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 2.02 Poldermolen, Noordlaren, Groningen   

  

Inleiding 
De poldermolen uit Noordlaren  staat model voor de strijd tegen het 
water om ons land droog te maken en droog te houden. Deze 
bovenkruier maakt gebruik van een vijzel en heeft daardoor een grotere 
opwerkhoogte en een grotere capaciteit dan een schepradmolen met 
hetzelfde doel. 
Onze molen is van een bescheiden omvang en heeft onder ideale 
omstandigheden een maximale waterverplaatsing van zo’n 60.000 liter 
water (60m3) per minuut en kan het water tot ongeveer 2 meter 
opwerken. Grotere en zwaardere molens kunnen het water tot 4 à 4,5 
meter opwerken. 
Opmerking. 
In deze informatie wordt ook iets verder ingegaan op de 
molenontwikkeling en molengangen om de poldermolen op zich wat 
beter te kunnen plaatsen. 

Vertelpunten 
- Poldermolen uit Noordlaren bij Groningen 
- Bemaling (drooghouden) van de Oostpolder Groningen totdat een 

elektrisch gemaal het werk in 1939 overnam 
- In 1953 gesloopt en in 1960 in museum herbouwd 
- Stenen onderkant en met riet gedekt 
- Grenenhouten constructie 
- Bovenkruier, voeghouten schuifkruiwerk 
- Kruien vanaf de grond via de staart en een lier 
- Oud Hollands hekwerk met fokwieken 

../../0_nom/bestanden_dorp/2.01%20Zuid%20Scharwoude.pdf
../../0_nom/bestanden_dorp/2.03%20Houtzaagmolen%20-%20Paltrokmolen,%20Numansdorp.pdf
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17822
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=170
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- Wieken staan wat schuin zodat de wiekenkop dichter bij de molen 
kan zitten en de wieken niet tegen de molen slaan 

- Hekwerk heeft iets een draaiing om de wind beter te kunnen vangen 
- Twee deuren om draaiende wieken te kunnen ontlopen 
- Op vol vermogen ca. 60.000 liter water per minuut 
- Wachtdeur blokkeert terugstromende water 

Basisinformatie presentatie 
Deze molen is gebouwd in 1862 ter vervanging van een eerdere molen en 
is een "poldermolen" voor het bemalen van de Oostpolder in Groningen. 
De molen is in 1939 stilgezet en in 1951 werd er een sloopvergunning 
voor afgegeven. In 1953 gesloopt en naar het museum verplaatst en daar 
in 1960 weer opgebouwd.  

De basis van het gevlucht van deze molen is een oud Hollands hekwerk 
dat bij de herplaatsing is aangebracht. Bij de grote restauratie van 1995 
kreeg de molen een wiekverbetering met fokwieken, de witte houten 
wat gebogen vlakken op de wieken die een betere windgeleiding 
veroorzaken. Ook werd toen de vijzel vernieuwd. 
Het gevlucht bestaat uit de roeden en hekwerken. De molen heeft twee 
roeden waar de hekwerken, houten raamwerken, aan vast zitten. De 
hekwerken hebben een wat gebogen vorm om de windkracht beter om te 
kunnen zetten in de beweging van de 
wieken. Verder is de binnenroede aan 
de uiteinde iets naar buiten gebogen 
waardoor de uiteinden van de 
hekwerken in één lijn lopen.  
Deze poldermolen heeft een vlucht 
van 19,90meter, van het ene uiteinde 
tot het andere uiteinde van een 
roede. 
De molen heeft twee deuren zodat de 
molenaar bij draaiende wieken altijd 
een veilige deur kan gebruiken. 
In de molen is naast alle draaiende delen ook de wachtdeur van belang. 
Deze zelfsluitende deur voorkomt het teruglopen van water. 
Deze molen is een zgn. achtkantige bovenkruier met draaibare kap, naar 
boven toe smaller wordend. Het is een grenenhouten constructie gedekt 
met riet. De wiekenas is van gietijzer. De kap wordt aan de buitenkant 
gekruid (dus een buitenkruier in tegenstelling tot een binnenkruier) 

