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Onze poldermolen uit Noordlaren eigenlijk tweede keus. 

De poldermolen uit Noordlaren die wij in het museum koppelen 

aan de Canon over de strijd tegen het water en de onze 
waterhuishouding, is niet de eerst beoogde poldermolen. 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. Door een 
bom op het museum is ook de molen verwoest en door de evacuees 
eind 1944 opgestookt. In plaats van deze molen is de huidige 
poldermolen geplaats. 

Rijpermolengang Beemster 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=4316
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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, brandt in 1688 af en wordt niet 
herbouwd. Omdat molen A in 1941 naar het Openluchtmuseum was 
gebracht, zijn er nu nog vier over. In ieder geval is strijkmolen D 
bewoond. De molens draaien regelmatig voor de show (voor de 
prins) want ze zijn niet meer functioneel en hebben ook geen 
volledig binnenwerk meer.     zie ook link 

 

  
Koos Stikvoort aan wie de 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. 

Tekst luidt 
Zeswielen Alkmaar Oudorp 

 

Beste Koos en Mimi 

Ik vond deze kaart en dacht: iets voor onze Koos. Hoe vind je hem, daar staat nog de molen met 
sluis die indertijd afgebroken en naar Arnhem overgebracht is. Houd hem voor je eigen 
verzameling. Groeten van ons drieën en o ja, ook tante Jo. 

...Plonia? 

https://zoeken.allemolens.nl/detail.php?nav_id=6-2&positie=2&id=2657305
https://zoeken.allemolens.nl/detail.php?nav_id=6-2&positie=2&id=2657305
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=4316
https://www.molend.nl/
https://beeldbank.zaanschemolen.nl/beelden/detail/83cd0ed4-0ffb-7921-4d3c-0a28a4d69bf6
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Poldermolen uit Noordlaren. 

Historie. 
Onze poldermolen uit Noordlaren is betrokken geweest bij het 

inpolderen van de Oostpolder in Groningen en gebouwd in 1862. 
Voordat de molen werd overgeplaatst had die zelfzwichtende 
wieken. Dat wil zeggen dat er kantelbare kleppen op de wieken 
zaten, een soort van lamellensysteem, dat zichzelf kon openen of 
sluiten, afhankelijk van de hoeveelheid wind en de draaisnelheid 
van de wieken. 

In 1862 werd het waterschap Noordpolder te Noordlaren 
opgericht om o.a. de ontwatering in de Oostpolder verder te 
verbeteren. De polder werd toen sterk vergroot. De oude molen 
werd dat jaar afgebroken, waarna er op dezelfde plek een met riet 
gedekte grondzeiler met een gevlucht van ruim 20 meter verrees.  

In 1895 werd onderhoud gepleegd aan deze molen, waarbij een 
roede werd vervangen en op één roede zelfzwichting werd 
aangebracht. Zelfzwichting op de andere roede vond men destijds 
te duur. Uiteindelijk werd op alle roeden zelfzwichting toegepast. 

Zelfzwichting wil zeggen dat er op de roeden kantelbare kleppen 
zijn aangebracht in plaats van het gebruikelijke hekwerk. Deze 
kleppen konden door middel van een middelpuntvliedende 
krachtsysteem zichzelf openen sluiten, afhankelijk van de 
hoeveelheid wind. 

Poldermolen Noordlaren ter plekke  

 

Link molendatabase verdwenen molens. locatie: 
N:53.128168 O:6.671914 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostpolder_te_Noordlaren
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=11891
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondzeiler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfzwichting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfzwichter
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17
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locaties: 1890 locaties: 2020 

 

In 1939 werd het stoomgemaal 
vervangen door een elektrisch gemaal 
dat de resterende molens overbodig 
maakte. De poldermolen uit 1862 werd 
daarop stilgezet en er werden plannen 
gemaakt om deze af te breken. Vanwege 
de Tweede Wereldoorlog werden deze 
plannen in 1942 uitgesteld. In 1943 werd 
de Oeverpolder, die nu ook bemaald 
werd door het gemaal, bij de Oostpolder 
gevoegd. Na de oorlog volgde een 
slepende discussie tussen het 
waterschapsbestuur en de gemeente 
over de sloop van de enige nog 
resterende poldermolen uit 1862. In 
1951 werd uiteindelijk een sloopvergunning afgegeven, maar na 
interventie door het Nederlands Openluchtmuseum werd de molen 
in 1953 daarnaartoe verplaatst en daar in de jaren tot 1960 
heropgebouwd. Bij de herbouw werden de zelfzwichtende wieken 
niet teruggeplaatst, maar werd de molen voorzien van een oud 
Hollands hekwerk. Bij de grote restauratie van 1995 kreeg de 
molen een wiekverbetering met fokwieken. In tegenstelling tot wat 
elders soms wordt vermeld, heeft de molen geen remkleppen. Ook 
kreeg de molen bij die restauratie een nieuwe vijzel. 

