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Redactioneel

Dit nummer, dat ook wordt toegezonden aan de relaties van de
Rijnlandse Molenstichting, maakt de achtste jaargang vol, in totaal
een jaar met 416 pagina’s molens. In 1998 waren het er met de eer-
ste jaargang nog maar 268! In totaal zijn er nu 88 nummers ver-
schenen.
Het hart van het blad is weer het domein van de Rijnlandse Molen-
stichting. Bestaande en verdwenen molens langs de spoorlijn Lei-
den-Woerden, de molenspoorlijn van Nederland, weerspiegelen
het streven van deze stichting en de problemen waarvoor men zich
geplaatst ziet. Al met al een verhaal van verlies en winst.
In dit nummer is het hoofdartikel weer gewijd aan de molen van De
Regt in Nieuw-Lekkerland, maar nu van een totaal andere aard. In
de eerste twee afleveringen stond de molen als werktuig centraal,
maar in deze derde gaat het om de aftakeling. Er zijn weinig mo-
lens in Nederland waar die eindstrijd zo lang heeft geduurd. In 1951
vaagt de firma De Regt een sloopvergunning aan. De feitelijke uit-
voering, de onttakeling laat nog op zich wachten tot 1968! Tussen-
tijds voeren de betrokkenen een soort schaduwgevecht over het
behoud. Soms lijkt dat rond, maar uiteindelijk gaat het toch ver-
keerd.
Het tweede grote artikel is een heel merkwaardig verhaal. Over
molens is al heel veel geschreven, over nederzettingen eveneens.
Over de relatie tussen nederzettingen en korenmolens is er aan-
merkelijk minder. Een kaart aan de muur in mijn huis liet een merk-
waardig verband zien tussen de dorpen en de korenmolens in het
gebied van de Rotte. Een verband dat heel veel vragen opriep
maar helaas weinig antwoorden opleverde. Ontginningen, de
vroegste molens en verplaatste dorpen zijn sleutelwoorden in een
artikel op het grensvlak van molengeschiedenis en historische ge-
ografie.
Verder treffen de meeste abonnees/donateurs van de Molenwe-
reld in dit nummer een nota met acceptgiroformulier aan voor de
voortzetting van het abonnement in 2006. Dat geldt uiteraard niet
voor de donateurs van de Rijnlandse Molenstichting die rechtst-
reeks door de stichting worden benaderd. 
De tarieven blijven voor 2006 ongewijzigd. Dit betekent dat in ne-
gen jaar de prijs met slecht i 3,25 is gestegen! Door de stijging van
het aantal pagina’s en het aantal abonnees is het blad in werke-
lijkheid alleen maar goedkoper geworden. Zo willen we eigenlijk
ook in de toekomst goedkoper worden en natuurlijk een blad blij-
ven dat waar voor zijn geld geeft.

N.B. Bij dit nummer van de Molenwereld treffen de meeste abon-
nees ingesloten hun factuur voor het abonnementsjaar 2006 aan.
Wilt u s.v.p. voor tijdige betaling zorg dragen? Daarmee bespaart u
de administratie veel werk en tijd.      JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het januarinummer 2006 van Molen-
wereld: 2 december 2005. In verband met de feestdagen is de
deadline voor het volgende nummer vroeger dan gebruikelijk.
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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. In voor-
gaande nummers van Molenwereld was
te lezen dat ten aanzien van de voorge-
nomen plaatsing zowel bezwaarschriften
werden ingediend als positieve en nega-
tieve adviezen van gemeentewege wer-
den gegeven. Op basis van een positief
advies van de gemeente Winterswijk 
(Molenwereld 2005-1-4) heeft de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg de 
Molen van Sellink te Winterswijk-Meddo
op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Het
besluit is 21 september in de gemeente
gepubliceerd en de bezwaartermijn is in-
middels verstreken. Op 14 november 1996
werd een eerder verzoek om aanwijzing
van De Haan te Sijbekarspel tot rijksmo-
nument afgewezen. Bij de recente selec-
tie maakte deze molen alsnog deel uit
van de mogelijk aan te wijzen molen -
restanten (Molenwereld 2004-2-77/78; 
nr. 2.07.1). Het ingediende bezwaar heeft

De Haan in Benningbroek: geen 
rijksmonument (foto jsb, mei 1993).

ertoe geleid dat de staatssecretaris het
aanwijzingsbesluit van 29 april 2004 inge-
trokken heeft en de molen niet als 
beschermd rijksmonument wordt aange-
wezen. Het bezwaarschrift in relatie tot de
eerdere afwijzing maakt het alsnog aan-
wijzen uiteindelijk niet mogelijk, aldus de
argumentatie in het definitieve besluit
van 1 november 2005.
Op 29 augustus 2005 is uitspraak gedaan
in het bezwaar op de aanwijzing van De
Toekomst te Dedemsvaart (Molenwereld
2004-2-90; nr. 3.04.2). De bezwaarde heeft
aangevoerd dat de grondslag voor de
aanwijzing onjuist is, dat er te veel beper-
kingen zullen gelden bij eventuele plan-
nen voor verbouwing van het complex en
dat aanwijzing een waardedaling tot 
gevolg zou hebben. Ten aanzien van
laatste punten is bezwaarde in het onge-
lijk gesteld, mede gezien het feit dat er
geen concrete plannen zijn gebleken. De
eerste reden uit het bezwaar is gegrond
verklaard, betreffende het feit dat de
aanwijzing heeft plaatsgehad op basis
van het gegeven dat de molen nog niet
eerder beoordeeld zou zijn. Dit is namelijk
wel het geval geweest in een rapportage
door de toenmalige gemeente Avereest,
die in het traject over het hoofd is gezien.
De grondslag is herroepen en aanvullend
gemotiveerd met een wijziging van de
grondslag waardoor de aanwijzing tot
rijksmonument toch in stand blijft. De
grondslag is nu dat een nieuw feit is 
ontstaan doordat na de eerdere beoor-
deling duidelijk werd dat in de molen een
paltrokmolen afkomstig uit de Zaanstreek
secundair is verwerkt, die als romp met 
zagerij-inrichting in gebruik is geweest.

Molen Bourtange in de 
problemen

Met het in beheer terugkrijgen van de
standerdmolen te Bourtange heeft de 
gemeente Vlagtwedde (Molenwereld
2004-12-387) op korte termijn een onver-
wachte hoge kostenpost in het vooruit-
zicht. Een verrotte steenbalk is de oorzaak
van het sterk voorover hellen van de in
1980 herbouwde replica van de stan-
derdmolen die omstreeks 1830 naar Ter
Haar verhuisde, doch voor die tijd Bour-
tange als standplaats kende. Molenma-
ker Molema uit Heiligerlee is poolshoogte
komen nemen en heeft vastgesteld dat

de kwaliteitstoestand van de eikenhou-
ten steenbalk zorgelijk is. Met behulp van
kabels heeft men de standerdkast enigs-
zins recht kunnen zetten, maar totdat het
euvel verholpen is zal de molen niet meer
draaien en is deze gesloten. Aangezien
de molen van belang is voor het museale
karakter van de vesting Bourtange heeft
wethouder H. Klap gevraagd een kosten-
raming te maken voor het vervaardigen
en aanbrengen van een nieuwe steen-
balk. Gelijktijdig is de gemeenteraad 
verzocht rekening te houden met een te
reserveren bedrag aan onderhouds -
kosten, zodat spoedig tot herstel kan 
worden overgegaan.

Fusie Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg

De aangekondigde fusie tussen de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg en de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bode-

De standerdmolen in Bourtange 
(foto H. Noot, 25 januari 2002).
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monderzoek zal in maart 2006 haar 
beslag gaan krijgen. De nieuwe naam zal
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland-
schap en Monumenten gaan luiden. 
Volgens haar nieuwe missie een rijksdienst
die, in wisselwerking met de maatschap-
pij, de waarde van het archeologische,
gebouwde en cultuurlandschappelijke
erfgoed duidt en toegankelijk maakt. Op
basis van deze missie heeft dit jaar de 
uitwerking van de nieuwe organisatie-
structuur, de werkprocessen en de perso-
nele formatie plaatsgehad. Beide organi-
saties doen in principe hetzelfde werk, 
namelijk het inzetten voor de zorg voor de
historische omgeving en voor het daar-
mee verbonden erfgoed. Bij de RDMZ is
dat de categorie gebouwd erfgoed
(51.000 rijksmonumenten) en voor de ROB
is dat het archeologisch erfgoed (1.400
monumenten). In de nabije toekomst zal
de verantwoordelijkheid dus het totaal
van het onroerende erfgoed boven de
grond en onder de grond/water betref-
fen inclusief het cultuurlandschap (de
omgeving). De fusie brengt veel gespe-
cialiseerde medewerkers en daaraan 
verbonden kennis bij elkaar, hetgeen 
synergie op zowel bedrijfsmatig als inhou-
delijk terrein tot gevolg moet hebben. Tot
de fysieke verhuizing in 2008 naar Amers-
foort blijven beide organisaties op hun
huidige locatie gehuisvest. Met de reduc-
tie van het personeelsbestand van circa
11% staat als een paal boven water dat
de fusie ook verband houdt met een
taakstelling die vanuit de overheid is 
opgelegd. 

Renovatie molenstomp Woldring
te Ellerhuizen

Te Ellerhuizen (gemeente Bedum) staat
aan de Zwarteweg de tot stellinghoogte
afgebroken molenstomp van Molen 
Woldring. De molen is zo genoemd om-

De gerenoveerde romp te Ellerhuizen
ziet er weer stukken beter uit 
(foto: H. Noot, 17 oktober 2005).

dat de familie Woldring de laatste mole-
naars waren tot het jaar 1926 waarin de
molen grotendeels werd gesloopt. In de
negentiger jaren van de vorige eeuw was
er een antiekzaak in gevestigd waardoor
het oog van de toen nog toekomstige ei-
genaar op de molen viel. In 1997 werd de
woning en de als schuur in gebruik zijnde
molenstomp ook daadwerkelijk verkocht
aan P. Ross. Uit de stenen achtkante 
onderbouw vielen vele stenen naar be-
neden en de toestand nam dan ook met
de jaren zienderogen af. Eigenaar Ross wil
de molenromp met zoveel mogelijk oor-
spronkelijke materialen renoveren zodat
de romp én behouden blijft én bruikbaar
wordt voor een nog nader te bepalen
doel. Het herstel van de buitenzijde is zo
goed als afgerond. De kosten van de 
renovatie worden door Ross zelf betaald,
aangezien de molenromp geen 
beschermd monument is. 

Hoop voor De Hoop te Haren?

Op 25 november 2005 heeft wethouder 
B. Hoekstra afscheid genomen van de

Vervallen molen De Hoop te Haren met op de achtergrond de eiken die mogelijk
voor nieuwbouw moeten wijken (foto: H. Noot, 14 november 2005).

gemeente Haren. De wethouder wordt
burgemeester van de gemeente Leek en
heeft op de invitatiekaart voor de recep-
tie verzocht giften te doneren ten 
behoeve van herstel van molen De Hoop
in Haren. De molen is onlangs door de fa-
milie Van Ham (Ekkelkamp) voor een sym-
bolisch bedrag verkocht aan de Stichting
molen De Hoop Haren. De molen verkeert
in vervallen staat en het terrein rond de
molen is uit veiligheidsoverwegingen tij-
delijk afgesloten. In september 2004 wer-
den de zelfzwichtingskleppen reeds ge-
demonteerd, aangezien van de in 2001
reeds verwacht te starten restauratie 
helaas weinig terecht was gekomen (Mo-
lenwereld 2004-12-395 / 2001-7/8-180). 
De molen aan de Rijksstraatweg is een
beeldbepalend object voor de ge-
meente, die hoopt dat de stichting het
rijksmonument op korte termijn kan laten
restaureren. Voor die restauratie kan ge-
deeltelijke subsidie worden verkregen,
maar de restauratie moet in eerste instan-
tie toch worden voorgefinancierd. De
nieuwe stichting en de gemeente heb-
ben Het Groninger Molenhuis opdracht
gegeven een restauratieplan op te stel-
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len, waaruit de werkzaamheden en de
hiermee gepaard gaande kosten 
moeten blijken. Een eerste globale bouw-
technische opname laat zien dat aan het
exterieur van de molen nogal wat man-
keert. Het initiatief van de scheidend 
wethouder is in elk geval een mooi 
gebaar en een eerste financieel begin.
Nu maar hopen dat de mogelijke locatie
voor een nieuw gemeentehuis op een
steenworp afstand van de molen geen
roet in het eten gooit. 

Grote restauratie De Korenschoof
Noordlaren afgerond

Na de laatste kleine werkzaamheden is
eind oktober 2005 de restauratie van 
molen De Korenschoof te Noordlaren 
afgerond. De molen heeft tijdens de 
restauratie een aantal zichtbare verande-
ringen ondergaan, waarbij een aantal 
zaken in de oude uitvoering is terugge-
bracht. Er is voor het eerst proefgedraaid
met het op 20 oktober nieuw aange-
brachte systeem Fauël (fokken) zonder
uitneembare steekborden. De molen was
voor de restauratie voorzien van Oud Hol-
lands tuig. De afwijkende keuze is 
gemaakt in samenspraak met de mole-
naar, de gemeente en de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg. Door de oude 
eiken langs de doorgaande weg, die niet
snel gekapt mogen worden, bezit de 
molen geen bijster functionele biotoop.
Op het voorkeuvelens zijn de rode zand-
lopers niet meer aangebracht. Circa vijf-
tig jaar geleden was de kap zowel aan
de voorzijde als aan de achterzijde 
geheel wit en voorzien van de naam op
de baard of windpeluw. Gekozen is voor
het laatste. Verder werden door molen-
maker Vaags het gehele wiekenkruis, de

De laatste hand wordt gelegd aan 
De Korenschoof (foto: A. Nibbelink, 
18 oktober 2005). 

staart en de stelling vernieuwd. Van de
oude kap waren nog maar enkele delen
bruikbaar, waardoor deze grotendeels
vernieuwd moest worden. Door een ge-
specialiseerd bedrijf is een nieuw soort
brandblusinstallatie aangebracht. De mo-
len is op 16 november officieel heropend.

Herbouw molen Massier dankzij
Euregio stapje dichterbij

Het is al enige jaren onduidelijk of en wan-
neer met de restauratie van de molen
van Massier te Nieuwleusen kan worden
begonnen. De vergunningen zijn al lang
geregeld en het grootste deel van de (in
2003/2004) op circa 590.000 euro ge-
schatte kosten zijn ook, al dan niet op een
later tijdstip, beschikbaar (Molenwereld
2004-11-357/2004-6-222). Een Europese
subsidie ter hoogte van 80.000 euro via de
grensoverschrijdende Euregio biedt zeer
waarschijnlijk soelaas voor het ontbre-
kende deel. Voorwaarde daarvoor is wel
dat de gemeente Dalfsen lid blijft van de
Euregio en dat heeft de gemeente bij de
behandeling van de begroting 2006 in
november dan ook besloten. Het lid-
maatschap heeft voldoende meer-
waarde voor de gemeente en de regio
om deelnemer te blijven. Een van die re-
denen is het project Interreg (IIIa 2001-
2008). Hiervoor wil Euregio het voor-
noemde subsidieverzoek in gaan dienen.
Diverse fracties in de gemeenteraad vin-
den overigens dat ook middelen uit de
beschikbare zogenaamde Wavingelden
vrijgemaakt moeten, zowel voor de mo-
len van Massier als voor de molen van
Fakkert te Hoonhorst.

Opening Molen-info park Molen
De Weert

Op vrijdag 28 oktober is door één van de
sponsoren het molen-info park rond 
molen De Weert te Meppel officieel 
geopend. Op de veertien panelen rond
de molen staat allerlei informatie over de
molentypes die in ons land te vinden zijn.
Prachtige foto’s verduidelijken de infor-
matie. Verder is er bij de molen een spe-
ciale kanosteiger in het riviertje De Reest
aangelegd. Op deze manier wil de 
molenstichting aandacht besteden aan
de belangrijke functie die molens in ons
land gehad hebben en dat we trots moe-
ten zijn op alle molens die er nog zijn. Al
met al heeft het project meer dan twee
jaar geduurd. De sponsors waren al snel
bereid om steun te bieden, maar de
ambtelijke molens draaiden wel heel erg
langzaam. Door het doorzettingsvermo-
gen van voorzitter Gerard Voogd is het
uiteindelijk toch gelukt. In totaal hebben
diverse sponsoren ongeveer 70.000 euro
bij elkaar gebracht. De plaatselijke foto-
graaf Wilbert Bijzitter is het land ingetrok-
ken om foto’s te maken van de molenty-
pes. De molenaars van De Weert hebben
de teksten aangeleverd. Tijdens de ope-
ning, met erg veel genodigden, werd de

Veertien panelen bij Molen De Weert
geven vorm aan het informatiepark
(foto: K. Vanger, 28 oktober 2005).

jonge molenaar Bertel Zomer in het zon-
netje gezet door een verslaggeefster van
de NCRV. Bertel werd door haar genomi-
neerd voor vrijwilliger van het jaar (in
Drenthe). Als beloning werd aan hem een
zilveren lepeltje uitgereikt. Kees Vanger.

Financiële aanzet voor herbouw
spinnekop te Oldemarkt

Tot 1949 stond in Oldemarkt de spinnekop
Martens Stultiens. De poldermolen
maalde voor het waterschap Hoge en
Lage Wheeën en werd in 1949 gesloopt in
verband met een op handen zijnde ruil-
verkaveling die in 1955 plaats zou vinden.
Stichting De IJsselhamse Molen, die ook
de tonmolen te Paasloo in oude luister
herstelde, heeft plannen de spinnekop te
herbouwen. Wethouder I. Steinmetz van
de gemeente Steenwijkerland heeft op
16 november een bedrag van 12.000
euro beschikbaar gesteld als startbedrag
voor het plan. Het geld zal vrijkomen 
wanneer het recreatie- en ontwikkelings-
project ‘t Mallegat afgerond is. De totale
kosten van de molen, die gebouwd zal
worden aan het fietspad naar het pontje,
zullen naar schatting 100.000 euro bedra-
gen.

Laatste werkzaamheden rond 
De Middelste Molen te Loenen

Op 25 juni 2004 werd na voltooiing van de
eerste restauratiefase De Middelste 
Molen te Loenen weer in gebruik gesteld
(Molenwereld 2004-9-290). De Middelste
Molen is de laatste authentieke als 
papiermolen in bedrijf zijnde door water
aangedreven molen. In 2005 zijn de werk-
zaamheden aan de beschoeiing rond de 
molen, het talud en de bezinkingsvijver
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voor de aanvoer van het water afgerond.
Dit aandeel in de restauratie van de 
molen is uitgevoerd door het Waterschap
Veluwe. Als kroon op deze werkzaamhe-
den zijn bij de molen twee informatiep-
anelen geplaatst. Het ene paneel bevat
informatie over de papierfabriek en het
andere paneel geeft informatie over de
belangrijke rol van de Voorsterbeek. Om
het complex volledig in oude luister te
herstellen heeft de Stichting Middelste
Molen financiële middelen vergaard om
de oude schoorsteen te herbouwen. Zo
heeft de BankGiro Loterij via de Vereni-
ging De Hollandsche Molen hiervoor een
bedrag beschikbaar gesteld. Op dinsdag
22 november is voor de 15 meter hoge
schoorsteen de eerste steen gelegd door
de heer L. Van Grunsven, Hoofd Toewijzin-
gen van de BankGiro Loterij. Ultimo 2005
zal de schoorsteen gereed zijn. 

Onderhoud aan Bernadette te
Nieuw-Wehl 

Aan de kleine grondzeiler korenmolen
Bernadette te Nieuw-Wehl zijn in de afge-
lopen maanden diverse werkzaamheden
uitgevoerd. De uit 1861 daterende molen
in eigendom van H. Ruijling is in 1964/1965
en 1996-1998 voor het laatst gerestau-
reerd. De molen bezit, samen met De
Braamse Molen te Braamt, het wieksys-
teem Beckers (variant Ten Have, zonder
raamwerk waarin de klep draait). Het 
gevlucht werd geschilderd en de wieken
hebben weer de oorspronkelijke maïsgele
kleur gekregen, een kleurstelling die de
molen (evenals De Braamse Molen) ook
kende in de negentiende eeuw. De 
ramen hebben dezelfde kleur gekregen
en het andere houtwerk is ook van een
nieuwe verflaag voorzien. Op korte 
termijn zal de staart worden vervangen,
het hout hiervoor is al bewerkt en geschil-
derd en ligt op het erf klaar om bevestigd
te worden. Het bijgelegen bijgebouw 
genaamd ‘de stoom’, dat vroeger 
gebruikt werd voor de opslag van granen
en gedurende het eind van de vorige
eeuw voor elektrisch malen, is voorzien
van nieuwe deuren en ramen. Ook is de
buitenkant van het gebouw opnieuw 
gevoegd. 

