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Leeghwater, Jan Adreansz. 

Dat is zo’n beetje de situatie als in 
1575 Jan Adriaanszoon wordt geboren 
in De Rijp als zoon van Adriaan 
Symonszoon, een eenvoudige 
timmerman en molenmaker. De oma 
van Jan aan vaders zijde is de zuster 
van de abt van het klooster van 
Egmond. Jan gaat daar blijkbaar 
regelmatig heen en onderzoek daar 
het klokkenspel van het klooster met 

welke kennis hij later in 1617 zal 
gebruiken voor het ontwerp van het carillon voor de Zuiderkerk in 
Amsterdam. Jan is in 1594 getrouwd met Aaltje Willems, met wie 
hij drie kinderen kreeg. Verder is Jan onder andere betrokken bij 
het bouwen van de eerste houten sluis in De Rijp zodat er een 
verbinding komt met de Beemster. Ongeveer 30 jaar later bouwen 
zijn vader en hij een stenen sluis als vervanging voor de houten 
sluis. Jan schijnt een eenling te zijn met een fascinatie voor 
molens. In eerste instantie doet hij reparaties en vervolgens gaat 
hij er ook verbeteringen in aanbrengen. En tot slot gaat hij ook zelf 

Rijpermolengang Beemster 

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20060324:newsml_946831cc07c79c1ef9558523e65beec6
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een oliemolen bouwen in De Rijp. Hij heeft contact met andere 

molenbouwers uit de buurt onder andere met Cornelis 
Corneliszoon, de molenbouwer uit Uitgeest die de uitvinder is van 
de krukas en de bijbehorende houtzaagmolen, maar bedacht ook 
de mogelijkheid van een windoliemolen met kantstenen, de 
windoliemolen.  

In 1607 wordt Jan Adriaanszoon wel uitgenodigd om een 
molenontwerp voor de Beemster in te dienen, maar de keuze valt 
dan niet op hem. Plannen voor de Beemster zijn niet nieuw, maar 
een groep van rijke Amsterdamse kooplieden, burgemeesters, enz. 
en de broer van Johan van Oldenbarnevelt, pakken het plan 
opnieuw op en willen de Beemster droogleggen voor puur financieel 
gewin. Er wordt een compagnie opgericht waarin rechten en 
plichten van de deelnemers worden vastgelegd. Bij het onderdeel 
over de Beemster wordt hier uitvoeriger bij stilgestaan. De rol van 
Jan Adriaanszoon is op dat moment beperkter dan soms wordt 
gesuggereerd. Dit komt met name omdat hij veel over zichzelf 
heeft geschreven in de 'kleine Chronycke' en zichzelf waarschijnlijk 
een grotere rol heeft toebedacht dan dat in werkelijkheid het geval 
was. In 1607 bouwde Jan Adriaanszoon in De Rijp zijn eerste 
bovenkruieroliewindmolen. Leegwater schrijft in zijn Een kleyn 
chronykje (1649) zelf het volgende: 
'Mij mag gedenken datter niet één agtkante olymolen met stampers 
in Hollant en was. Waarvan ik Jan Adriaansz. Leegwater na datum 
vandien d'eerste agtkante olymolen met stampers tegen Rijp en 
Graft voor mijzelven getimmert en gemaakt heb. Die nu nog 
tegenwoordig gangbaar is en omtrent 45 jaren gegaan heeft. 
Waarvan nu naderhant een groot getal van zodanige olymolens in 
Noord Holland gekomen zijn: als in De Rijp, Wormer, Jhisp, 
Wormerveer, Saandijk en andere plaatsen meer: voornamelijk op 
Saardam.'” Vreemd dat hij een molen met stampers bouwde terwijl 
de oliemolen met kantstenen van Cornelis Corneliszoon ook bij Jan 
Adriaanszoon al bekend was. 

Voor de Beemster wordt Jan Adriaanszoon aangesteld als 
'opziener'. Via zijn vriend en landmeter Pieter Cornelis Cort wordt 
hij namens De Rijp aangesteld als een van de adviseurs van de 
bedijkers. Nu mag hij wel een molen bouwen, ziet toe op de 
werkzaamheden van de inpoldering en kijkt hoe de getrapte 
bemaling, een uitvinding van Simon Stevin, het best gerealiseerd 
kan worden. 

Vanaf nu is Jan Adriaanszoon bezig zijn ambities waar te maken 
en werkt hij als opziener bij het aanleggen van de dijken en 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=16165
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=16165
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bouwmeester bij molens en sluizen bij de droogleggingen van de 

Purmer, de Wormer, de Bijlmermeer, de Heerhugowaard en de 
Schermer. Hij is zeker niet betrokken bij het maken van de plannen 
en de besluitvormingen. 

