
6.06 Bosmanmolen, aanbrengertje 

 

In het museum sinds 
Sinds 2017 

Dit molentje is een rekwisiet en behoort niet tot de collectie van het 
Nederlands Openluchtmuseum. Context: "Nederland en het water". 
(Canonvenster Beemster) 
Als onderdeel van onze Canonvensters in het park presenteren we in 
het Nederlands Openluchtmuseum "Nederland en het water". Het is 

ondertitel van het Canonvenster Beemster. De ondertitel geeft de 
reikwijdte aan die met de Canonvenster Beemster bedoeld is. Door het 
venster Beemster krijg je zicht op het waterbeheer in het huidige 
Nederland vanaf de Middeleeuwen tot nu toe. 
We hebben in het Openluchtmuseum geen molen die direct met het 
waterbeheer in de Beemster te maken heeft, maar we hebben wel zes 
molens die elders in het land gebruikt zijn voor het verplaatsen van 
water, vandaar dat we graag met bredere blik naar het onderwerp 
kijken. 

 

Inmiddels hebben we 2 fasen van het project uitgevoerd. 
We zijn begonnen met de plaatsing van de tonmolen in de buurt van 

de poldermolen uit Noordlaren. De tonmolen staat voor het meest 
elementaire principe van waterbeheer: hoe kun je water verplaatsen? 
Met de tonmolen kan elke bezoeker ervaren hoe je water uit de sloot 
van een laag geleden stuk land verplaatst naar een hoger gelegen 
(polder-)sloot; dat het moeite kost om dat water te verplaatsen en met 
welk technisch principe we sinds de 17e eeuw water verplaatsen. Door 
de vergelijkingsmogelijkheid die je hebt met de Poldermolen Noordlaren 

krijgt je als bezoeker een indruk van het verschil in schaal tussen de 
verschillende molens. 

Fase 2 is de plaatsing van de Bosmanmolen. De presentatie van de 
Bosmanmolen staat voor het simpel, met weinig menselijke inbreng of 
fossiele energie en met weinig onderhoud verplaatsen van water. Op 



duizenden plekken in binnen- en buitenland hebben Bosmanmolentjes 
gestaan of staan ze nog steeds, om natte gebieden droog te houden. 

Maar de Bosmanmolen staat ook voor één van de vormen van 
waterbeheer die in onze tijd steeds belangrijker is geworden. 
Tegenwoordig worden de Bosmanmolens ook ingezet om (natuur-
)gebieden die dreigen te verdrogen, weer nat te maken en te houden. 
De organisaties die natuurgebieden beheren willen dat doen met 
duurzame middelen. Een Bosmanmolen voldoet aan hun doelstellingen. 

Tegelijk met de opstelling van de Bosmanmolen is het 
spel https://waterland.openluchtmuseum.nl/ in bedrijf gegaan. Het spel 
informeert de museumbezoeker bij een rondgang door het 
museumpark langs zes poldermolens over de verschillende problemen 

van waterbeheer, de tegenstrijdige belangen die verschillende groepen 
bewoners van ons land bij waterbeheer hebben en over de technische 
principes die bij het waterbeheer met vooral windkracht, een rol spelen. 
Op enkele andere locaties onderweg komen ze situaties tegen die het 
waterbeheer in bredere context zetten. 

Groepjes van maximaal vier bezoekers doen dit spel samen bij een 
rondgang door het park met een smartphone. 
Ook is er een soloversie van dit spel dat geïnteresseerden via de 
website van huis uit via internet kunnen spelen. De speler kan laten 

zien dat zij of hij een goede waterbeheerder is door verschillende 
gebieden. 