Biotoop molen De Zwaan te
Voorst in het geding

In 2004 is afgesproken dat woningcorpo-
ratie Goed Wonen te Voorst in overleg
met de provincie Gelderland in verband
met bouwplannen nabij molen De Zwaan
te Voorst rekening zou houden met de
molenbiotoop (Molenwereld 2004-3-132).
De bouwplannen werden aangepast en
er zou sprake zijn van één bouwlaag. 
Binnenkort gaat de corporatie echter 
opnieuw overleggen met de provincie
om de biotoopregeling te versoepelen
om toch de bouw in twee lagen mogelijk
te maken. Een nieuw bouwbesluit dat
voorschrijft dat de plafonds hoger moe-

De Bernadette te Nieuw-Wehl tijdens de recente werkzaamheden 
(foto: Heidi Ruijling, 11 oktober 2005).

ten zijn maakt het exact volgen van de 
biotooprichtlijnen onmogelijk in de ogen
van de corporatie. Stichting Molen De
Zwaan, de eigenaar van de molen, heeft
de deur al op een kier gezet door te zeg-
gen dat ze wel bereid is enig water bij de
wijn te doen. De stichting stelt dat de
nieuwbouw op het zuidoosten vanwege
maatschappelijk belang zwaarder moet
wegen dan het koesteren van de 
biotooprichtlijnen. De stichting geeft zelfs
aan dat de corporatie een ontheffing
moet vragen bij de provincie. 

Biotoopgaranties afgegeven
voor De Vlijt te Wapenveld

Korenmolen De Vlijt te Wapenveld is al ja-
ren inzet van discussie over de molenbe-
schermingszone ter plaatse, maar wordt
hiervan in de toekomst gevrijwaard. In het
voorjaar is de biotoop aanzienlijk verbe-
terd door het snoeien van (een deel van)
het rond de molen aanwezige hout op
basis van een herinrichtingsplan (Molen-
wereld 2005-4-117/118). In vervolg hierop
zal de molen een nieuwe molenbescher-
mingszone krijgen, waarin garanties voor
de toekomst worden afgegeven. Het zal
echter niet zo zijn dat al het in de be-
schermingszone gelegen groen ook di-
rect verwijderd zal moeten worden. Het
voorontwerp voor deze bestemmings-

planwijziging ligt ter inzage bij de ge-
meente Heerde. De molenbeschermings-
zone is tot stand gekomen in overleg met
Vereniging De Hollandsche Molen en
maakt onderdeel uit van het bestem-
mingsplan Industrieterrein Wapenveld. 

Restauratievergunning De Bataaf
te Winterswijk aangevraagd

Op 2 juni 2001 zijn de eerste plannen voor
restauratie van molen De Bataaf te Win-
terswijk gepresenteerd door de eigenaar
Stichting Molen De Bataaf (Molenwereld
2001-7-184). In januari 2001 vroeg men
plaatsing op de rijksmonumentenlijst aan,
hetgeen door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg ook is toegewezen
(Molenwereld 2004-2-75/76). In april 2003
nam de stichting tegen een symbolisch
bedrag de molen in eigendom over van
de familie Te Lintum. Vanaf 8 november
ligt de aanvraag voor de restauratiever-
gunning bij de gemeente Winterswijk ter
inzage en na het verstrijken van de 
bezwaartermijn zal deze worden doorge-
stuurd naar de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg. De stichting heeft het restau-
ratiebestek inmiddels naar verschillende
aannemers gestuurd om zodoende de
beschikking te krijgen over offertes en 
inzicht in de kosten van de restauratie. De
molen was de eerste die werd uitgerust
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met het systeem Ten Have, in combinatie
met Dekkerwieken, hetgeen hopelijk ook
in de toekomst weer teruggerestaureerd
wordt. Vanaf 2006 zal de stichting acties
gaan ondernemen om het door hen te 
financieren deel van de restauratie bij 
elkaar te krijgen. Het door silo’s omgeven
molenrestant is nog in gebruik bij de 
Winterswijkse Meng Unie B.V., maar dit
contract loopt eind 2006 af en dan zou
een start gemaakt kunnen worden met
de restauratie.

Groen licht voor verplaatsing en
herbouw Maallust te Amerongen

Op 17 oktober is de gemeenteraad van
Amerongen akkoord gegaan met het
collegevoorstel over de herinrichting van
het molenterrein rond de Maallust te
Amerongen. Een amendement van de
SGP om de molen naar een ander 
gedeelte van het dorp te verplaatsen
verkreeg geen steun. Dit betekent dat het
door samenwerkingsverband Molenbrink
(waarin woningbouwvereniging Ameron-
gen en architectenbureau Griffioen) 
ontwikkelde plan kan worden uitgewerkt
(Molenwereld 2005-11-306). Behalve in
het plan opgenomen herstel tot draai-
vaardige molen zullen op het terrein circa
35 appartementen worden gebouwd.
Deze appartementen zullen de molen
niet in de weg staan, want de molen zal
over een korte afstand naar een hoek
van het perceel worden verplaatst. De
restauratie van de molen was een voor-
waarde om daadwerkelijk in te stemmen
met de plannen. Voor de restauratie kan
rijkssubsidie worden verkregen maar voor
de verplaatsing niet. Tezamen met de 
gemeente gaat de woningbouwvereni-
ging als initiatiefnemer de procedures 
opstarten. 

De in 1963 onttakelde molen De Bataaf
in Winterswijk (foto jsb, oktober 1997).

Afronding restauratie ‘t Wissel 
te Elst

Wanneer alles volgens plan verloopt dan
wordt op 22 december 2005 de eerste
molen opgeleverd die gerestaureerd is in
opdracht van Het Utrechts Landschap.
De restauraties en onderhoudswerkzaam-
heden aan de Utrechtse molens zijn 
mogelijk gemaakt dankzij de ruim vier 
miljoen euro die de provincie Utrecht 
beschikbaar stelde. De al vele jaren 
stilstaande molen ‘t Wissel te Elst is deze
eerste molen die aan de beurt is voor een
opening, georganiseerd is door de eige-
naar Stichting de Utrechtse Molens. Die
stond eerst gepland op 2 december,
maar door vertraging in de aanlevering
van materialen heeft de restauratie iets
meer tijd gekost dan in eerste instantie
werd voorzien. De molen is flink onder
handen genomen, zo is deze voorzien
van een nieuwe staartbalk en zijn werk-
zaamheden aan de kap en het gevlucht
verricht. De bouw van een woning (twee
bouwlagen met kap) vlakbij de molen is
overigens wel verontrustend. Dit betekent
dat de toch al dubieuze biotoop van de
molen nog verder wordt aangetast.

Bouwaanvraag voor verbouwing
De Vriendschap te Veenendaal

In de zomer van 2006 wordt een start 
gemaakt met het nieuw leven ingeblazen
plan om molen De Vriendschap te Veen-
endaal te gebruiken voor een dagbeste-
dingsproject voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Sinds het mid-
den van de negentiger jaren ligt dit plan,
om bewoners van het Rhenense zorgcen-
trum Heimerstein een kans op ontplooiing
te geven, met regelmaat ter tafel. De 
benodigde procedure om de molen, als
rijksmonument in eigendom van de 
gemeente, te mogen verbouwen is 

opgestart en wanneer er geen bezwaren
worden gemaakt kunnen de plannen ver-
der worden uitgewerkt. Het oorspronke-
lijke idee om de verbouwing van de mo-
len te koppelen aan de bouw van appar-
tementen rond de molen is losgelaten,
aangezien tegen laatstgenoemde meer-
dere bezwaren binnen zijn gekomen het-
geen eerstgenoemde nog langer zou
kunnen vertragen. Afspraken met betrek-
king tot de verbouwing en de verplaat-
sing van de loods nabij de molen moeten
opnieuw tegen het licht worden gehou-
den en goed worden vastgelegd, iets
waar het in eerdere fasen van de ontwik-
keling wel eens aan ontbrak. 

Onderwiel Wingerdse Molen in
molen Oudegein

Met het herstel van het bovenhuis is 
onlangs de restauratie van de molen 
Oudegein van start gegaan (Molenwe-
reld 2005-11-307). Het bovenhuis dat 
jarenlang in onderdelen bij Verbij heeft
gelegen, blijkt nog uitstekend in elkaar te
passen. Volgens de molenmakers komt
dat door het toevallige (?) gebruik van bi-
linga voor de constructie. Was dit inlands
eiken geweest dan had het wel eens 
anders uit kunnen pakken. In november
zijn de kokerbalken en vulstukken uitge-
legd voor een inspectie op hergebruik.
Deze zijn er slecht aan toe en zullen ge-
heel of gedeeltelijk vervangen moeten
worden. Eén van de kokerbalken draagt
de inscriptie W.A. en daaronder 1.8.56.
Het uit Loenen aangevoerde onderwiel is
afkomstig van de Wingerdse molen in
Bleskensgraaf. De Wingerdse molen is in
1955 vervijzeld en moest toen dit onder-
wiel wel missen. Het werd ten behoeve
van molen Oudegein gereconstrueerd
doch is nimmer in deze molen aange-
bracht; het oude onderwiel (en meer 
delen van het gaande werk) waren in

De onthoofde molen ‘t Wissel te Elst met op de achtergrond het in aanbouw zijnde
pand (foto: J. Vendrig, 21 oktober 2005).
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Nieuwegein al lang verwijderd. Op de
plooistukken van het onderwiel staan de
volgende inscripties:

In 1955 uit Wingerdse
Molen in onderdelen

Opgeslagen

In 1990 naar Loenen
Daar verkleind van
5,06 m tot 4,04 m.

Voorzien van 8 nieuwe velgen
Kamgaten en 64 kammen
T.B.V. Molen Oudegein

Ontwerp en Reconstructie
J den Besten
Loenen 1991.

Het is te danken aan de heer J. den Bes-
ten dat het onderwiel bewaard gebleven
is. Aan de prominente rol die de molen
moet gaan vervullen horen wel een aan-
tal kanttekeningen. Misschien zullen de
omwonenden dat vinden, maar de mo-
lenliefhebbers zullen er wel anders over
denken. De molen komt namelijk in een
park te staan met rondom veel bomen en
aan de overkant van de vaart de nodige
huizen. Kortom een slechte biotoop, maar
kennelijk was dit de enige oplossing om
uit de zo lang slepende overplaatsing -
perikelen te komen. Dick Kenbeek.

Actie met molens tegen aanleg
A6-A9

Molens komen steeds vaker in de publici-
teit vanwege een ludieke actie door het
voeren van een bijzondere ‘doelgerichte’
zeilen. Kenden we reeds de zeilenacties ter
verkondiging van een jubileum of een bio-
toopverslechtering, zo is daar sinds novem-
ber de actie tegen de aanleg van een
snelweg bijgekomen. Op 12 november
2005 organiseerde het ‘Platform tegen A6-
A9’ een grote landelijke manifestatie te-
gen de autowegverbinding A6-A9. Het
platform bestaat onder andere uit de ver-
enigingen Weesp tegen A6-A9, Spaar het
Gein, Vecht voor de Vecht stop de A6 en
werkt samen met de verenigingen Natuur-
monumenten en Milieudefensie en met de
Milieufederatie Noord-Holland, Flevoland
en Utrecht. Het doel is het voorkomen van
de aanleg van de verbindingssnelweg tus-
sen de A6 en de A9, die diverse natuurge-
bieden zal doorkruisen en daardoor de
waterhuishouding in deze gebieden ern-
stig zal verstoren. De manifestatie die zo’n
2.000 bezoekers trok vond plaats bij het
Naardermeer op grondgebied van Na-
tuurmonumenten. Molen De Onrust te Mui-
den en de Weesper molens maakte jet
protest duidelijk doordat het gevlucht
voorzien was met speciaal voor deze actie
vervaardigde molenzeilen. 

De Onrust als ‘protestmolen’ nabij 
het Naardermeer 
(foto: H. Noot, 13 november 2005).

Bouwaanvraag voor nieuwbouw
molen in Kolhorn

In het voorjaar van 2005 zijn bij de 
gemeente Niedorp plannen binnengeko-
men voor de bouw van een ‘historische’
meekrapmolen te Kolhorn. (Meekrap -
molens waren rosmolens en gekoppeld
aan meestoven zoals er veel in Zeeland
voorkwamen. Daar lag ook het zwaarte-
punt van de meekrapteelt. De ‘meekrap-
molen’ van Kolhorn moet evenwel een
windmolen worden.) Het toekomstige 
watersportknooppunt Kolhorn zoekt een
extra toeristische attractie; vandaar de
bouw van een nieuwe molen met een
‘knipoog’ naar het verleden van Kolhorn.
De teelt van de meekrapwortel is vroeger
van belang geweest voor het dorp en
omgeving en een meekrapmolen om
deze kleurstof te produceren is dus een
logische keuze.
Het college van B & W staat er niet afwij-
zend tegenover en heeft op 18 oktober
2005 besloten om initiatiefnemer De
Leeuw Vastgoed b.v. medewerking te
verlenen aan het bouwen van de 
meekrapmolen met inpandige beheer-
derswoning (!) op een perceel nabij 
Molenkolk 2. De bouw zou een welkome
aanvulling van de reeds aanwezige turf-
schuren aan de Westfriese Omringdijk
kunnen betekenen. Bij de molen wil De

Leeuw tevens een kleine souvenirwinkel
zal bouwen. Hij moet hiertoe wel eerst de
bouwaanvraag completeren en een 
exploitatieovereenkomst conform artikel
19 lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening
afsluiten, alsmede een planschadeover-
eenkomst. Zo zal De Leeuw onder andere
een flora- en faunaonderzoek uit moeten
laten voeren voor het stuk aangekochte
grond. De Leeuw wil wel een principe-uit-
spraak van de gemeente dat zodra aan
alle eisen is voldaan het plan ook met 
zekerheid kan worden uitgevoerd. 

Herstel van Mallemolen te
Gouda is aanstaande!

Over het herstel van de Mallemolen te
Gouda wordt al decennia lang gepraat
en met de aanwijzing tot incomplete 
molen op de rijksmonumentenlijst krijgt
deze wens een vrij reële kans. Helaas is
het naast de molen uit 1904 daterende
zuiggasgemaal niet in de bescherming
meegenomen (Molenwereld 2005-6-193).
De herbouw van de bij het Uiverplein ge-
legen molen komt echter sneller dichtbij
en na de restauratie zal de Mallemolen
een educatieve bestemming krijgen. De
molen maakt onderdeel uit van het
nieuwbouwplan dat op 5 oktober is 
gestart met het slopen van een van de
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huizen aan het plein. Ook voor het 
gemaal is in het plan een educatieve 
bestemming weggelegd, waardoor 
beiden laten zien op welke wijze in het
verleden de waterstand in de wijk Korte
Akkeren werd beheerst. Het plan ter ver-
betering van de woon- en leefomgeving
is ontwikkeld door de gemeente Gouda
en twee Goudse woningcorporaties. Op
de locatie staan 144 verouderde huurwo-
ningen die vervangen zullen worden door
152 nieuwe huur- en koopwoningen.
Daarnaast zal het openbaar gebied to-
taal worden heringericht, waarvan de
restauratie van de nabijgelegen 
Mallemolen deel uit zal maken. Het 
gehele project wordt verwacht ultimo
2007 volledig te zijn afgerond. 

Andere locatie voor Kalkmolen

Eerder was er sprake van dat de Kalkmo-
len zou verhuizen naar een ingeruimde
plaats in de Munnikenpolder binnen de
gemeente Leiderdorp. Deze optie bleek
niet wenselijk en uiteindelijk is de nieuwe
plaats bepaald op een plek langs de
Does te Hoogmade. De molen zou daar
op de fundering van een afgebrande
molen worden herbouwd en in natte tij-
den de Doesmolen bij kunnen staan (Mo-
lenwereld 2005-9-269). Te hoge kosten

De Mallemolen in Gouda met links ervan het gemaal (foto jsb, 22 maart 1985).

voor de grond zouden hebben geleid tot
heroverweging van de alternatieven. Nu
heeft het gemeentebestuur op 11 okto-
ber alsnog besloten de molen toch een
plaats in de Munnikenpolder te geven.
De molen wordt gebouwd ten zuiden van
de A4 in een relatief open landschap op
circa 250 meter afstand van de kruising
van de Does met de Dwarswetering. De
gemeente verwacht in tweede instantie
de molen daar toch weer een oorspron-
kelijke maalfunctie te kunnen geven. Op-
dracht voor verplaatsing en restauratie is

al verstrekt aan molenmaker Verbij te
Hoogmade. Nabij de huidige locatie van
de Kalkmolen wordt momenteel al grond-
werk verricht voor het nieuwbouwplan. 

Molen De Noord weer compleet
met kap en wieken

Na een uitgebreide restauratie is de
Schiedamse molen De Noord vanaf 24
november weer in vol ornaat te bewon-
deren. Gedurende geruime tijd was de
grootste molen ter wereld een kopje 
kleiner gemaakt voor een grote onder-
houdsbeurt. Deze bestond o.a. uit het 
vernieuwen van de kapbedekking, het
gedeeltelijk vernieuwen van de overring
(het houten frame waar de kap op
draait) het vervangen van de korte scho-
ren en de staartbalk van het staartwerk
en herstel van het kruiwerk en wiekenkruis.
Het hout van de overring en de kruivloer
bleek door knaagkevers ernstig aange-
tast, waarvoor extra materialen nodig
waren. Verder bleek bij plaatdiktemetin-
gen door de Röntgen Technische Dienst
dat de kwaliteit van de binnenroe (het 
ijzeren gedeelte van de wieken) te 
wensen overliet. Een nieuwe roe moest
dus eveneens worden besteld. 
De kapbedekking bleek in betere staat
dan verwacht; hiervan waren grote delen
nog bruikbaar.
Op donderdag 24 november werd de
kap op zijn plaats gehesen, waarna de
staart werd aangehangen en de roeden
gestoken. De afrondende werkzaamhe-
den daarna, zoals het ophekken van de
wieken, het plaatsen en afstellen van het
derde koppel maalstenen en het weer
maalvaardig maken van de molen, zullen
successievelijk op en in de molen plaats-
vinden. Het tijdelijke bouwterrein bij het
terras van Restaurant De Noordmolen
komt hiermee ten einde. 
Overigens zal de enorme Schiedamse
brandersmolen nog maar kort de grootste

De Kalkmolen nog op zijn huidige
plaats in Leiderdorp 
(foto: Joop Vendrig, 3 november 2005).
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ter wereld zijn. In 2006 neemt de nieuw
gebouwde molen De Nolet van Distilleer-
derij Nolet deze titel over.
De slogan van Stichting De Schiedamse
Molens Ade vijf grootste molens ter 
wereld staan in Schiedam@ blijft voor de
stad echter onverminderd van kracht.
Stichting De Schiedamse Molens.

Vernieuwde jeugd in 
Sommelsdijk

Op zaterdag 12 november stelde de
Commissaris van de Koningin, de heer 
J. Franssen, tevens voorzitter van het Prins
Bernhard Cultuurfonds in Zuid-Holland 
samen met gedeputeerde mr. F.D. van
Heijningen de molen De Korenbloem in
Sommelsdijk in bedrijf. Het feest had een
tweeledig karakter. Enerzijds was het de
afsluiting van de door molenmaker Herre-
wijnen uitgevoerde derde en laatste res-

tauratiefase, waarmee de molen weer in
prima staat verkeert. Anderzijds werd het
driehonderdjarig bestaan van de molen
gevierd, want in 1705 werd de bestaande
molen gesticht door Aren Arensz.
Korvynck ter vervanging van een stan-
derdmolen die tijdens een storm op 9 
december 1703 zwaar beschadigd was.
Korvynck durfde nauwelijks meer met de
molen te malen. Mogelijk was de stan-
derd gekraakt. In plaats van de standerd-
molen werd nu aan de Westdijk een 
stenen baliemolen gebouwd. De molen
behoort daarmee, afgezien van de 
torenmolens, tot de oudste nog be-
staande stenen korenmolens in Neder-
land. Zijn gedrongen bouw verraadt
mede de hoge leeftijd. De molen is dank-
zij de Gebr. Meyer heel lang beroepsma-
tig in bedrijf geweest. Zij verkochten de
molen in 1973 aan de gemeente 
Middeharnis, waarna de molen in 1988 
eigendom werd van de Molenstichting

De feestelijk versierde Korenbloem in Sommelsdijk bij de ingebruikstelling op 
12 november (foto J. Vendrig).

Goeree-Overflakkee. In 1997 werd de
eerste fase van de restauratie afgerond
en in december 2003 stelde gedepu-
teerde Van Heijningen de molen na het
voltooien van de tweede fase in bedrijf.
De nu voltooide derde fase betrof vooral
herstel van de gemetselde romp. jsb.

Milieuvergunning voor De Arend
te Zuidland 

In goed overleg met de gemeente Ber-
nisse, eigenaar van molen De Arend te
Zuidland, en de milieudienst DCMR wordt
op initiatief van de molenaarsploeg ge-
werkt aan een vergunning in het kader
van de Wet Milieubeheer. De reden hier-
voor is de wens de molen in te kaderen
binnen alle geldende wetten en regels
die de huidige tijd stelt. Op zondag 16 
oktober is een geluidsbelastingonderzoek
gedaan bij de in werking zijnde molen en
aanvullend is een slagschaduwonder-
zoek uitgevoerd. Er is op een zondag 
gemeten omdat er dan geen dagelijkse
achtergrondgeluiden zijn die de meting
kunnen verstoren. De metingen hebben
plaatsgehad vooruitlopend op de ontwik-
keling van een woningbouwplan voor
circa veertien woningen naast de molen
en voor alle toekomstige ontwikkelingen
in de directe molenomgeving. In het
voorliggende ontwerp is overigens reke-
ning gehouden met de windvang van de
molen en het wachten is op toestemming
van de gemeente. Naar aanleiding van
de uitslag en de in het verlengde daar-
van te verstrekken vergunning weten 
molenaars en toekomstige woningbezit-
ters exact waar ze aan toe zijn. 