Door o.a. zijn relaties met de prins doet Leeghwater ook 
advieswerk in Holstein (D), La Rochelle (Fr), enkele Engelse 
kustplaatsen en bij Metz (Fr). In 1629 helpt hij prins Frederik 
Hendrik om het door de Spanjaarden ondergelopen land weer droog 
te maken. (’s Hertogebosch: link) 

Uiteindelijk was Leeghwater een veel gevraagd man als het om 
inpolderingen en andere waterwerken ging. Zijn grootste ambitie 
werd het droogleggen van de Haarlemmermeer. In 1641 

publiceerde hij zijn “Haarlemmer-meer-boeck” met een betoog over 
het droogleggen van de Haarlemmermeer. Die zal echter pas 200 
jaar later drooggelegd worden.  

Leeghwater stierf in 1650 in Amsterdam. 

Een misverstand dat je regelmatig kunt tegenkomen is dat 
Leeghwater de achtkantige bovenkruier zou hebben uitgevonden 
en dat hij de spil was rond de Beemster. Beiden zijn niet juist. 
Bovenkruiers bestonden al ruim 200 jaar en achtkantige 
bovenkruiers kwamen in west Nederland al veel eerder voor. 
Leeghwater is bij de Beemster en ook andere inpolderingen één 

van de medewerkers geweest belast met het uitzoeken van 
geschikte plekken voor de molens en de bouw ervan. De naam 
van Leegwater komt niet voor op de lijsten met financiers, 
bestuurders of beslissers.  

Wat betreft de achtkantige molens.  
Enkele voorbeelden: link 1, link 2, link 3, link 4. Een mooie 
afbeelding is de “Landkaart van de Rotte, gemaakt door Jan Jansz 
Potter 1567” met veel verschillende soorten molens. In eerste 
instantie waren de bovenkruiers binnenkruiers, maar aan het eind 
van de 16e eeuw begonnen de hanteerbaardere buitenkruiers hun 
intrede te doen. Later werden ook binnenkruiers omgebouwd naar 
buitenkruiers, maar soms ook eerst als buitenkruiers gebouwde 
molen omgebouwd naar binnenkruier. De oudste nog bestaande 
windmolen met bovenkruier in Nederland is de torenkorenmolen 
in Zeddam van omstreeks 1441. 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17571
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17571
https://www.bossche-encyclopedie.nl/straten/leeghwaterlaan.htm
https://www.dbnl.org/tekst/leeg001haer01_01/leeg001haer01_01.pdf
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=6583
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=554
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3050
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=2914
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/0/tstart/0/q/zoekterm/rotte
http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/start/0/tstart/0/q/zoekterm/rotte
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=304
https://molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=304
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De inpoldering van de Beemster. 

Voorgeschiedenis. 
Hoe is het nu allemaal zo gekomen? Om een beter beeld te krijgen 
van de bodemontwikkelingen van ‘Holland’ en met name het 
Hollands Noorderkwartier, eerst een uitgebreidere introductie 
voordat het inpolderen van de Beemster wordt besproken. 

Om een goed beeld te krijgen van de geologische ontwikkeling van 
Nederland in de afgelopen ruim 11.000 jaar, is het handig om de 
PowerPoint onder deze link te downloaden en te bekijken. Hierin 
zijn in 15 slides de geologische ontwikkelingen van Nederland 

aangegeven, waarbij het gebied van de Beemster is omkaderd. 
Deze slides lopen van 9000 v. Chr. tot 2000 na Chr.  

De ervaring leert dat mensen soms verbaasd zijn te zien en te 
lezen dat er tot ongeveer het midden van de Middeleeuwen geen 
grote meren in Noord Holland waren. Alles was veen. 

In de Powerpoint zijn met pijlen ook de globale plekken 
aangegeven waar destijds het water van Noord Holland (en een 
deel van Rijnland) in de Noordzee uitwaterde bij IJmuiden/Velsen 
en Castricum. 

Op de kaarten hieronder is het 

gebied van de huidige Beemster 
aangegeven met een geel/zwart 
kader. De rood/gele cirkel is, ter 
oriëntatie, Amsterdam. De 
dunne zwart ingetekende lijnen 
geven de huidige situatie weer. 

