
WATERMOLENAAR

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Colofon
 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 

COLOFON 
BASISOPLEIDING VOOR DE VRIJWILLIG WATERMOLENAAR 
 
 
Uitgave van: 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
www.vrijwilligemolenaars.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geheel herziene uitgave, juni 2020. 
 
In dit lesmateriaal is – met toestemming van de rechthebbenden – gebruik gemaakt van de informatie uit de uitgaven ‘De 
molens van Limburg’ en ‘Korenmolens, van ambacht tot industrie’ van Ing. P.W.E.A. van Bussel. 
 
Illustraties : G.J. Pouw †, e.a. 
 
 
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 
 
Basisopleiding 
Basisopleiding vrijwillig watermolenaar / H.C.Kammeraat e.a./ Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
Losbladig - Met lit.reg. 
Trefw.: molenaars: opleidingen 

Drukwerk: - DE BUNSCHOTER - Bunschoten/Spakenburg  
ISBN/EAN 978-90-7070-845-0 
SISO 653-2 
Trefw.: Vrijwillig Molenaar (opleiding tot) 

Copyright • 2014 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.  Auteursrecht voorbehouden. 
 
Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens bij de beperkingen bij de 
wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 
De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren, als 
bedoeld in artikel 17, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stbl. 351,1974) ex. artikel 16b Auteurswet 1912, te 
innen en buiten rechte op te treden. Correspondentie inzake overnemen of reproductie richten aan : 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
www.vrijwilligemolenaars.nl 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Colofon
 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 

COLOFON 
BASISOPLEIDING VOOR DE VRIJWILLIG WATERMOLENAAR 
 
 
Uitgave van: 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
www.vrijwilligemolenaars.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geheel herziene uitgave, juni 2020. 
 
In dit lesmateriaal is – met toestemming van de rechthebbenden – gebruik gemaakt van de informatie uit de uitgaven ‘De 
molens van Limburg’ en ‘Korenmolens, van ambacht tot industrie’ van Ing. P.W.E.A. van Bussel. 
 
Illustraties : G.J. Pouw †, e.a. 
 
 
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 
 
Basisopleiding 
Basisopleiding vrijwillig watermolenaar / H.C.Kammeraat e.a./ Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
Losbladig - Met lit.reg. 
Trefw.: molenaars: opleidingen 

Drukwerk: - DE BUNSCHOTER - Bunschoten/Spakenburg  
ISBN/EAN 978-90-7070-845-0 
SISO 653-2 
Trefw.: Vrijwillig Molenaar (opleiding tot) 

Copyright • 2014 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.  Auteursrecht voorbehouden. 
 
Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens bij de beperkingen bij de 
wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 
De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren, als 
bedoeld in artikel 17, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stbl. 351,1974) ex. artikel 16b Auteurswet 1912, te 
innen en buiten rechte op te treden. Correspondentie inzake overnemen of reproductie richten aan : 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
www.vrijwilligemolenaars.nl 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Inhoudsopgave 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  1 

  INHOUDSOPGAVE 
   
   
  Hoofdstuk 1 Voorwoord en verantwoording 
   
  Hoofdstuk 2. Inleiding 
   
  Hoofdstuk 3. Literatuurlijst 
   
  Hoofdstuk 4. Welke watermolentypen zijn er? 
   
  Hoofdstuk 5. Het staande werk 
   
  Hoofdstuk 6. Het gaande werk 
   
  Hoofdstuk 7. De praktijk 
   
  Hoofdstuk 8. Het weer 
   
  Hoofdstuk 9. Wateraanvoer en beheer 
   
  Hoofdstuk 10. Veiligheid 
   
  Hoofdstuk 11. (De Poldermolen is niet opgenomen) 
   
  Hoofdstuk 12. De korenmolen 
   
  Hoofdstuk 13. De pelmolen 
   
  Hoofdstuk 14. De oliemolen 
   
  Hoofdstuk 15 De zaagmolen 
   
  Hoofdstuk 16. De papiermolen 
   
  Hoofdstuk 17. De wind- en rosmolens 
   
 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Inhoudsopgave 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  1 

  INHOUDSOPGAVE 
   
   
  Hoofdstuk 1 Voorwoord en verantwoording 
   
  Hoofdstuk 2. Inleiding 
   
  Hoofdstuk 3. Literatuurlijst 
   
  Hoofdstuk 4. Welke watermolentypen zijn er? 
   
  Hoofdstuk 5. Het staande werk 
   
  Hoofdstuk 6. Het gaande werk 
   
  Hoofdstuk 7. De praktijk 
   
  Hoofdstuk 8. Het weer 
   
  Hoofdstuk 9. Wateraanvoer en beheer 
   
  Hoofdstuk 10. Veiligheid 
   
  Hoofdstuk 11. (De Poldermolen is niet opgenomen) 
   
  Hoofdstuk 12. De korenmolen 
   
  Hoofdstuk 13. De pelmolen 
   
  Hoofdstuk 14. De oliemolen 
   
  Hoofdstuk 15 De zaagmolen 
   
  Hoofdstuk 16. De papiermolen 
   
  Hoofdstuk 17. De wind- en rosmolens 
   
 



 Inhoudsopgave 
AANTEKENINGEN 

 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 2 

 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 1 
 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 1 

Voorwoord  

Onze slogan “Word molenaar” vraagt om actie. Het traject om vrijwillig molenaar op een watermolen te worden kent een 
duidelijke aanpak en vraagt van jou de komende jaren inderdaad heel wat actie.  

In de opleiding leer je te werken met de watermolen. De opleiding is gericht op de praktijk. Het is vooral veel doen. Maar 
theoretische kennis is ook benodigd. Je moet ondermeer kennis hebben over het waterbeheer rondom de molen, het gaande 
en het staande werk, veilig werken, verschillende types watermolens en hun functies.  

De theoretische kennis staat in deze map. Daarnaast kan je theorie avonden volgen die het Gilde verzorgt. Ook zijn er veel 
boekwerken genoemd die je een verdieping geven over een bepaald onderwerp. Wil je die verdieping tot je nemen dan moet 
je die boekwerken voor de naslag erbij halen. En natuurlijk kan je een instructeur vragen om uitleg.  

Je sluit de opleiding tot watermolenaar af met een landelijk examen dat wordt afgenomen door de examencommissie van de 
Vereniging De Hollandsche Molen. Gemiddeld duurt de opleiding 2 jaar. 

De map voor de opleiding tot watermolenaar is in 2020 geheel gereviseerd. Het bleek nodig enkele hoofdstukken volledig te 
herschrijven. Er is ook een betere aansluiting gemaakt met de exameneisen. De verbeterslag heeft ertoe geleid dat de map 
beschouwd kan worden als een belangrijk naslag werk niet alleen voor molenaars in opleiding, maar ook voor 
watermolenaars die al lang dit ambacht uitoefenen. Als geheel maakt de map deel uit van de historie van het Gilde.  

De nieuwe uitgave beschrijft wat het ambacht van watermolenaar inhoudt. Het krijgt daarmee een cultuurhistorische 
waarde. Door de bundeling van praktijk en theorie is de herziene publicatie uniek binnen de molenwereld. Geen enkele 
andere publicatie bundelt al die informatie zo compact.  

Rest mij je heel veel plezier en succes te wensen bij het volgen van de opleiding tot watermolenaar. Laat je niet afschrikken 
door alle nieuwe dingen die op je afkomen. Geniet vooral van een werkende watermolen en bedenk dat je na het behalen 
van het getuigschrift voor vrijwillig watermolenaar zelf aan de slag mag in een watermolen. Hoe leuk en uitdagend is dat! 
Daarmee help je mee om dit deel van ons immaterieel cultureel erfgoed voor onze volgende generaties in stand te houden. 
Daar mag je best trots op zijn!  

Erik Kopp, 
Voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
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Verantwoording 
 
Op verzoek van het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben we de herziening van deze Basisopleiding, het 
lesmateriaal voor watermolenaars, ter hand genomen. Molenaar zijn is een ambacht – vooral praktisch dus – en daarom 
werden meermaals bezoeken aan watermolens gebracht om te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en om te delen in 
de kennis en ervaringen van watermolenaars. Verdieping van onze theoretische kennis was nodig voor het selecteren en 
ordenen van de aan te bieden lesstof en voor het correct en begrijpelijk weergeven ervan op papier. 
Het werd een boeiende en leerzame ervaring die onze band met de wereld van de watermolens zeer heeft versterkt. 
 
Watermolens treffen we in ons land aan in nogal verspreid liggende gebieden. Naast overeenkomsten zien we regionaal zeer 
uiteenlopende ontwikkelingen in het staande en gaande werk. Ook in de gebruikte namen en termen en de gangbare praktijk 
zien we regionale verschillen. Recht doen aan deze streekeigen zaken is uit cultuur-historisch oogpunt erg belangrijk. 
Tegelijk hebben we ervaren dat het samenstellen van lesmateriaal dat landelijk gebruikt gaat worden op gespannen voet kan 
staan met het willen vasthouden aan streekeigen zaken. Wil je alle gangbare regionale termen steeds in de tekst vermelden 
dan ontstaat een document dat niet gemakkelijk leest. Om die reden is ervoor gekozen de verschillende benamingen wel hier 
en daar te noemen, maar niet steeds te herhalen. Als een term gebruikt wordt die in de ene regio gangbaar is betekent dat 
dus niet dat deze de voorkeur heeft boven de term die men in een andere regio gebruikt.  
Aan alle instructeurs en molenaars daarom de oproep te waken over het behoud van het streekeigene. 
 
We noemen nog een aspect dat in dit lesmateriaal een rol speelt. De inhoud omvat veel meer dan strikt genomen nodig is 
voor een molenaar-in-opleiding om zich voor te bereiden op het examen (zie daarvoor de exameneisen). We zien dit 
document behalve als lesmateriaal ook als een neerslag van onze hedendaagse kennis en ervaring betreffende (het malen 
met) watermolens. Onze hoop is dat dit ook voor toekomstige generaties een bron van informatie mag zijn. 
 
Bij het herzien van dit lesmateriaal hoefden we gelukkig niet zelf het molenwiel opnieuw uit te vinden. Het tot nu toe 
gebruikte lesmateriaal is als uitgangspunt genomen. Verder werden nieuwe of herziene teksten aangeleverd voor een aantal 
hoofdstukken. Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt. 
Daarnaast ontstond er intensief overleg met verschillende molenaars waarbij zij steeds bereid bleken onze vragen te 
beantwoorden of aanvullende informatie te geven. Veel daarvan is ook verwerkt in de tekst. 
Voor wat betreft de vormgeving stond vanaf het begin vast dat deze identiek moest zijn aan het lesmateriaal voor 
windmolenaars. Ook de hoofstukindeling en de onderwerpen komen zoveel mogelijk overeen. 
Met deze overeenkomst in vormgeving onderstrepen we ons gezamenlijke doel: of het nu gaat om water of wind, molens 
moeten draaien! 
 
Wij willen hierbij onze oprechte dank en waardering uitspreken aan iedereen die in het bijzonder heeft bijgedragen aan deze 
herziening. Door teksten, foto’s of afbeeldingen aan te leveren, informatie te verzamelen, uitleg of advies te geven bij vragen 
of door gereedliggende teksten kritisch te bekijken en van commentaar te voorzien.  
We noemen graag de volgende personen: Jan ten Böhmer, Annemie Driessen, Mark Dwarswaard, Hans Gijsbers, Klaas de 
Jonge, Hans Kalkhoven, Ron Keizer, Jo Meessen, Gerrit Olink, Wilfred Scholten en Jan Wieffer.  
Hun enthousiasme, kennis, ervaring en bereidheid steeds weer mee te denken en mee te doen werkte zeer stimulerend! 
Ook mochten we voor deze uitgave gebruik maken van het werk van P.W.E.A. van Bussel, van oud-korenmolenaar D.J. 
Abelskamp, oud-houtzager Joseph Derkman en van een bijdrage over het watermolenlandschap van Hans de Mars. Dat 
vormt een belangrijke aanvulling voor dit lesmateriaal. 
 
Voor molenaars (-in-opleiding) die dit boek ter hand nemen: wij hebben een prachtige hobby, waarin verleden en heden 
verbonden zijn. Die is onze inzet méér dan waard! 
Onze wens is dat deze Basisopleiding voor Vrijwillig Watermolenaar daaraan een bijdrage mag leveren. 
 
De samenstellers 
 
Met de rechten op gebruikte teksten en beeldmateriaal is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan. Mocht iemand desondanks van 
mening zijn dat zijn/haar rechten zijn geschonden neem dan contact op met het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Gebruikers van deze Basisopleiding nodigen we van harte uit, aanvullingen en verbeteringen aan ons door te geven. 
Reacties s.v.p. naar: gvmhandboek@gmail.com 
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  2.1 WAAROM VRIJWILLIGE MOLENAARS? 
   
   
  Al in 1923 is het behoud van molens door de oprichting van de Vereniging De 

Hollandsche Molen gecoördineerd ter hand genomen. Jaren van veel werk zijn 
sindsdien verstreken, soms met weinig succes door onbegrip maar met 
uiteindelijk toch een prachtig resultaat van meer dan 1000 voor ons land 
behouden molens. Honderden molens zijn in de loop der jaren gerestaureerd en 
onder beheer gekomen van verenigingen, stichtingen en gemeenten die op het 
molenbehoud toezien. 
Maar met restauratie en beheer alléén, hoe noodzakelijk en nuttig ook, zijn we 
er nog niet. Voor weinig andere historische monumenten geldt zo sterk het 
gezegde: ‘stilstand is achteruitgang’. Voor de in weer en wind staande molen 
gaat dit opmerkelijk snel. Uit de praktijk is gebleken dat een gerestaureerde 
molen die nooit draait al na tien à vijftien jaar weer aan een volgende 
restauratiebeurt toe is. Men dient het behoud van molens dus het meest door ze 
regelmatig te laten draaien. En daar zijn goed opgeleide vrijwillige molenaars 
voor nodig. 