De op 20 oktober geslaagde 
N. Sonneveld voor een draaiende 
Arend in Zuidland (foto: J. Wijnhoven,
21 oktober 2005).
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Aalstermolen te Aalst definitief in
goede handen 

Het is de werkgroep Aalstermole gelukt te
voldoen aan de voorwaarden om op
korte termijn de financiering van de aan-
koop van de molen rond te krijgen. Eerder
zegde de gemeente Aalst reeds 25.000
euro toe voor de aankoop van de molen
die voor 55.000 euro van eigenaar wisselt
(Molenwereld 2005-5-158). De werkgroep
kan de molen kopen dankzij de Rabo-
bank die een bijdrage levert ter hoogte
van het restant aankoopbedrag groot
30.000 euro. De werkgroep zal een stich-
ting oprichten die de molen in eigendom
krijgt en verantwoordelijk is voor het 
beheer, onderhoud en restauratie. Ver-
wacht wordt dat de overdracht van de
molen in januari 2006 plaats zal hebben.
Ten behoeve van de restauratie heeft de
gemeente het rijk al gevraagd om 55.000
euro subsidie te verlenen. Van het reste-
rende bedrag ad circa 56.000 euro zegde
de gemeente al een bedrag van 35.000
euro toe (naast een jaarlijkse bijdrage van
5.000 euro in het onderhoud). Het nog
ontbrekende bedrag zal door de werk-
groep via fondsenwerving bij particulie-
ren en bedrijven worden verzameld. 

Kap geplaatst op De Oude 
Molen 

Op 29 oktober is letterlijk en figuurlijk (op-
nieuw) een hoogtepunt bereikt in het vijf
jarig bestaan van de Stichting De Oude
Molen te Oudemolen. In rap tempo heeft
de stichting bewerkstelligd dat de in 
september 1967 onttakelde molen weer
gecompleteerd wordt. In 2002 werd het
metselwerk hersteld, in 2003 werd de 
molen voorzien van een nieuwe stelling

De molen van Oudemolen vanuit de
lucht gezien een prachtig resultaat
(foto: M. Kaufman, 29 oktober 2005).

en in 2004 van nieuwe vloeren. Nadat
eerder op 29 augustus 2005 de kap ter
plaatse was aangekomen (Molenwereld
2005-10-311) is deze twee maanden later
op de molen geplaatst. Aansluitend is de
staartbalk opgehangen en zijn de korte
en lange schoren aangebracht. Op de
nieuwe kap prijken de jaartallen 1845-
2005. Om half tien werd door Molenbouw
De Jongh uit Veldhoven het nooddak van
de molen gehaald en in de middag om
drie uur waren alle werkzaamheden 
geklaard. Tussendoor werd door penning-
meester R. Wendel de Joode een woord
gericht tot de vele aanwezigen, waaron-
der een woord van dank aan de dona-
teurs en de sponsors. De stichting heeft
via de sponsors een bedrag van circa
100.000 euro bijeen weten te sprokkelen,
en het financiële tekort bedraagt 
momenteel nog slechts 40.000 euro. In
2006 hoopt de stichting de molen te kun-
nen voorzien van een nieuw gevlucht,
waarbij de binnenroede zal worden voor-
zien van de vroeger eveneens aanwezige
zelfzwichting. Na de oplevering tot draai-
vaardige molen zal in 2007 de molen
maalvaardig worden gemaakt.

Herstel Akkermolen Zundert 
eindelijk van start

Op 17 maart 2005 stemde de gemeente
Zundert in met de uitvoering en voor -
financiering van de restauratie van de 
Akkermolen. Het struikelblok was de finan-
ciering van de circa 43.000 euro kostende
restauratie, bestaande uit 24.245 euro in
2004 goedgekeurd door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg (uit te betalen
in 2010) en aanvullend 18.000 euro voor
schilderwerkzaamheden (Molenwereld
2005-4-124/125). Ruim een half jaar na de
goedkeuring om de restauratie te starten,
is het dan eindelijk zo ver en is in novem-
ber de restauratie begonnen. Van de al
ruim twee jaar een roede ontberende
standerdmolen wordt het wiekenkruis
weer gecompleteerd. De uitgenomen en
reeds gedemonteerde houten borst -
roede zal in orde worden gemaakt en op-
nieuw worden aangebracht. Ondanks de
voorkeur voor een (nieuwe) stalen 
buitenroede, heeft de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg anders voorgeschre-
ven. Om te voorkomen dat de molen na
de restauratie en schilderwerkzaamhe-

De molen van de Vervoornepolder wachtend op vervanging van de roede 
(foto: 14 november 2005).
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den opnieuw in verval zal raken, heeft de
gemeente een onderhoudsfonds ge-
creëerd. Hieraan wordt jaarlijks een 
bedrag gedoteerd, zodat bij groot onder-
houd altijd middelen beschikbaar zullen
zijn. 

Actuele ontwikkelingen in het
Land van Heusden en Altena

Al meerdere malen is de zorgelijke situatie
(van de molens) van Molenstichting Land
van Heusden en Altena in Molensactueel
aan de orde geweest (Molenwereld
2004-7-262). Bijna een jaar na het forme-
ren van een nieuw actief bestuur kan wor-
den geconstateerd dat in deze periode
een aantal zaken snel zijn opgepakt en
de zon weer gaat schijnen. Dat alle mo-
lens in een kort tijdsbestek weer volledig in
orde zijn is een utopie, maar stappen in
de goede richting zijn gezet en beginnen
hun vruchten af te werpen. De Oude
Doorn te Almkerk heeft tijdelijk aan de
ketting gelegen, niet omdat hij wordt
voorzien van broodnodig herstel van de
fundering (Molenwereld 2004-9-294),

maar van een nieuwe penbalk. Op 11 no-
vember 2005 is door molenmakerij Straver
de as gestut en vastgezet. Daarna is de
oude penbalk er uitgehaald. De nieuwe
eikenhouten penbalk lag al een hele tijd
op het erf bij Straver om te drogen is in de

werkplaats pasklaar gemaakt. Na vervan-
ging van de penbalk is de molen voorlo-
pig weer draaivaardig. Nadat in novem-
ber 2004 de binnenroede van de molen
van de Vervoorne polder te Werkendam
is vervangen (Molenwereld 2004-12-396) is

De lange spruit van de Zuid-Hollandse Molen te Hank heeft duidelijk zijn beste tijd gehad (foto: 12 juni 2005).

Na ruim een jaar komt er weer leven
in het grote complex van de Stadbroe-
kermolen (foto H. Noot, 14 juli 2005).
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het nu de beurt aan de buitenroede. In
de oude Potroede (nr.582) is een scheur
ontstaan waardoor langer draaien met
de molen onverantwoord was. Op 12 no-
vember 2005 is de molen stilgezet en is de
roede door de molenaar en enkele vrijwil-
ligers kaalgezet, wachtend op het uitne-
men ervan. De nieuwe roede ligt klaar en
zal in december worden gestoken met
takels en mankracht, aangezien de 
molen niet met een kraan bereikbaar is.
Voor de werkzaamheden heeft de mo-
lenstichting een bedrag van 10.000 euro
beschikbaar, hetgeen echter niet toerei-
kend is voor het voltooien van het karwei.
Als tegemoetkoming heeft molenmaker
Straver toegezegd het houtwerk gratis te
steken ! De weg om tot restauratie van de
Zuid-Hollandse Molen te Hank te komen is
er een van een lange adem. Sinds 1999
worden voorbereidingen hiervoor getrof-
fen, maar vanwege het uitblijven van her-
stel staat de molen sinds 19 april 2004 stil
(Molenwereld 2004-6-226). De restauratie
staat of valt met de financiering van 30%
van de kosten (70% wordt door het Rijk
voldaan). Op 16 maart 2005 werd door
de gemeente Werkendam besloten niet
garant te willen staan voor het bedrag
van 150.000 euro, dat door de molen-
stichting geleend moet worden. Dit leek
een voorlopig einde maar op 22 juni 2005
besloot de gemeente alsnog garant te
willen staan voor een bedrag van maxi-
maal 100.000 euro. Naar verwachting kan
in 2006 dan eindelijk gestart worden. Het
vierde herschreven bestek is definitief en
basis voor de restauratieofferte. Begin no-
vember zijn alvast twee 16 (!)- ruits ramen
gemaakt voor boven de toegangsdeu-
ren. Voordat de restauratie aan kan van-
gen moet nog overeenstemming worden
bereikt met de bewoner van het voorma-
lige molenaarshuis over het aanleggen
van een pad naar de molen. De molen
wordt waarschijnlijk gerestaureerd zonder

het afnemen van de kap. Voor De Zand-
wijkse molen te Uppel is door de ge-
meente Woudrichem op 11 maart 2005
een aanvraag voor renovatie ter inzage
gelegd, hetgeen uiteindelijk tot omvang-
rijk herstel zou moeten leiden van de wip-
molen die sinds 2003 stilstaat (Molenwe-
reld 2003-11-327). In het kader van klein
onderhoud zijn diverse schepradbladen
uitgenomen ter vervanging. De plannen
voor restauratie van de Amerikaan te
Genderen worden regelmatig aange-
kaart. Een compleet bestek is enige tijd
geleden al opgesteld door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Duidelijk is dat
de molen nagenoeg volledig gereconst-
rueerd zal moeten worden, veelal met
nieuwe materialen. Naast het nog slui-
tend krijgen van de financiële begroting
spelen ook mogelijke plannen ten aan-
zien van de uiterwaarden van de Berg-
sche Maas nog een rol. Naar aanleiding
van het in december 2004 voorgestelde
subsidiebedrag van 30.000 euro (Molen-
wereld 2004-12-394) heeft het toenmalige
waterschap Alm & Biesbosch uiteindelijk
via een amendement besloten een be-
drag van 25.000 euro te doteren. 

Dubbele vertraging watermolen
van Baarlo

Al in 2003 werd geconstateerd dat de
kademuren en stuwsluis van de watermo-
len te Baarlo dringend gerestaureerd zou-
den moeten worden (Molenwereld 2003-
9-243). Ruim twee jaar later is de water-
molen nagenoeg tot stilstand gekomen.
Het waterrad hangt zo ver in het water
dat het nog nauwelijks draait. Dit komt
doordat de afvoer van de Kwistbeek naar
de Maas onvoldoende is, mede van-
wege een te kleine capaciteit van een
verderop gelegen beeksluis. Tevens is er
sprake van een vervuilde beek, hetgeen
de doorstroming eveneens niet ten
goede komt. Hierdoor is het peil van de
beek na het waterrad te hoog waardoor
de schoepen van het waterrad als het
ware worden tegengewerkt en de snel-
heid van het waterrad wordt vertraagd.
In de ogen van de molenaars zou het wa-
terschap Peel- en Maasvallei een deel
van de oorzaak weg kunnen nemen door
de beek schoon te houden en overtollig
afval tijdig te verwijderen. Wanneer men
dan ook tijdelijk de verderop gelegen
beeksluis een stuk open zou mogen zet-
ten, dan is de molen al voor het grootste
deel geholpen. Blijft alleen nog het feit
dat de restauratie nog steeds moet wor-
den uitgevoerd, maar in 2006 zouden er
middelen beschikbaar moeten zijn.

Nieuw leven voor 
Stadbroekermolen te Sittard

De Stadbroekermolen te Sittard staat al
bijna een jaar stil bij gebrek aan het vin-
den van een nieuwe huurder (Molenwe-
reld 2005-6-195). De beherende Stichting
Stadbroekermolen is er in geslaagd een

nieuwe huurder te vinden en aan het
eind van dit jaar moet het complex weer
volledig in bedrijf zijn. De LLTB (voorheen
Boerenbond) Holding Swentibold Zuid zal
het beheer op zich nemen en wil de 
watermolen volledig in ere herstellen. De
woning bij de molen zal nog niet worden
verhuurd. Wel worden in het complex
ruimtes worden ingericht voor een win-
kel met streekproducten, een bakkerij
en een herberg. Via de molen wil de
LLTB en de aangesloten boeren(bedrij-
ven) op diverse manieren in contact
brengen met haar klanten. De nieuwe
beheerder is voorts voornemens ruimte
in te richten voor promotie en educatie
en wil uiteindelijk ook het speltgraan-
project opnieuw van de grond krijgen.
De exploitatie van de verschillende 
onderdelen zal door de LLTB aan der-
den worden uitbesteed, hierover zijn ge-
sprekken gaande. Op 15 december zal
bekend worden gemaakt wat er exact
zal gaan gebeuren. Voordat de molen
daadwerkelijk wordt opengesteld zal
deze van binnen een grondige schoon-
maakbeurt ondergaan. Tijdens de leeg-
stand is veel schade aangericht, waar-
onder diverse gesneuvelde ruiten in het
complex. Ten aanzien van het achters-
tallige onderhoud, oorzaak van de
breuk tussen de stichting en de vorige
huurder, is afgesproken dat de nieuwe

Nu de steigers verwijderd zijn blijkt de
forse omvang van De Nolet te Schie-
dam (foto: B. Bos, 27 oktober 2005). 
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huurder in ruil voor een korting op de
huurprijs het achterstallige onderhoud
op zich zal nemen. 

In ‘t kort

- De heer G. Keunen heeft vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd met ingang van 1 december
2005 de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg verlaten. 
- Stichting De Fryske Mole overweegt om
de in verval geraakte molen Windlust te
Wolvega over te nemen.
- Het molenmuseum De Wachter te Zuid-
laren is genomineerd voor het Nationale
Compliment, een prijs voor het beste vrij-
willigersproject.
- Bij de opening van een replica van de
stenen brug op landgoed Schuilenburg te
Hellendoorn is even gefilosofeerd over
mogelijkheden de watermolen aan de
Molenbeek te herbouwen.
- Moleneigenaren Nijland (Lintelo) en
Woordes (Bredevoort) hebben bij de ge-
meente Aalten aangedrongen op beant-
woording van hun gezamenlijke brief van
7 februari 2005, waarin ze verzoeken om
verhoging van de gemeentelijke subsidie. 
- Zaterdagmorgen 10 december stelt
wethouder mevrouw Chr. C. Slobbe-van
der Waal van de gemeente Heerde de
maalvaardig gerestaureerde maalderij bij
de molen van Veessen in bedrijf (zie Mo-
lenwereld 2003-11-324).
- Voor de herbouwplannen van De Hoop
te Bunschoten is inmiddels 80 procent van
de vereiste financiën gedekt.
- Naar verwachting wordt in april 2006 be-

gonnen met de herbouw van De Wind-
hond te Soest.
- Ondanks politieke steun voor een be-
zoekerscentrum op het bolwerk naast
molen De Groot te Alkmaar (Molenwe-
reld 2004-3-127/128) blijkt de realisatie
vanwege te hoge kosten niet haalbaar.
- Molen Hollandia te Ankeveen is officieel
aangewezen als trouwlocatie. De molen,
in eigendom van de Vereniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten, is al lange
tijd ingericht als café-restaurant.
- Na het steken van de roeden op 19 ok-
tober en afrondende werkzaamheden is
de ‘nieuwe’ Gekroonde Poelenburg te
Zaandam op 4 november 2005 maalvaar-
dig opgeleverd.
- IJs en weder dienende zal begin maart
2006 de kap worden geplaatst op ‘s-we-
relds hoogste ‘traditionele’ windmolen De
Nolet te Schiedam.
- Bij de aanstaande nieuwbouw aan de
rand van Vlist wordt de biotoop van de
molen van de polder Bonrepas gerespec-
teerd.
- Het Zuid-Hollands Landschap start bin-
nenkort met fondsenwerving voor de fi-
nanciering van de restauratie van de
zesde molen langs de Vlist te Haastrecht.
(Molenwereld 2005-11-310)
- Op 16 november is een plan gepresen-
teerd voor het opknappen van de bol-
werken in Middelburg, met name rond de
nog nauwelijks zichtbare Seismolen zullen
bomen worden weggehaald. 
- Belangenverstrengeling binnen de Stich-
ting Molens Gemeente Boxmeer heeft er
toe geleid dat het beheer van de molens
van Rijkevoort, Beugen en Oeffelt op 1
november 2005 is overgedragen aan de

gemeente Boxmeer. Tot een oplossing is
gevonden staan de molens stil. 
- De berichtgeving rond het stilleggen
van de restauratie van De Pelikaan in het
Maaskantje (Molenwereld 2005-9-272)
heeft een aantal mensen ertoe aangezet
samen met eigenaar Toelen de mogelijk-
heden te bekijken om de molen in een
stichting onder te brengen.
- Er zijn geen juridische mogelijkheden
voor de gemeente om bij eigenaar Van
Vught restauratie van De Elderse Molen te
Mierlo af te dwingen (Molenwereld 2004-
12-394). De gemeente is wel bereid rond
de tafel te gaan om subsidiemogelijkhe-
den te bespreken. 
- De Roosdonck te Nuenen en de Opwet-
tense watermolen te Opwetten krijgen in
Nanjing een werkende replica. In het ka-
der van een vriendschapsverdrag tussen
Eindhoven en Nanjing wordt het initiatief
genomen voor een vriendschapspark
Eindhoven dat deel uit zal maken van het
in september geopende River Side Park. 
- Op 5 november 2005 is L. Meeuws over-
leden, Meeuws was vrijwillig molenaar op
Den Evert te Someren.
- Stichting Korenmolen De Grauwe Beer
gaat in overleg met de gemeente op-
nieuw proberen een stuk land te be-
machtigen om de molen te Beesel (op-
nieuw) te verplaatsen; een eerdere po-
ging ketste af (Molenwereld 2004-11-363). 

Molenkalender 2005

16 aug - 6 dec.: Kunstexpositie ‘Dutch
Windmills, Art & Industry’ Holland Boule-
vard - Schiphol

Bij extreem hoog water op de Maas krijgt De Grauwe Beer natte voeten (foto Marc Crins, 27 november 2003).
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EENMALIGE AANBIEDING 
VOOR 2006
Veel verenigingen en stichtingen hebben een abonnement op Molenwereld en laten het blad vervolgens 
circuleren onder hun bestuursleden. 
Dat blijkt niet altijd even soepel te lopen! 

Daarom heeft het bestuur van de Stichting Molenwereld besloten om verenigingen en stichtingen een 
tweede abonnement aan te bieden voor de halve prijs.

Zij betalen dan geen 2 x i 47,50 = i 95,-, maar i 47,50 + i 23,75 = i 71,25
Voorlopig geldt dit als een proef voor één jaar. 
Wel geldt als voorwaarde dat het tweede exemplaar verstuurd naar hetzelfde als het eerste. 

Verenigingen en stichting die al een of meer abonnementen aan hetzelfde adres hebben lopen hoeven 
geen actie te ondernemen. Zij krijgen automatisch een factuur voor twee abonnementen tegen de prijs van anderhalf. 

Verenigingen of stichtingen die van dit aanbod gebruik wensen te maken dienen zich op te geven bij de administratie van dit blad
door insturen van onderstaande bon aan administratie Molenwereld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerkapelle:

Naam: Ver./Stichting ...................................................................................................................................................................................................................................