 

Inrichting en bestemming 
Deze molen is een zgn. achtkantige bovenkruier met draaibare 

kap, die naar boven toe smaller wordend. Grenenhouten 
constructie gedekt met riet. Wiekenas van gietijzer. De kap kan aan 
de buitenkant gekruid worden d.m.v. een zware houten constructie: 

een houten vijzel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlucht#Oudhollandse_tuigage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlucht#Oudhollandse_tuigage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fokwiek
https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=83
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het staartwerk, dat met een lier vanaf de grond bediend kan 
worden. De constructie bij deze molen noemt men schuifkruiwerk.  

Bij een schuifkruiwerk wordt de kap bij het kruien over een serie 
vastzittende blokken, de neuten, geschoven wat veel voorkomt bij 
Friese en Groningse molens.  

 
De neuten van molen de Hoop in Almelo 

 

 
2.02 Poldermolen, Noordlaren Groningen, basis voor deze readers 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=83
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De waterverplaatsing van deze molen is 50 à 60 kubieke meter 

per minuut met een opvoerhoogte van ongeveer twee meter. 
Afhankelijk van de grote / zwaarte van een poldermolen en de 
grote van de vijzel, kan zo’n molen het water tot ongeveer 4 meter 
opwerken. Moet de opvoerhoogte meer zijn dan dat een molen 
aankan, dan gaat men meer molens gebruiken die achter elkaar 
staan met tussenliggende sloten, de eerder besproken zgn. 
molengang. 

Deze molen in het Openluchtmuseum kan het water van de 
poldersloot naar de vijver malen. 

 

Vernieuwingen aan de poldermolen in het Openluchtmuseum 
In de winter van 2011/2012 is de sloot naar de poldersloot 

gerenoveerd. Deze was ernstig lek en te klein om de capaciteit van 
de poldermolen (60 m3 per minuut) aan te kunnen. De 
werkzaamheden zijn afgerond door het plaatsen van een nieuwe 
brug bij de vijzel van de molen (een co-productie van de afdelingen 
Bouw, Presenteren en Terreinen). 
Als de molen nu werkt ofwel draait en maalt dan kunnen bezoekers 

onderlangs de molen lopen en de draaiende vijzel bekijken. 
Voorheen werden ze tegengehouden bij de brug of bij het Paard 
van Marken. De nieuwe drijverstuw regelt zelf het niveau van de 
sloot. Als de molen draait, zakt de stuw en komt er vanzelf water 
naar de sloot. 

 

Verschil rondsel en bonkelaar: 

Bonkelaar 

Onderbonkelaar die het vijzelwiel in de 

poldermolen Noordlaren aandrijft. 

Rondsel 

Rondsel in de Huizermolen. 
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Werking achtkantige poldermolen met vijzel.  

Ondanks dat molens een vernuftig 
staaltje van techniek zijn, is het 
basisprincipe vrij eenvoudig.  

• De wind brengt de wieken aan 
het draaien. 

• De wiekenas brengt het 
bovenwiel aan het draaien, dat de 
draaiing doorgeeft aan de 
bovenbonkelaar. 

• De bovenbonkelaar zit bovenaan 
de koningsspil die door de 
bovenbonkelaar in beweging 
komt. 

• Onderaan de koningsspil zit de 
onderbonkelaar die het vijzelwiel in beweging brengt. 

• Door het draaiende vijzelwiel wordt de vijzelas in de vijzelbak in 
beweging gezet waarin de vijzel is gemonteerd. 

• De vijzel ligt in een bak of goot en steekt in het water. Door de 

draaiende beweging wordt het water naar boven opgewerkt. 
• De wachtdeur sluit vanzelf als er geen water meer wordt 

aangevoerd waardoor er geen water meer terug kan lopen. 

 
Werking wipmolen met 

waterrad 

•  De wind brengt de wieken aan 
het draaien. 

• De wiekenas brengt het 
bovenwiel aan het draaien, dat 
de draaiing doorgeeft aan het  
bovenrondsel. 

• Het bovenrondsel zit bovenaan 
de koningsspil die door de 
bovenrondsel in beweging komt. 

• Onderaan de koningsspil zit de 
onderrondsel dat het waterwiel 
en de wateras in beweging 
brengt. 

