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Oudste uitwateringswerktuigen en poldermolens. 

De oudst bekende poldermolen in onze regio was te vinden in de 
buurt van Gent in Vlaanderen (B) en werd voor het eerst in een 
notariële acte vermeld in 1316. Daar waren ook de oudste polders 

van West-Europa, maar in Holland is de inpoldering verder 
ontwikkeld en in eerste instantie om de polders die door bedijking 
waren ontstaan droog te houden. 

Het voorgaande ging onder andere over enkele ontwikkelingen op 
het gebied van de waterbeheersing in binnenwateren die 
langzaamaan bedijkt werden en waarin de waterhuishouding 
primitief was geregeld. Daarnaast ontwikkelden zich de 
windwatermolens die een veel grotere vermogen hadden om water 
op te scheppen naar buiten een polder. Bij klepsluizen en verlaten 
ben je nog afhankelijk van de waterhoogten aan beide kanten van 

de afsluiting. Poldermolens hoefden bij hun uitwatering geen 
rekening te houden met hoogteverschillen. Als er wind was, kon er 
bemalen worden.  

Als voorlopers van windmolenbemalingen kon er drooggemalen 
worden met handmolens, tredmolens en paardenwatermolens. Dat 
de capaciteit van windmolens superieur was ten opzichte van 
paardenwatermolens noteert Leeghwater als hij in 1629 het door de 
Spanjaarden onderwater gezette gebied bij ’s Hertogenbosch voor 
prins Frederik Hendrik droogmaalt.  

Rijpermolengang Beemster 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoosmolen
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Hij heeft geen beschikking over Hollandse poldermolens, maar 

wel over twee wipmolens voor als het waaide en 23 tonmolens 
(link) (waarschijnlijk ingesloten vijzels) met paarden. Hij had 
uitgerekend dat er 75 tonmolens nodig zouden zijn geweest om 
dezelfde hoeveelheid water op te werken als één wipmolen. 

Poldermolens zijn geen watermolens maar windmolens. Ze 
worden immers door de wind aangedreven en het water kan zowel 
door een scheprad als door een vijzel opgewerkt worden. 
Watermolens zijn molens die met behulp van een scheprad door 
water worden aangedreven. Overigens werd er vroeger vaak 
gesproken over windwatermolens als het om een poldermolen ging. 

  

 
In de afbeelding hierboven staan voorbeelden van ‘wateropschepwerktuigen’.  

De afbeelding van deze gravure staat in het boek van A. Freitag in zijn Architectura 

Militaris Nova et aucta uit 1630. Klik hier om naar de betreffende gravure het boek te 

gaan. 

 

− 197 t/m 182 een tonmolen. 

− 183 een paardenwatermolen 

− 184 en 185 hoosvaten,  

 hoosscheppen 

−  

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17571
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11053753?page=366,367
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Ook is niet elke windwatermolen een poldermolen. Zo gebruikten 

bijvoorbeeld Delft en Leiden windwatermolens om het water in de 
grachten te verversen (vuilwatermolens) en waren de Zes Wielen 
ten noorden van Alkmaar strijkmolens die het waterniveau in de 
polder en de boezem op peil hielden. Paardenmolens zullen dus 
kleine polders bemalen hebben. Zo ongeveer in de tweede helft van 
de 16e eeuw worden paardenmolens steeds vaker vervangen door 
windmolens, alhoewel bijvoorbeeld twee kleine polders bij Woerden 
tot in de tweede helft van de 18e eeuw door paardenmolens 
ontwaterd werden. Zeer kleine poldertjes zullen, naast het 
afwateren via sluisjes, misschien al ook met hoosvaten 
drooggehouden zijn. 

Voor de kleinere bemalingen van bijvoorbeeld nat land, zullen 
paardenwatermolens en soms de eerder genoemde handschep-
molens en soms tredmolens gebruikt zijn. Oude windwatermolens / 
poldermolens komen in onze omgeving al in de 15e eeuw voor. Zo 
gaf de Delflandse edelman Philips de Blote in 1413 opdracht tot het 
ombouwen van zijn korenmolen tot poldermolen. Deze stond in de 
Kerkpolder bij Schipluiden. 