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

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

neemt voor 2006 een tweede abonnement op Molenwereld voor de prijs van i 23,75.
Opgeven per e-mail kan ook: a d m i n i s t r a t i e @ m o l e n w e r e l d . n l
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Z O E K E R
De heer Esselink uit Delft deelt mee dat de
‘Zoeker’ uit Molenwereld 87  inderdaad
de Zuidmolen van de Noord-Kethelpolder
is, toen nog in de gemeente Kethel gele-
gen. Hij schrijft: ‘In het gemeentearchief
van Rotterdam bevinden zich soortgelijke
foto’s, waarop men bezig is de doorbraak
in de Poldervaart met zandzakken te
dichten. (internet: http://www.gemeen-
tearchief.rotterdam.nl/, afbeeldingen on-
line, zoekscherm, en typ dan bij vrij zoe-
ken de nummers 1975-564 of 1975-565 in.)
De foto is van de overzijde van de Polder-
vaart genomen. Op de voorgrond de
doorbraak van de kade van de Polder-
vaart. Rechts van de molenstomp loopt
de verhoogde voorboezem, die nog
steeds aanwezig is. De doorbraak in de
kade had plaats op 24 april 1903. In 2003
besteedde het museum van Overschie
aandacht aan deze watersnood, toen
precies 100 jaar geleden, die als volgt
werd aangekondigd: 

EEN BIJNA VERGETEN WATERSNOOD Vanaf
het eerste weekend van maart tot en met
eind augustus kan men in de historische
afdeling van museum Oud Overschie ‘De
Hoop doet Leven’ de kleine tentoonstel-
ling ‘Boeren met natte voeten’ zien. Deze
tentoonstelling behandelt onder meer de
dijkdoorbraak van de Poldervaart in de
Noord-Kethelpolder uit 1903, nu honderd
jaar geleden. Thans behooort dit gebied
grotendeels tot Overschie maar toenter-
tijd was deze polder nog gemeente Ket-
hel. Het was onveilig op die gure vrijdag-
ochtend van 24 april 1903. Een felle
Noordwesterstorm geselde al dagenlang
de kale polders van Kethel. Regen en ha-
gel kletterden neer. De storm stuwde het
water uit grote delen van het Westland
door de Schie en de Poldervaart en ver-
oorzaakte een ongewoon hoge waters-
tand. Toch bleven de gemalen nog wer-
ken. Dan - ‘s middags tussen 4 en 5 uur -
luidden de kerkklokken van de R.K. Jaco-
buskerk en de oude dorpskerk van Kethel
op een ongewoon tijdstip. De kade van
de Poldervaart in de Noord-Kethelpolder
had het over een lengte van ongeveer 40
meter begeven en met donderend ge-
raas kolkte zo’n zeven miljoen m3 water
de polder in. In alle haast probeerden en-
kele boeren de dijk te dichten met een
verzwaarde ballastschuit. Helaas de op-
zet mislukt, de schuit gaat dwars door het
gat de polder in en al snel slaan de gol-
ven tot over de Harreweg. Het treinver-
keer tussen Schiedam en Delft komt bijna
tot stilstand maar de spoordijk houdt het.
Inmiddels namen ook het Hoogheem-
raadschap Delfland en andere overhe-
den maatregelen. Op 1 mei is met behulp
van zinkstukken de dijk weer provisorisch

gedicht en kan begonnen worden met
droogmalen. Helaas ook nu gaat het nog
niet goed want eerst begeeft het stoom-
gemaal aan de Schie het en in de vroege
ochtend van 8 mei 1903 luidden opnieuw
de noodklokken. Wat is er gebeurd? De
verzwaarde zinkstukken bleken te zwaar
en zakten weg door de veenlaag en
weer gaapt hetzelfde gat. Nu komt het
water tot voorbij de Harreweg. Boeren
kunnen voor hun vee geen stalling meer
vinden en verkopen het voor de slacht.
Opnieuw gaat het Hoogheemraadschap
- naar de mening van de meeste ‘inge-
landen’ veel te laat -  tot actie over. Half
mei wordt opnieuw begonnen met het
droogmalen. Tweede Pinksterdag van
het jaar 1903 valt het land droog maar de
penetrante stank van rottend gras en vis
blijft nog tijden hangen. In 2004 is er voor
de bemaling van de Noord-Kethelpoder
een geheel nieuw gemaal gebouwd
naast het oude stoomgemaal, net als een
paar jaar eerder bij het voormalige
stoomgemaal van de Lage Abtswoud-
sche polder.’
Ook de heer Kroon uit Purmerend deelt
mee dat de betreffende stomp die van
de Zuidmolen is en voegt aan het boven-
staande nog toe dat in diverse boeken
over Kethel vergelijkbare foto’s en ansich-
ten staan zoals in het boekje over de Pol-
dervaart geschreven door Louw Jongste.
Daar staat een ansicht in die op dezelfde
plaats genomen is. 
De heer Van der Drift uit Den Haag komt

terug op een eerder thuisgebrachte ‘Zoe-
ker’: ‘In Molenwereld nr. 3 van het jaar
2000 stond een foto van een Duitse stel-
lingmolen, die destijds werd thuisge-
bracht als de molen van Artlenburg, Kreis
Lüneburg. Er waren toen al wel de nodige
twijfels (Molenwereld 2000-5-105). Die blij-
ken nu terecht geweest te zijn, want de
foto toont namelijk een molen die stond in
de buurtschap Altengraben bij Schöne-
moor in de Kreis Oldenburg, niet ver van
Delmenhorst. De molen dateerde van ca.
1860 en werd bemalen door molenaar
Stolle. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de molen onttakeld. Aangezien de
molen niet voorkomt in de Molendata-
base van Duitse molens zal hij inmiddels
wellicht geheel verdwenen zijn.
We zeggen de inzenders ook nu we-
derom hartelijk dank.

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’; de ansicht-
kaart doet geloven dat de foto in Overijs-
sel is genomen en wel bij Ommen. Het op-
schrift ‘Groet uit Ommen’ is anders ge-
drukt dan ’Overijssel - In ‘t Roggeland’.
Waarschijnlijk is het ‘Groet uit Ommen’ in-
gedrukt op een bestaande kaart en mo-
gelijk zijn er zelfs identieke kaarten in om-
loop die groeten overbrengen uit andere
plaatsen of zonder inschrift. Het maakt al-
lemaal heel twijfelachtig of de afge-
beelde molen in Ommen staat of ge-
staan heeft. Het zou dan gaan om De Le-
lie of de molen aan de Zwolseweg die
vroeger van de coöperatie was. Voor
beide molens bestaat evenwel de no-
dige twijfels zodat de vraag is om welke
molen gaat het hier? 

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

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

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

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 

0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

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

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

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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Protest tegen aantasten biotoop
molen Hoogstraten

Eem inwoner van Wuustwezel heeft ver-
gunning gevraagd om bij de Salm-Salm-
molen van Hoogstraten een woonhuis en
garage bouwen. De gemeente wil daar-
voor wel vergunning afgeven ondanks
dat de molen een beschermd monument
is en staat in een beschermd landschap.
Deze vergunning zou mogelijk zijn op ba-

sis van de aanmerking van de molenom-
geving van beschermd stads- en dorps-
gezicht die nieuwbouw, zij het met beper-
kingen toestaat. Bij beschermde land-
schappen - en daar maakt de Salm-Salm-
molen sinds 1973 deel van uit - geldt vol-
gens de Vlaamse vereniging Molenzorg-
Molenecho’s vzw in feite een bouwver-
bod. Vandaar dat deze vereniging een
bezwaarschrift heeft ingediend tegen de
bouwvergunning. Een afschrift van het
bezwaarschriftis door deze actieve
Vlaamse vereniging verzonden aan tal
van instanties die in Vlaanderen betrok-
ken zijn bij het behoud van het Vlaamse
erfgoed. Ook heeft men de raadsleden
en schepenen (wethouders) van Hoog-
straten benaderd in de hoop het tij ten
gunste van de molen te kunnen keren.
Daarnaast heeft men ook zo’n ruim hon-
derd personen in Hoogstraten per e-mail
benaderd die wat in de melk te brokkelen
hebben om aandacht te vragen voor het
lot van de molen en zijn omgeving. Verder
initieerde  Molenzorg een e-mailactie on-
der molenliefhebbers om aan te dringen
bij het stadsbestuur van Hoogstraten om
de molenomgeving intact te houden. 

Na de bouwvakvakantie waren wij bij de
volgende molens:Abbenbroek: Van deze
molen werden de korte en de lange spruit
vernieuwd. Verder werd herstel aan vloe-
ren uitgevoerd en werden nieuwe molen-
zeilen geleverd.
Etten-Leur: Aan de Bisschopmolen is ge-
start met de werkzaamheden. Het betreft
hier het vervangen van beide koppels
maalstenen en het maalvaardig opstel-
len ervan plus  het uitvoeren van nog wat
kleinere werken.
Brielle: Aan de standerdmolen werden de
roeden doorgeschoven. Ook werd de
gehele molen geschilderd. De buiten-
steekbanden werden afgeplakt met
epdm. Ook werd klein timmerwerk uitge-
voerd.
Hellevoetsluis: Hier is gestart met vernieu-
wen van het baliehek en wat klein werk.
Heerjansdam: De staart van de korenmo-

len werd gedemonteerd en naar werk-
plaats gebracht. De uitgehaalde roeden
zijn bekeken of deze nog gerepareerd
kunnen worden. De kap is dicht gemaakt
zodat geen lekkage kan plaatsvinden. Als
iedereen doet wat hij belooft kan met de
restauratie en het draaiklaar maken van
de molen medio mei 2006 gestart wor-
den.
Sommelsdijk: Hier zijn aan De Korenbloem
twee voorvelgstukken vernieuwd en di-
verse kleine werkzaamheden uitgevoerd.
Stellendam: Vernieuwen van het windpe-
luw en voorfront waarbij de oude hoek-
stijltjes behouden blijven omdat volgens
zeggen deze nog uit de voorganger-stan-
derdmolen komen. Het onderslagbint van
de maalzolder wordt in zwaardere uitvoe-
ring vernieuwd. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de oude lange-spruit uit
Abbenbroek.
Verder is lopend onderhoud uitgevoerd
aan diverse molens.

De draaiende Poelenburg (foto Molen-
makerij Saendijck).

De paltrok houtzaagmolen De Ge-
kroonde Poelenburg draait weer.
Over enkele weken zullen de eerste

De Sültemühle in Bippen-Lonner-
becke volledig gerestaureerd

Tijdens de Duitse Molendag dit jaar kon
de nu compleet gerestaureerde Sül-
temühle, een met waterkracht aangedre-
ven oliemolen, worden opengesteld voor
het publiek. De molen ligt in Bippen-Lon-
nerbecke, in de directe nabijheid van Für-
stenau.
De Sültemühle behoorde tot de drie voor-
malige watermolens van het vroegere zo-
genaamde Sülte-Hof. De eerste vermel-
dingen over dit molencomplex dateren
uit de jaren 1512 en 1555. De molen be-
stond waarschijnlijk al veel eerder. Het
molenaarshuis, nu een gezellig café-res-
taurant, werd in het jaar 1705 gebouwd.
Sinds de stichting van de vestig Fürstenau

boomstammen weer gezaagd van de
zaagslede komen.
Poldermolen De Onrust in Muiderberg
krijgt weer een nieuw bronzen halslager.
De kuipneuten worden vernieuwd en ver-
der wordt wat klein onderhoud uitge-
voerd.
Molen De Vriendschap in Weesp wordt
voorzien van een nieuwe fok (na de
stormschade van februari). De werk-
zaamheden zijn inmiddels gestart.
Oliemolen De Zoeker heeft nieuwe sche-
nen in de wentelas gekregen. Ook zijn de
hardstenen lagers uitgehaald.
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(in 1344 voor het eerst in een oorkonde
genoemd) bezaten de daar gevestigde
burchtheren van Snetlage de van de
zuidzijde van de Hoge Poort tot aan de
zuidoosthoek van de plaats zich uitstrek-
kende burchtplaats Kemnade met de
schans die er voor lag. Vanaf 1351 komen
we de Fürstenauer burchtheren met de
naam Von Snetlage tegen als grondko-
pers in de naburige voormalige buur-
schap Lone-Vechtel (lateropgedeeld in
de zelfstandige buurschappen Lonne
(Lonnerbecke) en Vechtel, vallend onder
het gebied van Fürstenau, om daar voor
de economische versterking van hun
burchthof in Fürstenau een landgoed te
stichten. Dat is dan het Landgoed Lonne,
waarvan de naam iets betekent als wa-
terrijk gebied, moerasbos. In het jaar 1408
verwierf Lambert von Snetlage ‘dat
Dychus to Lone’ en behalve de vijver ook
het aldaar gelegen Erve Wolkering. Op 26
december 1488 droeg men ten over-
staan van de rechter in Fürstenau aan rid-
der Wolter von Snetlage een vijver over
‘vor forstenowe boven des Kerkherrn
Dyke’. Bij de eerstgenoemde vijver wer-
den achtereenvolgens de drie reeds ge-
noemde watermolens gesticht dij bij het
Huis Lonne behoorten: de Sültemolens.
De stroom die deze drie molens aandreef
heette de Sülte of Sültebeek, later ook
aangeduid als de Lonnerbeke of Molen-
beek. Deze beek voedt ook de grachten
van Huis Lonne. De zandheuvel die ten
zuidelijk van de drie molens uitstrekte
heette de Molenberg. Aan de voet van
deze molen lagen de genoemde drie
molens van het Sültehof.
De Sülte- of Molenbeek, de enige water-
loop die door de buurschap Lonnerbecke
stroomt ontspringt in het tot  het kerspel
Bippen horende buurschap Dalum. Na-
dat de beek de buurschappen Lonner-
becke en Vechtel is gepasseerd mondt ze
in de Westerfrede uit. Die bereikt op haar
beurt de Lagerbeek en mondt zo in de
Hase uit.
Met een oorkonde van 20 oktober 1738
verpacht Maria Gertrud, geboren vrij-
vrouwe van Westrem, al weduwe vrij-
vrouwe van Weichs en als erfgename van
Huis Lonne haar vrij adellijk Huis Lonne met

de bijbehorende rechten voor zes jaar
aan Tobias Müller, geboren in Bippe. De
slotgrachten en de overige vijvers, be-
halve de Sültemühle-, de olie- en de vol-
molenvijver want die zijn verpacht aan de
molenaar, Johann Hermann Naber en zul-
len voor hem blijven.
Deze, in 1738 voor het eerst genoemde,
drie molens in Lonnerbecke vormen niet
zoals in Fürstenau een molen met drie
functies. Het Sültemühlecomplex omvatte
toen drie afzonderlijke molens met een ei-
gen locatie, namelijk een koren- en
bloemmolen (bij de Sültehof gelegen),
een volmolen (de middelste molen, later
zaagmolen) en een oliemolen (de onder-
ste en het dichtst bij het Huis Lonne gele-
gen). Ze werden alle drie tot het Sültehof
gerekend.
De molens op de Sültebeek hadden be-
halve voor het malen van koren en builen
lang voor alles de functie van olieslaan uit
lijn- en raapzaad en na de Tweede We-
reldoorlog in de toenmalige schaarse tijd
uit verzamelde beukennoten. De in 1738
vermelde familie Naber bleef pachter en
later eigenaar van het Sültehof en daar-
mee tot 1956 van de op de Sültebeek ge-
legen molens. Zij had hof en molens van
de vrijheer Von Ascheberg zu Venne, de
toenmalige bezitters van het goed Lönne,
door koop verworven.

In het jaar 1948 erfde Erich Naber de Sül-
temolenhof met de drie moles van zijn
oom Hermann Naher. In 1956 werd het
135 ha grote bezit op 50 ha na aan ver-
scheidenen belanghebbenden verkocht. 
De oliemolen bleef nog tot het jaar 1948
in bedrijf. Na het stilleggen begon het ver-
val. De Kreisheimatbund Bersenbrück res-
taureerde in de jaren 1977/1978 met in-
stemming van eigenaar Josef Michels het
molengebouw en de molen kreeg een
nieuw binnenwerk. Het interieur bleef zo-
als het was.
Steeds weer werd bij verscheidene acties
met de gemeente en de Kreisheimat-
bund geprobeerd dit unieke cultuurmo-
nument te behouden en tegen verval te
beschermen. Met het idee om van de
molen een educatief centrum vanuit een
milieupedagogisch concept werd voor
de molen een nieuwe functie gevonden.
Daarmee kwam de weg vrij voor het stre-
ven naar een complete restauratie. In
overeenstemming met de huidige eige-
naars Brigitte en Eberhard Helfer volgde
vanaf 2003 de restauratie van het totale
binnenwerk van de oliemolen. Het houten
gaande werk moest worden hersteld en
ontbrekende onderdelen bijgemaakt
worden. Om ook in tijden van waterge-
brek het gebruik van de molen te verze-
keren kan nu ook de aandrijving van de
oliemolen met een dieselmotor plaats vin-
den. De oliemolen in Lonnerbecke is een
uniek cultuurmonument in de Landkreis
Osnabrück en daarbuiten.
Bij de restauratie van de oliemolen zijn
ook educatieve informatiepanelen ge-
maakt. Daarmee krijgen in de toekomst
ook schoolklassen de geschiedenis en het
proces van olieslaan en oliefabricage in
molens in hun leerplan. Verder is er een
brochure over de geschiedenis en de
functie van de oliemolen verkrijgbaar. De
milieuinformatielocatie ‘Oliemolen’ is
mede ondersteund door de Deutsche
Bundesstiftung Milieu. De rijk geïllustreerde
brochure is te verkrijgen bij de gemeente
Bippen, Hauptstraße 4, D-49626 Bippen; 
e-mail bippen@fuerstenau.de voor de
prijs van i 2,50 plus verzendkosten. 
Bernhard Fritsche.

Interieur van de oliemolen van Lonnerbecke. Het slagwerk  heeft maar één hei, de
slaghei die via een klos ook dienst doet als loshei. Het schijfloop op de wentelas
mag er ook zijn (foto Bernhard Fritsche).

Het rad van de Sültemolen voor de restauratie (foto Bernhard Fritsche).
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Raadsel omtrent 
koren- en/of pelmolen

Windlust Burum

Bedrijf en techniek

Molen Windlust in het Friese Burum is nu in-
gericht als koren- en pelmolen. Deze
combinatie komt voor bij veel nu nog
aanwezige noordelijke molens. De hui-
dige molen kwam gereed in 1787, nadat
de voorganger op 12 oktober 1785 ge-
heel afbrandde. Van deze voorganger
was in de 18de eeuw bekend, dat het
een ‘voortreffelijke weit- ofte rogmolen’
betrof. Van pelmolen is dan geen sprake.
Maar de niet volledige geschiedschrijving
geeft ook aan, dat in een latere verkoop-
akte van de vorige molen geen sprake
was van molen met bakkerij, maar van de
bakkerij en dan pas de molen ‘daarbij
behorend’. Over de geschiedenis van de
huidige molen in de eerste helft van de
19de eeuw is eveneens weinig bekend. 

Gelijk koren- en pelmolen? Of aanvanke-
lijk alleen pelmolen?
Een bezoek aan de molen op 24 septem-
ber jl. bracht het navolgende raadsel aan
het licht, dat nader onderzoek en vergelij-
king met gelijkwaardige molens vraagt. In
dit artikel wordt een aantal vragen ge-
steld, die  lezers wellicht kunnen beant-
woorden (mijn e-maladres is feterpstra -
@tiscali.nl) .
De molen laat iets zeer merkwaardigs

zien. De pasbalken van de twee koppels
maalstenen zijn beide aan één uiteinde
opgehangen aan een klos die onder de
losse bintbalk is gemonteerd en tegen de
vaste bintbalk is genageld en ingekroosd.
Tot zover niet bijzonder. De klos van het
ene koppel (zie foto) doorkruist een met
krulletters op de vaste bintbalk geschre-
ven tekst uit 1849. De pasbalk van de an-
dere steen hangt ook aan een dergelijke
klos. Die klos doorkruist een uit de vaste
bintbalk gesneden inscriptie uit (nog) on-
bekend jaartal. 
Onomstotelijke conclusie: Beide klossen
ten behoeve van de ophanging van de
pasbalken zijn aangebracht ná het aan-
brengen van genoemde tekst annex in-
scriptie. Het exemplaar op de foto dus ná
1849.
Dit zou kunnen betekenen, dat de molen
aanvankelijk niet van maalstenen was
voorzien en dus in 1787 louter als pelmo-
len is gebouwd (of moeten we zeggen:
herbouwd?). 
De molen, zoals die vanuit het verleden
tot ons is gekomen, en de nu bekend
zijnde, doch onvolledige geschiedschrij-
ving laten ons zitten met de volgende vra-
gen:

Kreeg de voorganger van de huidige mo-
len van Burum in de tweede helft van de
18de eeuw een minder groot economisch
belang voor zijn eigenaar(s)?
Een andere interessante vraag, is of deze
molen, die in 1785 geheel afbrandde, wel
tot het eind toe in gebruik is geweest als
‘weit- ofte rogmolen’?
Is de huidige molen werkelijk gebouwd
(of herbouwd?) als louter pelmolen? Het
enige, maar wel onomstotelijke gegeven
dat we nu hebben, is dat de klossen
waaraan de pasbalken van de maalkop-
pels hangen in een later stadium zijn aan-
gebracht. Komt dit door het naderhand

aanbrengen van de maalstenen? Of
komt dit door het naderhand wijzigen van
de mogelijk al aanwezige maalstenen? 
Vervolgvraag: In het geval dat de molen
werkelijk pas later is voorzien van maalste-
nen, wanneer heeft dit dan precies
plaatsgevonden? In elk geval na 1849.
Een algemene vraag is, of molen Windlust
uniek is met de hierboven gesuggereerde
ontwikkeling? Zijn er in Friesland en Gro-
ningen meer molens bekend die omst-
reeks dezelfde tijd zijn gebouwd als pel-
molen en die in de tweede helft van de
19de eeuw zijn uitgebreid tot koren- en
pelmolen? Bekend is, dat de afschaffing
van de belasting op het gemaal halver-
wege de 19de eeuw een hausse veroor-
zaakte in de bouw van korenmolens.

Technisch gezien blijft een merkwaardig-
heid bestaan, als we ervan uit zouden
gaan dat de molen als louter pelmolen is
gebouwd. Het spoorwiel ligt namelijk
hoog in de molen, wat goed aansluit op
de huidige inrichting met naast twee pel-
stenen onder de stellingzolder, twee kop-
pel maalstenen op de eerste zolder bo-
ven stellingniveau. 
Zou men bij de bouw van een zuivere pel-
molen voor zulke lange pelspillen kiezen,
terwijl men in dat geval het spoorwiel ook
heel goed lager zou hebben kunnen
plaatsen? De molen heeft ons overigens
geen aanwijzingen gegeven, dat het
spoorwiel vroeger lager geplaatst is ge-
weest. Ook is in de molen (nog) geen on-
omstotelijk bewijs gevonden, dat de ijzer-
balken voor de maalspillen later zijn aan-
gebracht. De constructie op de foto
toont, dat het wel goed mogelijk is dat
deze later zijn aangebracht ter hoogte
van de scheerbalklaag. Ook dit dilemma
en het dilemma van de lange pelspillen
vraagt nader onderzoek en vergelijking
met gelijkwaardige molens.

Vragen te over dus over deze molen. We
roepen de lezers dan ook op om eventu-
ele verklaringen en nieuwe feiten uit be-
studering van andere molens en uit ar-
chiefonderzoek te melden. 

Opmerkingen:
- Yolt IJzerman uit Aldeboarn komt met
de nieuwe gegevens, die de molen ons
tot nu toe heeft laten ontdekken, tot
dezelfde vragen als in dit artikel aan de
lezers worden gesteld.

