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Bronnen 

De onderstaande bronnen zijn in meer of mindere mate 
geraadpleegd. 

 

Verdere wetenswaardigheden 

Eerste houtzaagmolen  1952, het 1e ’t Juffertje, van Cornelis 
Corneliszoon uit Uitgeest, uitvinder houtzaagmolen met krukas, 
molendatabase.org 

Eerste houtzaagmolen 1594 het 2e juffertje, molendatabase.org 

Eerste houtzaagmolen 1594 het 2e juffertje, nl.wikipedia.org 

Eerste houtzaagmolen 1596 het 2e juffertje wordt verplaatst, 
molendatabase.org 

Houtzaagmolen Cornelis Cornelisz in Alkmaar 1595 

 

Linken 

Archief Kennemerland Plaats-Limmen, link 

Beemster 17e eeuwse polder, Beemster, 17e eeuwse polder, SchoolTV 

Beemster inpoldering, Beemster inpoldering, Historiek.net 

Rijpermolengang Beemster 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=16158
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3954
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Juffertje
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3975
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=3975
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=4755
https://ijpelaan.nl/Archief/Kennemerland/Plaats-Limmen.html
https://historiek.net/beemster-poldermodel-droogmakerij/82376/
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Beemster, De eerste grote polder, Beemster, De eerste grote polder 

van Nederland 

Beemster, diverse ontwikkelingen, keesvanderwiel.nl 

Beemster, Hoe werd in Nederland land gemaakt, NPOkennis.nl 

Beemster, inpoldering van de, Beemster, inpoldering van, SchoolTV 

Beemster, poldermolens van de, poldersporen.nl 

Biesbosch ontstaan, vooral door menselijk toedoen biesbosch.nu. 

Biesbosch, De zee geeft, de zee neemt, artikel NOM rond St. 
Elisabethvloed 1421 

Biesbosch, De zee geeft, de zee neemt, artikel rond St. Elisabethvloed 
1421, NOM 

Biesbosch, nationaal park, nl.wikipedia.com 

Dijken, nl.wikipedia.com 

Dijkringen in Noord Holland, zaans-industrieel-erfgoed.nl 

Droogmakerijen, cultureelerfgoed.nl 

Droogmakerijen, Noord Hollandse, theobakker.net 

Eerste molen, canonvanNederland.nl. 

Geologie van Nederland, Hoogveen 

Geologie van Nederland, Laagveen 

Geologie van Nederland, Landschapsvormen 

Geologie van Nederland, ontstaan oer-IJ 

Geologie van Nederland, Strandwallen 

Haarlemmermeer, ‘waterwolf’ getemd, onh.nl 

Haarlemmermeer, canon van Nederland, link 

Haarlemmermeer, haarlemmermeer_tot_1800.pdf 

Haarlemmermeer, historie, haarlemmermeer-geschiedenis.nl 

https://schooltv.nl/video/de-beemster-de-eerste-grote-polder-van-nederland/#q=polders
https://schooltv.nl/video/de-beemster-de-eerste-grote-polder-van-nederland/#q=polders
https://keesvanderwiel.nl/landbouwgeschiedenis/
https://npokennis.nl/longread/7612/hoe-werd-in-nederland-van-water-land-gemaakt
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-de-beemster-vier-jaar-lang-malen/#q=polder
https://www.poldersporen.nl/molens/index.html
http://www.biesbosch.nu/historiepagina.php?code=4
https://www.openluchtmuseum.nl/page/1922/de-zee-geeft-de-zee-neemt
https://www.openluchtmuseum.nl/page/1922/de-zee-geeft-de-zee-neemt
https://www.openluchtmuseum.nl/page/1922/de-zee-geeft-de-zee-neemt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_De_Biesbosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)
https://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_4/maritieme_gesch_dijken.html&main_frame
https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2017/01/01/droogmakerijen/Droogmakerijen_RONC.pdf
https://theobakker.net/index_droogmak.html
nlhttps://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland/1408-de-eerste-molen
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/hoogveen
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/laagveen
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/hoogveen
https://www.oerij.eu/professionals/ontstaan-en-bewoningsgeschiedenis/voorhistorische-periode/de-landschapsgeschiedenis-van-het-oer-ij/
https://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/strandwal
https://onh.nl/verhaal/willem-i-laat-waterwolf-temmen
https://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland/1477-1508-drie-meren-worden-n-haarlemmermeer
https://www.gemalen.nl/download/verhalen/haarlemmermeer_tot_1800.pdf
http://www.haarlemmermeer-geschiedenis.nl/page/191/haarlemmermeer.html
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Haarlemmermeer, historische kaarten diverse plannen, 

Haarlemmermeermuseum.nl 

Haarlemmermeer, Leeghwater en het Haarlemmermeer, 
tijdschriften.archiefalkmaar.nl  

