het de polder aan de andere kant
van de vaart veel lager ligt, ongeveer
een meter boven het peil van de Blan-
kenbergse vaart, zodat de kruin van de
dijk van De Moere boven het tegenover-
liggende, niet omkade polderland uit-
steekt! Als dus het water in de Blanken-
bergse Vaart een stand bereikt van een
meter onder de kruin van de kade van De
Moere dan staat de polder tegenover De
Moere zo ongeveer blank!
Blijkbaar achtte men de bescherming
van de veel lager gelegen Moere veel
belangrijker dan die van het tegenover-
liggende polderland. Het peil in de Blan-
kenbergse vaart hing natuurlijk af van de
lozingsmogelijkheden door de zeesluis in
Blankenberge. De bodem van deze sluis
ligt gelijk met TAW-peil, dus ongeveer
overeenkomend met eb. 
Wind en weer konden niet alleen de spui-

De platte zij is van gemetselde natuursteen.

mogelijkheden beperken maar ook in het
gebied waarvoor de vaart als afwate-
ringsboezem diende zorgen voor water-
overlast. Blijkbaar nam men deze water-
overlast voor lief, omdat die in feite maar
een beperkt gebied trof, dat daardoor in
de praktijk dienst deed als bergboezem.
Ook nu nog wordt het gebied aange-
merkt als overstromingsgebied. 
De aanwezigheid van een ijzeren peil-

De vrijwel dichtgegroeide greppel 
tussen de dijk langs de Blankenbergse
vaart en de molensloot; vermoedelijk
bedoeld om in droge tijden water in 
te laten vanuit de vaart. Op de 
achtergrond (met de knotwilgen) de
molensloot, welke halverwege de foto
naar rechts afbuigt, richting molen. Bij
een eventueel rondmaalcircuit zou de
greppel uitstekend dienst kunnen doen
voor het terugleiden van het water naar
de molen. Voor de molensloot: zie 
Molenwereld 2005-3-92.
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De voorwaterloop: het eensteensmetselwerk is van jonger datum en pas later op de
oude waterloopmuren gemetseld, waarschijnlijk in verband met het aanbrengen van
een brugdek op een deel van de waterloop. De waterloop zelf is dichtgemetseld
met een muur.

merk in de voorwaterloop van de molen
maakt het waarschijnlijk dat de molen
toch onderworpen was aan een maal-
peil, zij het opvallend hoog.
Dat men de drooggemaakte Moere vrij-
waarde voor inundatie zal te maken heb-
ben gehad met de diepe ligging, waar-
door het veel moeilijker uit het water te
krijgen was dan het hogere gebied met
zijn natuurlijke lozing. 
Uit de bodemkaart van Vlaanderen blijkt,
dat het polderland aan de overkant van
de Blankenbergse vaart, hoewel buiten
de droogmaking liggend, toch ook tot de
moeren wordt gerekend. In feite is de
hoge polderkade dus niet alleen de
scheiding van de vaart en de droogma-
king, maar ook van het buitendijkse en
hogere deel van de Moere. 
Dit hogere deel is geen echte veengrond.
Wellicht heeft hier vroeger wel een veen-
pakket bovenop gelegen dat mogelijk is
geoxideerd. Veen bestaat immers voor
een groot deel uit koolstof dat zich kan
verbinden met de zuurstof uit de lucht. De
zo ontstane CO2 ontwijkt: het land gaat
weliswaar niet in rook, maar wel in lucht
op. Zo kan een veenlaag verdwijnen, een
proces dat zich o.a. ook in West-Friesland
heeft afgespeeld (zie o.a. Jan Beenakker:
Van Rentersluze tot strijkmolen, Alphen
a/d Rijn 1988). Het is daarom helemaal
niet denkbeeldig dat de buitendijkse
moeren enkele eeuwen geleden een ni-
veau hadden dat overeen komt met de
hoogte van de hoge polderkade aan de
kant van de droogmaking, waarmee dan
ook de hoogte van deze kade verklaard
zou zijn. In theorie zou die veenlaag ook
afgegraven kunnen zijn voor turf. 