In het Hollands Noorderkwartier verscheen de eerste wipmolen 
om te ontwateren rond 1407/1408 bij Alkmaar. Deze molen was 
gebouwd door Floris van Alkemade en Jan Grietensoen. Floris was 

een belangrijke ridder in het graafschap Holland en Jan was 
burgemeester en schepen van Leiden.  

Een dam leggen, al dan niet met een sluis of duiker, had het 
voordeel dat een water werd afgesloten voor de overlast van een 
ander water, maar een bijkomend nadeel was ook dat schepen ook 
niet meer van het ene naar het andere water konden komen. Later 
is dat opgelost door de aanleg van schutsluizen maar daarvoor 
bouwde men dan vaak een overmaat of een overtoom waarbij 
schepen over de dam werden getrokken. 

Waren het in de periode 1410 – 1436 vooral wipmolens, vanaf 

1438 komen de binnenkruiers en al snel ook de achtkantige 
binnenkruier regelmatig voor. De oudste grondzeilers als 
poldermolens waren achtkanten houten binnenkruiers die waren 
ontwikkeld uit ronde stenen torenmolens waarvan de eerste in 
1383 bij Geervliet werd gebouwd. Dit type molens was vooral te 
zwaar om op de aan te leggen dijken van de polders te bouwen. 
Torenmolens hebben al gauw aan de voet een muur van minimaal 
2½ meter. Daarnaast was het bouwen van deze torenmolens een 
kostbare aangelegenheid. 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12503
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=6969
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=7375
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De introductie van de houten poldermolens leidde tot een 

samenhangend systeem van polders en boezems. Een boezem is 
een stelsel van waterlopen en meren dat is afgesloten van de 
polders en van het buitenwater en dat als tijdelijke berging of 
afvoer van het uitgemalen water uit polders kan dienen. 

Link uitgebreidere info over boezems: joostdevree.nl 

De oudste nog bestaande 
bovenkruiende windmolen in ons 
land is de hiernaast afgebeelde 
Grafelijke korenmolen, een 
torenmolen, in Zeddam uit 
ongeveer 1441. De foto dateert uit 
1910. link 

 

Wat en welke zijn de oudste 
windwatermolens. 

De toestemmingen om een 
windwatermolen te bouwen werden 
door graven, de kerk of 
hoogheemraadschappen gegeven. 
In deze ‘consenten’ wordt meestal 

niet aangegeven om wat voor soort molen het bij de toestemming 

ging, soms staat er een korte omschrijving. Zo geeft A. Bicker 
Caarten aan dat ‘cok’ zal staan voor ‘coker’ wat duidt op een 
wipmolen. En in het voormalige archief van de polder Nieuw-
Reijerswaard wordt een van de twee molen aangeduid met ‘ronde 
molen’. Uit de daarbij behorende onderhoudsrekeningen blijkt dat 
het om een met riet bedekte houten molen gaat. In 1526 wordt aan 
de Hoogheemraden van Delfland een verzoek gedaan om de 
bestaande wipmolen te mogen vervangen voor een achtkantige 
molen.  

Bicker Caarten noemt ook dat “Op IJsselmonde mogelijk al vóór 

1422 al watermolens werden gebouwd. In authentieke stukken uit 
1438 staat dat er toen en in volgende jaren binnenkruiers werden 
gebouwd, “waarvan de kappen op ‘sciven’ (kaprollen) door middel 
van ‘wijnrepen’ (kruirepen) en ‘wintaessen ‘ (kruihaspels) konden 
worden rondgekruid. Er waren ‘haeken dear men an 
wynt’(kruikrammen). De molens waren met riet gedekt en 
waarschijnlijk veelhoekig van vorm en onbewoond.” 