De meeste kaartjes zijn 
uitsneden van de al eerder 
gebruikte kaarten van het 
cultureelerfgoed.nl 

 

http://vo-leshulp.nl/nom/bestanden_readers/waarom_polderen_enz/Beemster_ontwikkeling_geologisch.pps
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Het gebied waar nu de Beemster ligt, 

bestond zo’n 11.000 jaar geleden aan 
het begin van het Holoceen (11.770 v. 
Chr. tot nu) uit een Pleistocene 
zandgebied en lager dan 16 meter NAP 
(paars) en Pleistocene zandgebieden 
(geel) van 16-0 meter NAP. De 
zeespiegel lag zo’n 35 meter lager dan 
nu en het zuidelijke deel van de 
Noordzee lag droog. Tot zo’n 8000 jaar 
geleden steeg door smeltend landijs de 

zeespiegel met gemiddeld 1 meter per eeuw, daarna minder snel en de 
laatste 4000 jaar minder dan 1 meter per 1000 jaar.  

Zo rond 5500 v. Chr. ontstaan door 
de stijgende zeespiegel wadden en 
slikken die bij eb overstromen waarbij 
sediment wordt achtergelaten. Deze 
wadden en slikken liggen voor een deel 
nog een eind buiten de huidige 
strandlijn. 

Achter de wadden en slikken ontstaan 
kwelders/schoren en riviervlakten waar 

de pioniersplanten zich kunnen 
ontwikkelen.  

 

Door het stijgen van het grondwater door kwelwater dat vanuit het 
hogere Pleistocene zand omlaag stroomt, ontstaat er aan de landkant 
vervening. Door getijden werd dit weer overstroomd en werden er 
sedimenten achtergelaten. Rond 5500 was het dal van de vorige 
afbeelding veranderd in een getijdenbekken waar meerdere rivieren en 
beekjes op uitwaterden zoals de Overijsselse vecht. Doordat de 
getijdeninvloeden minder werden door een minder snel stijgende 
zeespiegel begon het gebied langzaamaan dicht te slibben. 

 
  

https://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/holoceen
https://www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/landschappen/wadden/
https://www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/landschappen/wadden/
https://www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/landschappen/kwelders-schorren/
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/rivierlandschap
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De aanvoer van de sedimenten komt van verschillende kanten. 

 
Sedimentbronnen (extern 
aangevoerd) 

1. golven, dwarstransport 
2. Pleistoceen hoog (koppen1) 
3. rivieren 

Locale bron (ter plaatse gevormd) 

veen 

1 koppen, vooruitgeschoven landtongen die later door kusterosie zijn verdwenen. 

bron: cultureelerfgoed.nl 

  

https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2006/01/01/nationale-onderzoeksagenda-archeologie-1.0/25+Toelichting+NOAA+kaarten+vernieuwd.pdf
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 Het zeewaterniveau blijft stijgen en de 

kustlijn komt achter de huidige kustlijn te 
liggen. Het wadden- en slikkengebied 
neemt wat af en de kwelders nemen toe, 
alsook de veengebieden. 

 

 

 

 

In zo’n 1100 jaar heeft de vervening zich 

in een groot deel van Nederland doorgezet. 
Ook het gebied van de Beemster is één 
groot veengebied. De kustlijn verschuift 
steeds meer naar het westen. 

In midden Nederland is het Flevomeer, 
dat later zal uitgroeien tot Almere en nog 
later tot de Zuiderzee, bezig te ontstaan. 
De gebieden ten noorden en ten zuiden 
van het huidige IJ waterden uit op het IJ 
(paarse pijl) dat ongeveer bij Velsen in de 

Noordzee uitmondde. Aan kust beginnen o.a. bij Delfland. strandwallen en 
lage duinen te ontstaan. 

Tussen 2000 en 1900 voor Chr. ontstond 
er een grote doorbraak bij het huidige 
Castricum (blauwe pijl) die een verbinding 
ging krijgen met het IJ en de nieuwe 
afwateringsroute werd. Het oude zeegat bij 
Velsen/IJmuiden zandde dicht.  

 

 

 

 

Hierdoor ontstond de latere  
bekende ‘ganzennek’ van het IJ. 

 

 

 

 

https://www.duinbehoud.nl/strandwallen/
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Rond 500 voor Chr. wateren een groot deel van het Hollands 

Noorderkwartier, het Flevomeer (dat toen nog een gesloten meer was) en 
het IJ uit op het Oer-IJ dat bij Castricum in de Noordzee uitmondde. 

 

Voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust 
breiden de strandwallen en lage duinen en 
de strandvlakten en duinvalleien zich uit. 
De strandwallen en de duinen beschermen 
het achterliggende land behoorlijk tegen 
de zee.  