Haarlemmermeer, prenten en kaarten, rijksmuseum.nl 

Het ontstaan en de inrichting van Nederland, SchoolTV 

Hoe wordt voorkomen dat laag Nederland overstroomt? Polders, 

SchoolTV 

Hoorn rond…., Zuiderzeehoorn.nl, link 

Houtvlotterij in de 17 en 18e eeuw, dspace.library.uu.nl  

Inpolderingen, canonvanNederland.nl  

Kwelders en schorren, ecomare.nl  

Kwelders en schorren, natuurkennis.nl  

Kwelders, SchoolTV  

Leeghwater in ’s Hertogenbosch, Militaire spectator 1858 

Leeghwater in ’s Hertogenbosch, molendatabase.org 

Leeghwater, het Haarlemmer-meer-boeck, dbnl.org 

Leeghwater, over … en het Haarlemmermeerboek, gutenberg.org 

Leeghwater, over…. ohn.nl 

Molengang, SchoolTV 

Molengang. Droogmaken laagveen. Te veel water, SchoolTV 

Molengang. Droogmaken veengrond. Daar heb je molens voor nodig. 
SchoolTV 

Molengang. een hele rij molen, SchoolTV 

Molengang. Het ontstaan van de Beemster. Vier jaar lang malen. 
SchoolTV 

Molens en boezems, SchoolTV 

Molens, de eerste molen 1408, rijnland.net 

https://www.haarlemmermeermuseum.nl/haarlemmermeer-kaart
https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/UVH/2009-01-01/edition/null/page/1
https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/77068--wendolien/haarlemmermeer/objecten#/RP-P-1907-2930,0
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-dijken-en-inpoldering-in-de-middeleeuwen/#q=ontstaan%20polder
https://schooltv.nl/video/polders-in-laag-nederland-hoe-wordt-voorkomen-dat-laag-nederland-overstroomt/#q=polders
https://www.zuiderzeehoorn.nl/pg-27093-7-69028/pagina/home_-_zuiderzeehoorn_-_henk_van_woesik.html
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/253871/RHEN_2005-02_2.pdf?sequence=1
https://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland/circa-1000-ontginning-van-het-veen
https://www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/landschappen/kwelders-schorren/
https://www.natuurkennis.nl/natuurtypen/n09-schorren-of-kwelders/n09-01-schor-of-kwelder/algemeen-n0901/
https://schooltv.nl/video/een-kwelder-van-natte-zeeklei-tot-landbouwgrond/#q=kwelders
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1858/1858-0400-01-0052.PDF
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17571
https://www.dbnl.org/tekst/leeg001haer01_01/leeg001haer01_01.pdf
https://www.gutenberg.org/files/29967/29967-h/29967-h.htm
https://onh.nl/verhaal/leeghwater-kleine-ster-met-grote-reputatie
https://schooltv.nl/video/molengang-een-hele-rij-molens/#q=molens
https://schooltv.nl/video/droogmaken-laagveen-te-veel-water/
https://schooltv.nl/video/droogmaken-veengrond-daar-heb-je-molens-voor-nodig/
https://schooltv.nl/video/molengang-een-hele-rij-molens/
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-de-beemster-vier-jaar-lang-malen/
https://schooltv.nl/video/molens-en-boezems-hoe-krijgen-we-die-polder-droog/#q=polders
https://www.rijnland.net/over-rijnland/archieven-en-erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1408-de-eerste-molen/
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Molens, houten achtkantige, nl.wikipedia.org 

Molens, verhaal achter de poldermolens, Rijnlandse molenstichting 

Nederlandse kust, ontstaan op hoofdlijnen, duinenenmensen.nl  

Oldambt, Boerderij Kloostergare uit Beerta, link 

Perceelvorming in Nederland: (gebruik zoekfunctie opstrekking, 
aanwas en Groningen): link 

Poldermolen, onze oorspronkelijke, Molen A vd  Zes Wielen, Westfries 

Genootschap 

Poldermolen. Hoe werkt de…, youtube.com 

Polders en droogmakerijen, SchoolTV 

Reuzen met natte voeten, Windmolens om het water te pompen, 
zaanserfgoed 

Rijnland, Canon van …, veenontginingen, eerste polder en molen, 
canon. 

Schermereiland 1, Mijzenpolder en Schermereiland (Eilandspolder)  

Schermereiland 2, Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' 

Schermereiland 3, artikel Herman Kaptein, schrijver boek 
“Schermereiland”. 

Schermereiland 4, “De Eilandspolder: varen door de geschiedenis”, van 

ONH.nl 

Schermereiland 6, een hele mooie site waarop je met transparantie 
kunt werken, en waarbij de huidige kaart transparant over de kaart uit 
kan 1607 kan worden geplaatst. 