Uiteindelijk komt Bicker Caarten tot enkele van de volgende 
conclusies: 

https://www.joostdevree.nl/shtmls/boezem.shtml
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=304
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=15394
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=15391
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=15391
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Eerder werd al genoemd de in 1407/’08 gebouwde 

windwatermolen bij Alkmaar waarna de Heemraden van Delfland 
naar Alkmaar gingen om een onderzoek naar die molen te doen. In 
1413 blijkt de Dijkgraaf van Delfland al een windwatermolen te 
hebben gebouwd op zijn landgoed te Schipluiden waarmee ook 
koren gemalen kon worden. Voor een molen die en kan malen en 
water kan opwerken is alleen een binnenkruier geschikt. 

Op rekeningen uit 1453 van enige polders in IJsselmonde worden 
met riet gedekte binnenkruiers genoemd.  

Omdat op een kaart van 100 jaar later van hetzelfde gebied 
vooral wipmolens staan, kan daaruit worden afgeleid dat de 
binnenkruiers aan de wipmolens vooraf zijn gegaan. 

Bicker Caarten geeft ook aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat 
in de vroegste tijden van molenbemalingen in het gebied van de 
Hoogheemraadschappen van de Krimpenerwaard, Alblasserwaard 
en Vijfheren landen vooral wipmolens bekend zijn, maar daarbuiten 
niet. Volgens hem is het heel goed mogelijk dat daar tussen de 
rivieren de wipwatermolen is ontstaan. De wipwatermolen zou zich 
vanuit het zuiden naar het noorden hebben verspreid en de 
binnenkruier van het noorden naar het zuiden  

Het Boek ‘Molens van Noord Holland’ geeft aan dat de wipmolens 
NA de achtkantige molens zouden zijn ontstaan en vooral werden 
gebruikt voor het droogmaken en drooghouden van kleinere 
gebieden en meertjes. De kleine wipmolen komt vooral voor Noord-
Holland en na de vervanging door achtkantige molens bleven ze 
nog voorkomen in de provincie. Waarom veranderen zolang het nog 
voldoet. 

. 

Ook in de database van 
verdwenen molens, 

molendatabase.org, zijn 
voorbeelden van beide soorten 

molens te vinden. Op het 
kaartfragment hiernaast zijn 

twee windwatermolens 
getekend. De rechter is een 

binnenkruier die vlak na 1464 is 
gebouwd. De linker is een 

wipmolen die in 1505 werd 

bijgeplaatst. 

 

https://d.docs.live.net/32fbe65b3779c828/NOM%20onedrive/0.0%20info%20rond%20reader%20inpolderingen/molendatabase.org
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=16874
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Overzicht van de eerste molens in het huidige Nederland. 

Een goede bron om te kijken wat voor molens er vroeger waren en 
waar die stonden is de molendatabase van vergeten molens, 
molendatabase.org. Hieronder staan, volgens de database, de oudste 
windwatermolens van Nederland en waaruit je twee zaken kunt 
concluderen: 

• de verdeling betreft west Nederland en verspreid over het huidige 
Noord- en Zuid Holland. In die tijd “Holland”. 

• van ongeveer 1410 – 1436 zijn het vooral wipmolens, maar vanaf 

1438 komen de binnenkruiers en al snel de achtkantige 
binnenkruier regelmatig voor. Beide typen komen dus al in de 
eerste helft van de 15e eeuw voor maar de grondzeilers / 
binnenkruiers zijn duidelijk begonnen in het zuiden van Holland, 
met name Delfland.(1) 

Het begin van deze molendatabase ziet er qua windwatermolens / 
poldermolens als volgt uit: 

• 1407 wipmolen, Molen van Floris van Alkemade en Jan Grietensoen 
uit bij Alkmaar. link 

• 1408 type onbekend, Molen bij Huis Cronestein van Floris van 
Alkemade.Type zal waarschijnlijk hetzelfde type zijn geweest als de 
door Floris van Alkemade in 1407 bekeken molen in Alkmaar zijn 
geweest. link 