De molen ter plekke met 
zelfzwichtende wieken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostpolder_te_Noordlaren
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlucht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlucht#Oudhollandse_tuigage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fokwiek
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d.m.v. een zware houten constructie: het staartwerk, dat met een lier 
vanaf de grond bediend kan worden.  
De kruiconstructie binnenin de molen is een schuifkruiwerk. Dat wil 
zeggen dat het houtwerk van de onderkant van de kap over het houtwerk 
bovenop de molen schuift, dus hout op hout. Dit komt veel voor bij Friese 
en Groningse molens.  
De wiekenas ligt iets achterover om er voor te zorgen dat de wieken aan 
de onderkant van de molen voldoende van de molen afstaan. De 
achtkantige molens zijn onderaan breder dan bovenaan. Ook helt de 
molenas dus wat naar achteren zodat voorkomen wordt dat de as door 
het gewicht van de wieken naar voren zou schuiven. 
Deze molen is uitgerust met een vijzel. Voor de uitvinding van de vijzel 
(1632) werd er gebruik gemaakt van een waterrad, dat in wipmolens nog 
altijd gebruikt wordt. Daarvan is de opwerkhoogte gemiddeld zo’n 
1,5meter. 
Aan de achterkant van de 
draaibare kap zit de staart 
waarmee de molen op de wind 
wordt gezet. In de kap zit de 
‘vang’ (de rem) van de molen, 
die van buitenaf wordt bediend 
met het touw dat bij de staart 
hangt.  
 
Een vang kun je vergelijken met 
een trommelrem die om het 
bovenwiel in de kap zit. 
Buiten de molen, naast de 
staart, zit de vangstok met het 
vangtouw om de molenas van 
buitenaf op de rem te zetten of daar juist vanaf te halen. 
In 1939 neemt een elektrisch gemaal het werk van de molen over. In 1953 
wordt de molen afgebroken en in 1960 in het museum herbouwd 
 

  

Let bij het volgen van de pijlen ook op 
 waar de draaipunten zitten. 
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De Beemster 
De Beemster was de eerste echte grote polder die ingepolderd werd. Bij 
een inpoldering gaat om een water dat een open verbinding met de zee 
had zoals het Beemstermeer via de Zuiderzee naar de Noordzee. Een 
droogmakerij is een polder, maar niet elke polder is een droogmakerij. 
Een droogmakerij betreft een plas 
of een ondiep meer dat ‘gesloten’ 
was, niet in een open verbinding 
met de zee had gestaan. Zo zijn 
de IJsselmeerpolders geen 
inpolderingen maar 
droogmakerijen, en zo is het 
Schermereiland een droogmakerij 
en de Beemster een inpoldering. 
Daarna zijn het beiden polders. 
Er waren een aantal redenen die 
tot de inpoldering van de Beemster hebben geleid. De wateren in het 
Hollands Noorderkwartier (gebied boven het IJ) werden steeds groter en 
dreigen te komen en eventueel met een grote doorbraak naar de 
Zuiderzee, en dat terwijl men juist meer ruimte nodig had. De ruimte was 
nodig om mensen te laten wonen, maar ook om een gebied te gebruiken 
voor voedsel. Op het moment dat er weer eens plannen waren om de 
Beemster in te polderen waren er tegen het eind van de 17e eeuw 
welgestelde vooral Amsterdamse kooplieden die hun verdiende geld 
wilde beleggen en deden dat in de Beemster. De risico’s waren groot. Ten 
eerste of het allemaal zou lukken, maar ook wat de nieuwe grond zou 
kunnen leveren. Het eindresultaat was dat de Beemster een zeer 
lucratieve onderneming was geweest en het geïnvesteerde geld in een 
paar jaar was terugverdiend en dat de Beemster uit zeer vruchtbare 
grond bestond. 
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Haarlemmermeer 
Ook de Haarlemmermeer had men in die tijd graag ingepolderd, maar dat 
bleek op dat moment, midden 16e eeuw, toch een te grote, te riskante en 
te dure onderneming te zijn. De Haarlemmermeer werd ruim 
tweehonderd jaar later door drie gemalen droogbemalen en viel in 1852 
droog. 