• Door de draaiende wateras wordt het waterrad in beweging gezet 
en wordt het water opgewerkt. 
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• De vijzel ligt in een bak of goot en steekt in het water. Door de 
draaiende beweging wordt het water naar boven opgewerkt.  

Algemene bijzonderheden windmolens 

De windmolen is geen Nederlandse uitvinding. Het gebied van 
herkomst is onzeker; de ontwikkeling lijkt echter via het Rijnland te 
zijn gegaan. Wel heeft ons land een enorme bijdrage geleverd aan 
de verdere vervolmaking van de (wind)molen. Het hoogtepunt 
hiervan werd in 1650 bereikt; daarna kwamen er geen wezenlijke 
verbeteringen meer. 

In onze contreien deed de, toen nog lang niet perfecte molen, 

zijn intrede rond 1100 (Vlaanderen). 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. Zo werd het vanaf ± 1400 mogelijk 
plassen en meren droog te leggen. Bekende waterbouwkundigen 
waren o.m. Leeghwater en Stevin. 

Aanvankelijk hadden deze molens schepraderen, maar de 
Leidenaar Simon Hulsebos had in 1634 een octrooi verkregen op 
zijn uitvinding van de vijzel. De vijzel kon veel dieper bemalen, 

ongeveer 3 meter i.p.v. de gemiddelde 1.20 m van een waterrad. 
Daarnaast was het waterverlies vele malen minder omdat de vijzel 
in een goot lag waarin het water bij een draaiende vijzel niet terug 
kon vloeien. Ook ’morste’ de vijzel veel minder water. Economisch 
van groot belang omdat je met minder molens dieper, effectiever 
en sneller kon bemalen.  

Volgens de database verdwenen molens, zou de eerste 
buitenkruier poldermolen in 1442 gebouwd zijn voor de 
Blommerdijkschepolder bij Rotterdam. In de 17e eeuw was er geld 

en er heerste een ondernemingsgeest en rezen allerlei typen 
industriële molens uit de grond. 
Met 51 molens, die samen 1.000m3 per minuut konden verplaatsen 
werd de Schermer in 4 jaar tijd drooggelegd. Daarna moesten die 
molens ervoor zorgen dat de polder ook droog bleef.  

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 1913 

een windkorenmolen Rijn en Zon (zelfzwichtend) te Utrecht (lijkend 
op onze 6.11 Stellingmolen uit Delft, maar nog hoger). 
De stoomgemalen zorgden voor nog betere bemaling, waardoor 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12476
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=848
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men van weidegrond akkerbouwgrond kon maken. Eindelijk kon 

toen ook de Haarlemmermeer door 3 grote stoomgemalen 
drooggelegd worden (ca.1850). 

 

Een sprong naar Zuid Holland 

Waterverversingsmolens in Delft 

Geen poldermolen, maar een waterverplaatsingsmolen. In het 
boekje "Stenen poldermolens in het Rijnland" uit 1981, blz. 16 en 
17. Boekje aanwezig in bibliotheek NOM. 

In 1445 stond er in Delft al een 
stenen molen (Duivelsgat) met een 
waterrad om het water in de 
grachten te verversen. In 1450 
kwam daar een tweede molen bij 
om een betere doorstroming in de 
stad te verwezenlijken. Het gaat 
hier dus niet om poldermolens, 
maar wel om stenen molens met 
waterrad. In het genoemde boekje 

staat dat deze molens binnen(dus 
boven)kruiers waren. link. 

 

 

 

 

 

Op de molendatabase.org staan de 
afbeeldingen van de verversingsmolens 

links en rechts. Klik op de afbeelding om 
naar de betreffende pagina’s te gaan. Dit 

waren dus al bovenkruiende torenmolens! 

 

 

 

 

 

 

https://www.stadsarchiefdelft.nl/delft365/het-duyvelsgat/
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=2914
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=2920
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Plattegrond van Delft, gemaakt kort na de stadsbrand van 1536. Onderaan zijn 

in het midden en rechts de beide molens te getekend 

Maar waren veel meer steden die dit soort ‘vuilwatermolens’ hadden  

zoals Amsterdam (link) en Leiden (link). 

Er waren meer steden die zogenaamde vuilwatermolens hadden, 

poldermolens die gebruikt werden om het water in de grachten te 
verversen. Zulke molens stonden bijvoorbeeld ook in Leiden en  
Amsterdam.  

 

Meer over oude molens, ook op kaarten. 

Op de site van 
geschiedenisvanzuidholland.nl staat 
de nevenstaande afbeelding als 
molenontwerp bij een 

octrooiaanvraag uit het Nationaal 
Archief afgebeeld voor het 
ontwateren van een gebied. De 
molen lijkt ontzettend op de 
boktjasker zoals die ook in het 
museum staat. link. 