De tonmolen, de poldermolen Noordlaren, het poldermolentje uit 
Gouda, de Bosmanmolen, het spinnenkopmolentje uit Gorredijk en de 
tjasker uit Wouterswoude. (Het molentje uit Langweer, doet vooralsnog 
(14 augustus 2017) niet mee. Het staat immers nog niet opgesteld op 
zijn nieuwe plek in de sloot nabij de boerderij uit Beerta inmiddels 
opgesteld). De presentatie van de Bosmanmolen is mogelijk gemaakt 
door Bosman Watermanagement en Rijkswaterstaat. 

 
Een Bosmanmolen 

In het blauwgraslandgebied in de Grote weide staat sinds 1 augustus 
2017 een Bosmanmolen opgesteld. Het is exemplaar van de metalen 
weidemolen die in elk laag gelegen weidegebied van Lobith tot Hoek 
van Holland en van Cadzand tot Texel te vinden is. Achteloos ga je er 
aan voorbij. Onopvallende stoffering van het landschap, 
vanzelfsprekend, elementair van constructie, geen opsmuk. Esthetisch 
genoegen ? 
Ja ook en zeker interessant als je het verhaal van de Bosmanmolens 

kent. 
Een Bosmanmolentje 'in het wild'    1948 Drie Bosmanmolentjes op 
torens van verschillende hoogte op het fabrieksterrein van Bosman. 
Bastiaan (Bas) Bosman is in 1929 smid in Piershil in de Hoeksche 
Waard, ten zuiden van Rotterdam. Hij krijgt metalen weidemolentjes 

https://waterland.openluchtmuseum.nl/


ter reparatie aangeboden en vindt er het zijne van. Al snel bedenkt hij 
zijn eigen type metalen weidemolen, maar dan steviger en bedienings- 

en onderhoudsvriendelijker dan de voorgangers. 
Eén van de kenmerken is dat Bosman voor de overbrenging van de 

draaiende beweging van de wieken naar de (centrifugaal-)pomp, de 
cardan van een T-Ford (en later van de A-Ford en de Ford V8) toepast. 
Het is een vorm van recycling, want Bosman koopt deze cardans bij de 
autosloop. Vanaf 1977 maakt Bosman de overbrengingen zelf. 
Verder ontwikkelt Bosman een vlotter die in het molentje wordt 
ingebouwd zodat de pomp in werking gaat als de waterstand te hoog 
wordt en wordt uitgeschakeld als het gewenste peil is bereikt. Het 
innovatieve molentje is een succes en in 1932 heeft Bas Bosman al 22 

molentjes verkocht. 
Bij een telling in 1946 blijken er 2000 molentjes gemaakt te zijn. Vooral 
natuurlijk in Nederland, maar ze staan ook in "België, Frankrijk, 
Noorwegen, Tanger, Brits-Indië, Indochina, Java en West-Indië". In 
1969, als het bedrijf 40 jaar bestaat zijn er inmiddels 6000 molentjes 
geplaatst en zijn ook de Filippijnen als afzetland toegevoegd. Inmiddels 
staan er ook molentjes op de Antillen, in Engeland en Schotland, 
Noord-Duitsland, Soedan en de Verenigde Staten en zelfs in China heeft 
Bosman molens geplaatst. Overigens verdient Bosman 

watermanagement nu zijn geld vooral met elektrische gemalen, 
pompen en zuiveringsinstallaties. 

 
Waarom is het Bosmanmolentje zo'n succes ? Het simpele maar 

degelijke ontwerp levert een goedkope molen op. Het molentje draait al 
met heel weinig wind. Het is een molentje waar je weinig omkijken 
naar hebt: een vlotter regelt tegenwoordig de werking en het molentje 
vraagt heel weinig onderhoud. Bovendien, maar dat geldt voor elke 
windmolen, is er geen fossiele of andere brandstof nodig voor het 
wegpompen van water. Dat is een argument dat in onze tijd belangrijk 
is: het molentje is onderhoudsarm, duurzaam en milieuvriendelijk. 
Een heel aantal van de opdrachtgevers van nu is erg gevoelig voor de 
laatste twee argumenten. Het gaat namelijk vaak om (internationale) 
natuurbeheerders die, o, hoe veranderen de ideeën in de loop van de 
tijd, hun gebied niet droog willen malen, maar juist nat willen maken of 
houden. 