Selnering, zout winnen uit ziltig veen, ensie,nl 

Sporen in het landschap,gesch. van de bodem van Noord-
Holland,YouTube.com 

Veen, Droogmaken veengrond, daar heb je molens voor nodig, 
SchoolTV 

Veen, Laagveen, droogmaken, SchoolTV 

Westfriese Omringdijk kaarten, omringdijk.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houten_achtkant
https://www.rijnlandsemolenstichting.nl/over-poldermolens
https://duinenenmensen.nl/de-nederlandse-kust-ontstaan-op-hoofdlijnen/
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html
https://edepot.wur.nl/31844
https://edepot.wur.nl/31844
https://edepot.wur.nl/31844
https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/west-friesland_toen_en_nu/wf_ten_05_30_33.php
https://www.westfriesgenootschap.nl/archivering/west-friesland_toen_en_nu/wf_ten_05_30_33.php
https://www.youtube.com/watch?v=tUfM8rMDN8g
https://d.docs.live.net/32fbe65b3779c828/NOM%20onedrive/0.0%20info%20rond%20reader%20inpolderingen/Het%20ontstaan%20en%20de%20inrichting%20van%20Nederland
https://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/index.html?pages_4/rep_big_stuf_gemalen_02.html&main_frame
https://www.canonvannederland.nl/nl/zuid-holland/rijnland
http://home.planet.nl/~mante243/index.html#algemeen
https://web.archive.org/web/20120928235818fw_/http:/schermereiland.geschiedenisbank-nh.nl/index.php
http://www.jvdn.nl/Downloads/WG/1993/TWG1993_047-057_scan.pdf
https://onh.nl/verhaal/de-eilandspolder-varen-door-de-geschiedenis-van-noord-holland
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/beelden/beelden-2/detail/media/6f44a88a-3958-4479-5ca6-a5f3f88f5cd1?mode=detail
https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-zeeland/selnering
https://www.youtube.com/watch?v=th3UQ_jyZh0&t=474s
https://schooltv.nl/video/droogmaken-veengrond-daar-heb-je-molens-voor-nodig/#q=molens
https://schooltv.nl/video/droogmaken-laagveen-te-veel-water/#q=molens
https://www.omringdijk.nl/kaarten/
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Westfriese Omringdijk leidraad geheel, prov. noord-holland 

Westfriese Omringdijk, nl.Wikipedia.org 

Zijpe, Canon van Zijpe, Zijpermuseum 

 

Boeken / tijdschriften 

Het Schermereiland, Hendrik Kaptein, 1988 

Hollandse polder, Willem van der Ham, 2009 

Leeghwater idealist en molenmaker / Dirk de Herder / 1975 

Leeghwater maalt de meren leeg (meer een roman)/ Jef Last / 1942 

Leeghwater, Jan Adriaenszoon: het leven en het werk van een 
zeventiende-eeuws waterbouwkundige / J.G. de Roever / 1944. 

Leegwater, land van / Bob Kiel / 2021 

Middeleeuwse watermolens in Hollands polderlandschap, 1407/’08 – 

rondom 1500. A. Bicker Caarten / 1990.   
Met name dit boek geeft veel informatie over de molenontwikkelingen 
en verspreiding ervan. 

Molenleven in Rijnland, A. Bicker Caarten, 1946 

Molens in Noord Holland, Ir. Colenbrander, Uitgaven Meier pers / 1981 

Stenen poldermolens in Rijnland, A. Bicker Caarten, 1981 

Waterwolven, Cordula Rooijendijk, 2009 

 

Musea, archieven en personen 

Beheerder molendatabase.org 

Erfgoedhuis-Zuid-Holland 

Erfgoedpartners.nl, info Dollard en Kloostergare 

Geschiedenisvanzuidholland.nl, link 

Groningermolenhuis.nl, bouw (polder)molens, lesserie 

Hoogheemraadschap Rijnland, archieflink 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.nl 

Hoogheemraadschap van Delfland, historisch archief, link 

https://leidraadlc.noord-holland.nl/structuren/westfriese-omringdijk/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westfriese_Omringdijk
https://www.zijpermuseum.nl/canon/0719.html
molendatabase.org
https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/de-eerste-molens-maken-gebruik-van-de-wind/
https://proxy.archieven.nl/0/6E9DF2E28E434604AA2F793EF7597B19
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/erfgoed/historisch-archief/
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Molenaar putmolen Aarlanderveen 

Molenaar Strijkmolen D de Zes Wielen, Alkmaar Oudorp 

Museum In 't Houten Huis, De Rijp, link 

Noord-Hollands Archief, link 

Rijksmuseum, link 

 
-.-.-.-.- 

http://www.houtenhuis.nl/home/
https://noord-hollandsarchief.nl/