- In de ‘Oorspronkelijke aanwijzende ta-
fels’ van het kadaster van omstreeks
1820 staat de molen van Burum aange-
geven als ‘rogmolen’ eigendom van
Reinder Durks Hamming. Anders ge-
zegd: de molen was toen, afgaande
op deze aanduiding, alleen korenmo-
len (jsb).

Bronnen:
- Friese Molens, 1995, pagina 164.
- Fries Molenboek, 1980, pagina 159.
- Website: home.wanadoo.nl/ marco.hiem stra
- Artikel ‘De ‘Windlust’ van Burum in de 

historie’, Reinder Nouta, De Utskoat 
nummer 118, juni 2005, pagina 28-34.

Koren- en pelmolen Windlust in
Burum.

De ophanging van de pasbalk.
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

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

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

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

- Om het landschap

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

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

Molenspoor
De A4 heeft de reputatie de molensnelweg van Nederland te
zijn. Vanaf geen enkele snelweg zie je over een korte afstand
zoveel molens als vanaf de A4. Dankzij de inspanning van de
Rijnlandse Molenstichting en de molenaars verkeren ze in
prima staat en draaien er veel. Het levert zo een prachtig
Nederlands visitekaartje op, bijvoorbeeld voor reizigers van
en naar Schiphol: Holland, Rijnland op zijn best. Minder 
bekend is het dat er behalve een molensnelweg ook een 

molenspoorlijn is. Die doorkruist ook Rijnland: de spoorweg
Leiden-Utrecht. 

Op 14 oktober 1878 reed officieel de eer-
ste trein van Leiden naar Woerden. Die -
en alle treinen daarna - passeerden een
groot aantal molens, waarvan er merk-
waardigerwijs heel wat pal langs de

spoorlijn stonden en nog staan. De
meeste daarvan zijn inmiddels verdwe-
nen, maar er staan er nog genoeg om zo
per trein een molentocht te kunnen ma-
ken. Zo’n tocht weerspiegelt de inzet van
de Rijnlandse Molenstichting, niet alleen
bij wat er behouden is maar ook waar-
voor zij te laat kwam. Dat besef stimuleert
alleen maar het zuinig zijn op wat geble-
ven is. De oplettende treinreiziger ziet niet
alleen veel molens, maar typisch voor
Rijnland, ook weer in grote verscheiden-
heid.

De reizigers met de eerste trein in 1878 zul-
len weinig oog hebben gehad voor de
vele molens die toen nog in de directe
omgeving van de stad stonden. Ze had-
den in ieder geval een beter gezicht op
de Rodenburger Molen aan wat nu het
Rijn-Schiekanaal is. Die stond toen nog in
het open polderland en is nu ingebouwd
en ingegroeid. Deze molen belichaamt
zo een verloren strijd als het gaar om het
intact houden van een molenomgeving,
niet alleen ‘voor het plaatje’, maar ook
voor het functioneren. 

Meerburger Molen

Niet veel verder staat aan de noordkant
van de spoorlijn de Meerburger Molen,
een kleine achtkante molen, in 1972 toe-
vertrouwd aan de zorgen van onze stich-
ting. Deze molen komt zo in de verdruk-
king door allerlei bouwplannen dat hand-

De Meerburger Molen staat nu nog langs het
spoor maar gaat binnenkort zelf op reis.



8ste jaargang 2005 nr. 12394

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

haven ter plaatse feitelijk niet goed mo-
gelijk en verplaatsing onontkoombaar is.
Daarin zoekt de Rijnlandse Molenstichting
uiteraard het beste voor deze molen en
inmiddels is daar heel wat tijd en energie
in gaan zitten, want het vinden van een
goede en veilige plek voor deze molen
valt niet mee. In Zoeterwoude lukt dat al
helemaal niet en vandaar dat de molen
binnen afzienbare tijd zal verhuizen naar
een buurgemeente. Natuurlijk handha-
ven wij een molen het liefst op zijn histori-
sche plaats, ook uit kostenoverwegingen,
maar in dit geval bijten de molen en zijn
toekomstige omgeving elkaar zo dat ver-
plaatsing voor de molen het beste is.

Groote Molen

De volgende molen die de treinreiziger uit
1878 en die van nu passeert is de molen
van de Groote Polder, volgens sommige
kenners qua verhoudingen een van de
mooiste wipmolens van Rijnland en nog
steeds staande in een schitterend open
polderlandschap. Hij is trouwens een illu -
stratie van de soms onverwachte en
grote problemen waarvoor de stichting
plotseling gesteld kan worden. De Groote
Molen is nog maar een blauwe maandag
eigendom van de stichting als bij een
storm op 2 april 1973 de koker breekt en
het bovenhuis van de ondertoren op de
grond stort. De schade is enorm, maar
gelukkig komt de restauratie rond en in
1976 kan de molen weer malen, helaas
niet als functioneel bemalingsinstrument
want in 1972 werd de waterloop naar de
Rijn afgedamd voor de aanleg van het
bedrijventerrein Groote Polder. Jammer,
maar door een rondmaalcircuit laat de
molen toch zien wat hij kan.

Barremolen

Iets verder passeert de treinreiziger van
toen en nu de Barremolen, een acht-

kante molen van zeer oud model. Dat is
te zien doordat het rietdek van de romp
bijna doorloopt tot op de molenwerf, een
kenmerk dat bij veel oude Zuid-Hollandse
achtkanten hoort. Deze molen is geen ei-
gendom van de Rijnlandse Molenstich-
ting maar is het wel geweest. In 1969
kochten we de vervallen molen van de
polder met de bedoeling die te restaure-
ren. Nu was de Barremolen moeilijk be-
reikbaar en stond pal naast het grote be-
drijfsterrein van Heineken. Het hergeven
van de oorspronkelijke functie aan de
molen was vrijwel uitgesloten vanwege
het ontbreken van de uitwatering op de
Rijn. Na veel wikken en wegen werd de
Barremolen met de nodige garanties om-
kleed verkocht aan de brouwerij die snel
voor restauratie zorg droeg. Daarmee
was ons doel: structureel verzekerd be-
houd toch bereikt.

Benthuizer Bovenmolen

Zeshonderd meter verder weer molens.
De trein wordt in 1878 uiteraard getrokken
door een stoomlocomotief. Vonken uit
een nazaat werden de Benthuizer Boven-
molen noodlottig. Ze zorgden ervoor dat
hij op 31 juli 1928 finaal afbrandde. Het
vertrouwen in de windmolen is dan nog
zo groot dat de Benthuizerpolder een
nieuwe molen laat bouwen, nu geen
achtkant met riet gedekte, maar een ste-
nen molen. Mocht er nog eens een vurige
stoomlocomotief langskomen... 
Een driegang even ten noorden van
Benthuizen, gesloopt in 1938, maalde het
water van de polder uit op de Hooge-
veensevaart en de onder Hazerswoude
staande Bovenmolen sloeg dit weer uit
op de Rijn. 
Na de oorlog ontstond het idee om met
klassieke windmolens stroom op te wek-
ken. De Benthuizer Bovenmolen was de
eerste waarmee in de jaren 1949-1951
proeven werden genomen. Het was

geen doorslaggevend succes want de
molen redde het niet. Nu geen stoomlo-
comotief maar een sloper maakte een
eind aan het bestaan van de molen. Na-
dat een sloopvergunning was afgegeven
werd de molen in december 1960 ontta-
keld tot de nog steeds bestaande, nu wit
geverfde molenromp die nu als woning
functioneert, herinnering aan een bewo-
gen molenbestaan. De Benthuizer Boven-
molen is trouwens een van de laatste mo-
lens in Rijnland die is gesloopt. Helaas
kwam de Rijnlandse Molenstichting te
laat om deze bijzondere molen te kunnen
behouden.
De treinreiziger anno 1878 kon langs de
Hoogeveensevaart meer molens zien
staan: de in 1938 gesloopte Langelandse
Molen en nog meer naar de Rijn, zelfs een
zaagmolen, een paltrok, gesloopt in 1900. 

Groenendijkse molen of Gele Wip

Een kilometer verder weer een molen, de
Gele Wip, sinds 1965 eigendom van de
Rijnlandse Molenstichting. Met zijn gele
bovenhuis oogt deze bijzonder fleurig en
is zo een sieraad voor de reiziger, zowel
per trein als op de N11. Er is nog een bij-
zonderheid. Dit is een van de weinige mo-
lens aan de zuidkant van de Rijn die nog
echt kan functioneren als bemalingswerk-
tuig. De meeste zijn afgesneden van het
boezemwater, de Rijn, maar de Groenen-
dijkse Molen niet. Wel was de duiker on-
der de Hoge Rijndijk door veel te nauw
zodat de molen het water niet goed kwijt
kon. Tijdens een reconstructie van de Rijn-

Het schrikbeeld van 1973: de geruïneerde
Groote Molen die deze schade gelukkig weer
geheel te boven is.

De Benthuizer Bovenmolen was voor een mo-
len maar een heel kort leven beschoren; nau-
welijks dertig jaar. De foto is genomen in de
zomer voor de onttakeling (foto M. Van Hoog-
straten/Stichting Levende Molens).
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dijk hebben we gebruik gemaakt van de
gelegenheid om ook dit probleem op te
lossen zodat deze molen weer volledig
functioneel is en zelfs dienst kan doen als
aanvullende bemaling voor de polder.
De Rijnlandse Molenstichting zet zich toch
voor alles in om molens functioneel te
houden zodat het nuttige en het aange-
name productief verenigd blijft.

Rijnenburger Molen

Na twee kilometer weer een molen pal
langs de spoorweg, de Rijnenburger Mo-
len. Deze molen is sinds 1964 eigendom
van de gemeente. Het is een achtkante
molen uit de achttiende eeuw die zich
keurig aan de spelregels voor een Zuid-
Hollandse molen houdt met een hogere
stenen onderbouw dan de Barremolen.
Ook deze molen heeft zijn uitwatering op
de Rijn verloren en kan dus geen dienst
meer doen voor bemaling. Gelukkig is er
een andere taak gevonden: het rondma-
len van het water in de wijk Rijnenburg zo-
dat de molen de waterkwaliteit in de wijk
bevordert. Jammer genoeg is de molen
aan de noordkant sterk ingegroeid en in-
gebouwd.

Oostbuurtse Molen

Na het passeren van de Rijnenberger is
voor de hedendaagse per trein reizende
molenliefhebber het sop van de ketel. Di-
rect aan de spoorlijn staan er nauwelijks
molens meer. De treinreiziger in 1878 met
oog voor molens kon zijn hart nog opha-

len. Even na de Rijnenburger Molen pas-
seerde hij de kleine Oostbuurtse Molen,
gesloopt in februari 1960, een molen
waarvoor de Rijnlandse Molenstichting
dus net te laat kwam; jammer, jammer
want het was in betere dagen een
plaatje met zijn gele bovenhuis. De on-
derdelen moesten van de provincie be-
waard blijven, maar tot herbouw is het
nooit gekomen en inmiddels is alles met
de muziek mee. Aan de andere kant is
het zo dat de lotgevallen van deze molen
en de Benthuizer Bovenmolen een extra
aansporing betekenden voor de mannen
van het eerste uur: zo moest het dus niet.
Dat treurig lot dreigde toen voor veel
meer molens in Rijnland.
De plaats van het kleinood aan de Oost-
vaart is nauwelijks terug te vinden. Voor
de molen die de Hoornsche polder be-
maalde is dat in ieder geval gemakkelij-
ker want op de plaats van deze acht-
kante molen staat nu een modern ge-
maal. Vlak bij het station van Alphen a/d
Rijn stond aan de spoorlijn de Groot-Za-
nenmolen van de polder Kerk en Zanen. 

Deze molen staat weliswaar niet meer in
Rijnland, maar is nu terug te vinden in 
‘s-Gra venzande, waar hij in 1908 als wind-
korenmolen opgebouwd werd bij een
stoommaalderij. Ook na Alphen hebben
dicht langs de spoorlijn verscheidene 
molens gestaan; achtereenvolgens: de
Steektermolen (bestaat nog, eigendom
van het hoogheemraadschap Rijnland,
eerder van het Waterschap Wilck en
Wiericke, bedrijfsvaardig en functioneel);
dan, gemeente Bodegraven, de molen
van de Dat of Binnenpolder (grotendeels
gesloopt in 1927, het restant in 
no vem ber 1985); de omstreeks 1900 ges-
loopte drie molens van de polder Reeuw-
ijk; de Zuidzijdermolen, gesloopt in 1912;
de nog bestaande Weijpoortse Molen
(eigen dom van e Rijnlandse Molenstich-
ting, bedrijfsvaardig en functioneel); de
molen van het Westeind van Waarder 
(treinreizigers hebben deze molen nog

geen jaar gezien, want hij werd in 1879 al
gesloopt). De Oosteinder Molen van Bar-
woutswaarder overleefde hem niet lang:
gesloopt in 1887. Bij Woerden sluit de
spoorlijn vanuit Leiden zich aan op die
vanaf Gouda. Bij die aansluiting staat nog
de stomp van de in 1928 gesloopte mo-
len van Papekop en Diemerbroek en ten-
slotte bij het station Woerden de in 1904
gesloopte molen van de polder Middel-
land met daar schuin tegenover, aan de
andere kant van de Linschoten, de mo-
len van de polder Snel en Polanen, in
1881 vervangen door een stoomgemaal.

Al met al konden treinreizigers in 1878 on-
geveer 25 molens tussen Leiden en Woer-
den binnen een afstand van ongeveer
300 meter langs het spoor zien staan.
Daarvan zijn er nu nog zeven over, die
bijna allemaal tussen Leiden en Alphen
staan. Het stuk tussen Alphen en Woerden
is daarmee vergeleken veel eentoniger.
Bij het behoud van de zeven bestaande
molens is de Rijnlandse Molenstichting
nauw betrokken. Deze treinreis op papier
maakt duidelijk waar de schoen heeft ge-
wrongen en wringt. Desondanks blijft de
Rijnlandse Molenstichting actief om de
molens in het juiste spoor te houden, ook
met uw steun. 

De  o v e r i g e  mo l e n s  

Op zaterdag 17 september is de kap van
de Klaas Hennepoelmolen tussen War-
mond en Oegstgeest in zijn geheel ver-
voerd naar de molen en op de romp ge-
plaatst. De molen is uitwendig nu geheel
gereed en in de volgend ‘Molens Rijn-
land’ hopen we uitvoerig stil te staan bij
dit ‘wonder van Warmond’. 
Twee molens kregen een complete schil-
derbeurt en zo staan de Kaager Molen en
de Weijpoortse Molen er weer strak en
sierlijk bij. Tevens is aan beide molens wat
onderhoudswerk verricht door de molen-
makers van Verbij.
Iedere balk aan een molen is belangrijk,
maar de staartbalk is toch wel heel erg
belangrijk. Die is niet alleen onmisbaar om
de molen op de wind te zetten, maar ook

Een grote restauratie in 1998 gaf de Groenen-
dijkse Molen nieuw elan (foto L. Vellekoop).

Het station van Alphen a/d Rijn in vroeger dagen. De in 1908 naar ‘s-Gravenzande verkochte Groot
Zanenmolen lijkt wel op in plaats van langs het spoor te staan. Nadat de molen was gesloopt ging
de oude molenaar regelmatig bij de fundering kijken: ‘Je vindt er wel niks, maar toch...’ De water-
loop was zelfs tot voor een jaar of tien nog goed zichtbaar.
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Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard no-
dig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

� Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 

� e 20,- (minimum bijdrage)

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

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

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

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

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

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

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

invullen en in envelop versturen naar de:

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

Laa
t de
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om hem op de wind te houden. Een
slechte staartbalk is vragen om ongeluk-
ken. Dat is natuurlijk het laatste wat we
willen, zelfs helemaal niet. Twee molens
van de stichting kregen zo’n nieuwe, kost-
bare, belangrijke balk: de Stommeermo-
len bij Aalsmeer en de Rode Molen bij
Oud Ade.
Ook aan andere molens is gewerkt door
de molenmakers en werd onderhoud uit-
gevoerd om de molens probleemloos te
laten malen en ook in uitstekende staat
te houden, zoals de Doesmolen bij
Hoogmade en de Lageveense Molen bij
Lisse waar moeilijkheden met het kruien
waren. De Nieuwe Hofmolen bij War-
mond onderging naast wat lopend werk
een behandeling tegen op hout beluste,
schade aanrichtende insecten zodat er-
ger voorkomen wordt. Verder kwam de
molenmaker langs op al onze molens en

werden er werkzaamheden uitgevoerd
aan de Rietveldse molen bij Hazers-
woude, de Oukoopse Molen bij Reeuwijk
en de Waterloosmolen bij Rijpwetering. Al
deze grotere en kleinere werkzaamhe-
den dragen bij tot onberispelijke molens.
Iets wat alleen maar mogelijk is dankzij
een doeltreffende samenwerking van de
overheden, de stichting, de steun van
particulieren en niet te vergeten de mo-
lenaars die naast het malen met de mo-
len vaak ook veel aan onderhoud doen
als verf- en teerwerk en niet te vergeten
ook de molenwerf bijhouden. Als u mo-
lens in Rijnland in hun volle pracht ziet ma-
len dan ziet u ook een prachtig staaltje
samenspel waarbij we ook uw steun niet
graag missen. 

Een schilderbeurt voor de Weijpoortse Molen,
ook een sieraad langs het molenspoor.

Een foto van het herboren ‘Poeltje’ mag toch in
dit nummer niet ontbreken! (foto J. Bouma). 

Een nieuwe staartbalk voor de Stommeermolen. Van het materiaaldatnu bij het molenbehoud wordt
ingezet konden vorige generaties molenmakers niet eens dromen! (foto J. Hofstra)
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Groots! Fantastisch! Geweldig! 
Het grote molenfeest is weer achter de
rug. Het is een compleet volksfestijn ge-
worden. O-n-v-o-o-r-s-t-e-l-b-a-a-r wat
een succes, een dag met een gouden
randje! Alles, maar dan ook alles werkte
mee: stralend weer en toch een lekker
windje waardoor de molen als een zon-
netje liep; een fantastisch gezicht. De
vlaggetjes tussen de wieken gaven een
extra feestelijk snuitje; een plaatje, in een
woord.
De aankondiging van het molenfeest
bracht niet alleen de mensen van ‘t dorp
in beweging, maar ze kwamen van
heinde en verre dankzij berichtgeving in
de regionale media. Wat een mensen,
wat een mensen, een zee gewoon. Het
weer, de sfeer werkte aanstekelijk, je zag
alleen maar blije gezichten. De stemming
zat er duidelijk in.
Pannenkoeken, ze waren niet aan te sle-
pen. De vrijwilligers die ze bakten stonden
aan het eind van de dag dan ook te tol-
len op hun benen; moe maar voldaan zo-
als dat heet. Oliebollen: niet anders. 

U i t  ‘ t  k i j k g a t

Bij de molen stonden kramen waar ver-
enigingen en plaatselijke middenstanders
zich presenteerden. Druk, druk, je kon
soms over de hoofden lopen.
Demonstraties van oude ambachten
trokken veel bekijks: pottenbakken, hout-
snijden, korfvlechten, dorsen, een show
met klederdrachten. De buurtvereniging
met wie alles was georganiseerd kon
deze dag als een topdag aan haar ge-
schiedenis toevoegen. Onvoorstelbaar, er
viel geen enkele wanklank.
Een plaatselijk bedrijf had de huur van
een draaiorgel gesponsord. Een oud-Hol-
lands draaiorgel tegen de achtergrond
van een oud-Hollandse molen; het kan
toch niet mooier! Natuurlijk hoorde het
‘Daar bij die molen, die mooie molen...’
tot het repertoire. Mensen zongen het
spontaan mee. Ik kreeg zowat een brok in
mijn keel. Wat een dag, wat een feest.
Veel mensen, ook de burgemeester, die
speciaal was gekomen, complimenteer-
den me met de molen. Ik was dan ook
apentrots. Het mag dan wel een dure
kostganger zijn, maar ik zou hem voor

geen goud willen missen. 
Buitengewoon moe en buitengewoon
voldaan ging ik ‘s avonds naar bed. Ik kon
de slaap maar slecht vatten, niet zozeer
vanwege al de indrukken die de dag bij
mij had achtergelaten. Natuurlijk waren
die er, ik zag de molen als het ware voor
me, de ster van het feest. Ik hoorde het
draaiorgel: ‘Daar bij die molen...’ 
Toch was dat het niet. Er begon wat te
knagen, heel vaag, heel geniepig, steeds
venijniger. Ik probeerde het te onderdruk-
ken, maar het leek wel een bromvlieg.
Het bleef zoemen en... werd steeds sterker. 
Waar was het eigenlijk vandaag om ge-
gaan? Was mijn molen zo nog wel een
echte molen? Of was hij verworden tot
feestnummer, een circusartiest, nog erger,
behang voor het grote dorpsfeest? Wat
had dit feest met molens te maken? Zon-
der de molen had het ook gekund. Was
de molen, zijn molens dan tot decor, wall-
paper, verworden? Vertwijfeld viel ik in
slaap.

Ba l i e k l u i v e r

D e c o r
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Willem de Regt was een halve eeuw geleden waarschijnlijk
de bekendste korenmolenaar van Nederland. Niet alleen was
hij een groot vakman, maar in zijn molen in Nieuw-Lekker-
land paste hij allerlei ideeën toe om het werken ermee en
erin te vergemakkelijken. In de vorige twee afleveringen
stond de geschiedenis en de inrichting van deze bijzondere

molen centraal. Nu is de afgang aan de beurt.