   
  

 

Fig. 2.1 
Een watermolen, ca. 1664 
 

Meindert Hobbema 
Collectie Rijksmuseum 
 
  2.2 OMDAT MOLENS MOETEN DRAAIEN! 
   
   
  Een molen staat vanwege zijn functie in weer en wind. Wanneer hij niet gebruikt 

wordt is er meestal weinig of geen toezicht. Kleine gebreken zoals loshangende 
luiken, lekkages, roest, slechte delen in het rietdek e.d. worden dan niet tijdig 
opgemerkt. Wanneer die wel duidelijk zichtbaar worden is de schade meestal al 
omvangrijk. Als men molens regelmatig in werking stelt vallen deze gebreken 
eerder op en zijn dan vaak met weinig kosten te verhelpen, veelal door de 
vrijwillige molenaar zelf. Ook het periodieke onderhoud wordt in dat geval 
meestal tijdiger uitgevoerd. Dit werkt vanzelfsprekend sterk kostenbesparend. 
Een draaiende molen verlevendigt daarbij het landschap veel meer dan een 
stilstaande. Werkende tonen molens ook beter het vernuft van onze voorouders 
die met deze werktuigen de industrialisatie op gang brachten, bijdroegen aan de 
voedselvoorziening en er grote delen van ons land mee droogmaalden.  
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  Daarom moeten molens draaien! 

Ook de overheid erkent het belang van draaiende molens en bekwame 
molenaars: sinds 2014 staat het ambacht van molenaar op de Nationale 
Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. En sinds 2017 staat dit 
ook op de UNESCO-lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

 
  2.3 HET GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS 
   
   
  In 1967 kwam een aantal molenliefhebbers bij elkaar dat een duidelijk 

uitgangspunt gemeen had voor wat betreft molenbehoud nl. het laten werken 
van molens. De enige goede bestemming van een molen die in 
overeenstemming is met het behoud ervan als levend monument is die waarbij 
de molen als werktuig onaangetast blijft. Dat betekent dat de oorspronkelijke 
functie van de molen (graanmalen, houtzagen, polderbemaling e.d.) behouden 
moet blijven. 
In toenemende mate deed zich echter het probleem voor van het vergrijzen of 
verdwijnen van de beroepsmolenaars. In onze huidige maatschappij zijn molens, 
of het nu industrie-, polder- of watermolens zijn, niet of nauwelijks 'rendabel' en 
kunnen niet zonder subsidies van de overheid of andere financiële steun. Veel 
vakmolenaars moesten om die reden de molendeur voorgoed achter zich 
dichttrekken. Het aantal molens met een beroepsmolenaar was toen al zeer 
beperkt en nam ook steeds verder af. 
Er waren dus mensen nodig die in staat zijn de molen zijn functie te laten 
uitoefenen. Dat waren natuurlijk in de eerste plaats de overgebleven 
vakmolenaars. Maar daarnaast moesten ook vrijwillige molenaars worden 
opgeleid.  
Daarom besloot het genoemde groepje molenliefhebbers in 1972 het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars op te richten. 

   
  

 

Fig. 2.3.1 
De Franse Molen – Valkenburg 
 

Korenmolen met verbeterd 
onderslagrad 

 
  Dat hun argumenten steekhoudend zijn gebleken en niet alleen voortkwamen 

uit idealisme blijkt wel uit het feit dat de overheid aanzienlijke subsidies toekent 
in de kosten van het jaarlijks onderhoud van molens, onder voorwaarde dat ze 
regelmatig draaien! 
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  In de statuten van het Gilde staat als doelstelling het belang van de molens in 

Nederland te dienen. Daartoe verzorgt zij een opleiding tot vrijwillig molenaar 
voor haar leden, behartigt zij de belangen van alle leden die deze opleiding 
volgen of deze al voltooid hebben en met molens draaien of op molens werken. 
Verder wordt kennis en ervaring over de productieprocessen van wind- en 
watermolens verzameld, gedocumenteerd, onderhouden en uitgedragen. 

 
  Het Gilde probeert haar doelstelling te realiseren door: 
  - Het organiseren van zowel praktische als theoretische instructiebijeen-

komsten voor kennisoverdracht door instructeurs en andere deskundigen. 
- Het aantrekken, benoemen en ondersteunen van instructeurs en 

stagemolenaars. 
- Het begeleiden van leden die de opleiding volgen en hen hulp bieden bij het 

leggen van de daarvoor noodzakelijke contacten. 
- Het verwerven van al bestaand en het (doen) opstellen van nieuw 

informatiemateriaal dat betrekking heeft op het malen met molens en dit 
ter beschikking stellen van de leden. 

  - Het organiseren van de toelatingsexamens en het begeleiden van haar leden 
naar het landelijk examen, afgenomen door een commissie van deskundigen 
onder auspiciën van De Hollandsche Molen. 

- Het adviseren over en vaststellen van de exameneisen in overleg met De 
Hollandse Molen. 

  - Het onderhouden van contacten en het samenwerken met andere landelijke 
en regionale moleninstanties om een zo goed mogelijk resultaat van alle 
activiteiten op molengebied te bereiken. 
(zie ook Statuten Gilde van Vrijwillige Molenaars) 

   
  

 

Fig. 2.3.2 
Opwettense watermolen – 
Nuenen 
Korenmolen met onderslagrad. 
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  2.4 WAT MOETEN DE GILDELEDEN ER VOOR DOEN? 
   
   
  Hierboven werd omschreven wat bovenal is vereist: daadwerkelijke 

belangstelling en enthousiasme. Om de opleiding met succes te kunnen 
volbrengen zal men niet alleen zeer regelmatig de lessen van de instructeurs 
moeten bijwonen maar ook werkende molens moeten bezoeken. Niet alleen 
kijken maar ook de handen uit de mouwen steken; ook als het regent of als het 
hard waait en uiteraard niet in het nette pak. Een vrijwillig molenaar moet onder 
alle (weers-)omstandigheden ervaring opdoen.  
Aanvankelijk was de opzet dat de leerlingen op eigen initiatief een vakmolenaar 
zouden zoeken om van hem het vak te leren waarna zij op aanbeveling van die 
molenaar en met inachtneming van de benodigde theoretische kennis het 
examen zouden kunnen afleggen. Het afnemend aantal vakmolenaars leidde 
echter tot het samenstellen van een lijst van instructeur-vrijwilligers die bereid 
zijn de leden-in-opleiding te instrueren. 
Aangezien niet in alle streken van het land voldoende in bedrijf zijnde molens 
worden aangetroffen zullen sommige leerlingen er dus wel eens voor moeten 
reizen. 
Hoewel het zeker aanbevolen wordt om bij een z.g. instructeur-vakmolenaar of 
instructeur-vrijwilliger de praktijk te leren is het is echter niet verplicht. Dit kan 
ook bij een andere ervaren geslaagde vrijwilliger die hiertoe bereid is. 
Afdelingsbesturen van het Gilde kunnen hierin advies geven. 

   
  

 

Fig. 2.4.1 
De Witte Molen – Arnhem 
Korenmolen met bovenslagrad. 

 
  Om met de opleiding te starten geldt een minimumleeftijd van 14 jaar. 

De duur van de opleiding is sterk afhankelijk van de inzet van de cursist zelf en 
van de frequentie waarmee hij de instructiebijeenkomsten bezoekt. Voor 
mensen bij wie de molenbelangstelling op latere leeftijd is gekomen moet al 
gauw op twee jaar worden gerekend.  
Men moet toch in alle seizoenen met een malende molen hebben leren werken 
en voldoende ervaring hebben opgedaan onder alle weersomstandigheden. 
Voor de opleiding watermolenaar geldt dat men gedurende minimaal 100 uren 
gewerkt moet hebben op een molen, waarvan 30 uur op andere molens dan de 
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  instructiemolen. De praktijkuren dienen in een logboek genoteerd te worden en 
afgetekend door de molenaar bij wie ze gevolgd zijn 
Voor de opleiding windmolenaar betreft het minimum aantal praktijkuren 
respectievelijk 150 en 30 uur. 
Voor gediplomeerde windmolenaars die de opleiding watermolenaar gaan 
volgen geldt: minimaal 50 uur waarvan 20 op andere molens. Deze uren moeten 
gemaakt worden in het najaar of het voorjaar en in de winter. 
Voor alle leden-in-opleiding geldt tenslotte de eis dat zij fysiek in staat moeten 
zijn de molen onder alle omstandigheden veilig en verantwoord te bedienen. 
 
Als het examen dat afgenomen wordt door de examencommissie van De 
Hollandsche Molen met goed gevolg is afgelegd ontvangt de kandidaat het 
‘Getuigschrift Vrijwillig Molenaar’. Dan komt voor de meesten de tijd om zelf als 
vrijwillig molenaar aan het werk te gaan. Ook dan kan het Gilde behulpzaam zijn, 
zoals met het zoeken naar een geschikte molen of bij het verdiepen van de 
kennis van molens. Nagenoeg alle geslaagden blijven ook na het behalen van het 
getuigschrift lid van het Gilde. Op die manier blijft er levendig en leerzaam 
contact bestaan tussen zelfstandig werkzame vrijwillige molenaars en leden-in-
opleiding. Ook kunnen de geslaagde leden gebruik blijven maken van de 
Gildeverzekeringen. 

  

 

Fig. 2.4.2 
De Volmolen – Epen (L) 
Korenmolen met middenslagrad. 
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  2.5 DE OPLEIDING 
   
   
  De meeste molens in ons land worden niet meer door beroepsmolenaars in 

bedrijf gesteld. Vrijwilligers nemen hun plaats in, ook op (industrie-) molens die 
nog wel of opnieuw (deels) in bedrijf zijn. Zij gaan om met een kostbaar werktuig 
en zijn bezig met een zeer oud ambacht. Het is dus niet verwonderlijk dat er heel 
wat kennis aangeleerd moet worden en ervaring opgedaan voordat men zover is 
dat men de verantwoordelijkheid voor het malen met een molen kan dragen. 
 
De opleiding voor vrijwillig watermolenaar beperkt zich niet alleen tot het 
onbelast kunnen laten draaien van de molen maar hij/zij moet op het examen 
tevens het werktuig in bedrijf kunnen zetten. Dit vanwege het feit dat veel 
molenaars gedurende hun opleiding of daarna gaan werken op een molen die 
nog maalvaardig is. Maar ook om als gastheer/-vrouw geïnteresseerde 
bezoekers uitleg te kunnen geven over de werking van de molen. 

   
  

 

Fig. 2.5.1 
De Oelemeulle – Hengelo 
Korenmolen met onderslagrad. 

 
  Er zijn nog maar weinig beroepsmolenaars om het vak van te leren maar 

gelukkig hebben enthousiaste vrijwilligers heel veel van de ambachtelijke kennis 
van hen overgenomen. De instructeurs en andere geslaagde molenaars van het 
Gilde zijn de aangewezen personen om de leerlingen praktisch en theoretisch te 
onderwijzen. Het is aan te bevelen om gedurende de eerste tijd van de opleiding 
de meeste tijd op een daartoe aangewezen instructiemolen door te brengen. 
Men leert dan smeren en het in werking stellen en stilzetten van de molen door 
het openen / sluiten van een schuif. Daarnaast komen o.a. kennis van de 
verschillende aandrijfraderen, turbines, de smeermiddelen, klein onderhoud en 
veilig werken aan de orde. 
Ook het weer is belangrijk. Vooral bij veel neerslag, invallende vorst en dooi. 
Maar ook bij veel of bij (te) weinig wateraanvoer zal men de molen moeten 
kunnen bedienen  
 
Als men eenmaal de basisvaardigheden onder de knie heeft doet men er goed 
aan om ook andere molens te bezoeken of daar zelfs een dag mee te lopen. Zo 
wordt men praktisch opgeleid en doet ervaring op in het bedienen van molens. 
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  De eis om 100 uur op een molen praktijk te hebben opgedaan moet worden 

gezien als een minimum. Het spreekt vanzelf dat men allerlei weersituaties in 
alle seizoenen een keer moet hebben meegemaakt en daarom dient men de 
praktijkuren over het hele jaar te verspreiden voordat men zich voor het 
toelatingsexamen opgeeft. Dit toelatingsexamen voor watermolenaars wordt 
afgenomen door de examencommissie van de Gilde-afdeling. 
Na het behalen van het toelatingsexamen volgt deelname aan het landelijk 
examen. Dat examen wordt afgenomen door de Examencommissie van De 
Hollandse Molen. 

   
  

 

Fig. 2.5.2 
De Collse Molen – Eindhoven 
Links de oliemolen, rechts de 
korenmolen met elk een eigen 
onderslagrad. 

 
  De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van vakmolenaars ook geleerd om graan 

te malen of te pellen, hout te zagen, olie te slaan of papier te scheppen. 
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wat kennis aangeleerd moet worden en ervaring opgedaan voordat men zover is 
dat men de verantwoordelijkheid voor het malen met een molen kan dragen. 
 