• 1410 Nieuwe Swanlasche Molen (1e), Zevenhuizen. link 
• 1411? Polder De Nesse, bovenmolen (1e), Krimpenerwaard. link 
• 1413 wipmolen polder Riederwaard, Ridderkerk. link 
• 1413 wipmolen, of eerder Kerkpolder, Kerkmolen, Schipluiden. link 
• 1434 wipmolen Spaansche- of Spangense polder (1e), Overschie, 

link 
• 1438 poldermolen grondzeiler, Riederwaard, Ridderkerk. Dit de 

eerste binnenkruier grondzeiler. link 

• 1438 wipmolen Harger Polder, Camperduin,Bergen. link 
• 1440 grondzeiler Polder Heer Oudelandsambacht, Zwijdrecht. link 
• 1440 wipmolen Bergpolder, Galgemolen (1e), Rotterdam. link 
• 1440 grondzeiler Polder Kortambacht, Zwijndrecht. link 
• 1441 wipmolen Polder Kortambacht, Zwijndrecht. link 

 
(1)Sommige data van verschillende bronnen zijn soms wat in tegenspraak, 

zoals wanneer welk type molen nu precies wanneer in welk gebied is ontstaan, 

en hoe de verspreiding is geweest. 

https://d.docs.live.net/32fbe65b3779c828/NOM%20onedrive/0.0%20info%20rond%20reader%20inpolderingen/molendatabase.org
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=6969
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12502
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8718
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5776
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8187
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12503
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17801
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8646
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=7101
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12467
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=6134
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=13069
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=13878
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• 1442 grondzeiler Blommerdijkschepolder, Rotterdam. link 

• 1442 grondzeiler Polder Groote Lindt en Kleine Lindt, Zwijndrecht. 
link 

• 1443 of eerder, grondzeiler Tedingerbroekpolder, Voorburg. link 
• 1444 wipmolen, Utrecht, link 
• 1445 poldermolen achtkantige binnenkruier, Oude Lierpolder, Oude 

Liermolen (1e) De Lier, link 

Hieronder wat informatie, gezocht op alle molentypen zoekt vanaf het 
jaar 1000. Een paar voorbeelden. Voor meer informatie, met name 
over geschiedkundige kaders, zie de linken. Met name omdat over de 
eerste molenontwikkelingen eigenlijk niet echt veel bekend is. 

• 1000 ca waterkorenmolen met onderslagrad, Bronneger Drenthe. 
link 

• 1040 of eerder, waterkorenmolen met onderslagrad, Westerveld 
Drenthe, link 

• 1040 of eerder, roskorenmolen Assen, link 
• 1095, watermolen met onderslagrad, Woensdrecht. link 
• 1099<, watermolen met onderslagrad, koren en mout, Maastricht. 

link 
• 1100 ca watermolen met onderslagrad, koren en olie, Watermolen 

van Escharen, Grave, link 
• 1140 of eerder, Stipdonksche Watermolen, watermolen met 

middenslagrad, koren-, olie- en pelmolen (gerst tot gort later rijst). 
link 

• 1200< De Horst (1e voorganger) standard korenmolen, Doorn. link 
• 1221 of eerder, standerd korenmolen, tussen Hoek en Terneuzen. 

link 
• 1222 Molen van Herten 1e, Roermond, link 
• 1230 of eerder standerdmolen, Korenmolen van Naaldwijk. link 
• 1399 standerdmolen Molen van Sint Laurens, Middelburg. link 
• 1438 of eerder, standerd korenmolen, Dordrecht. link 
• 1438 standerdmolen, Middelburg. link 
• 1502 grondzeiler korenmolen, Ootmarsum. link, met afbeelding 
• 1540, grondzeiler korenmolen, aan de Bomhaven, Dordrecht. link 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12476
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12330
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=14921
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=14772
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8653
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5052
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5041
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5055
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=15033
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=928
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12716
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12357
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=6557
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=15390
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12951
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=15885
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=14999
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3082
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17479
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12633
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5545
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Een volledig beeld tot 1540 geeft dit lijstje niet. Als je zoekt op 

standerdmolens gebouwd tot 1550, dus geen jaartal invoert, dan 
verschijnen er heel veel standerdmolens die bijvoorbeeld in de 16e zijn 
verplaatst of verdwenen, maar waarvan geen bouwjaar bekend is. 
Honderden standerdmolens zijn al gebouwd in de 13e – 15e eeuw. 