Verbazing +2: de wachtdeur

In Holland is het gebruikelijk bij de schep-
radmolens dat de voorwaterloop be-
staat uit twee stenen muren met daarop
een houten brugdek. Bij de molen van
Meetkerke is dit anders. Het laatste stuk
aan de kant van de vaart heeft een ge-

metseld gewelf plus een gemetselde
frontmuur. Verder is de voorwaterloop,
afgezien van een gemetselde boog
open. Wel is er een brugdek geweest tus-
sen deze boog en het scheprad. De
echte verbazing gold evenwel de over-
gang tussen krimp en voorwaterloop, de
plaats van de wachtdeur die moet voor-
komen dat het water uit de boezem te-
rugstroomt wanneer de molen stilvalt.
Deze wachtdeur is bevestigd aan en
slaat dicht tegen de slagstijlen van het
wachtkozijn. Om deze slagstijlen plaats
te geven is het begin van de voorwater-
loop breder dan de krimp. Niet alzo bij
de molen van Meetkerke. De voorwater-
loopmuren sluiten vrijwel naadloos op de
krimp. Dat is voor Hollandse begrippen
onwaarschijnlijk. Hoe zat het dan met de
wachtdeur? Deze deur was niet aanwe-
zig en op de plaats waar men hem ver-
wachten zou was de krimp afgesloten
met een gemetselde muur. Het zou toch
onvoorstelbaar zijn dat de molen geen
wachtdeur had? Die moest er, om rede-
nen voornoemd, gezeten hebben!
Een ander opvallend detail was de afwa-
tering van de sprenkelstraat, de plaats
waar het spatwater van het scheprad
wordt opgevangen. Normaal loop dit wa-
ter af op de voorwaterloop, maar hier
niet. Een gemetseld riool voert dit water
af door een gat in de frontmuur van de
waterloop.

Verbazing +3: de voorwaterloop

De verbazing groeide toen Jan Hofstra de
verzamelde meetgegevens had uitge-
werkt. De slagdorpel, de bovenkant van

Nogmaals de voorwaterloop. Het voor-
ste deel is open, dan volgt een gemet-
selde boog met daarachter een groten-
deels vergaan brugdek. Duidelijk is hoe
aan het eind van de waterloop de slag-
stijlen ontbreken.

de opleider, lag op 1,760 m TAW. De
Nieuwe Polder van Blankenberge han-
teert als streefpeilen voor de Blanken-
bergse Vaart een minimum van 1,30 m
TAW en een maximum van 1,70 m TAW.
Dat betekent dat de slagdorpel een cen-
timeter of zes boven het maximum peil
van de vaart zit. Dat strijdt tegen alle re-
gels van de Nederlandse molenbouw.
Voor de wachtdeur staat normaal pak-
weg een meter water. Het opgemalen en
uitstromende water drukt de wachtdeur
open en stroomt weg. Het principe is dat
iedere centimeter die het water hoger
moet worden opgevoerd meer vermo-
gen eist. En vermogen bij windmolens is
een heikel punt, zeker wanneer het on-
voldoende waait. De molen van Meet-
kerke voert het water dan zo maar een
meter hoger op dan noodzakelijk is! Ver-
spilling van de vaak te schaarse wind-
energie! 
Dit afdoen als onkunde is alleen maar
kortzichtig. Er moet iets zinnigs achter ge-
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zeten hebben, maar wat?
Hierboven is de mogelijkheid geopperd
dat het polderland tegenover de droog-
gemaakte Moere enige eeuwen geleden
(nog ten tijde van de bouw van de eerste
molen in 1623?) veel hoger was en dat bij-
gevolg ook de vaart hoger lag. De eerste
molen zou dan volgens de ‘normale’
spelregels zijn gebouwd en een hogere
voorwaterloop nodig hebben gehad. De
noodzaak ervan zou dan steeds minder
geworden zijn bij het verlaagde peil op
de vaart en het ermee verbonden water. 
Gemakshalve liet men dit maar zo bij de
herbouw van de molen in 1811. De op-
voerhoogte van de molen zal aanvanke-
lijk niet zo groot zijn geweest. De vloer van
de achterwaterloop ligt nu op ongeveer
veertig centimeter TAW. Als we uitgaan
van een gebruikelijke tasting voor het
scheprad van circa tachtig centimeter
dan moet het vroegere polderpeil ergens
in de buurt van de 1,20 m TAW hebben
gelegen. Het peil op de vaart varieert