De opleiding voor vrijwillig watermolenaar beperkt zich niet alleen tot het 
onbelast kunnen laten draaien van de molen maar hij/zij moet op het examen 
tevens het werktuig in bedrijf kunnen zetten. Dit vanwege het feit dat veel 
molenaars gedurende hun opleiding of daarna gaan werken op een molen die 
nog maalvaardig is. Maar ook om als gastheer/-vrouw geïnteresseerde 
bezoekers uitleg te kunnen geven over de werking van de molen. 

   
  

 

Fig. 2.5.1 
De Oelemeulle – Hengelo 
Korenmolen met onderslagrad. 

 
  Er zijn nog maar weinig beroepsmolenaars om het vak van te leren maar 

gelukkig hebben enthousiaste vrijwilligers heel veel van de ambachtelijke kennis 
van hen overgenomen. De instructeurs en andere geslaagde molenaars van het 
Gilde zijn de aangewezen personen om de leerlingen praktisch en theoretisch te 
onderwijzen. Het is aan te bevelen om gedurende de eerste tijd van de opleiding 
de meeste tijd op een daartoe aangewezen instructiemolen door te brengen. 
Men leert dan smeren en het in werking stellen en stilzetten van de molen door 
het openen / sluiten van een schuif. Daarnaast komen o.a. kennis van de 
verschillende aandrijfraderen, turbines, de smeermiddelen, klein onderhoud en 
veilig werken aan de orde. 
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Maar ook bij veel of bij (te) weinig wateraanvoer zal men de molen moeten 
kunnen bedienen  
 
Als men eenmaal de basisvaardigheden onder de knie heeft doet men er goed 
aan om ook andere molens te bezoeken of daar zelfs een dag mee te lopen. Zo 
wordt men praktisch opgeleid en doet ervaring op in het bedienen van molens. 
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  De eis om 100 uur op een molen praktijk te hebben opgedaan moet worden 

gezien als een minimum. Het spreekt vanzelf dat men allerlei weersituaties in 
alle seizoenen een keer moet hebben meegemaakt en daarom dient men de 
praktijkuren over het hele jaar te verspreiden voordat men zich voor het 
toelatingsexamen opgeeft. Dit toelatingsexamen voor watermolenaars wordt 
afgenomen door de examencommissie van de Gilde-afdeling. 
Na het behalen van het toelatingsexamen volgt deelname aan het landelijk 
examen. Dat examen wordt afgenomen door de Examencommissie van De 
Hollandse Molen. 

   
  

 

Fig. 2.5.2 
De Collse Molen – Eindhoven 
Links de oliemolen, rechts de 
korenmolen met elk een eigen 
onderslagrad. 

 
  De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van vakmolenaars ook geleerd om graan 

te malen of te pellen, hout te zagen, olie te slaan of papier te scheppen. 
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  En ook zij dragen hun ambachtelijke kennis en vaardigheid weer over aan de 

volgende generatie. Deze ontwikkeling heeft er o.a. toe geleid dat het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG) is opgericht die een eigen opleiding 
voor korenmolenaars heeft opgezet. Ook de houtzagers en olieslagers wisselen 
hun kennis en ervaringen uit.  
Hoewel het kunnen werken met in bedrijf zijnde molens niet de doelstelling van 
het Gilde is, wordt die ontwikkeling wel toegejuicht. 
Dat ook enige theoretische kennis van verschillende molens en onderdelen 
noodzakelijk is behoeft geen betoog. Een vrijwillig molenaar mist de kennis en 
het aangeboren gevoel voor de molen zoals die vroeger van vader op zoon 
werden overgedragen. De noodzaak van theoretische kennis is al vanaf het begin 
door het Gilde onderkend. Een van de eerste stappen was het zoeken naar 
molendeskundigen die bereid waren de zo nodige theorie op papier te zetten. 
Daarnaast zijn er in de loop der jaren sinds de oprichting van het Gilde in 1972 
ook vakmolenaars en vrijwillige molenaars geweest die hun verworven kennis 
verder hebben uitgediept en op papier gezet. Een deel hiervan is uitgegeven 
door het Gilde als ‘Informaties’ en vormde een grote steun bij de instructie.  
Veel beschikbare kennis en ervaring zijn samengebracht door het samenstellen 
van deze Basisopleiding voor de Vrijwillig Watermolenaar. Verder is het Gilde 
behulpzaam bij het verstrekken van praktische en theoretische informatie.  
 
De vele inspanningen van het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben er zeker 
aan bijgedragen om aan de trend van stilstand en verval van molens een eind te 
maken. Heel veel molens draaien en/of malen er regelmatig weer lustig op los! 
Want molens moeten draaien; dat is hun kracht en daarvoor zijn ze gebouwd! 

   
  

 

Fig. 2.5.3 
De watermolens van Singraven – 
Denekamp. 
Rechts de korenmolen (vooraan) 
en houtzaagmolen (achteraan), 
links de voormalige oliemolen. 
Elke molen heeft een eigen 
onderslagrad. 
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  2.6 DE MOLEN ALS MONUMENT 
   
   
  Molenaars dienen niet alleen te beschikken over praktische vaardigheid en enige 

theoretische kennis maar moeten zich ook realiseren dat ze in veel gevallen 
werken met een beschermd monument. Wat betekent dat? 

   
  Een beschermd monument 

Er zijn in Nederland ruim 60.000 rijksmonumenten waarvan ongeveer 1150 
molens. Deze zijn van rijkswege beschermd vanwege hun monumentale of 
cultuurhistorische waarden, bijvoorbeeld vanwege zeldzaamheid, typologie of 
omdat ze staan in een waterstaatkundige of stedenbouwkundige structuur. Om 
deze waarden niet verloren te laten gaan staan ze ingeschreven in het 
monumentenregister. 
De beheerder van het monumentenregister is de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), een uitvoeringsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. De RCE verbindt erfgoedbeleid, wetenschap en praktijk. Ze 
voert wet- en regelgevingen uit, adviseert gemeenten in vergunningstrajecten, 
behandelt subsidieaanvragen en stelt kennis beschikbaar. Voor deze taken heeft 
de RCE twee molenspecialisten in dienst. 
 
De omgang met molens 
Het uitgangspunt voor de rijksoverheid bij de omgang met molens en 
molenrestanten is hun monumentale waarde, hun plaats in het landschap en 
hun functie in de maatschappij. Het is een objectieve, op de afzonderlijke molen 
toegesneden waardering van wat er op dit moment is.  
Het laten werken van de molen, liefst als ware hij economisch nog vol in bedrijf, 
is niet het enige oogmerk van het beleid. De rijksoverheid is voorstander van het 
laten draaien en malen van molens zolang de bescherming van monumentale 
waarden hierbij in acht wordt genomen.  
In de uitgave ‘Een toekomst voor molens’ wordt een aantal handvatten voor de 
omgang met molens geformuleerd, bestaande uit bijvoorbeeld de locatie, het 
gebouw en het eventuele gaande werk, de bouwhistorie en de geschiedenis van 
de locatie. Deze uitgave is digitaal of gratis verkrijgbaar is via 
www.cultureelerfgoed.nl 
 
Monument: méér dan alleen de molen 
Het begrip ‘monument’ beperkt zich niet alleen tot de molen zelf, maar ook het 
interieur, de losse molenonderdelen, het landschap om de molen en de verhalen 
over de molen behoren hiertoe. Een bedstede, gereedschappen, moestuin, oude 
bonkelaar, zakkenstempel, meelschep, visfuik of elektromotor zijn onderdelen 
die soms nog stammen uit de bouwtijd, die een hoge historische waarde 
vertegenwoordigen en daarmee onvervangbaar zijn. 
Laat elke molenaar zich bewust zijn van deze waarde; loop eens door de molen 
en breng de collectie van de molen in kaart. 
 
Archeologie 
Ook met het graven van een geul in het molenerf voor de riolering of opgraven 
van oude funderingen wordt informatie over de molen naar boven gehaald. 
Maar wat doet de molenaar met die archeologische informatie? Bij zulke 
werkzaamheden moet hij zich altijd eerst afvragen of het verstandig is om dit op 
een willekeurige zaterdag te doen. 
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  De praktijk 
Molens zijn kostbaar en duur waardoor men met zo min mogelijk middelen de 
molen draaiende probeert houden. Soms heeft dat onbedoelde negatieve 
gevolgen voor het monument en de waarden hiervan. Het komt vaak voor dat 
reparaties, ingrepen of wijzigingen worden gepleegd zonder dat men zich ervan 
bewust is wat dit daadwerkelijk voor de molen betekent. Denk hierbij aan het 
aanbrengen van verwarming in de molen, het plaatsen van nieuwe machines, 
wijzigen van functies, vervangen van onderdelen of een reinigingsbeurt van de 
stenen molenromp. 
Alle veranderingen in en aan een molen zorgen ervoor dat je sporen wegvaagt 
maar ook achterlaat. Molens zijn bouwwerken met veel bouwsporen waar 
verhalen uit te lezen zijn. Het is dan ook de uitdaging om het eigen hoofdstuk 
toe te voegen zonder oude verhalen weg te gooien. Het vervangen van vloeren 
of overschilderen van een binnenwand zodat de molen er weer netjes uitziet kan 
veel gevolgen hebben voor de monumentale waarde. Wanneer een ingreep 
wordt gepleegd, waardeer en documenteer dan de huidige monumentale 
waarden en voeg iets toe op een duurzame wijze zonder daarbij historische 
lagen weg te gooien. 
Als je als molenaar iets wil veranderen aan de molen, overleg dit met de 
eigenaar. Hij kan contact opnemen met de gemeente of de Rijksdienst om te 
kijken in hoeverre er een vergunning nodig is en om kennis in te winnen. 
 
De rol van de molenaar 
De molenaar maakt onmiskenbaar deel uit van de keten. Door de molen 
regelmatig te laten draaien of kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren 
blijft de molen in goede conditie. Het veilig en vooral verantwoord laten draaien, 
maar ook het voorkomen van onveilige situaties is voor het voortbestaan van de 
molen van groot belang. 
Tijdens de vervulling van zijn rol als molenaar kunnen er allerlei vraagstukken op 
zijn pad komen. Het is van belang om deze te herkennen en zich af te vragen hoe 
hij ermee om moet gaan zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de molen 
als monument. Elke molenaar moet beseffen dat een molen een prachtig 
historisch werktuig is dat hij in bruikleen heeft van diegenen die na ons komen. 

   
  

 

Fig. 2.6.1 
De Wenumse Molen – Wenum. 
Een zaag- en korenmolen met 
bovenslagslagrad. 
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  2.7 DE MOLENAAR ALS GASTHEER/-VROUW EN AMBASSADEUR 
   
   
  De molenaar is voor bezoekers ook gastheer/-vrouw en ambassadeur. Deze rol 

vervult hij alleen of met collega-molenaars en/of molengidsen. En dit is geen 
geringe rol. De indruk die de bezoekers krijgen van de molen hangt voor een 
groot deel af van de mensen die zij daar treffen en de gastvrijheid die zij ervaren. 
Gastvrijheid is dus heel belangrijk. Wat is dit precies? En hoe geef je als 
molenaar invulling aan jouw rol als gastheer/-vrouw en ambassadeur? 
 
Gastvrijheid: wat houdt het in? 
Gastvrijheid (ook wel klantvriendelijkheid of gastgerichtheid genoemd) 
betekent: gericht zijn op en rekening houden met de wensen en behoeftes van 
jouw gast, de bezoeker. Als je een bezoeker vraagt waar hij of zij aan denkt bij 
gastvrijheid komen de volgende zaken aan de orde: persoonlijke aandacht 
krijgen, je op je gemak voelen, behandeld worden zoals men behandeld wenst te 
worden, warmte, sfeer en gezelligheid ervaren. 
Maar gastvrijheid omvat meer. Gastvrijheid speelt een rol bij alle aspecten van 
het bezoek. Het begint al bij het zoeken naar informatie over de molen op 
internet: kan de bezoeker snel en gemakkelijk vinden wat hij/zij nodig heeft? 
Er zijn verschillende factoren van invloed op de mate waarin een bezoeker zich 
welkom voelt. Dit zijn bijvoorbeeld: informatie (er wordt informatie gegeven), 
hygiëne (de wc’s zijn schoon), veiligheid (vrij van obstakels), aandacht (de 
aanwezigheid van de bezoeker wordt opgemerkt), vriendelijkheid (de bezoeker 
wordt ontvangen door een persoon die betrokkenheid toont) en prijs (de prijs 
komt overeen met wat de bezoeker er voor terugkrijgt). 
 
De bezoeker 
Wie is nu eigenlijk de bezoeker die naar de molen komt? Er is een grote variatie 
aan bezoekers en ze hebben zeer diverse achtergronden. Ze komen individueel 
of in een groep. Ze komen uit Nederland of uit andere landen. Het zijn 
toeristische bezoekers of zakelijke klanten. Elke bezoeker komt bewust of 
onbewust met bepaalde verwachtingen die echter heel verschillend kunnen zijn. 
Je kunt deze als volgt indelen: 
- Inhoudelijke verwachtingen: over welke onderwerpen wil de bezoeker meer 

zien of te weten komen.  
- Verwachtingen ten aanzien van het ‘instituut’, bijvoorbeeld de molen: de 

meeste mensen zullen bij een molen denken aan een draaiende molen, 
waar een molenaar werkt die de molen draaiende houdt. 

- Verwachtingen ten aanzien van het eigen welbevinden: bezoekers 
verwachten een hartelijk welkom door een vriendelijke medewerker, een 
toilet en wellicht een kop koffie. 

Als aan deze verwachtingen niet wordt voldaan is een bezoek niet per definitie 
minder geslaagd. Maar de bezoeker heeft wel tijd nodig om zijn verwachtingen 
bij te stellen. Het is in ieder geval goed om je te realiseren dat iedere bezoeker 
aan de molen verwachtingen (en wensen!) heeft.  
 