 
Verdieping 
Locaties: 1890 en 2020 

  
Enkele aanvullende molenzaken 

In onze contreien deed de, toen nog lang niet perfecte molen, zijn intrede 
rond 1100. Die eerste molens waren standerdmolens (zie 2.18 Huizen) 
die, op enkele uitzonderingen na, als korenmolen dienst deden. 
Waarschijnlijk heeft zich uit dit type de wipmolen ontwikkeld. De 
wipmolen is altijd een poldermolen, maar komt in het museum niet voor. 
De Spinnekopmolen (3.06) uit Gorredijk is een apart model dat op de 
wipmolen lijkt, maar het niet is. Met  name de binnenconstructie is 
anders.  
Zo konden door het gebruik van poldermolens vanaf ongeveer 1400 
plassen en kleine meren worden drooggelegd en droog gehouden. 
De oudst bekende poldermolen in de ‘Lage Landen’ was te vinden in de 
buurt van Gent in Vlaanderen (B) en werd voor het eerst in een notariële 
acte vermeld in 1316. In die omgeving waren ook de oudste polders van 
West-Europa, maar in Holland werd de inpoldering verder ontwikkeld, in 
eerste plaatst om de polders die door bedijking waren ontstaan droog te 
houden. Het gebied van de oorspronkelijke herkomst is onzeker, maar in 
Nederland lijkt de ontwikkeling via het Delfland te zijn gegaan. Zo stond 
er in 1440 een grondzeiler  poldermolen die de polder Heer 
Oudelandsambacht bij Zwijndrecht bemaalde. Ons land heeft een enorme 
bijdrage geleverd aan de verdere vervolmaking van de (wind)molen. Het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wipmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoosmolen
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12467
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hoogtepunt hiervan werd in 1650 bereikt; daarna kwamen er geen 
wezenlijke verbeteringen meer.  
Aanvankelijk hadden de poldermolens schepraderen, vijzels kwamen er 
pas rond 1632 en hadden een aanzienlijk groter vermogen. Molens met 
een draaibare kap waren er al eerder. De oudste nog aanwezige is de 
torenmolen in Zeddam uit ca. 1441. Dit was een binnenkruier die vanuit 
de kap gekruid kon worden. Ca. 1580 kwamen er molens die vanaf de 
grond gekruid konden worden, de buitenkruiers, zoals de poldermolen uit 
Noordlaren. Deze konden van buitenaf d.m.v. een staartwerk en een 
windas op de wind gezet worden.  
 

Wieken 

De vier wieken van een molen heten enden, een woord dat ook de 
snelheid van een molen aangeeft. Als een molen 80 enden loopt, de 
wieken dus 20 keer ronddraaien, dan is de snelheid globaal 80km per uur. 
Poldermolens draaien het best bij 60. 
Oorspronkelijk had het wiekenkruis ter plekke zelfzwichting, (bij 
toenemende wind werd daarmee het wiekoppervlak automatisch 
verminderd doordat het op de wieken gemonteerde systeem, een  soort 
lamellen i.p.v. zeilen, dicht of open gezet kon worden terwijl het toerental 
gelijk bleef), maar die zelfzwichting is bij de wederopbouw niet 
teruggebracht. Nog steeds hebben een flink aantal Groninger molens een 
zelfzwichtend systeem . 