 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=6068
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=2591
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=2600
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=7184
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/de-eerste-molens-maken-gebruik-van-de-wind/
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De niet afgebeelde maar bijbehorende tekst: 

Octrooi voor een het ontwerp van een molen door Cornelis Dircksz 
Muijs, uitgegeven door de Staten van Holland. Tussen 1572 en 1795 
moest voor het drukken van boeken en de voor het vastleggen van 
nieuwe uitvindingen een octrooi worden aangevraagd bij de Staten van 
Holland. De meeste octrooiaanvragen voor uitvindingen gingen 
vergezeld van tekeningen en schetsen, soms van hoge kwaliteit. In het 
archief van de Staten van Holland zijn honderden octrooien te vinden. 
Hoewel Cornelis Dircksz Muijs op dit molentype octrooi kreeg, is zijn 
ontwerp nooit verwezenlijkt. Het gaat om een stuk uit het Nationaal 
Archief, toegangsnummer: 3.01.04.01, inventarisnummer 346, 
tekening bij de resolutie van 31 oktober 1593. 

In Zuid Holland waren er voor 1600 al meer achtkantige en stenen  
bovenkruiende windwatermolens. Zo zijn er verschillende oude kaarten 
waarop dit windwatermolen voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 

twee molens zijn links een korenmolen en rechts een windwatermolen bij het 

Korenmolengat Zevenhuizen. Rechts naast de windwatermolen is duidelijk ook een 
“verlaat” te zien, een schutsluis, om vanuit de polder naar de Rotte te komen 

(1567).  

 

 
Afbeelding van een landkaart van de  “De Rotte”,  

getekend door Jan Jansz Potter, 1567. Rechts is Rotterdam getekend. 
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Deze oude landkaart is te downloaden bij het Nationaal Archief  
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken  

• bij collectie zoeken met het zoekwoord “Rotte”  
• ga vervolgens naar “kaarten” waar de kaart is te downloaden 

grootte 42 MB). 
Bij inzoomen zijn alle details haarscherp te zien. Let op, het 
noorden is linksonder. 

 

Biesbosch 

De Biesbosch is een bijzonder gebied omdat de zee de polders 
heeft teruggenomen en men destijds geen kans meer zag om de 
polders te herstellen. 

De toenmalige graaf van Holland begon in de dertiende eeuw in 
de buurt van Dordrecht al met het laten aanleggen van bedijkingen. 
Er kwam een ringdijk die allerlei kreken en geulen afsloot en 
waardoor de Groote of Hollandse waard ontstond, een gebied van 
een 30.000ha. aan bouw- en weiland. Maar ook hier waren er 
regelmatig dijkdoorbraken en werden de dijken niet altijd even 

goed onderhouden. Door de ontginning van het gebied klinkte de 
bodem in, maar ook het turfsteken en selnering / moernering 
hebben een sterke  negatieve bijdrage aan de ontwikkeling van het 
gebied geleverd.  

Bij moernering wordt zouthoudende turf afgegraven, verbrand en 
gespoeld zodat er zout overbleef wat een bloeiende zouthandel 
opleverde in concurrentie met buitenlands zout. Deze laag 
zouthoudende turf ligt onder de zeeklei en zand en wordt darink en 
het graven wordt dan ook wel darinkdelven genoemd. Niet alleen in 
het gebied van de Biesbosch gebeurde dat, maar ook op veel 

plaatsen in Zeeland, Noord Brabant en noordelijker langs de 
Nederlandse kust. Plaatsen als Zierikzee, Steenbergen, Dordrecht 
en Reimerswaal vergaarden hiermee een grote rijkdom. Maar bij 
Reimerswaal werd het gebied rond de stad mede door al dat 
gegraaf ernstig verzwakt, en dat met niet te beste bedijkingen, een 
stijgende zeespiegel en zware stormen, deed Reimerswaal 
uiteindelijk onder water verdwijnen. 

 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moernering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reimerswaal_(historische_stad)
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De plek in de Oosterschelde waar Reimerswaal onder water verdween. 

Het gebied van de Biesbosch dat zwaar was aangetast door onder 
andere de ontginningen en moernering en met zijn slechte dijken 
was niet bestand tegen de krachten van de St. Elisabethsvloed in 
1421. Er ontstond een binnenzee waarin zo’n 16 dorpen en 2000 
mensen verdwenen. Zie ook artikel NOM. 