Duidelijk is wel dat de grondzeilers als korenmolens of poldermolens 
al in de 15e eeuw bestonden! Opm. Alhoewel op standaardmolens de 
zeilen ook vanaf de grond worden voorgelegd, zijn het geen 
grondzeilers. 

 

Poldermolens 

De aandacht gaat bij 
poldermolens vaak uit naar de 
molens in het Hollands 
Noorderkwartier, maar in Zuid 
Holland kwamen ook veel 
windwatermolens voor.  

Nederland stond vol met 
molens. Op het hoogtepunt zo’n 
9000. Als je op het kaartje klikt 
kun je inzoomen op alle delen 

van Nederland en de molens 
bekijken. Groene molens zijn nog 
bestaande, rode zijn verdwenen 
en de blauwe zijn restanten.  

Op het kaartje hieronder het 
Openluchtmuseum. De rode 
molens zijn de eertijds 
verplaatste boktjasker en de 
spinnekop. (inzoomen op de 
molenkaart). 

De droogmakerijen 

gebruikten de wipmolens 
vaak voor het droogmaken 
van een gebied, maar voor 
de meren waren die te klein. 
Toch komen er al ruim voor 
1555 achtkantige houten 
bovenkruiers voor. Op 
afbeelding op de volgende 
pagina staat een voorbeeld 

https://www.allemolenskaart.nl/
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van rond 1555. Een uitsnede van een werk van Jacob van Deventer 

van de polder Grootslag ten Noorden van Enkhuizen. Deze molens 
lozen hun water op de Zuiderzee. Opgemerkt moet nog worden dat 
het plaatsen van molens, hoeveel, waar en wie wat betaalde en 
zeggenschap had, vaak veel voeten in de aarde had. Lees hier wat 
meer over in deze link over molens in en rond Enkhuizen. Ook kun 
je hierover meer vinden op molendatabase.org als je zoekt op 
Grootslag. Maar… je kunt overal op zoeken. De molendatabase.org 
is een database met verdwenen molens. Molendatabase.nl is een 
database van alle nog bestaande molens. 

. 

Het noorden is rechts. 

link naar hele originele afbeelding. 

Hierboven een deel van een werk van Jacob 
van Deventer ongeveer 1555 van de polder 

Het Grootslag ten noorden van Alkmaar.  

Soms geven afbeeldingen informatie over molens en hun ligging, 
maar is dat altijd helemaal nauwkeurig genoeg? Meer informatie 
wordt vaak gegeven door geschreven bronnen zoals akten om een 
molen te mogen oprichten waarvoor in principe toestemming van 
het bevoegd gezag (hoogheemraadschap), klooster of een graaf 
nodig is. Ook oude rekeningen geven veel informatie. Van de 

oudere molens waar geen afbeeldingen van zijn blijkt ook in de 
akten geen types genoemd te worden. Men heeft het dan over een 
molen voor het ontwateren, een windwatermolen of opwerken van 
polderwater. 

 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1702
https://d.docs.live.net/32fbe65b3779c828/NOM%20onedrive/0.0%20info%20rond%20reader%20inpolderingen/molendatabase.org
https://d.docs.live.net/32fbe65b3779c828/NOM%20onedrive/0.0%20info%20rond%20reader%20inpolderingen/Molendatabase.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Jacob_van_Deventer_Enkhuizen_1558-1560.jpg
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De situatie aan de oostkant van Delft rond begin 17e eeuw 

 
Afgebeeld zijn de Vrijenbanse molen,(midden boven), de Tweemolentjesvaart met de 

Nootdorpse molen en de Oude Nootdorpse molen en de Duyvelsgatmolen (linksonder, 
vuilwatermolen). Tussen de Nootdorpse molens ligt een overhaal of overtoom en 

onder de bovenste molen lijkt een sluizencomplexje te liggen. link kaart. 