 
Molengangen 

In de 17e eeuw was er geld en er 
heerste een ondernemingsgeest. Met 
51 waterradmolens, die samen 
1.000m³ water per minuut konden 
verplaatsen werd de Beemster in 4 
jaar tijd drooggelegd. Daarna moesten 
die molens ervoor zorgen dat de 
polder ook droog bleef. Dat waren wat 
grotere en zwaardere molens in 
vergelijking met onze poldermolen. 
Veel van die molens werden ook bewoond.  

 

Molenviergang bij Zevenhuizen, 
link. 

file:///C:/Data%20loe/Onedrive%20lokaal/nom%20lokaal/00-nieuwe%20compendiums%20e.d/lege%2020%20examenobjecten/ase.nl/nederland/molen.php%3fnummer=304
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfzwichter
https://groningermolens.nl/molens/molen?molen=83&cHash=fdd092e3682276ecc3a2c15859a1de49
https://earth.google.com/web/search/52.020573,+4.558685/@52.02216086,4.5669162,-6.09480766a,1525.24651957d,35y,41.52352467h,60.00706245t,360r/data=ClcaLRInGR4X1SKiAkpAISMQr-sXPBJAKhM1Mi4wMjA1NzMsIDQuNTU4Njg1GAEgASImCiQJNP4pDqQMSkARLdKBIov7SUAZ5xJ3x41EE0AhxMmnB5pqEUA
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Principe van een molenviergang site molenviergang Aarlanderveen. 

 
Omdat molen duur waren, werden deze vaak na bewezen diensten 
afgebroken en elders opgebouwd. 
Als het te bemalen meer te diep was voor één molen, dan werden er 
meerdere molens achter elkaar geplaatst die het water elk een stuk 
opwerkte. Omdat de Beemster een oppervlak van 7.000ha en een diepte 
5 tot 9 meter waren er meerdere molengangen nodig om de polder droog 
te malen. Zo lag er een molengang van vier molens tegenover De Rijp, de 
geboorteplaats en lang de woonplaats van Leeghwater. In de Beemster 
staat overigens niet één poldermolen meer. 

 
In het begin van de 19e eeuw verschenen de stoomgemalen; het begin 
van ingrijpende ontwikkelingen. Windmolens wisten zich echter nog lang 
te handhaven; het waren immers, in hun soort, perfecte machines. Zelfs 
na 1900 werden nog wel molens gebouwd, zoals bv. in 1912 een 
windkorenmolen in Utrecht (die lijkt op onze 6.11 Stellingmolen uit Delft, 
maar die nog hoger is). De stoomgemalen zorgden echter voor nog betere 
bemaling, waardoor men van weidegrond akkerbouwgrond kon maken. 
Eindelijk kon toen ook de Haarlemmermeer door 3 grote stoomgemalen 
drooggelegd worden (ca.1850). 

 

https://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland/1852-het-haarlemmermeer-is-droog
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Aquarel van Willem Spaarman van de Rijper-molengang in de west 
Beemster. De voorste molen is Rijpermolen 1, bron museum ’t houten 

Huis, De Rijp. De Rijpermolen nr. 1 heeft een gevlucht van zo’n 
26 meter en werd ook bewoond. Er moest immers altijd iemand zijn 

als bemalen nodig was. 
 