J.S. Bakker

Volgens Adriaan de Regt werd de molen
stikgezet omdat de roeden slecht werden
en het te gevaarlijk werd voor het verkeer
op de dijk. De molen is nog draaiend te
zien op de film van oud-Nieuw-Lekkerland
die in 1953 werd gemaakt. Molenmaker
Alex van der Perk weet van zijn ouders en
broers/ zusters dat omstreeks 1955,1956
Willem de Regt de molen voor de laatste
keer heeft laten draaien. De hele buurt
was daarbij uitgenodigd. Het verkeer
werd zelfs stilgelegd omdat de molen
dwars op de dijk stond te draaien op een
west zuidwesten wind. 
Nadat de molen was stilgezet en van
windborden enz. was ontdaan heeft Wil-
lem de Regt ook het een en ander uit de
molen gehaald zoals het bovenwiel, de
vang, spoorwiel en spil en dat verkocht
maar het is niet bekend waar dat alle-
maal gebleven is. De roeden lagen dus
alleen maar vast aan de kettingen.

Onttakeling

Al eerder, op 1 juni 1951 vraagt firma W.
de Regt & Zn aan het gemeentebestuur
‘toestemming om kap, roeden en staart
te mogen verwijderen en de molenromp
bovenop te voorzien van een bedekte (?)

platvorm of plafond’. In november 1952
stemt het provinciaal bestuur van Zuid-
Holland in met het sloopvoornemen van
De Regt: ‘een andere mogelijkheid (is)
niet aanwezig daar een rendabele be-
drijfsvoering met deze molen door wind-
kracht uitgesloten moet worden geacht’.
Verder levert de malende molen gevaar
op voor het verkeer op de Lekdijk.
Het lot van de molen lijkt hiermee beze-
geld, maar het gemeentebestuur zou de
onttakeling van de molen zeer betreuren
als verlies aan landschapsschoon. In die-
zelfde tijd speelt ook de discussie over het
behoud van de molens van Kinderdijk.
Het gemeentebestuur komt dan op de lu-
mineuze gedachte om de molen van De
Regt te laten meeliften in de plannen die
in de maak zijn voor het behoud van de
watermolens van Kinderdijk en vraagt
nog diezelfde maand subsidie voor de
molen van De Regt bij provinciale waters-
taat. Op 16 december 1953 komt ir. Brug-
geman van de provincie naar Nieuw-Lek-
kerland voor overleg. Er wordt dan een
voorstel geformuleerd waarbij de ge-
meente het normale onderhoud zal be-
kostigen en dat eens per vijf jaar een
grote beurt zal plaats vinden, waarvan
15% voor rekening komt van de provincie
en 20% voor rekening van het rijk. Met dit

voorstel zal men naar De Regt toe gaan
en vragen of hij zich hierin kan vinden. Tot
uitvoering ervan komt het niet. De kosten
worden te hoog geacht en bovendien is
men ervan overtuigd dat Gedeputeerde
Staten om die reden hun instemming aan
dit voorstel zullen onthouden. Er komt dan
ook geen voorstel in die geest aan de
raad en de dagen van de molen lijken
wederom geteld. 

De stilstaande molen vanuit de polder gezien. Het verval begint zich af te tekenen:
het hekwerk begint te rafelen (foto coll. A. Hoek).
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Uitstel

Het valt voorlopig mee. De provinciale
molencommissie gaat zich actief met de
molen bemoeien. Er wordt op 3 augustus
1954 een bezoek aan de molen ge-
bracht, waarbij De Regt duidelijk maakt
dat molen met staart en wieken zijn be-
drijfsuitoefening in de weg staat. Toch wil
De Regt wel meewerken aan het behoud

van de molen mits hij er voor zijn bedrijf
ruimte bij krijgt ‘achter of naast zijn werk-
plaats aan de voet van de dijk’. Dan
wordt het weer stil, maar in mei 1955 vindt
er een gesprek plaats tussen de ge-
meente en de heer A.J. de Koning, tech-

De molen van De Regt omstreeks
1955. Hij is dan buiten bedrijf en de
windborden zijn uitgehaald. Het talud
van de dijk strekt zich uit tot aan de
molenromp (foto coll. A. Hoek).

De Lekdijk met molen en molenhuis om-
streeks 1960. Het verval neemt toe. Het
riet op de kap begint uit te vallen. Het
onderste eind staat ingestort in de oprit
voor de garage (foto coll. A. Hoek).

De laatste tijd met wieken. De molen-
kap is grotendeels gesloopt en vervan-
gen door een nooddak.

nisch adviseur van De Hollandsche Molen
(en lid van de provinciale molencommis-
sie). Er worden dan twee alternatieven
geformuleerd voor het behoud van de
molen. De eerste is dat de gemeente de
molen koopt voor ƒ 5.000,-, het andere is
dat de gemeente het onderhoud van de
molen voor haar rekening neemt. Een
sloopvergunning zit er voor De Regt niet
in. Wel mag de koningspil verwijderd wor-
den voor de bedrijfsuitvoering, maar die
moet wel bewaard blijven. 
Een maand later, op 15 juni, wordt De
Regt meegedeeld door de gemeente
dat hij geen sloopvergunning krijgt en
hem het voorstel gedaan dat de ge-
meente de molen koopt voor maximaal
5000 gulden. Hij kan de molen dan weer
terug huren van de gemeente. 
Een jaar later is er nog geen reactie van
De Regt. Wanneer de gemeente dan op
17 juli 1956 bij hem aan de bel trekt dan
blijkt De Regt niet te willen verkopen ‘om-
dat hij dan zijn vrijheid kwijt is’. Wel komt
De Regt met een tegenvoorstel. De Regt
doet voor 5000 gulden afstand van het
gebruik van de bovenruimte van de mo-
len die voortaan door de gemeente zal
worden onderhouden. De Regt zal die
5000 gulden gebruiken voor de vergroting
van zijn maalderij. Eventuele meerkosten
daarvan neemt hij voor zijn rekening. Ook
dit voorstel vindt blijkbaar geen genade
in de ogen van het gemeentebestuur van
Nieuw-Lekkerland, want op 27 december
1956 komt de firma De Regt met een
nieuw voorstel. Het bedrijf wil nu de molen
verkopen aan de gemeente voor ƒ 7500,-
op voorwaarde dat de firma De Regt de
molen levenslang kan huren voor ƒ 10,-
per jaar, terwijl natuurlijk ook weer de uit-
breiding van de maalderij moet worden
toegestaan.

Bod en tegenbod 

In januari 1957 buigt een subcommissie
van de provinciale molencommissie zich
over het voorstel en die vindt een koop-
prijs van 2500-3500 gulden mooi genoeg
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en de tien gulden huur veel te laag. Op
14 februari 1957 biedt de gemeente
Nieuw-Lekkerland de firma De Regt 
ƒ 3500,- voor de molen en dat terwijl men
de firma in 1955 5000 gulden heeft gebo-
den! Op 12 juni komt De Regt met een te-
genbod: ƒ 6.000,- en levenslang recht van
huur voor ƒ 10,- per jaar. Dit wordt niet ge-
accepteerd en de firma De Regt vraagt
wederom een sloopvergunning aan bij
de provinciale molencommissie. 
De gemeente Nieuw-Lekkerland blijft
toch de onttakeling van de molen uit
overwegingen van landschapsschoon
niet verantwoord vinden, maar acht de
vraagprijs van De Regt te hoog. 
Op 29 november 1961, tien jaar na de

Foto’s boven van links naar rechts:

Weer een stap verder bergafwaarts. 
De onttakeling tot kale romp is 
begonnen (foto coll. A. Hoek).

De binnenroe is er uit. Het onder-
staande eind van de buitenroe hangt 
in een takel om met een snijbrander
losgesneden te worden 
(foto coll. A. Hoek).

Het losbranden van het laatste eind
(foto coll. A. Hoek).

De roeden zijn er uit 
(foto coll. A. Hoek).

Met een grote bok wordt de as uit de
molen getild. Er zijn niet veel molens
met zo’n grote bok onttakeld of 
gesloopt. De Druiventros in Ouderkerk
a/d IJssel viel dezelfde ‘eer’ ten deel
(foto coll. A. Hoek).
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aanvraag van de sloopvergunning, is
men nog geen stap gevorderd. In dat
jaar is er opnieuw contact en dan doet
de gemeente in feite het voorstel van
1957, zij het dat daar nu het maken van
een toegangsweg onder langs de dijk
naar de maalderij bij komt. Maar De Regt
wil nu de molen weer in eigendom blijven
houden. Wel wil hij het onderhoud aan de
gemeente overlaten. 

De goede kant op?

Zo cirkelen beide partijen om de molen
heen. In juni 1964 komt er weer een
nieuwe ronde: met een voorstel van De
Regt: de gemeente koopt de molen voor
ƒ 1,- en De Regt huurt de molen voor het-
zelfde bedrag per jaar van de gemeente.
Wel verplicht de gemeente zich tot het
maken van een toegangsweg naar de
maalderij onder langs de dijk. Het lijkt nu
menens te worden. Op 27 juli 1965 komt
molenmaker De Gelder uit Arkel met een
restauratiebegroting van 29.300 gulden.
De voornaamste posten zijn het steken
van twee gebruikte roeden, nieuwe sprui-
ten, gebruikt bovenwiel (stelpost) en het

Links: Achter het windpeluw de slopers
Anton en Arie de Vries, zoons van
Toon de Vries, molenaar op molen 
No. 4 van de Overwaard 
(foto coll. A. Hoek).

Rechts: De bok heeft weinig moeite
om de vooghouten met windpeluw en
penbalk in een keer af te nemen. De
man op de voorgrond is Fré Kodde, 
de molenaar die voor Adriaan de Regt
de stenen scherpte (foto coll. A. Hoek).
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maken van een schoeiing aan de dijk-
kant waardoor de molen bij sommige
windrichtingen weer kan draaien. In ver-
band met de verhoogde dijk gaat men
uit van een kleinere vlucht. De bestaande
is 19,90 m en die wil men dan terugbren-
gen tot 18,80 m. 
Ook de plannen van de toegangsweg
worden door de gemeente uitgewerkt en
daarmee is een bedrag van ƒ 8.730,- ge-
moeid. In hetzelfde jaar wordt de molen
ook op de rijksmonumentenlijst gezet. 
Dan neemt de zaak nog weer een
vreemde wending. Sinds 1958 zijn er tus-
sen de gemeente en de Stichting tot In-
standhouding van Molens in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)
contacten over het behoud van de mo-
len. Op 24 januari 1967 doet de ge-
meente in een brief het voorstel aan de
SIMAV om de korenmolen van Nieuw-Lek-
kerland te kopen en te restaureren. 

Toch onttakeling

Ook dit loopt op niets uit en op 21 juli 1967
vraagt A. de Regt maar weer een sloop-
vergunning aan voor de kap c.a. De ge-
meente legt het verzoek op 17 augustus
1967 voor aan Gedeputeerde Staten. 
Het duurt De Regt blijkbaar allemaal veel
te lang: de zaak sleept zich al ruim zestien
jaar voort en men is geen steek gevor-
derd. Hij is het dan blijkbaar zo zat, dat hij
op 5 december 1967 rechtstreeks een
verzoekschrift schrijft aan koningin Juliana
en haar een sloopvergunning vraagt om
onttakeling te kunnen overgaan. Uitein-
delijk verlenen Gedeputeerde Staten op
14 januari 1968 die vergunning. 
Het was hard nodig dat er iets ging ge-
beuren met de molen. Zo kon het niet
door gaan. Het hekwerk begon te ruien
en bij iedere stevige storm kwamen er
hek- en zoomlatdelen naar beneden. Dat
was te gevaarlijk voor het verkeer op de
dijk, het woonhuis en het pakhuis van De
Regt en de vrachtauto die op de afrit
oostelijk van de molen geparkeerd stond
waar ook geladen en gelost werd. (Deze
oprit is trouwens pas aangelegd over een
gedeelte van de betonnen balie nadat
de molen was stilgezet want de staart en
roeden konden en kunnen er in deze situ-
atie nooit langs of overheen! Voor het la-
den of lossen van de vrachtauto’s was
dat trouwens wel een goede oplossing
omdat de afstand tot de oostelijke mo-
lendeur en de ingang van het pakhuis
een heel stuk kleiner werd.) 
Ook het riet van de kap zakte eruit, er
waaide gaten in en was op het laatst niet
meer waterdicht. Menigmaal klom Alex
van der Perk als jongen mee de molen in.
Dat ging via de maalstoel en gammele
trapjes en vlondertjes naar de kapzolder
om de zinken wasteilen die daar opge-
steld stonden om het lekwater op te van-
gen leeg te halen. Dat ging als volgt: ‘ik
(Alex van der Perk) schepte de emmer vol
en gaf die door aan Adriaan die op het
voeghout/ penbalk geklommen was en
de inhoud tussen penbalk en korte spruit

uitgoot. Het water zocht zijn weg langs de
romp naar beneden. Het was in de kap
schemerdonker en ik vind het nog steeds
jammer dat mij verboden werd wat ver-
der op onderzoek uit te gaan hoe in de
kap alles eruit zag. Wat wel opviel was de
ruimte omdat spil met schijf, bovenwiel,
vang en vangbalk ontbraken. (Achteraf
was het denk ik vanwege zijn verantwoor-
delijkheid tegenover mij en vanwege het
gevaar dat er natuurlijk was wel te begrij-
pen dat ik allen niet naar boven mocht
klauteren om in de kap te vertoeven.)’ 
Adriaan de Regt had eerder een garage
gebouwd halverwege het dijktalud. Toen
de oprit daarvoor werd aangelegd die
voor de molen langs gedeeltelijk over de
molenwerf gemaakt werd zat het onder-
eind van de staande roe in de verharding
gestort! Tijdens de onttakeling moest er

eerst een hele sleuf worden gemaakt om
het kruis tijdens het afhekken te kunnen
laten draaien. 
Toen de molen werd afgehekt door de
mannen van De Vries werd eerst het on-
derste eind kaalgemaakt werd en het
kruis half om werd gedraaid. Dat ging met
een noodgang omdat de vang ontbrak.
Iedereen was vooraf gewaarschuwd om
uit de buurt te blijven en het was om
bang van te worden hoe snel het boven-
eind met hekwerk naar beneden kwam,
een eind doorsloeg en nog wat heen en
weer slingerde, zo herinnert Alex van der
Perk zich. De roeden lieten ze zakken met
een takel en werden met een snijbrander
onder ingekort tot handzame stukken. De
bovenas en de voeghouten met penbalk
en windpeluw werden van de romp ge-
takeld met een drijvende bok die bij hoog

De kale romp in juli 1983.
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water en met afgetopte arm over de dijk
heen het net kon halen. Velen uit het dorp
kwamen natuurlijk even een kijkje nemen
tijdens deze bijzondere gebeurtenis.
De mannen van de Vries hadden een op-
slagplaats dicht bij de Zijdeweg tussen
Nieuw-Lekkerland en Streefkerk waar de
molenonderdelen waren opgeslagen. En-
kele jaren na de onttakeling gingen enige
van de afkomende onderdelen van de
molen op transport. De lange en korte
spruit met de lange en de korte schoren
waren namelijk overgedaan aan L.A. Ver-
hage die toen nog eigenaar was van de
molen van Poortvliet en de vervallen stel-
lingmolen De Vier Winden te Sint-Anna-
land in 1966 had gekocht en die zelf aan
het restaureren was. Hij kon een en ander
goed gebruiken. Deze Verhage was een
goede kennis van Adriaan de Regt en le-
verde volgens Van der Perk ook de
Zeeuwse tarwe die door Adriaan op de
maalstoel in de molen werd gemalen. 
De bovenas en de kruirollen zijn later over-
genomen door L. Vellekoop (van de pro-
vincie Zuid-Holland) uit Leidschendam. Als
bij de voorbereidingen van de restauratie
blijkt dat de as van de korenmolen van
Hazerswoude eigenlijk veel te zwaar is
voor die molen dan ruilt Vellekoop de as
uit Nieuw-Lekkerland voor die van Hazers-
woude. Sinds november 1990 draait de as
van de molen van De Regt weer in Ha-
zerswoude na ruim veertig jaar gedwon-
gen rust. 
Een gedeelte van de baard bestaat ook
nog steeds. De onderplank (zonder de
anno-borden) zijn toen weggegeven aan
enkele buurjongens die met deze plank
thuis aankwamen. Door de opa van deze
jongens is hij later wat opgeknapt en (in
niet oorspronkelijke kleuren) geschilderd
en hangt nog steeds op in hun woning.

Waarom?

Als men de lijdensweg overziet van de
eerste aanvraag om een sloopvergun-
ning in 1951 tot aan de daadwerkelijke
onttakeling in 1968, dan vraagt men zich
onwillekeurig af waarom deze uitputtings-
slag zo lang duurde en waarom succes
uitbleef. De eerste vraag is niet zo moeilijk
te beantwoorden. Alle betrokken partijen
wilden de molen behouden en/of waren
tot elkaar veroordeeld. De Regt heeft de
toestemming van de overheid nodig voor
een sloopvergunning en de overheid de
De Regt voor het behoud van de molen.
In dat behoud stond men niet principieel
afwijzend tegenover elkaar. De standpun-
ten lagen ook niet mijlenver uiteen. Het
komt allemaal vrij redelijk over. Wellicht
bleven juist daardoor de partijen zo on-
gelooflijk lang in gesprek. Een overeen-
komst leek meer dan eens binnen hand-
bereik. Toch liep het fout. Het heeft geen
zin en is onjuist om een van de partijen de
zwarte piet toe te spelen. Het is vooral de
gemeente Nieuw-Lekkerland geweest die
zich heeft opgeworpen voor het behoud
van de molen. De Regt wilde ook wel, al
stond hij niet te trappelen, maar had pro-
blemen met de manier waarop. Nog-
maals, de eisen van de firma waren niet
buitensporig. Als men per se een oorzaak
zou willen noemen, dan kom je misschien
uit bij: onvoldoende vermogen om zich in
het standpunt van een andere partij te
verplaatsen en dat te honoreren. Daar
komt bij, dat de overheid in de naoor-
logse jaren voor zulke grote problemen
stond dat er werkelijk op elk dubbeltje
moest worden gelet. Dat blijkt ook heel
sterk uit de standpuntbepalingen in de
eerste helft van de jaren ‘50: hand op de
knip. Verder blijkt ook mee te spelen dat

niemand meer een rol voor de molen van
De Regt als maalwerktuig zag wegge-
legd. Aangezien het landelijk molenbe-
leid van die tijd zich voor alles toespitste
op het behoud van in bedrijf zijnde mo-
lens kwam het behoud van de molen op
de Lekdijk op zijn best op het tweede
plan. 
Achteraf kunnen we het alleen maar be-
treuren dat het zo gelopen is; hopelijk ge-
beurt dat niet nog eens.

Einde molenaarsbedrijf De Regt 

Niet lang nadat De Regt en zijn vrouw op
2 maart 1951 hun veertigjarig huwelijk
hadden gevierd werd de molenaars-
vrouw ernstig ziek, waarna zij op 14 okto-
ber 1953 overleed in het Diaconessenzie-
kenhuis in Rotterdam. De Regt zelf over-
leed op 30 december 1964, 75 jaar oud,
en werd op 2 januari 1965 begraven op
de oude begraafplaats in Nieuw-Lekker-

De as van de molen van De Regt begon vijftien jaar geleden aan een nieuw leven;
nu de rest nog (foto 7 juli 1990).

Overlijdensadvertentie van Willem de
Regt in De Molenaar van 5 januari
1965.
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land. In De Molenaar van 5 januari 1965 schreef Rijnenberg het
onderstaande ‘In Memoriam’, waarin hij uitvoerig ingaat op de
vakbekwaamheid en de verdiensten van De Regt: 

‘In de middag van de 30ste december 1964 overleed op 75-jarige
leeftijd Wilhelm de Regt te Nieuw Lekkerland.
De laatste jaren was De Regt al niet meer in staat ons iets mee te
geven van zijn rijke kennis van het echte oude molenaarsvak.
Veel molenaars hebben daarvan geprofiteerd. Hij deed zijn werk
met liefde, hetzij voor hem zelf, hetzij voor anderen en wel omdat
hij in zijn vak geheel opging en er een levenswerk van maakte.
In ons blad heeft De Regt vele malen belangeloos vaktechnische
artikelen geschreven, hoofdzakelijk over maalstenen en over het
scherpen van stenen. Hij was op dat gebied een doorkneed vak-
man. Ook de tarwemaalderij en het bloembuilen was hem niet
vreemd; over dit alles kon hij zo heerlijk in ons blad vertellen.
Veel vakpraatjes hebben wij met hem via ’De Molenaar’ gehou-
den en veel lezers, die met de windmolen maalden, zullen zich
een en ander daarvan zeker nog herinneren.
Ons vak heeft in de persoon van De Regt een vriend verloren en
velen zullen met ons een dankbare herinnering aan hem over-
houden.’
Na het overlijden van zijn vader zet Adriaan de Regt het mole-
naarsbedrijf alleen voort. Zoals zo veel kleine molenaars wordt hij
ook geconfronteerd met het veranderde getij. Zelf veevoeders
produceren wordt steeds moeilijker door concurrentie. Zoals bij zo
veel kleine molenaars verschuift het accent van productie naar
handel. Zo wordt Adriaan de Regt wederverkoper van de voe-
ders van UTD totdat hij zijn bedrijf staakt. Wel werd er in de molen
nog lang tarwe voor de bakkerij gemalen: eens per week niet
meer dan tien à twaalf zakken tarwe van 40 kg. Deze liet men met
een soort afschietwerk zakken door een luik in de zolder aan de
noordkant van de molen tot op de maalzolder. De glijgoot werd
in die tijd niet meer gebruikt Half of eind 1990 is met de stenen in
de molen het laatste meel hadden gemalen.
Adriaan de Regt overlijdt geheel onverwacht in Dordrecht op 17
januari 1991, 76 jaar oud en wordt op 19 januari begraven op de
begraafplaats aan de Schoonenbergerlaan in Nieuw-Lekkerland. 