(nu), afgezien van extreme situaties, tus-
sen de 1,30 en de 1,70 m. Anders gezegd:
de opvoerhoogte in normale situaties is
iets in de buurt van hooguit een halve
meter geweest! En dat voor zo’n kast van
een molen met een vrij smal scheprad (38
cm). Zo’n molen zal weinig moeite heb-
ben gehad om tegen het hoogje van de
te hoge opleider op te malen.
Het lijkt alleen maar ingewikkelder te wor-
den. Wie bouwt er nu zo’n kast van een
molen met een scheprad en overbren-
ging die eerder lijken te wijzen in de rich-
ting van een vrij grote opvoerhoogte;
toch onkunde? 
Het venijn zit niet in de staart, maar in de
vaart. Op de Blankenbergse Vaart kan bij
extreem hoog water een peil van 2,40 m
TAW voorkomen. Bij een polderpeil van
1,20 m wordt de opvoerhoogte dan 1,20
m en dat komt dan beter in de richting.
Als men nu een wachtdeur had gemaakt
op normale hoogte dan had er zo’n twee

meter water voor de wachtdeur gestaan
en dan was het voor de molen knokken
geworden om de deur open te krijgen:
een zeer zwaar aanlopende molen.
Dankzij de hoge waterloopvloer zou dat
maar zeventig centimeter zijn en daar is
overheen te komen, letterlijk en figuurlijk. 
De molen is klaarblijkelijk gebouwd met
de bedoeling om ook op zeer hoog boe-
zemwater af te kunnen malen, zelfs in si-
tuaties waarbij het tegenoverliggende
polderland ongeveer verzoop. Dat in zo’n
situatie uitmalen op de boezem werd ge-
tolereerd zal wel samenhangen met het
hierboven vermelde feit dat men begrip
had voor de bijzondere situatie van de
laaggelegen Moere zoals hierboven aan-
gegeven, in combinatie met het gege-
ven dat het de enige bemalen polder in
het bekken van de Blankenbergse vaart
is.
Dezelfde vragen speelden natuurlijk ook
bij Nederlandse molens die rechtstreeks

Het gemaal De Katte dat nu zorg draagt voor de bemaling van De Moere (foto De
Nieuwe Polder van Blankenberge).

Het gemaal dat op de plaats van De Kleine Molen staat (foto Lieven Denewet).
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op wisselend buitenwater afmaalden, zo-
als bijvoorbeeld bij de voormolens van
Kinderdijk. Daar kon men een andere op-
lossing aantreffen: de gedeelde wacht-
deur. Bij hoge buitenwaterstanden opent
zich alleen het bovenste deel van de
deur, het onderste blijft dicht, zodat ook
hier niet veel kracht moet worden ontwik-
keld om de hele deur tegen het hoge bui-
tenwater in te openen. 
Bij hoge waterstanden kon de molen het
polderwater wel eens flink hoog moeten
opvoeren. Bij een smal en betrekkelijk snel
draaiend rad betekent dit dat de molen
veel water ‘morst’. Bij de Nederlandse
molens wordt dit opgelost door het
scheprad te voorzien van een houten
kast, waarmee het scheprad aan de bo-
venzijde geheel of gedeeltelijk wordt om-
timmerd. Vergelijk bijvoorbeeld de molens

van Hellouw: vrij smalle raderen (40, 45
cm) en nog sneller draaiend (overbren-
ging 1 : 0,68) dan de molen van Meet-
kerke (1 : 0,61). Wat voor Meetkerke de
Blankenbergse vaart is, is voor Hellouw de
Linge, berucht om zijn grote fluctuaties in
de waterstanden, waardoor het water bij
gelegenheden ook zeer hoog moest wor-
den opgemalen. De molen in Meetkerke
kreeg om het ergste gespetter tegen te
gaan weliswaar geen schepradkast,
maar een houten schot aan de vaartzijde
van de krimp.
De hoge voorwaterloop bij de molen in
Meetkerke brengt wel een nadeel met
zich mee. Normaal gesproken laat men
bij een molenpolder in droge tijden water
in via de wachtdeur van de molen. Dat
kan bij de molen van Meetkerke dus niet.
Nu ligt er aan de oostkant van de molen-

werf een vrijwel geheel dichtgegroeide
smalle sloot tussen de polderdijk langs de
vaart en de molensloot. Vermoedelijk
heeft er in de dijk een duiker gezeten,
waardoor men via de nu dichtgegroeide
sloot water in de polder kon inlaten.