 

Getrapte bemaling. 

Bij een getrapte bemaling is er een molengang gebouwd. 
Meerdere molens achter elkaar die 
het water steeds een stukje hoger 
opwerkten tot in de boezem of de 
rivier waarin geloosd werd. 

Willekeurig wat zoekend blijkt 
bijvoorbeeld in 1599 er bij Lopik 
een getrapte bemaling toegepast 
van molens om het water van de 
achterliggende polder op de Lek op 
te werken. Twee aparte 
poldermolens werkten het water op 
naar een gezamenlijke boezem en 
van daar via de Voormolen op de 
Lek geloosd. Optimaal ging dit niet.  

Molenviergang bij Zevenhuizen 

link. 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=03525+d
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=03525+b
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=03525+c
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=11225
https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/detail.php?nav_id=0-2&index=27&imgid=140516574&id=40997166
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=06501+d
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
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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Ook bij het inpolderen van o.a. de Beemster en de Schermer 

werd gebruik gemaakt van getrapte bemaling omdat de meren diep 
waren en de opwerkhoogte van de molens beperkt. Bij de Schermer 
bestonden de molengangen uit groepjes molens, zodat bij de uitval 
van één molen in de gang de bemaling toch door kon gaan. 

Nog bestaande molengangen zijn  

• Leidschendam 

• De molenviergang bij Aarlanderveen 

• De molengang bij Schermerhorn 

• De Molenviergang bij Zevenhuizen 

• Kinderdijkse molens 

 

De molenviergang in Aarlanderveen is uniek in de wereld omdat het 
de nog enige werkende molengang is die het Aarlanderveen 
bemaalt en het overtollige water opwerkt naar de Oude Rijn. Video 
Aarlanderveense molenviergang. 

 

Archieven.nl. 
“De oudste vermelding die in ons archief aanwezig is zit in 1.1.1, 14, op fol. 121v, 

voor de stichting van een windwatermolen in de Haarlemmerliede in 1456. Dit 
inventarisnummer is digitaal beschikbaar via de deze link: . Het gaat om de volgende 

passage op de linker helft van afbeelding 126:” 

 

Transscriptie: 
‘Opte selve tijt wort die van Haerlemmerliede geconsteert, dat sij een watermolen 

setten mogen binnen hare polder daerinne tot [een heemrade wederseggen]’. 

Deze link gaat naar de mogelijke molen. 

 

Wipwatermolen. 

Standardmolens kwamen als korenmolens vanaf de 15e eeuw 
voor en die hebben als voorbeeld gediend voor de wipmolen. De 
standerdmolen was immer niet geschikt om een verbinding met een 
waterrad te maken. De onderkant van de koningsspil eindigt in het 
huis boven de standerd en niet onder het huis.  

De basis voor een standerdmolen is de standerd waar het hele 
huis op staat en draait. Bij de wipmolen staat het bovenhuis op de 
totale wandencontructie van het ondertoren. Daardoor is er in het 

https://www.google.com/maps/place/52%C2%B004'42.2%22N+4%C2%B025'14.2%22E/@52.0784033,4.4184153,441m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xfce553f15f2c19d0!8m2!3d52.0784!4d4.420604
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderdijkse_molens
https://molenviergangaarlanderveen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-yG6jxhV1IA
https://www.youtube.com/watch?v=-yG6jxhV1IA
https://proxy.archieven.nl/0/6E9DF2E28E434604AA2F793EF7597B19
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=8438
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midden ruimte om de koningsspil tot onderin de molen te laten 
komen om het waterrad in beweging te kunnen zetten.  