Het gebied van het Hollands 
Noorderkwartier ontwaterde tot ongeveer 
het begin van onze jaartelling vooral uit bij 
Castricum en via het IJ en het Flevomeer 
naar de Noordzee. 
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De ontwatering via 

Castricum is gesloten en het 
Hollands Noorderkwartier 
ontwaterde nu vooral via het IJ naar het Aelmere (palingmeer) dat 
inmiddels uit het Flevomeer is ontstaan. Dit houdt ook in dat eb en 
vloed hun werk doen in het ‘binnenland’ en het gebied eroderen. 
Daarnaast komen in de middeleeuwen veel zware stormen voor die 
extra belastend zijn voor de oevers van de beken, rivieren en ontstane 
meren. 

 

Om een beeld te krijgen van de veranderingen van de kust bij 

Castricum staat hieronder een serie plattegronden. Het huidige 
Castricum is overal opgelegd. 

. 

legenda 

2500 v Chr. 1500 v Chr. 1000 v Chr. 
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750 v Chr. 500 v Chr. 100 n Chr. 1000 n Chr. 

De bovenstaande uitsneden komen uit een archeologisch onderzoek 
in Castricum. Link. 

Rond het begin van de jaartelling begon de doorgang bij Castricum 
dicht te slibben waarna het water via de Dije bij Egmond ging 
uitwateren. 

 
Noordwest Nederland zoals het er in de vroege middeleeuwen 
waarschijnlijk uitzag; de huidige contouren van Noord-Holland en 
Texel zijn gestippeld weergegeven.  
Links: 1. de Zijpe; 2. het Almere; 3. het Vlie.  
Rechts: De stroomstelsels van Kennemerland en Groot-Waterland. 
1. Bamestra (hieruit ontwikkeld zich later de Beemster); 2. Rekere; 
3. Schermer; 4. Stierop; 5. Dije; 6 IJ. link 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0383.BPC12Kooiweg5-VS01/tb_NL.IMRO.0383.BPC12Kooiweg5-VS01_4.pdf
https://www.historischgenootschapbeemster.nl/wp-content/uploads/DNS001.pdf


 

Hoe komt het dat wij moeten polderen en hoe deden we dat, deel 5 - Pagina 11 van 22 

De periode 800 – 1200 was een warmere periode met meer 

voedselopbrengsten en daardoor ook een groeiende bevolking die 
gevoed moest worden. Daarvoor werden gebieden ontgonnen door 
bossen te kappen en veen te ontginnen. In Noord Holland gebeurde 
die ontginning van het veen vooral in de 11e eeuw waarbij 
ontwateringssloten werden gegraven die recht op de veenriviertjes 
lagen. De bovenste veenlagen waren van voedselarm zuur 
mosveen. De laag daaronder was voedselrijk veen dat uit de sloten 
werd opgebaggerd, samen met daaronder liggende kalkrijke klei 
(die het zure veen neutraliseerde). Die combinatie werd met mest 
vermengd en over het land uitgespreid. Op het ontwaterde en 
bemeste veen werd vee gehouden en werden tarwe, gerst, vlas en 
rogge verbouwd.  

Een van de veenriviertjes was de Bamestra waar de Beemster 
naar is vernoemd. Van hieruit werden grote delen van het Hollands 
Noorderkwartier ontgonnen. Door de ontginningen, de 
bodemdaling, de invloeden van de inmiddels ontstane Zuiderzee 
waardoor het oostelijke deel van het gebied dat daar via de Ilp en 
de Ee (Purmer Ee) op uitmonden, meegingen in de bewegingen van 
eb en vloed. Een minder bekende reden van de daling van het 
maaiveld is dat het veen aan het maaiveld droger werd en onder 
invloed van zuurstof verteerd. Een grote bijdrage aan de 
verslechtering van de situatie was dat er in de middeleeuwen veel 
zware stormen waren die grote delen 
van de veenoevers wegsloegen. Op 
sommige plekken werd daarom een 
begin gemaakt met de aanleg van 
dijken zoals de Westfriese 
Omringdijk. Na de Allerheiligenvloed 
van 1170 begon met alle bedijkingen 
in het noordoostelijke deel van het 
Hollands Noorderkwartier te 
verbinden en rond 1250 was de Westfriese Omringdijk klaar. 