Verbazing +4: de plaats van de
molen 

Oorspronkelijk waterde De Moere af op
de Ieperleet, de waterweg tussen Nieuw-
poort en Brugge. In de tachtigjarige oor-
log evenwel werden het Zwin en de
Schelde, de scheepvaartverbinding tus-
sen Brugge en de Noordzee, voor Vlaan-
deren gesloten. Die sluiting werd definitief
bij de Vrede van Munster in 1648. Brugge
moest nu een nieuwe uitweg zoeken naar
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zee. Tussen 1618 en 1622 werd daarom de
Ieperleet tussen Brugge en Plassendale
uitgediept en een waterloop tussen Plas-
sendale en Oostende uitgegraven. Ten
gevolge van de hoge waterstand die op
de Ieperleet werd aangehouden om
scheepvaart mogelijk te maken kwam de
ontwatering van de polder in het ge-
drang. De afwatering van het grootste
gedeelte van de streek was namelijk ge-
richt op de Ieperleet. Zoals hierboven al
aangegeven werd daarom na het ma-
ken van dit kanaal Brugge-Oostende de
uitwatering van De Moere verlegd naar
de Blankenbergse Vaart. Dat is waters-
taatkundig heel merkwaardig, want de
molen staat daardoor in het hoogste deel
van de polder. Meestal bouwt men mo-
lens in het laagste deel van de polder
omdat water nu eenmaal van hoog naar

laag stroomt en niet omgekeerd. Dat blijkt
ook uit de peilen in De Moere nu. Bij de
molen gelden als officiële streefpeilen
0,25 m en 0,65 m TAW, bij het Kattegemaal
dat uitslaat op het kanaal Brugge-Oos-
tende - 0,10 en 0,30 m TAW, zo’n 35 cm la-
ger. Blijkbaar gaf men toch de voorkeur
aan de gemakkelijkere uitmaling op de
(lagere) Blankenbergse vaart dan op het
(hogere) kanaal, ook al lagen de lagere
delen van de polder in de zuidwesthoek
van de polder, bij het kanaal. Het zal er

wel toe geleid hebben dat in de molen-
tijd in die lagere polderdelen relatief snel
flink wateroverlast was; de molens ston-
den immer op de ‘verkeerde’ plaats. Het
vervangen van de Kleine Molen in 1868 is
niet toevallig. De jaren 1866 en 1867 zijn
berucht geweest met extreem veel on-
weersbuien en weinig wind, met als resul-
taat veel waterbezwaar. In die jaren zie je
ook in Nederland de bouw van een flink
aantal stoomgemalen, waarvan de boe-
zemgemalen bij Kinderdijk wellicht het
bekendst zijn.

Verbazing +5: de pal 

Bij een bespreking over de molen op 8
december in Moerkapelle viel het
kwartje. Toen kwam het boek van Alfred
Ronse, de patriarch van de Vlaamse mo-
lenbeweging op tafel. Daarin staan meer-
dere foto’s van de molen van De Moere,

De Hoosmolen in Drongen, een achtkante stenen grondzeiler. In de witte aanbouw
bevindt zich de centrifugaalpomp. De lier op de voorwaterloop is verbonden met
de klep op de persbuis van de pomp. Hiermee voorkomt men dat de gietijzeren
klep met een grote dreun dichtvalt als de pomp wordt stilgezet. De voorwater-
loop/krimp was waarschijnlijk te smal voor de pomp zodat men die in metselwerk
heeft verbreed (foto W.J.G. Bakker, 10 maart 2005).