Bij de wipmolen werd het bovenhuis verkleind omdat de 
benodigde constructie bovenin geen groot huis behoefde. Onder het 
bovenhuis stond de ondertoren waar het onderste deel van de 
constructie zat. 

 

 
 

De boven- wiekenas zet met het bovenwiel, via het bovenrondsel 
aan de koningsspil, de koningsspil aan het draaien. De standerd 
van de standardmolen is vervangen door een koker van boven naar 
beneden waar de koningsspil in kan draaien. Onderaan de 
koningsspil zit het onderrondsel vast dat het waterwiel laat draaien, 
waardoor de wateras met daaraan het waterrad gaat draaien. 
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Een voorbeeld van een wipmolen is de 

Zandwijkse molen in Almkerk. 

x 

 

Bouw en werking van een wipmolen, animatie.deel 1, deel 2, deel 3 

 

Om uiteindelijk te kunnen beginnen met de Beemster waren twee 
belangrijke zaken nodig, geld en goede molens. De achtkantige 
bovenkruiende molens waren bekend en konden gebouwd worden. 
Wipmolens waren te klein en torenmolens te zwaar om op 
ringdijken gebouwd te kunnen worden. 

Zo is bekend dat Jan Adriaansz. Leeghwater rond 1600 in 
Alkmaar naar een achtkantige oliemolen ging kijken en er in 1604 
zelf bij Graft-de Rijp een bouwde met stampers. In tegenstelling tot 
wat je soms leest, is hij dus niet de bedenker van de achtkantige 
bovenkruiende poldermolen zoals die bij de Beemster is gebouwd. 
Wel was hij een kundig molenbouwer. 

https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=495
https://www.youtube.com/watch?v=f4TMPcykBb8
https://www.youtube.com/watch?v=f4TMPcykBb8
https://www.youtube.com/watch?v=ujyvm2pIkBI
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 Zonder windmolens zou ons land 

er nu heel anders hebben 
uitgezien, want zonder windmolens 
zou Nederland destijds niet 
bemalen en ‘droog’ gehouden 
kunnen worden. Begin 17e eeuw 
dreigen veel meren in vooral 
Noord-Holland, steeds meer één 
grote binnenzee te worden die 
waarschijnlijk niet meer 
beheersbaar zou zijn en veel 
omliggend land zou doen 

verzwelgen. Ze zijn dus van 
essentieel belang geweest voor 
meer land en de veiligheid van dat 
land.  

Nog een voorbeeld van zo’n 
wipmolen is de hiernaast 
afgebeelde Uitwijkse molen met 
veel detailfoto’s van o.a. het grote 
buitenrad in de link naar de 
molendatabase.nl. 

Aan de ene kant hebben de Hollanders veel land gewonnen, maar 
aan de andere kant hebben ze heel veel oppervlaktewater 
gecreëerd door veenontginningen en door turf af te graven. 
Hierdoor zijn veel meren ontstaan. Denk aan de Beulakker Wijde, 
de Vinkeveense, Nieuwkoopse en Loosdrechtse plassen, alsook de 
vele sloten die ontstaan zijn door de turfwinning.  

 

De eerste watermolens in de 16e en 17e eeuw waren wipmolens 
die ontwikkeld waren vanuit de reeds bestaande standerdmolens 
(allemaal korenmolens) en met een waterrad waren uitgerust. De 
vijzel voor poldermolens werd pas in 1634 uitgevonden.  

 

De wipmolen staat op de wanden van de 

ondertoren met een koker in het midden, 
waardoor de koningsspil tot onderin de 

molen kan komen om het waterrad aan te 

drijven die het water opschept. 

De standerdmolen staat op de standerd 

in het midden en draagt het hele huis. De 
koningspil komt niet verder dan de 

maalzolder waar de stenen maalstenen 

worden aangedreven. 

 

 
-.-.-.-.- 

https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=494
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wipmolen