Beoogde voorganger van de molen uit Noordlaren 
Meer historie rond een gewenste poldermolen. Onze poldermolen uit 
Noordlaren is eigenlijk tweede keus. 
De poldermolen uit Noordlaren, die wij in het museum koppelen aan de 
Canon over de strijd tegen het water en aan onze waterhuishouding, was 
niet de eerst beoogde poldermolen voor het museum. In 1941  is 
strijkmolenmolen A, één van de oorspronkelijke zes strijkmolens aan de 
Hoornsevaart in Alkmaar/Oudorp, gedemonteerd en naar het museum 
getransporteerd. Het bijzondere van deze molen was dat die 
oorspronkelijk gebouwd was rond 1627-1630. Maar een bom op het 
museum verwoeste de molen voordat die was opgebouwd, waarna 
evacuees de restanten eind 1944 opstookten. In plaats van deze molen is 
daarna de huidige poldermolen geplaatst. 
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De foto toont de strijkmolens de Zes Wielen aan de Hoornsevaart 
Alkmaar-Oudorp. De linker molen bij het sluisje is molen A die naar 
Arnhem was overgebracht.  
Een strijkmolen is een watermolen 
met een zeer geringe opvoerhoogte, 
die het water als het ware 
“wegstrijkt” van de ene naar de 
andere boezem. De molen heeft zelf 
geen functie als poldermolen, hoewel 
de constructie ervan gelijk is. In feite 
is het een boezemgemaal. De term 
"strijkmolen" werd alleen in Noord-
Holland gebruikt.  
De zes strijkmolens van de Zes Wielen zijn tussen 1627 en 1631 gebouwd. 
De laatste, de zesde (F), brand in 1688 af en werd niet herbouwd. Omdat 
molen A in 1941 naar het Openluchtmuseum was gebracht, zijn er nu nog 
vier over. Strijkmolen D is bewoond. De molens draaien regelmatig voor 
de show want ze zijn niet meer functioneel en hebben ook geen 
binnenwerk meer.     Zie ook link  
 

  
Koos Stikvoort aan wie deze kaart in 1956 was gericht, was gedurende 
lange tijd de pr-man van het NOM en deed toen in zijn eentje de hele 
afdeling  marketing. 
  

https://beeldbank.zaanschemolen.nl/beelden/detail/83cd0ed4-0ffb-7921-4d3c-0a28a4d69bf6
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Linken 
- Hoe werkt een poldermolen? Youtube.com, link 
- Poldermolens, veel info voor molenaar. Youtube.com, link 
- De Beemster en het Nederlandse poldermodel, historiek.net, link 
- Molendatabase.nl, alle huidige molens in Nederland 
- Molendatabase.org, database van verdwenen molens 
- Museum In 't Houten Huis, De Rijp, link 
- Inpolderingen, canonvanNederland.nl 
- Molengang, SchoolTV 
- Molengang, een hele rij molens, SchoolTV 
- Molens, de eerste molen 1408, rijnland.net 
- Groningermolens.nl, link 

Literatuur 
- Gids 2014 pag. 31 
- Constructiedetails zie Techniek in het NOM Museum 
- Middeleeuwse watermolens in Hollands polderlandschap, 1407/’08 – 

rondom 1500. A. Bicker Caarten / 1990.   
- Stenen poldermolens in Rijnland, A. Bicker Caarten, 1981 
- Waterwolven, Cordula Rooijendijk, 2009 

Enkele begrippen 
- Zelfzwichtende wieken zijn wieken met een lamellensysteem dat door 

de molen zelf verder open of dicht gezet kan worden, afhankelijk van 
de hoeveelheid wind 

- Een poldermolen is een watermolen, maar niet elke watermolen is 
een poldermolen, denk aan de papiermolen 

- Polders en droogmakerijen. Een polder is een drooggemaakte 
binnenzee zoals de Beemster en een droogmakerij is een 
drooggemaakt binnenmeer. De Zuiderzeepolders zijn dus eigenlijk 
droogmakerijen 

- Voeghouten kruiwerk 
De hele houten onderkant van de kap schuift over een houten rand 
boven op de molen. Een vorm van een schuifkruiwerk. 

- Neutenkruiwerk 
Boven op de molen liggen houten blokken, de neuten, die aan de 
bovenkant iets afgerond zijn, en waar de molenkap in zijn geheel 
overheen schuift. Een vorm van een schuifkruiwerk. 