Adriaan de Regt bij zijn vrachtwagen naast de molen (foto coll. A. Hoek).

Overlijdensadvertentie van Adriaan de Regt. 
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Sommige dorpen rond de Rotte hebben
een heel oude geschiedenis, ook als

zelfstandige gemeente of zoals men dat
voor de Franse tijd noemde een am-
bachtsheerlijkheid. Andere gemeenten
zijn betrekkelijk jong, zoals Bergschenhoek
en Moerkapelle. Het is opvallend dat die
‘jonge’ dorpen nooit een eigen korenmo-
len hebben gehad en de bewoners blijk-
baar aangewezen bleven op de molens
in de ‘moedergemeente’, voor Berg-
schenhoek Hillegersberg (al lag Berkel
veel dichter bij) en voor Moerkapelle Ze-
venhuizen.
De oude dorpen Hillegersberg, Bleiswijk
en Zevenhuizen moeten al vroeg eigen
korenmolens hebben gehad. Andere dor-
pen in aangrenzend Schieland hadden
ook al vroeg een eigen molen: Kralingen,
Capelle, Nieuwerkerk en Moordrecht en
de grensgevallen Overschie (Delfland) en
Waddinxveen (Rijnland). Al met al komen
we dan in totaal op negen korenmolens.
Na 1750 zijn er in sommige dorpen nog
wel korenmolens bijgekomen, maar we
beperken ons tot de oorspronkelijke mo-
lens, de ‘oerkorenmolens’ in de streek. 

Afstand

Als men de afstand meet tussen deze ne-
gen molens en de dorpskerken dan ont-
staat het volgende beeld:

MOLEN Afstand
Zevenhuizen 1600
Nieuwerkerk 1600
Hillegersberg 1550
Kralingen 1525
Bleiswijk 850
Overschie 825
Waddinxveen 625
Moordrecht 150
Capelle 100

(De afstanden zijn in meters en ontleend
aan een topografische kaart, schaal 1 :
250.000).

Het is opvallend dat van de negen mo-
lens bij vier de afstand hemelsbreed
schommelt tussen de 1500 en de 1600
meter, waarvan er op hun beurt drie pal
langs de Rotte hebben gestaan. Dit kan
haast niet toevallig zijn. Maar wat zit er
achter? Het heeft waarschijnlijk zijn ge-
schiedenis...

Lijnen

Als we er een (oudere) topografische kaart
van Schieland bij pakken dan valt het op
dat er in Schieland enige bijzondere lijnen
aan te wijzen zijn. Met een beetje fantasie
zou je ze evenwijdig kunnen noemen, al ko-
men ze alle in Rotterdam bijeen. Het gaat
van west naar oost om:

1. De landscheiding Delfland-Schieland
2. De lijn tussen de plaatsen Rotterdam-
Hillegersberg-Bergschenhoek-Bleiswijk.

3. De rivier de Rotte.
4. De lijn tussen de plaatsen Nieuwerkerk-
Zevenhuizen-Moerkapelle.

5. Oudedijk-’s-Gravenweg
6. De Hollandsche IJssel. 

Het gaat om twee rivieren en enige heel
oude wegen over land waarvan er een
zelfs letterlijk en figuurlijk zo oud is als de
spreekwoordelijke weg naar Kralingen,
want die identificeert men met de Oude-
dijk-’s-Gravenweg tussen Kralingen en
Nieuwerkerk. Alle vier de ‘1600 meter’ mo-
lens hebben een relatie met een van
deze lijnen. De molens van Hillegersberg
en Zevenhuizen stonden op de tweede
lijn, die van Kralingen en Nieuwerkerk op
de vijfde.

De ontginningen

In een ver en grijs verleden vormde het
gebied tussen de duinen en het ‘hoge
land’ een groot veenmoeras, doorsne-
den met natuurlijke waterlopen, rivieren
en riviertjes. Dit moerasgebied was vrijwel
onbegaanbaar en eigenlijk alleen de
duinkant was bewoond. Vanaf de elfde
eeuw is men begonnen het veengebied
in cultuur te brengen. Mensen vestigden
zich op de oeverwallen langs de rivieren
en groeven haaks op deze rivieren sloten
het moeras in om het veen zo te ontwa-
teren en bruikbaar te maken. Dat riep
een bestaansbedreigend verschijnsel op:
het drooggelegde en in cultuur ge-
brachte veengebied droogde in. Anders
gezegd: de bodem daalde. Daardoor
kreeg men aan de rivierkant met water-
overlast te maken, zeker wanneer de wa-
terstand op de rivieren hoog was. Dat

Geschiedenis

???Raadsels rond 

de Rotte
De directe omgeving van het achttien kilometer lange 

riviertje de Rotte was bezaaid met molens. Alles bij elkaar
komt men uit op zo’n honderd stuks, waarvan het overgrote

deel watermolens. Het aantal korenmolens zinkt daarbij 
in het niet, maar daar is wel iets heel merkwaardigs mee 

aan de hand...

Kaart van Jan
Jansz. Potter
uit 1567 met

het oude
kerkhof van

Zevenhuizen. 

J.S. Bakker



406 8ste jaargang 2005 nr. 12

had als gevolg dat akkerbouw op de ont-
gonnen strook direct langs de rivieren on-
mogelijk werd en men letterlijk en figuurlijk
gedwongen was het heil hoger op te zoe-
ken. Achter de oude ontginningsstrook,
direct langs de rivier kwam een tweede. 
Zo hebben mogelijk de eerste bewoners
in Schieland zich gevestigd langs de Rotte
en de IJssel (de lijnen 2 en 4) en hebben
zich in een later stadium hogerop geves-
tigd op de lijnen 1 en 3. De nederzettin-
gen direct langs de rivier werden prijsge-
geven en men stichtte nieuwe nederzet-
tingen landinwaarts. Van al die veronder-
stelde vroege nederzettingen is geen
spoor meer te bekennen. Wat bleef dat
was de korenmolen! 
Er is namelijk geen enkele reden om te
veronderstellen waarom men in dit ge-
bied de korenmolens op een andere
plaats dan gebruikelijk bouwde: aan de
rand van of net buiten het dorp. Inmid-
dels zijn die molens ook wel verdwenen
op die van Hillegersberg (Terbregge) en
Nieuwerkerk na, maar de anderen (in Kra -
lingen en Zevenhuizen) hebben het tot in
de negentiende eeuw op hun oude
plaats volgehouden, anderhalve kilome-
ter van het ‘nieuwe’ dorp. 

Zevenhuizen 

In Zevenhuizen is het bestaan van zo’n
‘oer-Zevenhuizen’ aan de Rotte het dui-
delijkst aanwijsbaar, niet alleen vanwege
de aanwezigheid van de korenmolen,
waaraan de naam ‘t Korenmolengat, nu
een natuurreservaat, nog steeds herin-
nert. Op de bekende kaart van de Rotte,
gemaakt door de landmeter Jan Jansz.
Potter uit 1567 staat de korenmolen van
Zevenhuizen nog steeds aan de Rotte.
Nog opmerkelijker is dat op de kaart ook
een kerkhof staat aangeven waarbij Pot-
ter schrijft: ‘het oude kerckhoff van Ze-
venhijsen’. Wellicht leefde in 1567 de her-
innering nog dat Zevenhuizen aan de
Rotte was ontstaan. Blijft de vraag wan-
neer het oude Zevenhuizen werd verla-
ten. Dat is molinologisch ook een interes-
sante vraag, want die het antwoord
geeft tevens inzicht in de bouw van de
molen. Immers het dorp zal verplaatst zijn
na de bouw van de molen en niet ervoor,
want dan had men de molen gelijk wel bij
het nieuwe dorp gebouwd. Helaas is daar
geen antwoord op te geven. Wel is be-
kend dat de kerk in het ‘nieuwe’ Zeven-
huizen is gesticht in 1526/1527, maar
waarschijnlijk had het oude dorp al eer-
der zijn betekenis verloren, want water -
staatkundig was er in die tijd geen enkele
reden meer om het dorp te verplaatsen
vanwege het invoeren van bedijking en
bemaling. De korenmolen heeft het lan-
ger uitgehouden bij het oude dorp dan
de kerk. Op 31 juli 1812 koopt de eige-
naar, Huibert de Leede, een aan het zui-
deinde van het dorp (nu het Fijanerf)
staande achtkante zaagmolen en laat
die tot korenmolen verbouwen. De molen
aan de Rotte wordt dan definitief ge-
schiedenis.

Langs IJssel en Maas

De dijk langs de Hollandsche IJssel is een
zeedijk al heeft deze met de bouw van
de stormvloedkering tussen Capelle en
Krimpen veel aan betekenis ingeboet. De
oorspronkelijke rivierdijk lag aan de Schie-
landse kant noordelijker en werd ge-
vormd door de Oudedijk in Kralingen met
in het verlengde ervan de ‘s-Gravenweg
die in Kortenoord op de bestaande IJssel-
dijk uitkomt. Aan deze met recht Oudedijk
stonden twee korenmolens, die van Kra-
lingen op de hoek van de Kralingsekerk-
laan en de ‘s-Gravenweg en die van
Nieuwerkerk waar de ‘s-Gravenweg op
de bestaande IJsseldijk uitkomt. Beide
molens stonden ook aan de basis van
een vroege ontginning en in beide geval-
len is het hypothetische ‘oerdorp’ zo’n
1600 meter in noordelijke richting ‘ver-
schoven’. Waar nu de begraafplaats
Oud-Kralingen is stond de kerk, in 1844 vrij-
wel geheel gesloopt. Na de verveningen
‘verschoof’ het dorp in de achttiende

eeuw nogmaals, richting Rotterdam. De
korenmolen bleef evenwel staan bij het
kruispunt ‘s-Gravenweg-Kralingsekerk-
laan. Wel werd hij in 1843 overgeplaatst
naar de andere kant van de weg, alwaar
hij op 10 augustus 1868 verbrandde. De
familie Van Vliet kwam toen op De Hol-
landsche Tuyn aan de Schiekade in Rot-
terdam terecht en nadat deze molen op
5 juli 1873 afbrandde op De Noord op het
Oostplein in de Maasstad (zie Molenwe-
reld 2004-10). 
Op 7 mei 1586 krijgt Jacob Cornelisz.
Groen toestemming voor een korenmo-
len op Kortenoord in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Het is onwaarschijnlijk dat dit
de eerste molen op die plaats was, want
waarom zou men een molen bijna twee
kilometer buiten het dorp bouwen in een
tijd dat wegen vaak onbegaanbaar wa-
ren? 
Waarschijnlijk betekent de acte dat
Groen in 1625 op een al bestaande mo-
len molenaar wordt. Iets dergelijks zien we
ook in Kralingen waar Pieter Gerbrandsz.
toestemming ‘synen coornwindmolen sal
op rechten’ in het ambacht Kralingen vol-
gens een acte van 22 augustus 1625. Ou-
dere kaarten van omstreeks 1600 laten
zien dat de korenmolen dan al staat op
de hierboven aangegeven plaats aan de
‘s-Gravenweg. Iets dergelijks heeft ver-

moedelijk ook in Nieuwerkerk gespeeld.
Na de oorlog leek het aldaar gedaan
met de korenmolen op Kortenoord: uitge-
sloopt en onttakeld leek hij op zijn defini-
tieve ondergang af te stevenen. Dankzij
plaatselijk initiatief kwam er op het nip-
pertje een keer te goede en op 20 mei dit
jaar werd de gerestaureerde molen in be-
drijf gesteld (zie Molenwereld 2005-7-
238,239).

Hillegersberg

De vierde ‘1600 meter-molen’ is de dorps-
korenmolen van Hillegersberg, ter plaatse
waar aan het eind van de Molenlaan nog
steeds de korenmolen van Terbregge aan
de Rotte staat. Terbregge is nooit een zelf-
standige gemeente geweest, maar heeft
altijd onder Hillegersberg en na de an-
nexatie in 1943 vervolgens onder Rotter-
dam. 
Hier zitten we wel met een probleem rond
het ontginningsverhaal. Hillegersberg is

een van de oudste ontginningen in het
veengebied en er wordt omstreeks het
jaar 1000 al in aktes melding van ge-
maakt. Als regel wordt aangenomen dat
de donk (de ‘berg van Hildegard’) het
bewoningscentrum is geweest met kerk
(de Hillegondakerk) en kasteel waarvan
de ruïne nog bestaat. Dat laat zich moei-
lijk rijmen met een eerste bewoning vanuit
een ontginningsbasis langs de Rotte. Blijft
de vraag waarom men de molen dan
niet dichter bij het dorp heeft gebouwd,
te meer daar jongere korenmolens wel
degelijk een plaats dichter bij het dorp
kregen (aan de Straatweg). Een verkla-
ring zou kunnen zijn dat de ‘berg’ het be-
stuurs- en kerkelijk centrum was, terwijl de
agrarische activiteiten, te beginnen met
de ontginning vanuit de Rotte begon,
waar ook de ‘kolonisten’ neerstreken. Bij
het uitbaggeren van het haventje naast
de bestaande molen De Vier Winden
kwamen nog verscheidene stukken mo-
lensteen te voorschijn met een links
scherpsel, wijzend op het bestaan van
een standerdmolen. 

De spelbrekers

Hierboven is er op gewezen dat verschei-
dene molens niet in het ‘1500 meter van
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De in 1940 gesloopte korenmolen De
Haas in Bleiswijk, deze stond dichter
bij het dorp dan de andere korenmo-
lens

De korenmolen van Terbregge omst-
reeks 1900. Bij het uitbaggeren van het
haventje omstreeks 1960 kwamen nog
stukken molensteen van een standerd-
molen te voorschijn.

de kerk’-plaatje passen. De korenmolen
van Bleiswijk is er een van. De voorganger
van de in 1940 afgebroken korenmolen
De Haas staat omstreeks 1600 al onge-
veer 750 m ten noorden van het dorp.
Des te opvallender is het wel dat de
dorpskerk van Bleiswijk ook wel weer op
1550 m van de Rotte staat. Het is verlei-
delijk om te stellen dat de korenmolen
van Bleiswijk ook oorspronkelijk aan de
Rotte heeft gestaan, maar al omstreeks
1600 of zelfs eerder verplaatst is naar de
plaats waar hij tot 1940 heeft gestaan. 
Twee andere spelbrekers zijn de korenmo-
lens van Capelle a/d IJssel en Moord-
recht. 
Op het eerste gezicht is het probleem
voor de molen van Capelle simpel op te

lossen. Capelle lag buiten de hierboven
genoemde dijk ‘s-Gravenweg-Oudedijk
en is dus aanmerkelijk jonger waardoor
het hele probleem niet speelt. In de der-
tiende eeuw wordt de Rotte afgedamd
en de IJsseldijk aangelegd, zodat het
‘jonge’ Capelle kan ontstaan. In feite
geldt voor Moordrecht hetzelfde als lig-
gend aan diezelfde IJsseldijk. Na het af-
dammen van de Rotte en de aanleg van
de IJsseldijk is de kans op wateroverlast
vanuit zee sterk verminderd en wordt de
noodzaak voor de bewoners om het met
hun hele hebben en houden hoger op te
zoeken aanzienlijk verminderd. Boven-
dien is de ontginningsrichting ZW-NO ge-
weest, zodat de kant bij Moordrecht het
laatste aan de beurt is geweest waardoor
de problemen door inklinken relatief laat
begonnen te ontstaan en verminderd
werden door de inmiddels gemaakte IJs-
seldijk. 
Des te vreemder is weer de situatie in
Waddinxveen. De afstand tussen de oude
Waddinxveense korenmolen en de oude
dorpskerk voldoet niet aan de 1600 me-
ter. De dorpskerk is niet de bestaande
Brugkerk, maar diens voorganger op de
oude begraafplaats aan de Kerkweg-
west, terwijl de dorpskorenmolen tot in de
negentiende eeuw aan de Onderweg
stond, een kromming in die weg geeft
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nog steeds de plaats van die verdwenen molen
aan. Voor de verandering is het opmerkelijk dat
hier de korenmolen 1600 meter van de Gouwe af-
staat...

Raadsels

Alle korenmolens in het oudste ontginningsgebied
van Schieland (als we er van uitgaan dat de Bleis-
wijkse molen een voorganger aan de Rotte had)
hebben op circa 1500 m van de kerk gestaan.
Daar zou in theorie een voorschrift achter kunnen
zitten (de molen moet een bepaalde afstand van
de kerk blijven), al is dit wel heel onwaarschijnlijk.
Wel moet opgemerkt worden dat de 1500 - 1600 m
overeen komt met 400 Rijnlandse roeden (1507 m),
of zo men wil 5000 voet (1570 m Rijnland, 1560 m
Schieland). Een verwantschap met de Romeinse
mijl is (te) ver gezocht. Het zal allemaal wel toeval
zijn en een voorschrift is ook niet erg aannemelijk.
Verder zou er ook een lengte van de ontginnings-
kavel achter kunnen zitten. In dat geval moet de
richting kerk-molen dezelfde zijn als die van de ka-
vels, haaks op de rivier. In Zevenhuizen en (hypo-
thetisch) Bleiswijk zou dat op kunnen gaan, even-
als in Kralingen en eventueel ook Nieuwerkerk. In
Hillegersberg gaat de vlieger evenwel niet op.

Probleem

Het echte probleem is evenwel het laten corre-
sponderen van de ontginnings- en de molenge-
schiedenis. De ontginningen komen vanuit het
zuidwesten omstreeks het jaar 1000 op gang. In de
loop van de dertiende eeuw wordt de bedijking
van de Hollandsche IJssel en de afdamming van
de Rotte voltooid waarmee de dreiging van hoog
buitenwater, afgezien van incidentele stormvloe-
den is verdwenen. Tevens was de waterbeheer-
sing achter de dijken verbeterd. Immers de vloed
drong niet langer twee maal s ‘daags het binnen-
land in en bij eb kon men spuien. Dat zou tot de
conclusie kunnen leiden dat de noodzaak om
‘hogerop’ nieuwe nederzettingen te stichten (als

bij Zevenhuizen aangetoond) aanzienlijk
minder is geworden. Dan zouden de
‘nieuwe’ dorpen dus voor het voltooien
van de bedijking zijn gesticht, dus ergens
voor 1200, 1250. In die periode zouden in
al de genoemde oude dorpen dus al
windkorenmolens hebben gestaan. Dat
laat zich weer heel moeilijk rijmen met de
gebruikelijke opvattingen over de op-
komst van de eerste windmolens omst-
reeks 1200. Kortom het verhaal klopt niet
of het zou de bestaande opvattingen over
de eerste windmolens omver gooien.
Standerdmolens in Zevenhuizen, Kralin-
gen en Terbregge omstreeks 1150? Dat
kunnen we de Vlamingen niet aandoen! 
Het is ook onwaarschijnlijk dat de periode
van de eerste ontginningsdorpen slechts

De korenmolen van Zevenhuizen aan
het Zuideinde, eerder zaagmolen. Het
zaagmolenverleden liet zich herkennen
aan de vierkante onderbouw en de
hoogte van zijn stenen voet. Omstreeks
1900 beschikte molenaar Baan ook over
een stoommachine.
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een 250 jaar heeft geduurd, want dan
zou het veenkussen toch wel heel erg snel
moeten ingeklonken zijn. 
Het ontbreken van bemaling kan een
antwoord op het probleem zijn. Immers,
de dijkaanleg vermindert het proces van
het inklinken niet, zodat de lage gronden
direct achter de rivier blijven dalen en de
‘vernatting’ ervan toeneemt. Het enige
doeltreffende antwoord is de invoering
van bemaling. Meerdere voorbeelden
voor de bouw van windwatermolens in
Schieland dateren van halverwege de
vijftiende eeuw. Aangezien de bouw
van dergelijke molens een kostbare on-
derneming was zal de nood wel hoog
gerezen zijn. Dit verlengt de verplaat-
singsperiode van de dorpen van omst-
reeks 1250 tot omstreeks 1400. Dat komt
beter in de richting. 
Verder kan ook de toename van de be-
volking van invloed zijn geweest. Geleer-
den schatten de bevolking van heel Ne-
derland omstreeks 800 tussen de 100.000
en de 150.000 personen. Voor omstreeks
1250 schat men die getallen tussen de
750.000 en de 1.000.000. Deze bevolkings-
groei, tussen de vijf en vertienvoudiging, is
groter dan overig Europa en wordt mede
toegeschreven aan het in cultuur bren-
gen van de veengebieden. De bevol-
kingsdruk in het gebied werd dus groter
en kan bijgedragen hebben tot een ver-
snelling van de ontginningen naast de al
eerder in cultuur gebrachte gronden. In
zulke gevallen zou een Oudedijk -’s-Gra-
venweg als nederzettingslint zijn blijven
voorbestaan, met daarachter een nieuw
Kralingen langs de Veenweg-Boschweg,
het huidige Oud-Kralingen.
Al met al is dit artikel vooral op te vatten
als een probleemstelling. De verklaringen
zijn vrij speculatief. Het feit dat schrijver
dezes geen historisch geograaf is, is daar
mede debet aan. Aan de andere kant is
het gesignaleerde probleem wel zo op-
merkelijk dat er een verklaring voor moet
zijn; mogelijk een andere dan hier gege-
ven, maar welke dan? 