In de 10e eeuw begonnen de mensen vanuit de Oude Duinen 
langs de kust, landinwaarts van de huidige duinen, het gebied van 
Maas en Merwede te ontginnen evenals dat in de 10e en de 11e 
eeuw op zoveel plaatsen werd gedaan. Zo ook in het eerder 
beschreven Hollands Noorderkwartier zoals bij Heiloo en Limmen. 
Toen de inklinking doorging en de sloten het water niet meer goed 
konden afwateren, werd de bodem te nat voor akkerbouw en ging 
men over op weidegronden. Steeds verdere daling van het 
maaiveld maakte het achterland gevoeliger voor overstromingen en 
bij stormvloeden gaat veel cultuurland verloren. 

Bij de grote rivieren lopen de komgronden, de laaggelegen 
kleigronden in de uiterwaarden langs de rivier die destijds nog niet 
gedijkt was,  elk jaar onder en worden in de zomer als weidegrond 
gebruikt. Met name bij de Allerheiligenvloed van 1170 en de vloed 
van 1171, dring het water ver landinwaarts en bedreigt o.a. 
Dordrecht. Steeds meer bedreigen de stormvloeden en de hoogte 
van het buitenwater de geheel of gedeeltelijk ingepolderde 
gebieden ten zuidoosten van Dordrecht, De Grote Waard. 

 

https://www.openluchtmuseum.nl/page/1922/de-zee-geeft-de-zee-neemt?taal=nl
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/komgrond#:~:text=Langs%20de%20rivieren%20liggen%20de,klei%20is%20afgezet%2C%20zogenaamde%20komklei.&text=In%20de%20laaggelegen%20komgronden%20blijft%20het%20water%20het%20langst%20staan.
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Het schilderij van Henricus Weingärtner stelt de Sint Elisabethsvloed, voor gezien 

vanaf de Grote Kerk in Dordrecht. De vloed voltrok zich in 1421 en veranderde de 

Groote Waard in een binnenzee. Het is het ontstaan van de Biesbosch. (museum.nl) 

 

 
De Groote of Zuid-Hollandse Waard tot 1421.  

Dit kaartje moet als zeer schematisch worden gezien 

 

https://www.museum.nl/nl/biesbosch-museumeiland/pronkstuk/sint-elisabethsvloed


 

Hoe komt het dat wij moeten polderen en hoe deden we dat, deel 6 - Pagina 15 van 17 

De Grote Waard en de Riederwaard overstromen in 1287-1288, 

maar kunnen allebei teruggewonnen worden. In 1330 is het weer 
raak en de eeuw daarop meerdere keren. Veel dijken worden 
geheel of gedeeltelijk hersteld, maar het blijft een strijd tegen al 
dat water. In 1421 en 1422 is er weer sprake van dijkdoorbraken 
en veel ondergelopen land. De Elisabethvloed van 18 november 
1424 is zo heftig dat al het gebied waar nu de Biesbosch ligt als 
land verloren moet worden beschouwd. Tot 1430 heeft men nog 
wat hoop, maar dan geeft men het op en is het bloeiende 
akkerbouwgebied van De Grote Waard definitief verloren.  

Uitgebreidere informatie, biesbosch.nu 

 

(wind)Watermolens in Perzië, Syrië en Egypte  

 Windmolens 
worden al sinds de 
oudheid gebruikt om 
water te verplaatsen 
o.a. als 
irrigatiesysteem. De 
oudste 
windwatermolens 
zouden vanaf 620 in 
Perzië gebruikt zijn 
voor irrigatie. Ze 
bestonden uit een windturbine met verticale as, opgesloten in de 
molen. Door gaten in de wanden van de molen kan lucht naar 
binnen stromen om de windturbine te laten werken. 

Een mooi voorbeeld van het opwerken van water is nog te 

vinden in de stad Hama in Syrië. Grote waterraderen (Noria’s) in 
de Orontes zorgen voor het opwerken van water. De door de 
stroming in beweging gebrachte raderen werpen het opgeschepte 
water in een aquaduct. Dit soort raderen werden al in de 5e eeuw 
gebruikt. Deze zijn ontworpen in de 13e eeuw. 

http://www.biesbosch.nu/historiepagina.php?code=4
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Van een andere oude manier van water opwerken staan hieronder 
twee voorbeelden afgebeeld. Twee Sakiéh uit Egypte met als datering 
de 19e eeuw. Maar het is goed voor te stellen dat deze manieren ook al 
vele eeuwen oud zijn. 
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Molentypen algemeen 

 

bron:via keldonkse molen     ---     Voor een mooi overzicht klik hier. 

-.-.-.-.- 

https://www.facebook.com/keldonksemolen/photos/pcb.1090913447589646/1090912917589699
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/molentypes-en-functies/