Later werd er opnieuw een groot gebied ingepolderd, de Zijpe. 
Het hoogveen achter de duinen werd ontgonnen waardoor ook hier 
door inklinking het maaiveld lager kwam te liggen en dat met een 
gelijktijdige verhoging van de zeespiegel. De vele stormvloeden in 
de eerste helft van de middeleeuwen zorgen voor een zeegat . 
Inpolderingspogingen in het midden van de 16e eeuw mislukten 
maar in 1597 was de bedijking gereed en werd met de 
drooglegging begonnen. 
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De eerste bedijking van de Zijpe begon in 1550 waarna de 

bedijking regelmatig weer beschadigde, zeker bij de 
Allerheiligenvloed van 1570. De uiteindelijk in 1597 afgeronde 
bedijking was succesvol en was de eerste inpoldering van formaat. 
Men had nu ook gemerkt dat grotere meren lastig en kostbaar 
waren om in te polderen. Misschien één van de redenen dat de 
Beemster nog niet was ingepolderd. 

 

 
Kaart van Zijpe en omgeving, Reinier van Persijn, 1665 

bron: rijksmuseum.nl 

 

Inmiddels was de Bamestra uitgegroeid tot een binnenzee waardoor 
het Beemstermeer, het Purmermeer en het Wijkermeer ontstonden.  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=zijpe&p=2&ps=12&st=Objects&ii=8#/RP-P-AO-7-66,17
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Belang. 
Op het kaartje is duidelijk te zien 

dat er probleem dreigde te 
ontstaan als er niets aan de 
‘watersituatie’ zou worden 
gedaan. Opgemerkt moet worden 
dat het Beemstermeer al wel 
bedijkt was, maar dat door zware 
stormen, bijvoorbeeld in 1532, 
1566 en 1575, de dijken 
regelmatig braken en land en 

dorpen onder water kwamen te staan. De kans dat het 
Beemstermeer, het Schermeer, het Wormeer, het Purmermeer en 
wat kleine meren één geheel zouden kunnen worden met de 
Zuiderzee werd steeds groter. 

Hoewel de Beemster van belang was voor de scheepvaart en 
visserij, ging van al dat water een grote dreiging uit. Door de 
oostwaartse opwaaiing van het water bij de heersende 
westenwinden, had vooral de Zeevang, het gebied tussen de 
Beemster en de Zuiderzee, veel te lijden. De beste manier 
problemen te voorkomen was het inpolderen van het meer.  

Voor de Beemster waren er al wat kleinere meren drooggemalen, 

maar de Beemster was van een andere orde, 7000 ha. en 5 tot 9 
meter diep. Op 21 mei 1607 verleenden de Staten van Holland een 
octrooi – vergunning – voor de droogmaking van de Beemster. Er 
waren meerdere redenen om de Beemster droog te leggen. Eén van 
de belangrijkste was dat er goed geld mee kon worden verdiend. 
Met had nieuwe landbouwgrond en woonruimte nodig voor steeds 
meer mensen en gegoede Amsterdammers konden daar een huis 
bouwen buiten de stank van vooral het zomerse Amsterdam. 

 

Toestemming 

Er werd een compagnie opgericht, de Beemstercompagnie, 
die bestond vooral uit zeer vermogende en belangrijke 
Amsterdamse kooplieden en regenten die onder andere rijk 
geworden waren door de enkele jaren eerder opgerichte VOC. De 
VOC was een initiatief van Johan van Oldenbarnevelt om in de 
handel samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren. De 
aanjager voor het inpolderen van de Beemster was Dirck van Os, 
bewindvoerder van de VOC, maar ook de Rotterdamse pensionaris 
Elias van Oldenbarnevelt was deelnemer. De lijntjes van Elias naar 
zijn broer Johan van Oldenbarnevelt, de raadspensionaris van de 
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Staten-Generaal, waren kort en het is dan ook niet verwonderlijk 

dat de aanvraag van het octrooi binnen twee weken was 
goedgekeurd. Ook zal het een rol gespeeld hebben dat derden, 
zoals de gemeente Alkmaar, zich moesten neerleggen bij de 
besluiten en spelregels van de Beemstercompagnie. Maar ook 
andere politieke motieven kunnen bij deze snelle goedkeuring een 
rol gespeeld hebben.  

Het octrooi verplichtte de leden ‘contentement’ – compensatie – te 
geven aan iedereen wiens belangen door de drooglegging werden 
geschaad. De investeerders die het meer wilden droogmalen 
werden hiermee verplicht om te onderhandelen met die derde 
partijen over een passende schadevergoeding. In latere octrooien 
werd de verplichting tot contentement standaard opgenomen. Dit 
wordt wel de basis genoemd van het Nederlandse “poldermodel”, 
een op samenwerking, compromissen en consensus gerichte 
overlegcultuur. Dit deed men omdat men in het verleden met zulke, 
wel kleine, projecten slechte ervaringen had door soms jarenlange 
kostbare juridische procedures waardoor de uiteindelijke kosten 
uiteindelijk een stuk hoger waren.  