In 1750 etste Jacob Kortebrant deze
kaart van de Rottestroom bij het 
gelijknamige gedicht van Dirk Smits.
Op deze kaart zijn de in het artikel 
genoemde ‘evenwijdige’ lijnen en de
korenmolens aangegeven:
1.De landscheiding Delfland-Schieland
2.De lijn tussen de plaatsen Rotter-
dam-Hillegersberg-Bergschenhoek-
Bleiswijk.

3.De rivier de Rotte.
4.De lijn tussen de plaatsen Nieuwer-
kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.

5.Oudedijk-’s-Gravenweg
6.De Hollandsche IJssel. 

Verder ook de dorpskerken en de
dorpskorenmolens:
A-a: Hillegersberg
B-b: Bleiswijk
C-c: Kralingen
D-d: Nieuwerkerk a/d IJssel 

(de korenmolen valt net 
buiten het kaartbeeld

E-e: Zevenhuizen 

De in 1869 herbouwde korenmolen De Hoop van Van Erven in Capelle a/d IJssel
stond direct achter de IJsseldijk. Het was een wipmolen met merkwaardige verhou-
dingen. Het molenhuis links van de molen bestaat nog steeds. De molen zelf werd
omstreeks 1912 gesloopt. De Hoop stond merkwaardigerwijs precies in het ver-
lengde van de hoge boezem van de Middelmolenspolder. De schoorsteenpijp links
op de foto is van het in 1870 gebouwde en in 1904 vernieuwde gemaal van de Ge-
combineerde Polders in Capelle a/d IJssel dat de vier molens van de Hoogdorpse,
Middelmolens- en Ketensepolder polder verving. 
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Onderwiel Wingerdse Molen in molen Oudegein 379
Gemeente stemt in met herbouw De Windhond te Soest 155
Herbouw De Windhond te Soest doet opnieuw stof opwaaien 267
Bouwaanvraag voor verbouwing De Vriendschap te Veenendaal 379
Hoekermolen te Vreeland tijdelijk ‘binnenkruier’ 267
Alkmaar en Noord-Holland moeten molens extra beschermen 44
Derde Molenweekend Noord-Holland-zuid 307
Opnieuw brand in molen C Alkmaar-Oudorp B.H.J. Mols 50
Start werkzaamheden Molen C en oprichting stichting 
vrienden van de molenaar 79

Brandstichting toch oorzaak brand Strijkmolen C 11-308
Heringebruikstelling Ambachtsmolen te Oudorp 306
Tijdelijk voordeel door biotoopproblemen bij de 1200 Roe 8
De 1200 Roe kan weer op de wind gezet worden 191
Verhuizing van De Otter laatste redmiddel ? 8
Redding voor De Otter aan het Uitgeestermeer? 81
Help de Otter overleven! 118
Verplaatsing De Otter opnieuw afgewezen door stadsdeelraad 191
Molen Etersheimerbraakpolder officieel geopend 234
Nederlandse molens in Rijksmuseum Amsterdam Schiphol 268
Wijziging bestemmingsplan ten gunste van molen Hensbroek 80
Uitstel woningbouw bij molen polder Hensbroek 268
Hoofddorp: molenaar aan de dijk gezet? 80
Bouwaanvraag voor nieuwbouw molen in Kolhorn 380
Actie met molens tegen aanleg A6 380
Allereerste gelaste roeden naar het schroot? 191
Verbouwing schuur Santpoort opnieuw ‘in de papiermolen’ 192
Stacaravan bij De Zandhaas te Santpoort 268
Eindelijk toestemming verbouwing molenschuur de Zandhaas 11-308
Aanzienlijke schade ondermolen D te Schermerhorn 307
Toegangspad hindert steken nieuwe roede Dorregeestermolen 269
Inpassing molenbiotoop molen Polder Waarland 118
Verzelfstandiging De Vriendschap te Weesp 11-310
Feestelijke heropening De Hoop Wervershoof 192
Koperr gezocht voor te bouwen molen De Veldmuis 11-309
Molen De Ooijevaar heeft na ruim honderd jaar weer een 
molenbord 11-308
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Lattenzager aan de Kalverringdijk klaar 11-309
Workshop molens provincie Zuid-Holland 155
Achtste Rijnlandse Molendag op 23 oktober 2005 307
SIMAV dringt wederom sterk aan op clusteren molenbehoud 84
Biotoopprijs voor Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard 10
Fusie in waterschapswereld doet molens van eigenaar veranderen 44
Expositie Molens van Rijnland in Zevenhuizen 193
Westlandse Molendag 25 juni 2005 82
Nieuw convenant voor Aarlanderveense molenviergang 236
Groot onderhoud Molen De Eendracht in Alphen aan den Rijn 44
Herstelplannen De Arkduif te Bodegraven krijgen vorm 308
Werkzaamheden molen van Den Bommel afgerond 308
Herstel Het Slot te Gouda eindelijk van start 119
Handhaving keur Gouda deels ontkracht door gemeente 118
Gouda zet mes te rigoureus in bomen 155
Geen bescherming zuiggasgemaal bij Mallemolen Gouda? 193
Herstel van Mallemolen te Gouda is aanstaande! 380
Officiële start restauratie Graaflandse Molen 156
Na symbolische volgt daadwerkelijke start Graaflandse Molen 236
Herstel molen Vlistboezem Haastrecht stap dichterbij 11-310
Rechter staat bouw woningen Rijndijk toe 9
Hoger beroep rond Rijnenburgermolen ongegrond verklaard 81
Biotoop ook hot item voor Groenendijkse Molen 9
Tijd dringt voor Landzicht te Heerjansdam 308
Uitstel besluitvorming Landzicht Heerjansdam 11-310
Werk Hoekmolen vordert 45
Het draaien van een nieuwe as voor de Hoekmolen Dick Kenbeek 200
Uitzonderlijk vervoer 242
Hargmolen geen rijks- maar wel gemeentelijk monument 270
Toekomst Zaagmolen Weltevreden Krimpen a/d Lek onzeker 9
Start restauratie d’ Heesterboom Leiden 45
De Kalkpoldermolen wordt verplaatst 269
Andere locatie voor Kalkmolen 381
Molen Zemelpolder Lisse afvoeren van de monumentenlijst? 81
Molen Zemelpolder Lisse afgevoerd van rijksmonumentenlijst 269
Voorlopig nog geen draaiende Drie Lelies 10
Restauratie molen Monster zorgt voor raadselachtige steen 45
Molen Kinderdijk maalt roe af J.S. Bakker 245
Tweede roebreuk binnen een maand in Kinderdijk J.S. Bakker 286
Nieuwerkerk aan den IJssel: molen en Molenaar; de vaart erin 46
Voltooiing Windlust Nieuwerkerk nadertA 119
Opening Molen Windlust Nieuwerkerk aan de IJssel 238
Positief advies Raad voor Cultuur bescherming bakhuis molen 
Nieuwkoop 193

Expositie Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel 82
Kralingse snuifmolens verder in het gedrang? 308
De Lelie te Puttershoek beschadigd in noodweer 309
Korenmolen de Zandweg te Rotterdam stilgezet 11-311
In de voetsporen van de Schiedamse reuzen 156
Werk aan kappen van twee Schiedamse molens 236
Voorlopig geen aankoop van De Draak te Schiedam 82
De Nolet verwordt een combinatie van oude en nieuwe techniek 157
Molen De Noord weer compleet met kap en wieken 381
Vernieuwde jeugd in Sommelsdijk 382
Brand legt molenmakerij van Herrewijnen plat 270
Feestelijke (her)opening Aeolus te Vlaardingen 309
Molenmonument in Wateringen 310
Draaischema Tweemanspolder te Zevenhuizen 10
Nieuwe vorm voor stichting molens Tweemanspolder 156
Een nieuwe locatie voor de Meerburgermolen 236
Milieuvergunning voor De Arend te Zuidland 382
Bestemmingsplan Axel ten gunste van Stadsmolen aangepast 83
Opnieuw verzoek voor oude regenjas Nooit Gedacht te Cadzand 237
Langzaam maar zeker herstel te Colijnsplaat 270
Geldnood voor Stichting Behoud Borselse Molens 237
Start restauratie De Vijf Gebroeders 11
Herstel aan voegwerk en zolder te Heinkenszand 240
Nog steeds geen gegadigde voor Koutermolen te Hoedekenskerke 120
Hulst verkiest bomen boven een nieuwe molenaar 120
Eindelijk herstel voor d’Arke te Oostkapelle 270
Voorlopig geen aankoop molen Ovezande 157
De Hoop te Serooskerke verandert van kleur en naam 121
Gemeente Tholen blijft schuiven met prioriteiten 271
Rechtzaak rond Restauratie Landzigt te Wissenkerke 157

Groot onderhoud aan De Haas te Zierikzee 11-311
Zesde Brabants Molenweekend op 25 en 26 juni 121
Impressie van de officiële opening zesde Brabants 
Molenweekend 271

Draaipremieregeling Noord-Brabant afgeschaft maar meer 
geld voor molens 271

Molenfietstocht jubilerende Molenvrienden Land van Cuijk 121
Actuele ontwikkelingen in het Land van Heusden en Altena 384
Molen Aalst in de gevarenzone 122
Hoop daagt voor Aalstermolen 158
Aalstermolen te Aalst definitief in goede handen 383
Donatie maakt overdracht molencomplex en restauratie 
De Kilsdonkse Molen mogelijk 11-311

Boekelse standerdmolen blijft mogelijk toch op huidige plaats 310
Verkoop Dommelse Watermolen voorlopig aangehouden 159
Verkoop De Dommelsche Watermolen toch rond 193
Bezwaar Veghel voor Eerdse molen niet ontvankelijk 46
St. Antonius te Eerde toch aangewezen als rijksmonument 310
Omvangrijke restauratie St. Victor te Heeze begint snel 11
Sint Victor te Heeze ondergaat grote onderhoudsbeurt 159
Ambities krijgen gestalte in Brabantse provinciehoofdstad 122
Vochtdoorslag Zeldenrust in Hooge Zwaluwe 46
Klundert: met sloop gemaal ook molenverleden uitgewist 106
Akte van overdracht Zwartenbergse Molen gepasseerd 11
Uitstel leidt tot afstel rompherstel Maaskantje 272
Positief biotoopnieuws bij de Laurentia te Milheeze 123
Verkoop van De Assumburg te Nieuw-Vossemeer niet zonder 
meer akkoord 83

Verkoop geniet voorkeur boven verhuur in Nieuw-Vossemeer 240
De Oude Molen te Oudemolen krijgt wellicht extra geld 123
Restauratie molen Oudemolen goed op dreef 311
Kap geplaatst op De Oude Molen 383
De Genenberg tijdelijk zonder belt 160
Bouw ontvangstruimte Spoordonkse Molen vergt lange adem 47
Goedkeuring bouw ontvangstruimte Spoordonkse Watermolen 194
Restauratie te Sprang-Capelle eindelijk van start 160
Ongeval op De Hoop te Sprundel 47
Vijf nieuwe ‘molens’ in Ecopark Waalwijk 313
Romp De Hoop te Waspik geen monument maar wel behouden ? 240
De maat is vol voor de Maria-Antoinette 11
Mogelijke nieuwbouw ontsiert Fleur te Zevenbergen 124
Kort geding woningbouw Zevenbergen volgend op bezwaarschrift 160
Fleur te Zevenbergen verliest kort geding 194
Toestemming bouw nabij Fleur te Zevenbergen 272
Gemeente laat de Akkermolen te lang wachten 12
Eindelijk goedkeuring van restauratie Akkermolen Zundert 124
Herstel Akkermolen Zundert eindelijk van start 383
Faillissement Monumentenhuis Limburg dwingt Molenstichting 
opnieuw tot reorga niseren 273

Molenpenning Molenstichtig Limburg voor Jaap Kuitert 11-311
Dubbele vertraging watermolen van Baarlo 385
Gevlucht Aurora te Baexem toe aan herstel 240
Aurora te Baexem ontdaan van zeldzame Pannevisroeden 11-312
Bouw ‘forellenmolen’in Blitterswijck 12
Groen licht ‘herbouw’ molen Blitterswijck 240
Preventief behoud van restanten Elisabetsmolen te Haelen 47
Afstudeerproject basis voor restauratie Baalsbruggermol en 311
Niet Bovenste maar Onderste molen wordt energieleverancier 47
In memoriam M. Schyns 125
Tijdelijk voorzitter Weerterland verweert zich nog een maal 11-312
Limburgse Molendag in Maasbracht jubileumfeest 11-312
Officiële ingebruikstelling Bisschopsmolen Maastricht 125
Onderzoek naar goede waterverdeling van de Geul te Mechelen 274
Gezocht: nieuwe huurder Stadbroekermolen te Sittard 195
Nieuw leven voor Stadbroekermolen te Sittard 385
Graan, Groen en Grind centraal thema rond De Hompesche Molen 195
Brandtrap te Valkenburg aanleiding tot opschorting restauratie 160
Uitweg voor herstel van De Fransche Molen te Valkenburg? 196
Woonbestemming op Sint Oda in Weert niet toegestaan 83
Nieuwe werkplaats voor ‘jubilerend’ Adriaens Molenbouw 196
Oprichting Molenstichting Weerter Land een feit 197
Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen 48
Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen 197
Nieuwe molenkaarten Van Steenbergen 11-313
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T ouw t j e  d ’ r om ;  k l aa r  i s  Kee s !
Bewaart u de Molenwereld ook zo? Of op een stapeltje? In een doos?

Dan bieden wij u een aantrekkelijker oplossing met de magi-clip. Met deze strips kunt u de Molenwereld gebruiksvriendelijk 
bewaren in ordners, een tweerings-, of (beter) een vierrings-ringband; die keus laten we aan u.

Voordelen:
*Eén jaargang of zelfs meer jaargangen als boekwerk voor het grijpen.
*Geen perforatiegaten in het tijdschrift, dat u daarmee onbeschadigd houdt.
*Gemakkelijk in- en uitnemen van de losse tijdschriften om, bijvoorbeeld, iets te kopiëren.
*Niet alleen toepasbaar voor de Molenwereld, maar voor alle tijdschriften 
op A4-formaat (292 x 210 mm).

De prijs?
Abonnees of donateurs betalen e 4,50 exclusief porto, niet- abonnees e 5,65 voor 1 set van 12 clips 
(de twaalfde kunt u gebruiken voor de index).

Wijze van bestellen:
Als u als abonnee/donateur 1 set van 12 stuks wilt ont-
vangen, dan dient u e 5,60 (inclusief porto) over te ma-
ken op Post  bankrek.no. 4506935 of bankrek.no.
3750.30.867 t.n.v. Stich ting Molenwe reld te Moer kapelle.
Wilt u 2 sets dan e 10,-, 3 sets e 15,-, 4 sets e 19,50. Als u 5
sets wilt dan betaalt u e 22,50. Wilt u nog meer sets, dan
betaalt u het gewenste aantal maal e 4,50. 
Niet-abonnees dienen respectievelijk e 6,50; e 12,-; e 18,-;
e 23,- en gewenste aantal x e 5,50 te betalen. 
Voor overige landen in Europa zijn deze bedragen te 
vermeerderen met e 0,5 in verband met de hogere 
portokosten.

N.B. Wij leveren alleen de magiclips, aangezien de verzendkos ten voor de
ringbanden te hoog zijn.

Nieuwe molenkaarten Van der Drift 162
Nieuwe ansichtkaarten van poldermolens in het Westerkwartier 83
Belgische molenkaarten 125
Nieuwe molenkaarten van H. Noot 312
Rectificatie ansichtkaarten H. Noot 11-313
I.J. de Kramer-prijs 2004 uitgereikt te Sint-Amands (Vlaanderen) 12
Ruilbeurs Dordrecht 84
Molenruilbeurs 312
Grensoverschrijdende tentoonstelling te Knokke-Heist 241

Ui t  ‘ t  k i jkgat
Zorgen 11-314
Decor 397

Molens R i jn land
Rijnlandse ervaring voor Vlaanderen 91
Rietdekkers aan het werk 95
Vrouwgeestmolen Alphen a/d Rijn klaar 94
Kap van de Hoop doet Leven weer sterk 94
Het wonder van Warmond 94
Twee eeuwen Zwanburger Molen 203
Klaas Hennepoelmolen 206
Korenmolens in Rijnland 279
Duiker redt Mopmolen 281
Molenspoor 393

Papiermolen
Pompwatermolens 131
Herdruk boekjes Monument van de maand Woudsend en Ijlst 219
Molens rond de Niederrhein 330
Historie Stichting De Overijsselse Molen in boekvorm 335
Molens langs de Zaan 335
Levende Molens: meer dan 600 molenkaarten uitgegeven 336

Port ret
De Passiebloem: van eersteling tot hekkensluiter J.S. Bakker 20
De rosoliemolen uit Zieuwent in het Openluchtmuseum L.H. Boot 54
Diesel naast wind Wim Wieskamp 65
De vergeten korenmolen van Warmond met een 
raadselachtig einde André van Noort 96
Opgaan, blinken, verzinken en... herrijzen: de molen 
van de Etersheimerbraakpol der 1631-2005 Bart Slooten 208
Molen De Hoop in Dokkum Popke Timmermans 250
Molens Malta schreeuwen om erkenning Willem Staat 258
Van Hoop tot Hoop, een bereisde molen J.S. Bakker 290
Recht aan De Regt (1) J.S. Bakker 318
Recht aan De Regt (2) J.S. Bakker 11-320
Recht aan De Regt (3) J.S. Bakker 398

Taal en cultuur
De koningspil: de opa van de insteekas? J.S. Bakker 220

Van rompen en stompen
Bij het verdwijnen van De Pauw in Groot-Ammers (119) Arie Hoek 103
Zuidmolen Kethel gesloopt (120) J.S. Bakker 11-328

Zoeker
Korenmolen De Wilde te Goirle 14
Spinnenkop (?) 63
Korenmolen Sint Anna te Keent 95
Korenmolen Badhuisweg Cadzand 135
Korenmolen De Koe Ermelo 167
Stenen beltmolen 207
Spinnenkop (Duitsland? Polen?) 257
Poldermolen Westbijlmermolen Weesperkarspel 285
Paltrokken te Amsterdam De Eenhoorn, Het Luipaard en De Otter 327
Poldermolen Zuidmolen Kethel 319
Korenmolen Overijssel 388



Bij de omslag voorzijde: Als gebruike-
lijk heeft de foto op de voorpagina te
maken met het hoofdartikel in dit
nummer. Het is in dit geval een oude
kleurenfoto van de onttakeling van de
molen van De Regt in 1968. Het origi-
neel was flink verbleekt, maar dankzij
de combinatie van moderne techniek
en vakmanschap van de drukker is het
toch mogelijk gebleken om deze 
bijzondere foto toch de kwaliteit te 
geven die een plaats op de voorpagina
mogelijk maakt (foto coll. A. Hoek).

Bij de omslag achterzijde: Hij staat er
zwart op wit, de standerdmolen in het
Groningse Ter Haar/Sellingen. De 
molen stond voor 1831 in Bourtange,
maar werd in dat jaar verplaatst vanaf
de vestingwal naar het open land. In
1979/1980 werd een replica van deze
molen herbouwd op het Molenbastion
in Bourtange in het kader van de 
reconstructie van de vesting 
(foto H. Noot, februari 1999).

Als u een abonnee werft voor de Molenwereld dan doen wij ook wat voor u! 
Iedere nieuwe abonnee, dat wil zeggen iemand die voor het eerst abonnee op de
Molenwereld wordt, levert de aanbrenger een bonus op. 
U kunt dan kiezen uit:

* de poster Molens bij Dordrecht van een zeer bijzondere foto uit augustus 1866, 
formaat 63 bij 29 cm, afgedrukt op zwaar papier en ongevouwen 
toegezonden in een koker,

* een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften, zoals 
weergegeven in Molenwereld 2002-12,

* Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2005.

De poster of de ringband wordt u zo snel mogelijk toegezonden nadat de 
betaling van de nieuwe abonnee is ontvangen. Vanzelfsprekend geldt deze 
aanbieding voor iedere abonnee die u aanbrengt. 

BON
Ik geef als nieuwe abonnee op voor de Molenwereld:

Naam:..............................................................................................................voorl.:...............(m/v) 

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

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

Als bonus ontvang ik:

� de poster Molens bij Dordrecht, augustus 1866. 
� een ringband met magiclips voor het bewaren van tijdschriften.
� Een premie van ƒ 5,- te verrekenen met het abonnementsgeld over 2004.
(Aankruisen hetgeen wordt gewenst)

Afzender 

Naam:..............................................................................................................voorl.:..........................

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

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

Deze Bon - of een kopie ervan - kan, desgewenst portvrij, ingestuurd worden aan:

Stichting MOLENWERELD
Antwoordnummer 12104
NL-2740 WD  MOERKAPELLE

Doe mee! 
Win een 
abonnee!!