Maar ook als je het molentje de traditionele functie geeft om een 
gebied droog te maken dan speelt tegenwoordig duurzaamheid een 
belangrijke rol en heeft een pomp die , zoals de Bosmanmolen zonder 

fossiele brandstoffen werkt, een streepje voor. Rijkswaterstaat, die de 
Noordwaard onder Dordrecht heeft ingericht als overloopgebied in 
verband met 'Ruimte voor de rivier', heeft maatregelen getroffen om na 
een geplande overstroming dit gebied weer droog te krijgen. Wat is er 



in een polder die buiten de bewoonde wereld ligt, praktischer dan het 
plaatsen van 26 Bosmanmolens op 17 locaties. 

Dit prachtige verhaal van een bijna 90 jaar oud molentje dat altijd 
nieuw blijft, zal een prachtige aanvulling zijn op 'Nederland en het 
water' en trekt, mede door alle innovaties, het verhaal naar onze tijd 
door.  Het bestuur van de Polder Sliedrecht laat in 1942 zes 
Bosmanmolentjes op rij plaatsen. De molentjes die 200 m3 water per 
uur uitmalen, vervangen het dieselgemaal dat door gebrek aan diesel 
(oorlog) niet meer draait. 

Een Bosmanmolentje wordt geplaatst op een betonnen 
funderingsblok dat op de bodem van een watergang gezet wordt. Het 
blok vormt de scheiding tussen het deel van de watergang met lager 

water en het deel met hoger water. De centrifugaalpomp van de molen 
voert door zijn draaiende beweging het water op van laag naar hoog. 
Een terugslagklep zorgt ervoor dat het water niet terugstroomt van 
hoog naar laag. De draaiende beweging van de pomp wordt bereikt 
door de draaiing van een as die van boven, vanaf de hoogte van het 
wiekenkruis, loodrecht naar beneden loopt tot aan de plaats in het 
funderingsblok waar hij op de pomp bevestigd is. Deze as wordt 
afgeschermd door de constructie van het metalen 'torentje' op de kop 
waarvan de overbrenging tussen het wiekenkruis en de as (in de 

versies tot 1977 dus de auto-cardan) geplaatst is. 
Het molentje in ons museum is een halfautomatisch molentje. Dat 

betekent dat hij zich automatisch op de wind draait door middel van het 
staartblad als windvaan. Hij moet echter handmatig in en uit de wind 
worden gezet door deze vaan met de hand een kwart slag te draaien, 
tot hij plat ligt en geen wind meer vangt. 
Latere molentjes werken geheel automatisch: een vlotter houdt het 
waterpeil in de sloot in de gaten. Is de waterstand op het gewenste 
peil, dan manoeuvreert een hulp- of bijvaan, die haaks op de 
hoofdvaan staat, het wiekenkruis uit de wind. Is de waterstand in de 
leeg te malen sloot te laag, dan gaat de molen op signaal van de vlotter 
en met hulp van de hulpvaan weer 'in het werk'. 
Onze halfautomatische molen met enkele windvaan windvaan,  de 
automatische molen met dubbele. 

 
Ca. 2004 heeft de nieuwe directie van Bosman watermanagement 

overwogen te stoppen met de productie van het molentje. Er was 
nauwelijks meer vraag naar. Als er nog een molentje werd gebouwd, 
dan gebeurde dit vanaf een oude blauwdruk. Betrokken medewerkers 

van Bosman, die verknocht waren aan dit molentje hebben toen echter 
de blauwdrukken van het molentje gedigitaliseerd zodat de ontwerpen 
op eigentijdse manier konden worden aangepast. Er zijn enkele 
aanpassingen aan het ontwerp gedaan. En vervolgens bleek de vraag 
naar het molentje (o.a. vanwege de mogelijkheden in het duurzaam 



natuurbeheer) weer aan te trekken. In 2014 levert Bosman gemiddeld 
1 molentje per maand. 