Het gebied werd in tientallen eenheden van een aantal “morgens 
(ca. 0,85ha)” verdeeld, bijvoorbeeld twintig of vijftig. Deze 
eenheden waren een soort aandelen die door investeerders gekocht 

konden worden. Je verplichtte je om naar verhouding van je 
eenheden, mee te betalen in de totale kosten, waarvan je van 
tevoren niet wist wat die zouden zijn. Zo’n onderneming als deze 
was uniek en nog nooit vertoond, dus zeer risicovol. 

Na de droogmaking werden de verschillende kavels uitgezet en 
verloot onder de ‘aandeelhouders’. De uiteindelijke kosten voor de 
drooglegging van de Beemster worden geschat op ruim 2 miljoen 
gulden. Een enorm bedrag, maar de investering schijnt een groot 
succes te zijn geweest. Het gewonnen land bleek zeer vruchtbaar.  

(Meer over voorgaande, historiek.net) 

Het inpolderen zelf. 
De Beemster was niet de eerste drooglegging, maar in die tijd 

wel de grootste. 

De aanwinning van land is al een heel oude activiteit. De oudste 
vorm is die van bedijking, d.w.z. dat een stuk land dat bij eb 
droogvalt op enig moment wordt omgeven dooreen dijk waardoor 
het ‘nieuwe land ’gebruikt kan worden voor landbouw. Dit principe 
bestond al lang voor onze jaartelling o.a. in Mesopotamië en 
Egypte. Maar niet alleen om water buiten te houden, ook om water 
binnen te houden voor waterbassins. 

https://historiek.net/beemster-poldermodel-droogmakerij/82376/
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Maar het droogleggen van de Beemster was een werk van een 

totaal andere orde. Op 14 april 1607 is er een bijeenkomst met 
15 hoge heren om een octrooi aan te vragen voor het droogleggen 
van de Beemster. Voor deze heren waaronder Dirck van Oss, een 
rijke zakenman, en Elias van Oldenbarnevelt, de broer van Johan, 
was het hele project van de inpoldering van de Beemster een 
zakelijk project. Het geheel zou door deze heren worden bekostigd 
en iedereen van de groep zou bijdragen naar rato van de 
hoeveelheid grond waarvoor eenieder van hen zich had 
ingeschrven. Ook werd bedongen dat vanuit de groep het bestuur 
van het nieuwe gebied geregeld zou worden. Dit was een staaltje 
van ondernemersdurf omdat niemand echt in kon schatten hoe het 

werk zou uitpakken. Technisch en financieel niet. Uiteindelijk doen 
er 16 heren mee. 

Er werd een ringvaart om het droog te leggen meer gelegd die in 
verbinding stond met de zee. Het zand uit de ringvaart werd aan de 
binnenzijde gebruikt om een dijk van 42 km aan te leggen. Op de 
ringdijk werden watermolens met een scheprad geplaatst die het 
water ongeveer 1 meter omhoog konden werken naar de ringvaart.  

Langs de ringvaart kwamen in 
eerste instantie 16 molens te 
staan, wat later uitgebreid tot 

26, die het water met raderen 
ongeveer 1 meter konden 
opwerken. Men begon in 1608 
met bemalen en op 19 mei 
1612 was de polder droog en 
stonden er 43 poldermolens 
waarvan het grootste deel in 
een molendriegang stonden. In 
1610 was de ringdijk nog wel 
een keer doorgebroken (zware 
storm en een slechte dijk)  

waarna men opnieuw moest 
beginnen. Een flinke financiële tegenvaller. Om de polder droog te 
houden waren er uiteindelijk 50 molens nodig en is er na de 
inpoldering nog het een en ander veranderd om optimaal te kunnen 
bemalen.  