Rol en taken van de gastheer/-vrouw en ambassadeur 
Molenaars en molengidsen die bezoekers ontvangen zijn het visitekaartje van de 
molen. Hun uitstraling en handelen bepaalt het succes van het bezoek. Voor een 
goede dienstverlening moet je om te beginnen beschikken over voldoende 
kennis en informatie. Deze bevindt zich op verschillende niveaus: 
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  a. Inhoudelijke en toeristische informatie voor de bezoeker 

 
Dit betreft allereerst informatie over de geschiedenis en werking van de molen 
en eigen activiteiten. Daarnaast is kennis nodig over de organisatie die de molen 
in eigendom heeft, bijvoorbeeld de molenstichting. Hier komt de rol van 
ambassadeur om de hoek kijken. Als ambassadeur is de molenaar de 
vertegenwoordiger en promotor van zowel de molen als de beherende 
organisatie/eigenaar. Is de molenstichting bijvoorbeeld druk bezig met een 
fondsenwervingsactie? Worden er speciale activiteiten georganiseerd? Neem in 
het contact met de bezoeker deze informatie mee. Tot slot is het belangrijk dat 
je op de hoogte bent van wat er te doen is in jouw stad, dorp of streek, waar te 
lunchen, waar de bushalte is en wat de vertrektijden van de bus zijn.  
 
b. Huisregels voor medewerkers en voor bezoekers 
 
Met huisregels wordt bedoeld: wat mogen medewerkers wel of niet, wat mogen 
bezoekers wel of niet. Veel organisaties hebben huisregels voor het personeel, 
bijvoorbeeld over de te dragen (bedrijfs)kleding of badge. Huisregels kunnen ook 
betrekking hebben op het naleven van afspraken of veiligheid. Een organisatie 
kan ook huisregels opstellen voor bezoekers. Door deze huisregels (of 
bezoekvoorwaarden) bij de entree neer te leggen of op te hangen weet de 
bezoeker meteen wat wel of niet is toegestaan. 
 
c. Eigen taken en bevoegdheden 
 
Als molenaar moet je weten wat jouw taken en bevoegdheden zijn. Daarnaast is 
het van belang te weten wat de reikwijdte is, met andere woorden: waar houdt 
jouw taak op. 
 
d. Beveiliging en veiligheid 
 
Als molenaar ben je op de hoogte van de diverse veiligheidsaspecten en ieders 
taak in geval van nood. In hoofdstuk 10 wordt hier uitvoerig bij stilgestaan.  
Om er voor te zorgen dat collega-molenaars de stand van zaken kennen is een 
goede overdracht noodzakelijk (wat is vandaag voorgevallen: molen-technisch, 
bezoekers, molenaars, overig). 
 
Luisteren en non-verbale communicatie 
Luisteren is een belangrijke vaardigheid voor de gastheer/-vrouw. Nu zijn er 
verschillende manieren van luisteren. Je kunt bijvoorbeeld wel horen wat er 
gezegd wordt maar niets met de woorden doen. Je kunt echter ook actief 
luisteren waarbij je zo nu en dan een vraag stelt om te controleren of je begrijpt 
wat er gezegd is. Bij een actieve luisterhouding let je ook op de non-verbale 
communicatie van de bezoeker. Wat wordt misschien tussen de regels door 
bedoeld of gevraagd?  
Een andere vaardigheid is inleven: je verplaatsen in de wensen en behoeften van 
de bezoeker. Wat wil deze bezoeker? Een gedetailleerd verhaal of een paar 
highlights? Als molenaar heb je veel kennis en die wil je graag delen. Maar de 
bezoeker wil misschien slechts een paar dingen weten. Vraag daarom een 
bezoeker wat zijn/haar wensen zijn voor dit bezoek. Uit non-verbaal gedrag haal 
je overigens ook veel. Bijvoorbeeld, een bezoeker verliest zijn aandacht en kijkt 
naar de volgende zolder. Misschien heeft hij genoeg gehoord en wil hij verder? 
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  Hoofdstuk 3  Literatuurlijst 
   
   

  Voor een verbreding van de benodigde kennis wordt aanbevolen om naast de 
informatie in deze Basisopleiding Watermolenaar ook andere boeken te lezen, 
waarin men veel informatie over watermolens vindt. Houd daarbij wel voor ogen 
dat niet alle informatie in deze boeken tot de exameneisen behoort. 
Boeken waarvan de titel vetgedrukt is weergegeven worden extra aanbevolen 
als aanvulling op deze Basisopleiding. Daarom adviseren wij u deze boeken ter 
inzage te verkrijgen of, indien nog leverbaar, aan te schaffen. Ook worden 
regelmatig boeken tweedehands aangeboden via De Gildebrief of op 
bijeenkomsten van molenaars. 
Indien een bibliotheek een boek niet zelf heeft kan het in veel gevallen worden 
opgevraagd bij de centrale bibliotheekdienst. Informeer hiernaar bij de 
uitleenbalie. 
Hieronder volgt een selectie uit de vele boeken over (water)molens die zijn 
verschenen. 

 
  Titel  Auteur c.q. uitgever 
 
  De Brabantse Molens S.H.A.M. Zoetmulder 
  De Molens van Limburg P.W.E.A. van Bussel 
  De Nieuwe Stokhuyzen Heruitgave ‘Molens’ 
  De Veluwse Papiermolen C.Th. Kokke 
  De werking van de pelmolen * P.H. Havik 
  De wind- en watermolens in Overijssel F.D. Zeiler, G.J. Perfors 
  Een toekomst voor molens Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
  Gelders Molenboek (1968) Walburg Pers 
  Getijmolens B. Boonman 
  Het Nederlands malend korenmol. boek J. Gunneweg e.a. 
  Hout voor de Molenbouw G.J. Pouw 
  In en om de Grutterij A.J. Bernet Kempers 
  In de ban van Ceres / Klein- en 

grootmaalderijen in Vlaanderen Frank Becuwe 

  Kijk op Molens J.Th. Balk 
  Korenmolens P.W.E.A. van Bussel 
  Kracht van Wind en Water P. Bauters 
  Molens  F. Stokhuyzen 
  Molens in Nederland W.A. Roose 
  Molenwielen A. Sipman 
  Mulders, Molens en Meesters H. Hagens 
  Oliemolens A.J. Bernet Kempers 
  Oliemolens P.W.E.A van Bussel 
  Op kracht van stromend water H. Hagens 
  Rond zingende stenen * D.J. Abelskamp 
  Rosmolens Westvlaamse kuststreek L. de Vliegher 
  Spieren, water, wind J.J. Kamphuis 
  Van zAdelsteen tot Zetelkruiers, 3 delen P. Bauters 
  Watermolens in Nederland P. Nijhof 
  Veiligheid op Wind- en Watermolens  Vereniging De Hollandsche Molen 
  Watermolens in Twente Boekhandel Broekhuis 
  Watermolens in Noord-Brabant Ir. P.H. van Halder 
  Watermolens in Noord-Brabant Wiro en Wim van Heugten 
  Zingende Stenen * D.J. Abelskamp 
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  Vetgedrukte publicaties vormen aanbevolen literatuur. 
Met * gemerkte boeken zijn nog verkrijgbaar en te bestellen via de webshop: 

  www.vrijwilligemolenaars.nl 
 
 
 

Enkele websites:  

 Informatie over molens www.molendatabase.nl  
 Informatie over molens www.allemolens.nl 
 Gilde van Vrijwillige Molenaars www.vrijwilligemolenaars.nl 
 Informatie over verdwenen molens www.molendatabase.org/  
 Vereniging De Hollandsche Molen www.molens.nl   
 Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde www.molenaarsgilde.nl  
 Het Olieslagersgilde www.olieslagersgilde.nl  
 Het Houtzagersgilde www.houtzaagmolen.nl/platformhoutzagers.php 
 Houtzaagmolens praktijkhandboek https://nl.wikibooks.org/wiki/Houtzaagmolens_praktijkhandboek 
 De molenbiotoop www.molenbiotoop.nl  
 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl 
 De Bekenstichting www.sprengenbeken.nl 
 Watermolens in Nederland www.waterradmolens.nl 
  
 Veel molens hebben ook een eigen website. Deze is in de Molendatabase meestal via een link bij de 

informatie over die molen te vinden. 
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  4.1 DE WATERMOLEN 
   
   
  4.1.1 Inleiding 
   

watermolen, waterradmolen 
watergedreven molen 

 De watermolen, soms ook waterradmolen of watergedreven molen genoemd, is 
veel ouder dan de windmolen. 
De aanleiding tot het ontwikkelen van de watermolen was de totale verandering 
van de leefwijze van de mens. Hierbij werd overgegaan van een nomade-/ 
jagersbestaan naar het leven van een akkerbouwvolk. Zolang de mens leefde 
van alles wat eetbaar was en wat hem toevallig voor de voeten kwam was er 
geen behoefte aan enig werktuig tot het verkleinen of fijn maken van allerlei 
soorten voedsel. 
De mens als akkerbouwer gebruikt echter al lang wrijfstenen, stamperpotten, 
mortieren, zgn. kweerns en diverse andere handmaalwerktuigen om harde 
zaden fijn te maken. Zowel mensen – vaak slaven – als ook dieren werden 
gebruikt als aandrijfkracht. Wanneer de mens is overgegaan op het toepassen 
van waterkracht is niet bekend. De oudste vermeldingen stammen uit het oude 
Griekenland over watermolens in het Rijk van Miridates. Dit rijk lag in het 
uiterste noorden van Turkije. 

   
   

Fig. 4.1.2 
Een voorbeeld van een complete 
‘Stockmühle’.  
   
  4.1.2 Watermolens met horizontaal geplaatst waterrad 
   

horizontaal waterrad  Deze watermolens hadden een horizontaal waterrad. De as waarop het 
schoepenrad is geplaatst heeft daar zijn lagering aan de onderzijde op een soort 
pasbalk (fig.4.1.2). Op de top van diezelfde as rust ook de lopersteen. 
De schoepen zijn, al naar gelang de hoeveelheid water die beschikbaar is om de 
molen aan te drijven, op diverse manieren uitgevoerd. 
Dit type molen is in ons land door de te geringe hoogteverschillen nimmer 
toegepast. Het spreidingsgebied is rond de Middellandse Zee, in het 
Alpengebied en Noorwegen. 
We zullen er in het bestek van deze basiscursus verder geen aandacht aan 
besteden. 
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molen aan te drijven, op diverse manieren uitgevoerd. 
Dit type molen is in ons land door de te geringe hoogteverschillen nimmer 
toegepast. Het spreidingsgebied is rond de Middellandse Zee, in het 
Alpengebied en Noorwegen. 
We zullen er in het bestek van deze basiscursus verder geen aandacht aan 
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  4.1.3 Watermolens met verticaal geplaatst waterrad  
   

 
verticaal waterrad 

 Rond 40 na Chr. komen we meer en duidelijker vermeldingen tegen van 
watermolens met een verticaal waterrad. 
Aan de hand van deze vermeldingen was het zelfs mogelijk de vermoedelijke 
uitvoering van een dergelijk rad te reconstrueren (fig.4.1.3). Het eerste tastbare 
bewijs van het bestaan van watermolens in het begin van onze jaartelling werd 
gevonden bij Venafio, in de Italiaanse provincie Compobasso. Het gevonden 
waterrad dateerde van ongeveer 300 na Chr. en had een diameter van 1,85 m. 
De verdere ontwikkeling van de watermolen was in grote lijnen rond het jaar 
1000 voltooid. 

   
   

Fig. 4.1.3 
Reconstructie van een waterrad 
uit de Romeinse tijd. 
   
  4.1.4 De huidige watermolens in Nederland 
   
  Ons land kent anno 2020 nog ca. 100 draaivaardige watermolens. Een groot deel 

daarvan is ook nog maalvaardig. Men treft ze daar aan waar stromend water 
met voldoende verval is, dus in Limburg, Oostelijk Brabant, Gelderland – met het 
zwaartepunt in de streek tussen het Veluwe-plateau en de IJssel – en Overijssel. 
Ze worden aangedreven door een verticaal waterrad of een turbine. 
Watermolens kunnen, net als windmolens, diverse functies hebben. De 
belangrijkste zijn: het malen van graan, het pellen van gerst, zagen van hout, 
slaan van olie en het maken van papier. Enkele molens hebben meerdere 
functies. Soms wordt ook elektriciteit opgewekt met de molen. 
 
Interessant is de verscheidenheid aan watermolens in ons land. In Limburg zijn 
niet alleen nog de meeste watermolens te vinden, ook vindt men daar diverse 
ontwikkelingen die elders in ons land niet of weinig voorkomen.  

  We noemen een aantal ontwikkelingen dat vanaf het begin van de 19e eeuw zijn 
toegepast:  
- gebruik van gietijzer voor molenwielen en maalstoelen. 
- de toepassing van turbines in plaats van waterraderen. 
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  - het ontwerpen en aanbrengen van verbeterde, efficiëntere waterraderen. 

- de toepassing van een krop en coulissen. 
 
Middenslagmolens vindt men alleen nog in Limburg. Alle resterende Brabantse 
molens zijn onderslagmolens waarvan vele een kenmerkend groot ijzeren 
waterrad hebben.  
 