De molen met erachter het molenaars-
huis bij Meetkerke omstreeks 1925.
Rechts de Blankenbergse Vaart met op
de achtergrond het dorp Meetkerke.
Ter plaatse van het hek bevond zich de
veronderstelde inlaatduiker, mogelijk
toen al vervallen (foto Alfred Ronse,
collectie Stichting Levende Molens).
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die enige jaren voor het uitkomen van het
boek was stilgezet.
Heel bijzonder was de foto van het on-
derwiel. Dit was namelijk voorzien van een
pal. Nu is de pal in het bovenwiel alge-
meen bekend. Die moet voorkomen dat
de molen terugloopt als hij de wind van
achteren in krijgt. Maar in het onder-
wiel??? Het zou wel heel onaannemelijk
zijn dat de pal in het onderwiel de taak
van die in het bovenwiel overnam. Er was
in feite maar een oplossing mogelijk: deze
pal moet het achteruit draaien van het
scheprad voorkomen! 

Verbazing +6: geen wachtdeur

Toen viel alles op zijn plaats: de molen
heeft, hoe vreemd het ook klinkt, inder-
daad geen wachtdeur gehad. Dat zal
nauwelijks problemen hebben gegeven
bij normale waterstanden op de vaart. Bij
zeer hoge waterstanden is daarentegen

het risico aanwezig dat als de molen in
een dode vlaag stilvalt het water terug
de polder in wil stromen en dan het
scheprad gaat aandrijven dat op zijn
beurt de wieken in beweging brengt;
achteruit uiteraard. Als de pal in zit dan
functioneert het scheprad zelf als een
soort wachtdeur! Er zal misschien wat wa-
ter lekken langs het scheprad, maar als
dit goed aansluit op de krimpmuren kan
dit nooit veel zijn geweest, te meer daar
de waterstand in de hoge voorwaterloop
zelden problemen zal geven.
Op de Blankenbergse vaart is ook wel
eens een peil voorgekomen van 2,40 m
TAW. Dan staat er wel 70 cm water op de
slagdrempel. Het verhaal wordt nu heel
anders en is het zeer de vraag of de pal
betrouwbaar is. Vandaar dat er in de
voorwaterloop schotsponningen zitten,
waarin schotbalken gezet kunnen wor-
den. De molen kan dan toch wel malen,
maar dat moet dan uiteraard over de
schotbalken heen. Het is maar de vraag

wat bij zwakke wind beter is: over de
schotbalken heen malen of het open-
drukken van een wachtdeur. Bovendien
speelt dit alles slechts in extreme situaties;
meer uitzondering dan regel dus. Boven-
dien komt nu ook het smalle scheprad
van pas, dat het immers beter doet bij
een grote opvoerhoogte, omdat het min-
der kracht eist.

De pal beter bekeken

Afgaande op de foto van Ronse is de pal
heel anders van vorm dan die wij kennen
van het bovenwiel. Het is in feite niet an-
ders dan een houten balk waarin kepen
zijn gehakt, al is het niet onmogelijk dat
de bovenste tand later is ‘geïmplan-
teerd’, want hij wijkt nogal af van de an-
dere twee. Zo te zien volgen de ‘bodem-
sels’ (om maar eens korenmolenaarster-
men te gebruiken) van deze kepen de
rondte van het onderwiel, meer bepaald
die van de kammen daarin. De kepen
hebben als het ware een ‘maal-’ en een
‘vijlkant’, zodat de pal vrij makkelijk uit zijn
werk komt en ‘meeloopt’ als de molen na
stilstand weer op gang komt maar tegen-
werkt wanneer het onderwiel de ver-
keerde kant op wil. De pal beweegt om
een scharnierpunt bij de zolder. Aan de
onderkant zit een touw met daaraan
waarschijnlijk een contra-gewicht. De pal
is vrij lang, maar kan niet veel langer zijn
dan op de foto van Ronse, waar links al
iets van de zolderbalken is te zien. Van
een geleiding is evenwel niets te zien. De
pal zal dus de neiging hebben om zij-
waarts te jutteren. Het is dan ook niet
denkbeeldig dat het terugdraaiende wiel
de pal uit zijn werk duwt.
Het touw met het contragewicht zal dan
mijns inziens in de bedrijfssituatie niet naar
voren hebben gewerkt, maar zijwaarts uit.
Hangt het touw met het gewicht naar
links dan trekt het de pal tegen het on-
derwiel aan wat het uit het werk drukken
van de pal voorkomt.
Op de foto van Ronse is op het schaarbint
een houten pin te zien. Die pin zit op vrij-
wel dezelfde hoogte als het touw op de
pal. Dat is waarschijnlijk niet toevallig. Als
de pal gemist kon worden omdat er geen
risico van teruglopen was dan hing de
molenaar het touw met het contrage-
wicht over deze pin naar rechts waardoor
de pal uit zijn werk werd getrokken. Ver-
moedelijk heeft er links ook een pal of een
haak gezeten waarover het contrage-
wicht hangt die dan de pal in zijn werk
trekt. De situatie op de foto wekt de in-
druk dat de pal ook los mee kon lopen
over de omtrek van het wiel, zodat men,
wanneer dit nodig was heel snel de pal in
de kammen kon duwen.