Molens waren duur maar ook demontabel. De verbindingen zijn 
voor een groot deel te vergelijken met de bevestigingsconstructie 
bij een ankerbalkgebint met onder andere toognagels en wiggen die 
weer verwijderd kunnen worden. Veel molens die op een bepaalde 

locaties van de molens in de Beemster 

https://onh.nl/verhaal/dirck-van-oss-stamvader-voc-mentaliteit


 

Hoe komt het dat wij moeten polderen en hoe deden we dat, deel 5 - Pagina 16 van 22 

plek niet meer nodig waren verder gedemonteerd en, al dan niet 

verkocht, elders weer opgebouwd.(Meer informatie hierover, 
poldersporen.nl) 

De molens op de ringdijk waren de ringmolens. Als het water 
zover was gezakt dat deze molens geen water meer konden 
opwerken, werden er lagere molens geplaatst. De eerste molens 
werden daarmee de ‘bovenmolens’. Mocht het waterpeil in de 
nieuwe polder nog niet voldoende gezakt zijn, dan werd, indien 
nodig, nog een derde molen geplaatst. De uitvinder / bedenker van 
de molengang was Simon Stevin die daar in 1589 octrooi op had 
gekregen. Een molengang wil zeggen achter elkaar geplaatste 
molens die het water steeds wat hoger opwerken voor de volgende 
molen. Ze hoeven niet persé in een rechte lijn achter elkaar te 
liggen. (zie ook deel 4 van de reader) 

Op de beschikbare kaarten is te zien dat molengangen niet altijd 
in een rechte lijn achter elkaar dieper de polder ingingen, maar 
soms ook wat naast elkaar staan.  

 

 Als voorbeeld op de 
afbeeldingen de 
Woudermolens in een 
molengang. De Molens 1 

en 2 zijn in 1609 gebouwd 
en molen 3 in 1611. Molen 
4 is in 1632 als extra 
gebouwd om de polder nog 
beter te ontwateren en 
droog te houden. Molen 1 
was de bovenmolen en 
waterde uit op de 
ringvaart. Het water werd 
door achterliggende 

molens aangevoerd. Op 
molen-database.org → Landkaart, kun je inzoomen op het gebied van 

de Beemster en nagaan waar alle molens lagen. Op deze oude kaart kun 
je alle kavels en molens terugvinden, ook de molens die naderhand nog 
geplaatst zijn. 

 

https://www.poldersporen.nl/molens/opbouw.html#:~:text=Rond%20de%20jaarwisseling%201607%20%2D%201608,naam%20van%20de%20Hoofd%2DIngelanden.
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=08492
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01059+Z
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01059+Y
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=01059+X
https://www.allemolenskaart.nl/
https://waterlandsarchief.nl/archieven?mistart=100&mivast=131&mizig=187&miadt=131&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=gal&mizk_alle=beemster&mif4=Kaarten
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Als je een oude kaart van de Beemster ziet, dan zou je verwachten 

dat de molens op de uiteinden van de brede sloten staan, maar dat is 
niet zo. Voor de inpolderingen 
waterden de Schermer en de 
Beemster via Schardam uit 
naar de Zuiderzee. Het bij de 
inpoldering opgewerkte water 
volgde dezelfde route, vandaar 
dat aan de noordoostkant van 
de Beemster veel molens bij 
elkaar staan om dat goed voor 
elkaar te krijgen. 

 

 

 

Helaas zijn alle poldermolens uit de Beemster verdwenen. Om 
een beeld te krijgen hoe het er met molens uitzag, kun je kijken in 
de Schermer die in 1633 is drooggemalen en waar nog een 
negental poldermolens van hetzelfde type zijn gebleven en werken. 
Onderaan de pagina van de onderstaande link staat een filmpje uit 
1928 met draaiende schermermolens wat een impressie geeft van 
zoals dat er bij de Beemster ook uit zal hebben gezien. Link. 

https://www.3hzn.nl/gallerie/verdwenen-molens/
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Er zijn wel voldoende oude foto’s van de Beemstermolens. Van 

het museum In ’t Houten Huis in De Rijp kreeg 
ik een afbeelding van een schilderij van de 
Rijpermolens die precies tegenover De Rijp in 
de Beemster lagen. Deze Rijpermolens zijn in 
1887 afgebroken. 

 
 

 
Rijpermolens 1 & 2 

 
Rijpermolens 2, 3 & 4 

http://www.houtenhuis.nl/home/
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Dit is een aquarel van Willem Spaarman van de Rijper-molengang. De 

voorste molen is Rijpermolen 1. 

De molens hielpen mee met het droogmalen van de Beemster 
Het kerktorentje in de verte staat in Midden Beemster. 
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Veel molengangen begonnen als tweetraps molengang, maar werden 

later vaak uitgebreid met een derde of een vierde molen. Een 
beschrijving vind bij de Draaiordermolens, ‘traditionele’ molenviergang, 
4 molens in één lijn. 