De nog resterende watermolens geven een boeiend beeld van de 
ontwikkelingen van deze molens door de eeuwen heen. Die hangen nauw 
samen met de industriële en economische ontwikkelingen in een streek, als 
gevolg waarvan er een grote diversiteit is ontstaan. 
Zo zijn er nog molens die je als het ware enkele eeuwen terugvoeren in de tijd 
maar ook molens die uitgegroeid zijn tot imposante fabrieken uit een nabij 
verleden.  
Watermolens zonder water zijn ten dode opgeschreven. Dus ook de strijd vóór 
het water die door de eeuwen heen vaak gestreden moest worden is 
onlosmakelijk met de geschiedenis van veel watermolens verbonden. Ook die 
verhalen zijn het waard verteld en bewaard te worden. In veel molens zijn nog 
sporen uit het verleden aan te treffen. 
 
Wie daarom een brede kijk wil krijgen op de historie, de ontwikkeling en de 
bouw en werking van watermolens zal daarvoor zeker ook watermolens in 
andere regio’s willen bezoeken. 
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  4.2 WATERRADEREN EN TURBINES 
   
   
  4.2.1 Algemeen 
   

waterrad, turbine 
 

onderslagmolen 
middenslagmolen 

bovenslagmolen 
turbinemolen 

molencomplex 
 
 
 

dubbele molen 
 

 Watermolens worden aangedreven door een waterrad of door een turbine. 
Wordt de molen aangedreven door een waterrad dan wordt deze getypeerd 
naar de uitvoering van het waterrad, namelijk: onderslag-, middenslag- of 
bovenslagmolen. 
Wordt de watermolen aangedreven door een waterturbine dan wordt het een 
turbinemolen genoemd. 
Watermolens kunnen ook een complex vormen: er zijn dan meerdere molens 
met verschillende functies bij elkaar. Bijvoorbeeld in één gebouw een 
zaagmolen en een korenmolen. Elke molen heeft dan zíjn eigen waterrad. 
Soms ook bestaat het complex uit twee aan weerszijden van de beek gelegen 
molens. We noemen dat een dubbele molen. Verder kennen we complexen van 
drie molens: twee molens in het ene gebouw, de derde in het andere. Er zijn – 
of waren – dan ook drie waterraderen. 
Zijn er twee gebouwen dan spreken we, stroomafwaarts kijkend, van de 
rechter- of de linkermolen. 

   
  4.2.2 Onderslagmolen 
   

onderslagrad, ark 
waterleider 

 Bij onderslagmolens stroomt het water met grote snelheid in en door de ark of 
waterleider waarin het rad draait en botst daarbij tegen de onderste schoepen. 
Deze schoepen zijn vlak of licht gebogen, van hout of van ijzer. 

   
  

 

Fig. 4.2.2.1 
Molen met onderslagrad. 
 

Watermolen Laag-Keppel  
   
  4.2.3 Middenslagmolen 
   

middenslagrad 
 
 

laag of hoog middenslagrad 

 Bij een middenslagmolen komt het water ongeveer op ashoogte op de 
schoepen van het waterrad. 
Stroomt het water op een wat lagere of hogere plaats binnen, zoals bij een 
klein of groot verval dan is het een laag middenslagrad of een hoog 
middenslagrad.  
Bij een middenslagrad zijn de schoepen gebogen of met opstaande rand. 
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  4.2.4 Bovenslagmolen 
   

goot, kanjel 
bodemklep, bodemluik 

 Bij bovenslagmolens wordt het water met een goot of kanjel tot boven het rad 
gevoerd waarna het via een te openen bodemklep of -luik in de cellen stroomt. 

bovenslagrad, cellen  Bovenslagraderen hebben cellen in plaats van schoepen: het gewicht van het 
water in de cellen zet het rad in beweging. 
Bij een bovenslagmolen draait het waterrad – op een enkele uitzondering na – 
tegengesteld aan het rad van een midden- of onderslagmolen. 

 

 

 

 

Fig. 4.2.4.1 
Molen met bovenslagrad en 
lange kanjel of watergoot. 
 

Cannenburger Molen – Vaassen 

   
  4.2.5 De turbinemolen 
   

turbine 
 

turbinekamer 
 

 Bij een turbinemolen is het waterrad vervangen door een turbine. 
Turbines zijn doorgaans geplaatst in een betonnen bassin dat in een aparte 
aanbouw aan de molen is gemaakt, de turbinekamer 
Een verticale turbine kan op de vloer van het bassin zijn aangebracht met de 
uitstroomopening door de vloer. De turbine kan echter ook horizontaal zijn 
aangebracht waarbij de turbineas door de muur van de molen gaat. 

   
  

 

Fig. 4.2.5.1 
Een turbinemolen. 
Het bassin voor de turbine is 
rechts naast de molen zichtbaar. 
 

Nordbecksmühle – Halle (D) 
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molenvijver 
 

molenkolk 

 Het ca. 3 meter diepe bassin wordt gevoed vanuit de beek of een molenvijver. 
De afvoer van de turbine gaat via de buis door de bassinbodem naar een 
molenkolk of stroomt terug in de beek. Het verval tussen de molenvijver en de 
molenkolk is ca. 5 meter. 

  Door het ontbreken van een waterrad is een turbinemolen in het algemeen 
minder goed herkenbaar als watermolen. 

   
  

 

Fig. 4.2.5.2 
De turbinekamer (midden), een 
aanbouw voor de turbine. 
 

Oude- of Banmolen – Valkenburg 
 

  4.2.6 Het molenwater 
   

 
molentak 

molenvijver 
stuwvijver, spaarvijver 

vergaarvijver, wijer 
molenwater 

 
 
 

kanjel, watergoot 

 Veel watermolens zijn direct aan een beek gebouwd of aan een aftakking ervan, 
de molentak. Daar tref je in het algemeen onderslag-, middenslag- of 
turbinemolens aan. Bij bovenslagmolens is vaak een molenvijver (ook: 
stuwvijver, spaarvijver, vergaarvijver of wijer) gegraven die door een beek 
gevoed wordt. 
Het z.g. molenwater dat de molen passeert moet vrij zijn van meegevoerd 
drijvend en/of zwevend vuil of andere grove verontreinigingen. Vooral bij 
onderslag- of middenslagraderen of een turbine kan drijvend vuil gemakkelijk 
het waterrad blokkeren of vernieling aan schoepen veroorzaken. Bij 
bovenslagmolens waarbij het water via een kanjel (watergoot) wordt 
aangevoerd bereikt drijvend vuil minder gemakkelijk het waterrad. 

blokkering waterrad of turbine  Bij blokkering van het waterrad kan ook schade ontstaan aan het gangwerk door 
blokkering van de koning of molenas. 
Bij waterturbines worden als gevolg van de nauwe doorlaatopeningen in het 
turbinehuis nog hogere eisen gesteld aan het verwijderen van drijfvuil. Immers, 
kleine voorwerpen die tussen het turbinerad en de leidschoepen of het 
turbinehuis bekneld raken zijn moeilijk te verwijderen en alleen na demontage 
van de veelal moeilijk bereikbare turbine. 

   
 

noria 
 

 Volledigheidshalve noemen we hier nog een type waterradmolen dat in ons land 
echter niet is voorgekomen: de noria. Dit is een onderslagrad met kruiken of 
potten aan de buitenkant van de velg. Bij het rondgaan vulden zich de kruiken in 
het onderwater en deze werden bovenaan geleegd in een goot. Het water werd 
voor irrigatie gebruikt.  
Het rad werd eenvoudigweg in de rivier gehangen. Een molengebouw was niet 
nodig en stuwen of sluizen ook niet.  
Dit type watermolen komt nog hier en daar voor in het Midden en Verre Oosten. 
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  4.3 DE SCHIPMOLEN 
   
   
  4.3.1 Inleiding 
   

schipmolens 
 

 Schipmolens zijn al bekend sinds het beleg van Rome in de zesde eeuw. Ook ons 
land heeft op bescheiden schaal schipmolens gekend. Zo lag er in de Maas bij 
Maastricht aan de linker oever een klein eilandje. De stroming van de Maas was 
daar zodanig dat het een ideale plaats was voor het verankeren van 
schipmolens. Ook in de Waal en de IJssel lagen schipmolens.  
Schipmolens lagen bij voorkeur in het midden van de rivier – en indien mogelijk 
in een bocht – omdat daar de stroomsnelheid het hoogst is. Op gunstige 
plaatsen lagen er soms meerdere bij elkaar.  

 
waterraderen 

 
 

 De mogelijkheid om stroming te benutten voor waterkracht was al lang bekend. 
De daarvoor benodigde waterraderen hadden aanzienlijke afmetingen, in het 
bijzonder in de breedte om het arbeidsvermogen van het stromende water zo 
goed mogelijk te benutten. 

  Het aantal schipmolens in ons land varieerde in de loop der eeuwen. Het 
grootste aantal bedroeg tien in 1439. In Maastricht werden in 1705 de laatste 
schipmolens gesloopt. 
Bij zeer hoge waterstanden en vooral als gevolg van zware ijsgang raakten de 
logge en onhandelbare schipmolens soms los van hun verankeringsplaatsen, 
dreven af en konden niet meer terug gehaald worden. Ook door krijgsgeweld 
werd een aantal vernield. Omstreeks de 18e / 19e eeuw werden door een wet in 
Europa de schipmolens op veel plaatsen verboden omdat zij het 
scheepvaartverkeer ernstig hinderden. 

   
  4.3.2 De opbouw van de schipmolen 
   
  Het woord schip is eigenlijk een te groot woord voor de plompe bakken waarop 

de molen zelf veelal geplaatst was. Het deel van de schipmolen dat het 
drijfvermogen leverde was een rechthoekige houten bak die aan de 
bovenstroomse zijde was voorzien van een schuin oplopende boeg die in enkele 
gevallen ook nog enigszins een puntvorm bezat. De benedenstroomse zijde was 
gewoon recht. 

bootvormige bak 
 
 
 

landvasten, windkoppels 

 Op deze bootvormige bak stond het molenhuis dat eenvoudig van vormgeving 
was. Alles rechttoe, rechtaan, afgedekt door een puntdak. Voor het licht waren 
enkele ramen aangebracht. 
De schipmolen werd op zijn plaats gehouden in de rivier met meerdere 
landvasten die met behulp van windkoppels op de voor- en achterplecht 
ingehaald of gevierd konden worden in verband met het rijzen en dalen van het 
waterpeil in de rivier. 

 
  4.3.3 De inrichting van de schipmolen 
   

 
 
 
 

waterrad-as 
 
 
 

 De inrichting was uiterst eenvoudig zowel wat het waterrad betreft als inwendig. 
De omvangrijke waterraderen waren alle onderslagraderen. 
De schipmolens zoals die op de Maas bij Maastricht lagen hadden twee raderen, 
aan elke zijde van het schip één, beide aangebracht op een gezamenlijke zware 
waterrad-as. Elk rad had doorgaans zes grote bladen of schoepen. De stand van 
de schoepen van de twee raderen op de as verschilde ten opzichte van elkaar, 
zodat er altijd minstens één schoep in de stroming stond waardoor het draaien 
met ongelijkmatige snelheid werd beperkt. De langzaam draaiende beweging 



 
BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 4 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 8 

molenvijver 
 

molenkolk 

 Het ca. 3 meter diepe bassin wordt gevoed vanuit de beek of een molenvijver. 
De afvoer van de turbine gaat via de buis door de bassinbodem naar een 
molenkolk of stroomt terug in de beek. Het verval tussen de molenvijver en de 
molenkolk is ca. 5 meter. 

  Door het ontbreken van een waterrad is een turbinemolen in het algemeen 
minder goed herkenbaar als watermolen. 

   
  

 

Fig. 4.2.5.2 
De turbinekamer (midden), een 
aanbouw voor de turbine. 
 

Oude- of Banmolen – Valkenburg 
 

  4.2.6 Het molenwater 
   

 
molentak 

molenvijver 
stuwvijver, spaarvijver 

vergaarvijver, wijer 
molenwater 

 
 
 

kanjel, watergoot 

 Veel watermolens zijn direct aan een beek gebouwd of aan een aftakking ervan, 
de molentak. Daar tref je in het algemeen onderslag-, middenslag- of 
turbinemolens aan. Bij bovenslagmolens is vaak een molenvijver (ook: 
stuwvijver, spaarvijver, vergaarvijver of wijer) gegraven die door een beek 
gevoed wordt. 
Het z.g. molenwater dat de molen passeert moet vrij zijn van meegevoerd 
drijvend en/of zwevend vuil of andere grove verontreinigingen. Vooral bij 
onderslag- of middenslagraderen of een turbine kan drijvend vuil gemakkelijk 
het waterrad blokkeren of vernieling aan schoepen veroorzaken. Bij 
bovenslagmolens waarbij het water via een kanjel (watergoot) wordt 
aangevoerd bereikt drijvend vuil minder gemakkelijk het waterrad. 

blokkering waterrad of turbine  Bij blokkering van het waterrad kan ook schade ontstaan aan het gangwerk door 
blokkering van de koning of molenas. 
Bij waterturbines worden als gevolg van de nauwe doorlaatopeningen in het 
turbinehuis nog hogere eisen gesteld aan het verwijderen van drijfvuil. Immers, 
kleine voorwerpen die tussen het turbinerad en de leidschoepen of het 
turbinehuis bekneld raken zijn moeilijk te verwijderen en alleen na demontage 
van de veelal moeilijk bereikbare turbine. 

