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3.04 Aanbrengertje, Langweer, Friesland 

  

 

Inleiding 

Dit van oorsprong Zaanse weidemolentje is een 

ontwateringmolentje om kleinere polders en 

weidegebieden droog te houden. De molentjes 

pompen water uit de lager gelegen sloten naar 

hogere sloten. Oorspronkelijk komen deze 

molentjes voor in Noord- en Zuid-Holland. Het 

molentje dateert van ongeveer 1900, is in 1963 

aangekocht, maar pas in 1989 opgebouwd en staat 

tegenwoordig naast boerderij Kloostergare uit Beerta. Dit is een vergelijkbaar 

molentje als 2.04 het aanbrengertje uit Gouda dat naast de scheepswerf aan 

de vijver staat. 

Het voordeel van deze zelfkruiende molentjes is dat ze weinig bediening nodig 

hebben. Ze draaien zichzelf met de wieken op de wind. Het zijn molentjes die 

geen groot vermogen hebben. 

Vertelpunten 

- Weidemolentje om polder of weidegebied droog te houden 

- Zelfkruiend 

- Houten borden in plaats van zeilen 

- Aangedreven door wieken 

- Onderin een horizontaal schoepenrad dat water opslaat naar een hoger 

gelegen water 

- Noord- en Zuid-Holland waar deze oorspronkelijk ook vandaan komt. 

- ’s Winters vaak afgebroken en opgeslagen 

- Zie ook aanbrengertje uit Gouda 2.04 naast de scheepswerf 

Basisinformatie presentatie 

Dit soort molen werd in 1842 voor het eerst in de Zaanstreek toegepast aan de 

Zaan. Met de grote staart kan het zichzelf op de wind zetten (zelfkruier). Het 

gaande werk is uiterst eenvoudig geconstrueerd: het centrifugaalpompje 

bevindt zich onder water en wordt aangedreven door de wieken. Hierdoor 

Molentje ter plekke. 
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stroomt er water in dat door de ronddraaiende 

schoepen (waaier of roerom) met kracht naar 

buiten geslingerd wordt. Daarna vloeit het weg 

via een uitloop in het pomphuis. De wachtklep 

verhindert het terugvloeien. 

Ter plaatse moest het molentje het waterpeil 

van de sloot op een zodanig niveau houden, dat 

het aangrenzende bouw- en weiland bruikbaar 

bleef. De wieklengte -/- het gevlucht van een 

dergelijk zelfkruiertje kan 3 tot 5 meter 

bedragen, afhankelijk van de situatie. Bij de 

meeste weidemolentjes kunnen er houten 

borden op de hekwerken geplaatst worden om 

bij weinig wind meer wind te vangen. De 

bediening is minimaal. 's Winters worden de 

verplaatsbare en uitneembare molentjes vaak 

gedemonteerd en opgeslagen. 

Verdieping 

Volgens de overlevering is het molentje in de Eerste Wereldoorlog verplaatst 

van de Wormer (Noord-Holland) naar Friesland. 

Dit soort molentjes stond in Zuidwest Friesland bekend als `Hollánsk 

Moontsje’: een Hollands molentje. 

Water wordt verplaatst door een houten centrifugaalpomp, aangedreven door 

de wieken. Het molentje zet zichzelf steeds op de wind kan zetten door de 

grote staart. Het werd gebruikt voor de ontwatering van een weidegebiedje bij 

Langweer, in het merengebied van Zuidwest Friesland.  

De windvaan 

Aan de achterkant van de  bovenkast zit de windvaan 

die er voor zorgt dat het molentje zichzelf op de wind 

kan zetten. Het is immers een zelfkruiende molen. De 

wieken van een molen draaien van binnenuit gezien 

rechtsom en hebben altijd de neiging om naar 

‘ruimend’ te kruien. Van binnenuit gezien dus 

rechtsom.  

Doordat de windvaan links van het midden aan de 

bovenkast bevestigd is wordt ruimend (rechtsom) 

kruien tegengegaan. 

Water ophalen 

Deze molentjes worden niet alleen gebruikt voor het 

ontwateren van gebieden, maar soms ook om juist water in gebieden te 

brengen waar meer water nodig is. In het natuurgebied de Waardenburg op 

Texel worden de molentjes gebruikt om water vanuit een sloot het gebied in te 

werken om dat voldoende drassig te houden. 

Linken 

- Texelse weidemolen van Natuurmonumenten, link 

- Molendatabase.nl, link 

Een schoepenrad van een 

weidemolentje. 

https://www.youtube.com/watch?v=YBKA74XTvY4
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1161
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Afbeeldingen 

 

Principe van de bouw van een weidemolentje of aanbrengertje met een 

schoepenrad, waaier, waaierpomp of roerom. 
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Opengewerkt model van twee weidemolens, algemeen type en uitzonderings- 

type. Origineel in kleurpotlood tekening. Op achtergrond een landschap. 

Links het schoepenrad met afgenomen deksel. 

- Begindatum vervaardiging:1948 

- Object type: Constructietekeningen en kaarten 

- Naam van vervaardiger: Sipman, Anton 

- Bron: beeldbank.zaanschemolen.nl, link 

https://beeldbank.zaanschemolen.nl/beelden/detail/5c600d00-29f3-11e5-9341-dff437bb072a/media/1b17d9f5-9f8a-e01d-5f40-4f9a9c4ad54b?mode=detail&view=horizontal&q=weidemolen&rows=1&page=50
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Het aanbrengertje naast boerderij Kloostergare uit Beerta. 