Voorbeelden van Beemster viermolengangen die niet in één lijn 
stonden zijn de hiervoor beschreven Woudermolens en Rijpermolens. In 
Nederland is nog één molenviergang in bedrijf en dat is de 
molenviergang in Aarlanderveen, de enige in de wereld. 

 
principe van een molenviergang site molenviergang Aarlanderveen 

Na de inpoldering. 
De Beemster was op 16 mei 1612 ingepolderd, maar eind 1611 

begon men al met het uitzetten van kavels, tochtsloten 

(hoofdafvoersloten) en wegen in een Beemster die in de herfst 
weer blank stond door de vele regen. Het uitzetten van de kavels 
was een karwei waar elf landmeters aan werkten. Op 30 juli 1612 
werden de kavels verloot. Een mooie kaart van de Beemster van 
tussen 1617 en 1622 is die van Pieter van der Keere. Op de kaart 
staan alle wegen, sloten en molens van dat moment.  

Er zijn verschillende theorieën over de manier waarop de Beemster 
is ingericht. Eén daarvan zou zijn op basis van de gulden snede, 
anderen hebben het over een ideale polder. Het meest aangehaalde 
en logische is dat de bouw van dorpen, steden en ook polders 
gebaseerd waren op praktische zaken waarbij het landschap zelf 
vaak doorslaggevend was. De Beemster was bedoeld als agrarische 
gebied voor Amsterdam en ook als ruimte voor het bouwen van 
buitens. De Beemster zal vooral praktisch zijn ingericht voor het 
bewerken van het land en een efficiënte infrastructuur . 

https://www.poldersporen.nl/molens/draaioord.html
https://molenviergangaarlanderveen.nl/
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Kaart van de Beemster, Pieter van der Keere (mogelijk) / Petrus 

Kaerius, 1617 – 1622, bron: Rijksmuseum 

Vandaar dat de meeste kavels rechtshoeken zijn omdat die 
makkelijker te bewerken zijn met dus ook rechte wegen die ook 
weer goedkoper waren. De Beemster was wat we tegenwoordig 
zouden noemen een project door projectontwikkelaars uitgewerkt 
en gefinancierd door investeerders. Een citaat uit die tijd over de 
wegen: ”met de cortste linie ende de minste coste", dus minimale 
kosten, maximale winst. 

 

Vervolg. 
Na de drooglegging van de Beemster zou er volgens Leeghwater 

al een overvloedige oogst van koolzaad en graan zijn, maar de 
Beemster bleek al snel te nat voor uitgebreide akkerbouw. De 
bemaling was niet echt voldoende en de bodem van zeeklei klinkte 
ook nog eens in. Veel boeren richten hun gebied in als weidegrond 
voor vestweiderijen, boerenbedrijven die gericht waren op de 
vleesproductie. Veelal kwamen er magere ossen uit Denemarken 
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die hier vetgemest werden voor de vleesverkoop. Deze bedrijven 

waren zeer succesvol. Toen de vetweiderij terug begon te lopen, 
werd er onder andere overgegaan op kaasproductie. 

Pas na de 19e eeuw als de waterhuishouding verbeterd is en er 
betere transportmogelijkheden komen, veranderd ook het aanbod 
van de Beemster met o.a. aardappelen, fruit, augurken en 
bloembollen 

Eem website met informatieve informatie over diverse 
ontwikkelingen na de drooglegging van de Beemster is 
keesvanderwiel.nl/landbouwgeschiedenis 

 

Volgende inpolderingen. 

Het inpolderen van de Beemster was de start voor het inpolderen 
van veel meer meren in het Hollands Noorderkwartier. Met de 
houten achtkantige poldermolen had men hiervoor een uiterst 
efficiënte machine. In totaal zijn er in Noord-Holland 71 
droogmakerijen en inpolderingen geweest. Tussen 1533 
(Alkmaardermeer) en 1612 (Beemster) waren er 12 
droogmakerijen en inpolderingen. Van 1612 (ook Wieringerwaard) 
tot en met 1647 (Malmeer) zijn er in 35 jaar tijd 58 geweest! In 
1682 de Grote Waal bij Hoorn als laatste drooggelegd. (bron) 

In 1618 werd begonnen met de drooglegging van de Purmer 
waarbij Dirck van Oss de grote aanjager was, alleen heeft hij de 
resultaten niet meegemaakt. Van Oss overleed in 1615.  

-.-.-.-.- 

https://keesvanderwiel.nl/landbouwgeschiedenis/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_inpolderingen_in_Noord-Holland