   
 

noria 
 

 Volledigheidshalve noemen we hier nog een type waterradmolen dat in ons land 
echter niet is voorgekomen: de noria. Dit is een onderslagrad met kruiken of 
potten aan de buitenkant van de velg. Bij het rondgaan vulden zich de kruiken in 
het onderwater en deze werden bovenaan geleegd in een goot. Het water werd 
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  4.3 DE SCHIPMOLEN 
   
   
  4.3.1 Inleiding 
   

schipmolens 
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waterraderen 
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de molen zelf veelal geplaatst was. Het deel van de schipmolen dat het 
drijfvermogen leverde was een rechthoekige houten bak die aan de 
bovenstroomse zijde was voorzien van een schuin oplopende boeg die in enkele 
gevallen ook nog enigszins een puntvorm bezat. De benedenstroomse zijde was 
gewoon recht. 

bootvormige bak 
 
 
 

landvasten, windkoppels 
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  4.3.3 De inrichting van de schipmolen 
   

 
 
 
 

waterrad-as 
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tussenas 

 

van de molenas werd door een groot kamwiel overgebracht op een schijfloop 
van een tussenas. Een kroonwiel of bonkelaar op deze tussenas dreef het 
rondsel op de steenspil aan. De schipmolens hadden veelal één koppel 
maalstenen dat gelegd was op een maalstoel naast of boven de doorlopende 
hoofdas. 
De overbrengverhouding tussen hoofdas en lopersteen lag tussen 1:10 en 1:12. 
Dit was nodig in verband met de trage gang van het schoepenrad. 
Het vermogen van een waterrad van een schipmolen is door de grote weerstand 
van het water aanzienlijk geringer dan dat van een waterrad bij een vaste 
watermolen. 

   
  

 

Fig. 4.3.3.1 
Een schipmolen 
  Naast de hiervoor geschetste inrichting bestonden er ook schipmolens met één 

rad dat draaide tussen een groter schip met daarop de molen en een kleiner 
schip waar het buitenlager van de molenas op steunde. 
Een fraaie replica van dit type schipmolen treffen we nog aan in Duitsland in de 
Wezer, bij Minden. 
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  4.4  DE GETIJMOLEN 
   
   
  4.4.1 Inleiding 
   

 
 
 
 
 
 
 

eb- en vloedwerking 

 Zoals we watermolens alleen in het oostelijke deel van ons land aantreffen, zo 
waren de getijmolens alleen te vinden in de provincies liggende aan de 
Noordzeekust. Dit waren vooral Zuid-Holland en Zeeland en deze laatste 
provincie in het bijzonder. Dit heeft te maken met het feit dat het tijverschil 
kleiner wordt naarmate men noordelijker komt. Het Kanaal – tussen Engeland en 
Frankrijk – werkt als een stuw waardoor het getijverschil daar groter is. 
Er was nog een opmerkelijk verschil met gewone watermolens: de getijmolen 
werd aangedreven door zeewater dat onder invloed van de eb- en vloedwerking 
de rivieren en diepe inhammen van onze kust in- en uitstroomde. Het was dus 
geen continue proces. 
Vermeldingen van getijmolens zijn gevonden voor zowel Zuid-Holland als voor 
Zeeland maar alleen in laatstgenoemde provincie hebben ze enige rol van 
betekenis gespeeld. Zo kon men ze aantreffen langs de boorden van de 
Oosterschelde te Bergen op Zoom, Goes, Reimerswaal, Tholen, Veere en 
Zierikzee. In het Westerscheldegebied stonden deze bijzondere molens te 
Biezelinge, Hulst, Middelburg, Ossenisse, Sas van Gent en Vlissingen. 
Hoe dergelijke molens in ons land eruit zagen weten wij dankzij een aantal 
bestekken uit de 18e eeuw die bewaard gebleven zijn in het stadsarchief van de 
gemeente Goes. Het betreft hier bestekken van de verbouwingen en 
verbeteringen die werden uitgevoerd in de periode tussen 1735 en 1747. 

   
  

 

Fig. 4.4.1.1 
Oude gravure uit 1865 
voorstellende de getijmolen van 
Bergen op Zoom. 
   
  4.4.2 De getijdenbeweging 
   
  Het rijzen en dalen van de zeespiegel wordt veroorzaakt door een combinatie 

van twee krachten die inwerken op het zeewater. 
Enerzijds de aantrekkingskracht van de maan op de aarde waarvan de invloed 
verschilt naarmate de positie van de maan verandert. Anderzijds de 
middelpuntvliedende kracht als gevolg van de rotatie van de aarde. 

 
  Beide krachten zorgen voor de getijdenbeweging, het tweemaal per dag rijzen 
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stroomsnelheid 
 

en dalen van de zeespiegel die op sommige plaatsen op aarde wel 15 tot 20 
meter bedraagt. Het verschil tussen laag- en hoogwater, gemeten bij Vlissingen 
is gemiddeld 3,74 meter.  
Een andere factor die meespeelt bij getijmolens is de stroomsnelheid van het 
water. Gemiddeld voor de Noordzee is deze 1,5 à 2 m/s. 
Door vernauwingen in de stroombedding kan deze snelheid echter sterk 
oplopen, zoals bij het Nauw van Bath in de Westerschelde. Hier loopt de 
snelheid op tot 4 m/s en hoger. 

   
  4.4.3 Het waterwerk 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

spaarbekken 
 
 
 

bassin 
 

vloeisluis 
 
 
 

maalsluis 
 

 Om een getijmolen in bedrijf te kunnen stellen is ter plaatse een behoorlijk 
verschil nodig tussen laag- en hoogwater. Het getijverschil moet, zo blijkt uit de 
oude gegevens minimaal 2,50 m zijn. Men heeft deze minimale hoogte nodig om 
voldoende water te kunnen opstuwen om de molen een rendabele tijdsduur per 
etmaal in bedrijf te kunnen houden. Gezien het feit dat de molen altijd dicht bij 
zee en op een zo laag mogelijk punt gebouwd diende te worden was ze erg 
kwetsbaar bij extreem hoge waterstanden en door storm hoog opgestuwd 
zeepeil. 
Alvorens een getijmolen te bouwen diende een geschikte plaats gekozen te 
worden om tegen niet al te hoge kosten een toereikend spaarbekken te kunnen 
aanleggen of een op eenvoudige wijze af te dammen stroomgeul, rivier of 
riviermond. Ook gebruikte men hiervoor wel een al bestaand havenbekken, al of 
niet uitgebreid met de eventueel aanwezige stadsgrachten. Dit speciaal 
gegraven of afgedamde deel fungeerde dan als spaarbekken of het bassin zoals 
men dat noemde. 
De gemaakte afdamming werd voorzien van een vloeisluis. Deze vloeisluis werd 
geopend bij opkomend tij waardoor het zeewater het bassin kon instromen. 
Zodra het tij keerde – of net iets eerder – sloot men de vloeisluis en hield men 
het naar binnengestroomde water vast voor het in bedrijfstellen van de molen. 
Hiervoor werd de maalsluis geopend. Echter voordat dit kon gebeuren diende 
men enige tijd te wachten tot het verschil tussen het niveau van het bassin en 
het buitenwater voldoende groot was geworden, n.l. minimaal 1 meter. Het 
waterwerk bestond dus in principe uit het bassin, de toe- en afvoer naar en van 
de molen en de daarbij behorende sluiswerken. 

   
  4.4.4 De getijmolen 
   

 
 
 
 

maalsluis 
maalschuiven 

enkelwerkende molen 

 De molens zelf hadden qua bouw enigszins dezelfde uitvoering als een gewone 
watermolen met dien verstande dat het sluizencomplex veel groter en 
uitgebreider was uitgevoerd. 
Als we de inrichting van de molen zelf bekijken valt ons direct op het grote 
waterrad dat geplaatst is in de maalsluis en de daar voor en achter geplaatste 
maalschuiven t.b.v. het regelen van de waterstroom door de maalsluis. Dit is de 
uitvoering zoals deze werd toegepast bij een enkelwerkende molen. 

ebmolen 
vloedmolen 

 
 
 
 
 

dubbelwerkende molen 

 De vorm van het sluizencomplex gaf al direct aan of het een z.g. ebmolen of een 
vloedmolen was. Een ebmolen maalde gedurende het afgaande tij, de 
vloedmolen maalde tijdens opkomend tij. Anders gezegd: de ebmolen werd 
aangedreven door het water uit het bassin, terwijl de vloedmolen werd 
aangedreven door het instromende vloedwater. 
Een combinatie van een eb- en een vloedmolen kwam ook voor. Men kon dan 
zowel met opkomend als met afgaand tij malen. Men sprak dan van een 
dubbelwerkende molen. 
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Fig. 4.4.4.1 
De enkelwerkende getijmolen 
(hier een eb-molen) 
 

Links bij afgaand tij: vloeisluis 
gesloten, maalsluis geopend. 
Rechts bij opkomend tij: vloeisluis 
geopend, maalsluis gesloten 
 

1. zee of buitenwater 
2. bekken of binnenwater 
3. getrokken maalschuiven 
4. waterrad 
5. gesloten vloeisluis 
6. neergelaten maalschuiven 
7. geopende vloeisluis 

 
 

omloopsluis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het sluizencomplex van een dubbelwerkende molen was voorzien van een 
omloopsluis. Door de maalsluis aan de zeezijde te openen vloeide het 
binnenstromende vloedwater tegen het onderslagrad. Hiermede was de molen 
in staat om één of twee maalkoppels aan te drijven. Achter het waterrad 
verzamelde het water zich in het bekken. 
Als de eb inzette stroomde het water uit het bekken langs het waterrad terug in 
het buitenwater. Hierdoor kende de dubbelwerkende molen (gemiddeld) per 
etmaal vier maalperioden (tweemaal bij eb, tweemaal bij vloed).  
 
Maar ook dubbelwerkende molens kenden perioden van stilstand. Evenals bij 
een ebmolen kon men pas vanuit het spaarbekken gaan malen als het 
buitenwater voldoende gezakt was. 
 
Een nadeel van malen op de vloedstroom was dat het waterrad minder efficiënt 
werkte. Het waterpeil van de opkomende vloed neemt steeds toe waardoor er 
bij het begin van de vloed (te) weinig water is om het rad goed aan te drijven. 
Aan het eind van de vloed krijgt het rad steeds meer last van te hoog 
onderwater doordat het spaarbekken steeds voller wordt. Slechts gedurende 
een deel van de vloedstroomperiode heeft het waterpeil de optimale hoogte 
om het hoogste rendement van het waterrad te krijgen. 
 
Het waterrad was vastgezet op de wateras die in de molen en boven de 
omloopsluis gelagerd was. Op deze as zat ook het molenwiel dat via een 
tussenas of rechtstreeks de steenspil aandreef. 
Ondanks de eenvoudige inrichting was de getijmolen toch een kostbare 
aangelegenheid vanwege de uitgebreide waterbouwkundige voorzieningen en 
de hoge onderhoudskosten gezien de ligging aan open, zout water. Hierdoor is 
men met dit type al snel gestopt.  
Van enkele getijmolens in ons land zijn nog gedeelten bewaard gebleven, o.a. in 
Goes, Middelburg en Bergen op Zoom. 
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de hoge onderhoudskosten gezien de ligging aan open, zout water. Hierdoor is 
men met dit type al snel gestopt.  
Van enkele getijmolens in ons land zijn nog gedeelten bewaard gebleven, o.a. in 
Goes, Middelburg en Bergen op Zoom. 
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Fig. 4.4.4.2 
Schema van een dubbelwerkende 
getijmolen. 
De getekende situatie is bij vloed. 
 

1. zee of buitenwater 
2. bekken of binnenwater 
3. geopende maal-vloeisluis 
4. gesloten maal-vloeisluis 
5. waterrad in de omloopsluis 
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  4.5 DE WATERVLUCHTMOLEN 
   
   
  Een watervluchtmolen is een combinatie van een watermolen en een 

windmolen. De werktuigen kunnen zowel door wind als door water 
aangedreven worden. 
In Nederland waren er tot 2008 geen watervluchtmolens meer. Echter de 
Kilsdonkse koren- en oliemolen is in dat jaar gerestaureerd en sinds 25 
november 2008 is de molen weer maalvaardig. 
De combinatie van wind- en wateraandrijving maakt het complex uniek, zelfs op 
internationale schaal. 

   
  

 

Fig. 4.5.1 
Een watervluchtmolen. Rechts de 
oliemolen, links de korenmolen. 
 

De Kilsdonkse Molen te Heeswijk-
Dinther 

oliewerk 
voor- en naslagwerk 

 
dubbelwerks molen 

 

 De oliemolen is een watermolen. Het oliewerk wordt aangedreven door een 
waterrad. Deze oliemolen heeft een voor- en naslagwerk en is daarmee de enige 
nog bestaande wateraangedreven oliemolen in Nederland met een naslagwerk. 
Een oliemolen met voor- en naslagwerk noemen we een dubbelwerks molen. 
 
De korenmolen kan zowel door water als door wind aangedreven worden. Voor 
deze molen is een tweede waterrad aanwezig De koningsspil is voorzien van een 
koppeling waarmee bij wateraandrijving de windaandrijving wordt 
onderbroken. Bij windaandrijving wordt de wateras ontkoppeld. 
De molenassen van beide raderen kunnen eventueel ook gekoppeld worden 
zodat ze samen óf de oliemolen óf de korenmolen aandrijven. 
De aandrijving van de niet-werkende molen kan dan door een koppeling op de 
as uit het werk gezet worden. 