Geen wachtdeur: typisch
Vlaams?

Onwillekeurig rijst de vraag of de wacht-
deurloze schepradmolen van De Moere
een eenling is. Nu is er in Vlaanderen nog

Het onderwiel en het schaargebint van de Meetkerkse molen plus de pal (foto Alf-
red Ronse, collectie Stichting Levende Molens).
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maar een schepradmolen en het ant-
woord is dus snel gegeven. Maar er heb-
ben er meer gestaan, niet veel maar
toch. De schepradmolens van de Grote
Moeren op de grens van Frankrijk en Bel-
gië zijn alle verdwenen. Deze molens had-
den evenwel een typisch Hollandse kap-
vorm die de hand van Hollandse molen-
makers doet veronderstellen. Als deze
molens ook verder typisch Hollands waren
dan zullen ze wel een wachtdeur hebben
gehad. Mogelijk geven archieven of ar-
cheologie een antwoord.
Verder staat er in Oost-Vlaanderen nog
een romp van een achtkante stenen
schepradmolen, de Hoosmolen in Dron-
gen bij Gent. Zijn voorganger, een houten
achtkant, brandde in 1701 af en werd
daarna in steen herbouwd. Al in 1852
kreeg de molen een stoommachine die
het scheprad aandreef. In 1896/1897
werd een nieuwe stoommachine met ke-
tel geplaatst en het scheprad vervangen
door een centrifugaalpomp op de plaats
van het scheprad. In 1945 werd het ge-
maal geëlektrificeerd en is zo nog steeds
in wezen. 
In 1984 publiceerde het Vlaamse blad
Molenecho’s een interessante studie over
poldermolens in België van de hand van
Lieven Denewet. In dit nummer (1984-1)
staat vooral de Drongense Hoosmolen
centraal. Onder andere aan de hand
van herstelrekeningen van deze molen
gaat Denewet grondig in op de construc-

tie en de gehanteerde terminologie bij
deze molen. Uit de herstelrekeningen blijkt
dat deze molen inderdaad een wacht-
deur heeft gehad, in de rekeningen wa-
terdeur of schofdeur genoemd. Denewet
vereenzelvigt heel logisch deze deur met
wat in Nederland de wachtdeur wordt
genoemd. Denewet meldt dat de water-
deur kon worden opgetrokken en neer-
gelaten. Blijkbaar gebeurde dit met een
windas, want er is sprake van sluis- of sas-
repen. Zou de Hoosmolen dan in plaats
van een ‘automatische’ wachtdeur een
verticaal met de hand bewogen wacht
deur hebben gehad? In dat geval is het
ontbreken van een wachtdeur in Meet-
kerke geen toevallig incident meer en
gaan de gedachten in de richting van
een speciale Vlaamse variant. Als deze
veronderstelling voor de Hoosmolen juist
is, dan is dit niet altijd het geval geweest,
want in de voorwaterloop van de molen
is, in tegenstelling tot bij de molen van
Meetkerke, wel een stijl te zien met daar-
bij de haak voor een scharnier hetgeen
wijst op de ook in Nederland gebruikelijke
constructie. 

einde deel 1.

Haak voor een scharnier van de wacht-
deur van de Hoosmolen. Opvallend is,
evenals bij de molen in Meetkerke, het
veelvuldig gebruik van natuursteen. Bij
het nemen van de foto was het gemaal
in bedrijf. Het had jaren stilgestaan. In
1985 kocht de stad Gent de Hoosmolen
en in 1997 werd begonnen met de res-
tauratie, welke begin 2005 werd afge-
sloten (foto W.J.G. Bakker).
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