Afbeeldingen 
Ter plekke 

https://www.youtube.com/watch?v=tUfM8rMDN8g
https://www.youtube.com/watch?v=6ErJTqHB1Aw
https://historiek.net/beemster-poldermodel-droogmakerij/82376/
file:///C:/Data%20loe/Onedrive%20lokaal/nom%20lokaal/2.%20dorp/2.02%20poldermolen%20Noord-Laren/molendatabase.org
file:///C:/Data%20loe/Onedrive%20lokaal/nom%20lokaal/2.%20dorp/2.02%20poldermolen%20Noord-Laren/Molendatabase.org
http://www.houtenhuis.nl/home/
https://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland/circa-1000-ontginning-van-het-veen
https://schooltv.nl/video/molengang-een-hele-rij-molens/#q=molens
https://schooltv.nl/video/molengang-een-hele-rij-molens/
https://www.rijnland.net/over-rijnland/archieven-en-erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1408-de-eerste-molen/
https://groningermolens.nl/molens/molen?molen=83&cHash=fdd092e3682276ecc3a2c15859a1de49
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Opbouw 1959/1960 

   
 

  
 
Verschil bonkelaar en rondsel 
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In een molen werken verschillende 
soorten/typen wielen mee aan het 
laten werken van de molen. We 
noemen er hier enkele.  
De poldermolen heeft een 
bovenbonkelaar en een 
onderbonkelaar. Deze zitten boven 
en onder aan de koningspil. De 
wiekenas drijft via het bovenwiel de 
bovenbonkelaar op de koningsspil 
aan. Aan de onderkant van de 
koningsspil drijft de onderbonkelaar 
het vijzelwiel en de vijzel aan. 
 

Het rondsel uit de 
standerdmolen uit Huizen 

(hiernaast) wordt door het 
grote wiel aangedreven en drijft 

op zijn beurt het eerste koppel 
stenen op de tweede zolder 

aan. 

 

 
 
 

Onderbonkelaar die het 
vijzelwiel in de poldermolen 

Noordlaren aandrijft. 
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Molen Noordlaren voor 1995 met oude wieken. 

 
 
Extra tekst. 
 

 Poldermolenaars waren vaak ook palingvissers.  

Uit ‘de watermolenaar, zijn werk en zijn bijverdiensten’ uit 
“Molenleven in Rijnland” van A. Blicker Caarten, 1946 (in NOM-

bibliotheek aanwezig)  

Het inkomen van poldermolenaars was niet hoog en bijverdienen 
was dan ook nodig. Naast zichzelf verhuren als dagloner in de 
buurt, de molenaar moest snel bij de molen terug kunnen zijn, 
waren er baantjes als sluiswachter als er naast de molen en sluis 
(een verlaat) was, of beheerder van een overhaal of overtoom. Een 
molenaar in Aarlanderveen had een karnton gekoppeld en een 
andere molenaar in Aarlanderveen ving 500 tot 1000 mollen per 
jaar op kosten van de polder. Een goede bijverdienste leverde het 
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vangen van paling op. Palingen zwemmen alleen ’s nacht en de 
poldermolenaar en zijn molen werken ook vaak ’s nacht.  

Het is een aantal keren voorgekomen dat molens in de buurt van 
Hazerswoude in één enkele “palingnacht” bij een hard draaiende 

molen meer wel dan 100 pond paling vingen. Bij de molen aan de 
Oostvaart kwam het voor, dat ‘s ochtends na één nacht malen de 
roode estrikken vloer van het zomerhuis helemaal met levende 
paling was bedekt, die ‘s nachts door de watermolenaar over de 
onderdeur naar binnen waren gestort!  

De palingen zwemmen met de stroom mee en komen bij een 
draaiende molen mee met het polderwater en kunnen bij een hard 
draaiende molen niet meer terug. Aan de uitwaterende kant van de 
molen kunnen ze dan makkelijk gevangen worden. Hoe harder de 
molen draait, des te beter de vangst is.  

De drie molens van den Driemanspolder (nu deel Zoetermeer) 
maalden bij een goede palingvangst wel door als het polderpeil 
bereikt was, omdat de bij de ondermolen gevangen paling eerlijk 
werd verdeeld.  

Deze informatie komt uit bovenaan genoemd boek.  