   
  Over de grens in het Duitse Emsland te Hüven staat ook nog een werkende 

watervluchtmolen, de Hüvener Mühle, een korenmolen. Bij deze molen staat de 
windmolen op de molenschuur.  
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  5.1 HET STAANDE WERK 
   
   
  5.1.1 Inleiding 
   

staande werk 
gaande werk 

 

 Onder het staande werk van een watermolen verstaan we kortweg het gebouw, 
de opstallen. Dit in tegenstelling tot het gaande werk (of gangwerk): dat is het 
hele stelsel van wielen en assen die de beweging van het waterrad of de turbine 
overbrengt op een werktuig. 
Dit onderscheid tussen staande en gaande werk is niet alleen maar van 
theoretisch belang, maar heeft ook in de praktijk betekenis gehad. In oude 
pachtovereenkomsten werd veelal vastgelegd dat de kosten en het onderhoud 
van het staande werk voor rekening van de eigenaar waren en kosten voor het 
gaande werk voor de pachter of de molenaar. 
Wilde de molenaar de inrichting van de molen veranderen of uitbreiden dan 
moest hij dat doorgaans zelf betalen. 

   
  5.1.2 De locatie 
   

 
 
 
 
 
 
 

sprengen 
 

 Al eeuwenlang zijn watermolens verbonden met stromend water dat zich door 
een lichtglooiend landschap een weg omlaag baant. 
Langs die stroompjes zocht men naar gunstige locaties om een watermolen te 
bouwen. Overal in het landschap trof men ze aan, soms op de meest afgelegen 
plekken. Samen met het fraaie landschap en de kronkelende beek vormen ze 
vaak een ongekend schilderachtige aanblik. 
Aan de oostelijke Veluwezoom werden voor de bouw van een molen deze 
stroompjes (sprengen) aangelegd. Het water kwam uit gegraven bronnen. 
Echter, watermolens kwamen ook veel voor in steden en dorpen. Vooral als het 
molenbedrijf meer personeel nodig had om goed te kunnen functioneren. 
En de stads- of dorpsbewoners vormden ook een goede afzetmogelijkheid voor 
bepaalde producten, zoals meel, olie of gort (gepelde gerst). 

   
 
 

rechtermolen 
linkermolen 

 
debiet 
verval 

 
 

 Vanwege de aandrijving werden watermolens op de oevers van rivieren, beken, 
sprengen of stromen gebouwd. Dat gebeurde zowel op de rechter- als op de 
linkeroever. Met de stroom meekijkend spreken we dan van een rechter- of een 
linkermolen.  
De keus van de locatie werd allereerst bepaald door de aanwezigheid van 
voldoende water (debiet) en voldoende verval. Dat zorgt voor het vermogen van 
het waterrad. Het verval bepaalt tevens welk type waterrad geschikt is.  
Maar de locatie zal mede bepaald zijn door de beschikbaarheid van grond en de 
bereikbaarheid over de weg. En bij voorkeur plaatste men het waterrad aan de 
zuidzijde van de molen zodat ’s winters de zon een bevroren rad kon ontdooien. 
 

  Het was heel gebruikelijk aan één stroom meerdere molens te bouwen, soms 
tegenover elkaar, vaak achter elkaar. Zo telde men ooit bijvoorbeeld aan de drie 
takken van de Jeker door Maastricht over een afstand van ca. twee kilometer 
wel 15 watermolens. Dit leverde geregeld onenigheid op over teveel of te weinig 
water bij een molen als vermeend gevolg van teveel stuwen van de boven- of 
benedenstrooms gelegen molens. Heel wat rechtszaken zijn daarover gevoerd! 
 

 
bovenmolen, ondermolen 

voorste molen, achterste molen 

 Liggen er twee molens aan dezelfde stroom op enige afstand van elkaar dan 
spreekt men van bovenmolen en ondermolen. Ook de termen voorste en 
achterste molen werden wel gebruikt. Waren er drie molens dan was er ook nog 
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middelste molen 
 
 

een middelste molen. Deze termen zeggen iets over de positie t.o.v. elkaar: 
stroomopwaarts of -afwaarts. Soms kwam die aanduiding ook terug in de naam 
van de molen, bijv. De Middelste Molen te Loenen of de Onderste en Bovenste 
Molen in Mechelen. Een dergelijke naam bleef bestaan ook als de andere 
molen(s) inmiddels verdwenen waren. 
 

 
dubbele molen 

 
 
 
 
 
 
 
 

molencomplex 
 
 
 
 

 

 Indien er twee watermolens tegenover elkaar liggen aan weerskanten van de 
stroom dan spreken we van een dubbele molen. 
Een veelvoorkomende dubbele molen bestond uit een korenmolen en een 
oliemolen. De korenmolen had dan doorgaans het grootste erf vanwege de 
molenkarren voor het transport van graan en meel. Ook lag de korenmolen bij 
voorkeur zodanig dat men niet over de brug hoefde met paard en wagen. 
De oliemolen lag dan over de brug omdat het transport van zaden, olie en 
koeken minder omvangrijk was. 
 
Watermolens kunnen ook een complex vormen: er zijn dan in één gebouw 
meerdere molens met twee of zelfs drie verschillende functies.  
Elke molen had aanvankelijk een eigen waterrad. Die raderen lagen soms recht, 
soms schuin achter elkaar, soms ook nog achter dezelfde maalsluis. De 
oliemolen lag dan achter de korenmolen omdat voor het slaan van olie minder 
vermogen nodig was en het onderste waterrad soms minder water kreeg.  
Later gebruikte men steeds vaker één waterrad voor meerdere functies 

 
  Een complex kan ook bestaan uit drie molens: twee molens in het ene gebouw 

op de ene oever, de derde op de andere oever. Er zijn – of waren – dan ook twee 
of drie waterraderen. Bij een dergelijk complex lag de oliemolen meestal aan de 
andere kant van de brug vanwege minder transport. 
 
Een molencomplex kon in het bezit zijn van één eigenaar maar ook van 
meerdere. Ook is een complex bekend dat aan weerszijden van de landsgrens 
lag. Geregeld kwam het voor dat bij overlijden van de eigenaar elk der kinderen 
een deel van het molencomplex erfde. Later werden de delen dan weer verkocht 
aan anderen. 
 

 
 
 
 
 
 

‘ 
 

stuwvijver 
vergaarvijver, molenvijver 
wijer, molentak, afslagtak 

stuwwerk 

 Het uiterlijk van een watermolen kan variëren van een bescheiden gebouwtje 
tot een imposante fabriek. Soms is de molen moeilijk te onderscheiden van 
andere gebouwen, zeker als het waterrad overdekt of inpandig is (o.a. 
Wittemermolen) of als er een turbine aanwezig is. Met name in het zuiden van 
ons land is de molen dikwijls onderdeel van een groter gebouw of boerderij 
waarin ook schuren en een woonhuis zijn gevestigd. En soms zit de molen 
verstopt in een kasteel.(De Kasteelmolen te Elsloo) 
De waterloop zet ons meestal wel op het goede spoor om de (voormalige) molen 
te herkennen. We zien dan bijvoorbeeld gemetselde watergoten, een stuw- of 
spaarvijver (ook wel vergaar- of molenvijver of wijer) genoemd. Of een beek die 
zich splitst in een molentak en een afslagtak. Doorgaans is er een stuwwerk met 
een brug en sluizen of zijn er andere waterstaatkundige voorzieningen. 

   
  5.1.3 Ontwikkelingen 
   
  Vergelijken we het voorkomen en de ontwikkeling van de watermolen in de 

verschillende regio’s in de loop van de tijd, dan kunnen we enkele grote lijnen 
schetsen. 
- het uitgestrekte Limburgse heuvelland met zijn vele beken bood talrijke 
geschikte locaties om watermolens te bouwen. Goede locaties waren er in 
andere regio’s veel minder waardoor de molens daar minder verspreid lagen. 
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- toepassing op industriële schaal van watermolens heeft het meest 
plaatsgevonden in Limburg, met name in het zuiden van de provincie. 
Toenemende welvaart van moleneigenaren en onderlinge concurrentie leidden 
tot grotere investeringen dan elders in ons land. 
Dat is goed zichtbaar aan de omvang van sommige molengebouwen. 
In andere regio’s zien we deze grootschalige ontwikkeling (vrijwel) niet. In 
Gelderland ontwikkelden zich wel enkele grotere papiermolens vanwege het 
ruim voorradige schone water dat behalve voor de aandrijving van de molen ook 
nodig was voor het maken van papier. 
 

  

 

De Oude of Banmolen – 
Valkenburg 
 

Tot meelfabriek uitgegroeide 
watermolen. 
 

Pannendak, mergelstenen, 
hardstenen raamomlijstingen, 
meerdere bouwlagen. 
   

 
gietijzer 

 
 
 
 
 
 

turbines 
 
 
 

verbeterd waterrad 
 
 

 - toepassing van nieuwe ontwikkelingen zien we in Limburg méér dan in andere 
regio’s, bijv. het gebruik van gietijzer en staal voor waterraderen, wielen en 
maalstoelen. 
De nabijheid van Belgische en Duitse ijzergieterijen en machinefabrieken zal 
hieraan zeker bijgedragen hebben.  
Maar gebruik van (giet)ijzer vereiste ook specifieke kennis: ambachtelijke 
molenmakers werkten vanouds alleen met hout. Het maken en aanbrengen van 
gietijzeren maalstoelen en wielen was echter werk voor machinebouwers.  
- turbines zijn vooral in Limburg op grote schaal toegepast, daarbuiten maar zeer 
beperkt. Aan het gebruik van turbines kleven echter ook bezwaren (zie 6.4.4) 
waardoor in diverse molens de turbine later weer vervangen werd door een 
(verbeterd) waterrad. 
- er werden verbeterde waterraderen ontwikkeld met een hoger rendement, 
waarbij voornamelijk ijzer werd gebruikt (zie 6.3). Deze vervingen in Limburg op 
grote schaal de houten waterraderen.  
Deze ontwikkeling ging Overijssel en Gelderland vrijwel geheel voorbij. De 
raderen in die regio’s zijn, op een enkele uitzondering na, nog van hout en met 
kruisarmen. 
In Noord-Brabant wordt wel gebruik gemaakt van ijzeren spaken maar die 
raderen hebben vrijwel allemaal nog houten schoepen. 
- bij enkele watermolens werden de waterraderen overdekt. Ze waren hierdoor 
minder gevoelig voor ijsvorming en – in de zomerperiode – voor wanwichtigheid 
omdat de boven het water staande schoepen minder uitdroogden. 
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- toepassing op industriële schaal van watermolens heeft het meest 
plaatsgevonden in Limburg, met name in het zuiden van de provincie. 
Toenemende welvaart van moleneigenaren en onderlinge concurrentie leidden 
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  5.2 BOUW EN BOUWMATERIALEN 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arkmuur, vleugel 
 

 Transport was vroeger een beperkende factor in het dagelijkse leven. Paard en 
wagen hadden maar een beperkt bereik en water voor scheepvaart was niet 
overal aanwezig. Vervoer over grotere afstanden was complex en duur. 
Voor het bouwen werd dan ook op grote schaal gebruik gemaakt van lokaal 
aanwezige materialen. Dat betrof zowel de bouw van huizen en boerderijen als 
van watermolens. 
We kunnen daarbij denken aan hout en baksteen (klei) of een combinatie 
hiervan. Ook natuursteen dat gemakkelijk aan te voeren is uit nabijgelegen 
(buitenlandse) groeves wordt gebruikt. 
Dit gold ook voor de dakbedekking; stro, riet, pannen, leien enz. 
Zandsteen is waterbestendiger dan baksteen en vriest minder snel kapot. Om die 
reden is het toegepast in funderingen en (onder-)muren aan de kant van het 
waterrad en de benedenloop (het onderwater).Tevens in de arkmuren (vleugels, 
steunberen) waarop het buitenlager van de molenas rust. 
 
Door lokale vaklieden werd op ambachtelijke, veelal streekeigen wijze gebouwd. 
Kenmerken daarvan zijn in veel molens nog terug te vinden, bijv. vakwerkbouw, 
karakteristieke metselpatronen, raamomlijstingen e.d. 
In de loop der jaren zien we geleidelijk aan de opkomst van nieuwe materialen 
en technieken, ook in de bouw (gietijzer, beton, tropisch hardhout e.d.). Door 
verbeterde transport- en communicatiemiddelen raakten gebieden langzaamaan 
minder geïsoleerd en werden invloeden van buitenaf op de wijze van bouwen 
zichtbaar. 

   
  Hieronder geven we in algemene zin aandacht aan enkele kenmerkende 

aspecten van de bouw van nog bestaande molens in de vier provincies. 
   
  5.2.1 Limburg 
   
  Limburg is de provincie met de meeste watermolens: daar bevinden zich ruim 

vijftig watermolens, ofwel meer dan de helft van het aantal watermolens dat ons 
land nog telt. 
Maar ook nog veel herkenbare restanten van molens die inmiddels als woonhuis, 
restaurant of bedrijfsruimte dienst doen. 
We zien gelukkig ook diverse grote restauratieprojecten waarbij het gaande 
werk hersteld wordt, een waterrad wordt vervangen en ook de stuwvijvers 
opnieuw worden ingericht. 
 

 
 
 

nekslagrad 
 
 
 
 
 
 

mergelsteen 
breuksteen 

 

 Letten we op de types molens dan tellen we twaalf onderslagmolens, negentien 
middenslagmolens, zeven bovenslagmolens en veertien turbinemolens. 
Daarnaast nog een drietal combinaties: onderslag + bovenslag (Wymarsche 
Molen), middenslag/nekslag (Plasmolen), onderslag + turbine 
(Grathemermolen). Gegevens volgens de Molendatabase, 2019. 
 