Het Bosmanmolentje in het Nederlands Openluchtmuseum is een 
rekwisiet ten behoeve van de presentatie en hoort dus niet tot de 
museale collectie. Het molentje is samengesteld uit onderdelen van 
oude molentjes aangevuld met nieuwe. We benoemen het molentje 
daarom als het Bosmanmolentje en geven geen verdere 
plaatsaanduiding. De hoofdmoot aan onderdelen komt van een 
molentje dat gedraaid heeft in de buurt van de eendenkooi van 
Renesse op Schouwen Duiveland in Zeeland. De eigenaar van die 
eendenkooi liet rond de Tweede Wereldoorlog een Bosmanmolentje 
plaatsen om, en daarmee komen we bij de functie die de molentjes in 

onze tijd vaak krijgen, het natuurgebied rondom de eendenkooi nat te 
houden. Door verbeterde bemaling van de Oosteren Banpolder waarin 
de eendenkooi ligt, kwam het gebied geregeld droog te staan. De 
Bosmanmolen moest dan het waterniveau weer op peil brengen. 

In 2008, toen in navolging van de introductie van de Canon van 
Nederland een publieksverkiezing is uitgeschreven voor de Canon der 
Provinciën - is de Bosmanmolen in het Nederlands Openluchtmuseum 
uitgeroepen tot het 'provinciaal historisch hoogtepunt' van de provincie 
Zuid Holland. 

Dichter Robert Anker heeft in 1983 de Bosmanmolen vereeuwigd in een 
gedicht. Beeldend kunstenares Jane Leeuwenburgh heeft in 1988 en in 
2002 door bijzondere ingrepen een werkende Bosmanmolen tot 
kunstobject veredeld. 

 

linken 
Bosmanmolens, bosman-water.nl 

 
Andere teksten website NOM 

Dorpssmid Bas Bosman ontwikkelt in 1929 een weidemolentje dat 
stevig, makkelijk te bedienen en onderhoudsvriendelijk is. Zijn 
molentje om de waterstand in laaggelegen percelen land gemakkelijk te 
regelen, heet tegenwoordig een Bosmanmolen. Het ontwerp van 
Bosman is een blijvertje, niet alleen om land droog te malen, maar 
tegenwoordig ook vaak om in binnen- en buitenland natte 
natuurgebieden nat te laten blijven. De omgekeerde wereld want de 
Bosmanmolen pompt dan water in het gebied in plaats van eruit. 
Omdat de Bosmanmolen werkt op windkracht en weinig bediening en 

onderhoud vergt, is het duurzaam en economisch in gebruik, al bijna 
90 jaar. 

 

In de Grote weide van het Nederlands Openluchtmuseum staat sinds 
1 augustus 2017 een Bosmanmolen opgesteld. Dergelijke metalen 

https://bosman-water.nl/producten/pompinstallaties/b4-windwatermolen/


weidemolens zijn in elk laaggelegen weidegebied in Nederland te 
vinden. Bastiaan (Bas) Bosman is in 1929 smid in Piershil in de 

Hoeksche Waard, ten zuiden van Rotterdam. Hij bedenkt zijn eigen 
type metalen weidemolen, die steviger en bedienings- en 
onderhoudsvriendelijker is dan zijn voorgangers. Een Bosmanmolentje 
wordt geplaatst op een betonnen funderingsblok dat op de bodem van 
een watergang gezet wordt. Het blok vormt de scheiding tussen het 
deel van de watergang met lager water en het deel met hoger water. 
De centrifugaalpomp van de molen voert door zijn draaiende beweging 
het water op van laag naar hoog. Een terugslagklep zorgt ervoor dat 
het water niet terugstroomt van hoog naar laag. 

 