In dit gebied werden al vroeg plaatselijk gedolven bouwmaterialen voor muren 
en funderingen gebruikt, zoals Kunradersteen, Nievelder zandsteen en 
mergelsteen. 
De molens in Noord- en Midden-Limburg zijn alle vrijwel geheel van baksteen 
gebouwd. In Zuid-Limburg is naast baksteen ook mergelsteen gebruikt. En een 
enkele keer zien we het gebruik van breuksteen. 
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stropoppen, strodokken 
 

Goed zichtbaar is dat men vroeger reparaties of verbouwingen soms uitvoerde 
met gebruik van andere materialen dan de oorspronkelijke.  
Rond ramen en deuren is bij meerdere molens een kenmerkende omlijsting van 
hardsteen aangebracht. 
Houten molens komen in Limburg niet meer voor. Ook de bekende 
vakwerkbouw treffen we nog maar bij één molen aan (Oliemolen te Heerlen). 
Het merendeel van de molengebouwen is bedekt met dakpannen – soms met 
stropoppen (strodokken) – maar enkele molens hebben leien als dakbedekking. 
Slechts één molen, De Rosmolen in Oostrum, is van een rieten dak voorzien. 
Meerdere molens in Zuid-Limburg zijn witgekalkt. 
Turbinemolens hebben een vaak kenmerkende aangebouwde turbinekamer. 

   
  

 

Fig. 5.2.1.1 
Eper- of Wingbergermolen – 
Epen. 
 

Baksteen, leiendak, 
turbinekamer. 
   
  Watermolens maken soms deel uit van een boerderij, zowel van de typisch 

Limburgse slothoeve met een (afgesloten) binnenplaats als van langgevel 
boerderijen, waarin ook een woonhuis en schuren zijn opgenomen. De grote 
omvang van een aantal molengebouwen, met soms wel drie of vier bouwlagen, 
wijst naar een industrieel verleden van de molen. Eind 18e en begin 19e eeuw 
waren er veel industriemolens in met name Zuid-Limburg. Onder andere 
papiermolens, naaldenslijpmolens, kunstwolmolens en molens voor de 
wollenstoffenindustrie: spinnen, verven, vollen (van lakense stoffen) en wollen 
dekens. 
 

 
krooshek, rooster 

tandheugel, haal, windhaspel 

 Zowel de gemetselde als de betonnen ark komen voor, meestal met een ijzeren 
krooshek of rooster ervoor. De bediening van de sluizen vertoont een gevarieerd 
beeld: we zien tandheugels, halen en windhaspels. Maar ook elektrische 
bediening. 
De meeste nog bestaande molens worden vermeld als korenmolen (waarvan 
één ook met werkend olieslagwerk in dezelfde ruimte). Enkele molens worden 
gebruikt voor elektriciteitsopwekking. 

   
  5.2.2 Noord-Brabant 
   

 
 
 

 In Noord-Brabant zijn nog twaalf watermolens bewaard gebleven. Het betreft 
allemaal onderslagmolens met in veel gevallen een karakteristiek groot 
waterrad. Acht van deze molens liggen aan de Dommel en de Kleine Dommel. 
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ark, krooshek 
sparren 

tandheugels 
windas, haal 

watervluchtmolen 

Deze acht hebben een houten constructie en houten wanden. 
De overige vier molens zijn gebouwd met baksteen.  
Vakwerkbouw komt in Noord-Brabant niet voor. Evenmin het gebruik van 
mergel- of natuursteen. 
De dakbedekking bestaat bijna altijd uit dakpannen met uitzondering van een 
houten watermolen die een rieten dak heeft. (Hooydonkse Molen in Nuenen) 
Zowel de gemetselde als de betonnen ark komen voor met een ijzeren krooshek 
of sparren ervoor. 
De sluizen worden over het algemeen bediend door middel van tandheugels of 
(houten) windassen. Een haal komt in een enkele molen voor. 
De Kilsdonkse Molen is een z.g. watervluchtmolen met zowel water- als 
windaandrijving. 
Van de Brabantse watermolens zijn er zeven ingericht als korenmolen, twee als 
koren-/oliemolen, één wekt elektriciteit op en twee hebben geen functie meer. 

   
  

 

Fig. 5.2.2.1 
De Collse Molen – Eindhoven  
 

Een dubbele molen: vooraan de 
korenmolen, achter de oliemolen, 
daar tussen de stuw. 
 

Houtbouw, pannendak met 
strodokken, de korenmolen vóór 
de brug. 

 
  5.2.3 Gelderland 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vleugels, arkmuur 
 
 
 
 

onderspoeling 

 In Gelderland zijn nog 23 watermolens aanwezig. Het betreft zestien 
bovenslagmolens – die allemaal te vinden zijn aan de glooiende oostelijke 
Veluwerand, ten Westen van de IJssel – en zeven onderslagmolens die we 
vinden ten oosten van de IJssel, in de Achterhoek. Deze tweedeling is ontstaan 
door het beschikbare verval in die gebieden. 
Met name op de oostelijke Veluwerand treffen we de wat grotere gebouwen 
van industriële watermolens aan. 
 
Op twee na zijn alle watermolens in Gelderland gebouwd van baksteen. Twee 
daarvan hebben pleisterwerk. Eén molen is deels van baksteen, deels van 
Bentheimer zandsteen. Eén molen heeft houten wanden, een bakstenen 
voorgevel en een van bakstenen gemetselde arkmuur. Twee molens hebben 
houten vleugels in plaats van betonnen arkmuren. 
Natuursteen is bij enkele molens toegepast.  
De dakbedekkingen bestaan uit pannen, met uitzondering van één molen die 
een plat dak heeft en één molen met deels riet, deels pannen. 
De houten funderingen en arken zijn in de meeste gevallen vervangen door 
stenen of betonnen exemplaren om onderspoeling tegen te gaan. 
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haal 
wrikhout 

Bij zeven bovenslagmolens wordt de kanjel bediend met een haal. 
Bij alle onderslagraderen worden de maalsluizen geopend met een wrikhout. 
 

  Het Gelderse molenbestand bestaat nog uit twaalf korenmolens, twee 
papiermolens, een oliemolen, een koren-/zaagmolen, een koren-/pelmolen, 
vier molens wekken elektriciteit op en twee hebben geen functie meer. 

   
  

 

Fig.5.2.3.1 
De Mallumsche Molen – Eibergen 
 

Pannendak, waterradzijde 
Bentheimer zandsteen met 
muurankers, overige gevels van 
baksteen, betonnen ark en 
stortbed (woelbak) 
   
  5.2.4 Overijssel 
   

 
 
 
 
 

 

 Overijssel telt nog negen watermolens. Hiervan zijn zes onderslagmolens en 
drie bovenslagmolens. Ook hier bepaalt het landschap het molentype: de drie 
bovenslagmolens liggen in het oostelijke, meest glooiende deel van het Twentse 
landschap, de zes onderslagmolens in het wat vlakkere deel van Overijssel. 
Er zijn twee dubbele molens met drie waterraderen. De overige zeven molens 
zijn betrekkelijk kleine, eenvoudige bouwwerken. 

   
  

 

Fig.5.2.4.1 
Molen Mast – Vasse (Ov.) 
 

Pannendak, vakwerk, baksteen, 
houten bekleding van de 
topgevels. 
Op de gevels een gevelteken. 
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Fig.5.2.4.1 
Molen Mast – Vasse (Ov.) 
 

Pannendak, vakwerk, baksteen, 
houten bekleding van de 
topgevels. 
Op de gevels een gevelteken. 
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vakwerkbouw 
 

strodokken, stropoppen 
 

 In Overijsel werd veel Bentheimer zandsteen gebruikt voor de bouw. Dat zien 
we terug in de molens: acht molens hebben een fundering van Bentheimer 
zandsteen, één staat op houten palen en heeft houten wanden.(Den Haller te 
Diepenveen) 
Bij vijf molens treffen we vakwerk aan.  
Alle negen molens hebben een dakbedekking bestaande uit Oudhollandse 
pannen waarvan acht met strodokken (stropoppen) en één met dakbeschot. 
Eén molen heeft een houten bekleding bij de topgevels en drie molens hebben 
die bij de muur achter het waterrad. 

 
 

maalschuif 
 

bodemklep 
 

maalsluis, maalschut 
wrikhout 

 
haal 

 De stortbedden (woelbakken) zijn van beton. 
De bovenslagmolens hebben een met de hand te bedienen maalschuif voor de 
watertoevoer. De watertoevoer van de kanjel naar het rad wordt bij één molen 
van binnenuit met een haal bediend. Bij de andere twee wordt de bodemklep 
buiten handmatig bediend. 
Bij de zes molens met onderslagraderen wordt de maalsluis (maalschut 
geopend met een wrikhout. 
Eén molen heeft voor de korenmolen een bediening van de maalsluis) met een 
haal. 

   
  

 

Fig. 5.2.4.2 
De Oostendorper Molen – 
Haaksbergen 
 

Een dubbele molen, links de 
korenmolen, rechts de oliemolen. 
  

Pannendaken, ondermuren van 
Bentheimer zandsteen, vakwerk 
in beide gebouwen, betonnen 
stortbed. 
Strodokken of stropoppen onder 
de pannen als afdichting tegen 
de wind. 
   
  De watermolens in Overijssel hebben de volgende functies: er zijn zes 

korenmolens, een oliemolen, een koren-/oliemolen, en een koren-/zaagmolen. 
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  5.3 VOORZIENINGEN VOOR DE VIS(VANGST) 
   
   
  5.3.1 De aalkorf of visvang 
   

aalkorf, visvang 
visbak 

 Voor het vangen van vis werden molens soms voorzien van een aalkorf (visvang, 
visbak) in de stuw. 
Dit is een lattenbodem met smalle openingen tussen de latten en aan het einde 
van de korf hoort een lattenhekje als afsluiting te staan. Als de schuif in de stuw 
geopend wordt stroomt water van de beek in de aalkorf en vloeit door de open 
lattenbodem weg. Deze bodem werkt als een zeef.  
In de periode dat de paling naar de Sargassozee trekt om te paaien werd de 
schuif geopend en bleef de door het water meegevoerde paling achter op de 
bodem voor het oprapen. Kleine (jonge) paling glipt door de openingen in de 
bodem weg. 

   
  

 

Fig. 5.3.1.1 
De aalkorf 
 

Oostendorpermolen – 
Haaksbergen  
   

 
 

visvang, visbak 
 

 De St. Ursulamolen en de Schaloense Molen in Limburg hebben ook een 
dergelijke constructie. Omdat er ook andere vis mee kan worden gevangen 
wordt deze daar ‘de visvang’ of ‘visbak’ genoemd. 
Bij de Opwettense Watermolen in Noord-Brabant is eveneens een aalkorf 
aanwezig. Deze is van ijzer en in de betonnen ark van de lossluis aangebracht. 
Een liggend hekwerk leidt de paling tot aan het verticale hekwerk dat met een 
windas neergelaten kan worden waarmee de weg terug voor de paling 
afgesloten wordt. Via een gat in de betonnen wand van de ark komt de paling 
automatisch in de bun. Ook hier is de constructie van het hekwerk zodanig dat 
de jonge paling niet gevangen wordt. 
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  5.3.2 De vistrap en vispassage 
   

 
 
 

vistrap 
 

vispassage 
 

 Waar de molenaar vroeger graag vis ving uit het langsstromende water en daar 
soms een aalkorf voor had of fuiken in de molentak plaatste zien we 
tegenwoordig een visvriendelijker beleid. Bij meerdere watermolens zijn 
vistrappen aangelegd die vissen gelegenheid bieden langs de molen 
stroomopwaarts te zwemmen. In Natura 2000 gebieden is de aanleg van een 
vistrap of een vispassage zelfs voorgeschreven aan de waterschappen. 
Het nadeel van een vistrap langs de molen is dat daarmee meestal veel water 
verloren gaat voor het malen. Vistrappen staan doorgaans het hele jaar open, 
ook in perioden dat de vis niet of nauwelijks trekt. 
Stuwen voor de molen wordt daardoor beperkt of is uitgesloten. 

 
  

 

Fig. 5.3.2.1 
Een vistrap 
 

Leeuwenmolen – Maastricht 
 
 

vispassage 
 

 Maar we zien tegenwoordig ook oplossingen voor dat probleem die we o.a. bij 
de St. Ursulamolen en de Elisabethsmolen aantreffen.  
Bij de St. Ursulamolen is een vispassage: een aftakking van de molenbeek die 
om de molen heen loopt. De molenaars mogen – binnen de geldende regels – 
op eigen initiatief de verdeling van water tussen de molentak en de vispassage 
regelen.  
Bij de Elisabethsmolen is een vistrap. De molenaar mag stuwen maar een 
censor stuurt een elektrisch aangedreven losschuif aan bij te hoge waterstand. 
Met planken op de lossluizen en bij de vistrapstuw kan de toevoer van water 
over molentak en vistrap worden verdeeld. 
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  6.1 ASSEN EN SPILLEN 
   
   
  6.1.1 Inleiding 
   

gaande werk, gangwerk 
 
 

assen 
spillen 

 
 

molenas 
turbineas 

 
 

koning, koningsspil 
 
 

steenspil, bolspil 
luias 

 
wentelas, tuimelas 

 
 
 

 Onder het gaande werk (of gangwerk) verstaan we het hele samenstel van 
assen, spillen en wielen dat de draaiende beweging van het waterrad of de 
turbine – zowel horizontaal als verticaal –overbrengt op de werktuigen. 
In molens zitten assen van hout of van ijzer. Liggende assen worden assen 
genoemd, staande assen spillen. 
Wielen worden zowel horizontaal als verticaal gebruikt. 
 
Bij molens met een waterrad is dat rad aan een horizontale molenas bevestigd. 
Molens met turbineaandrijving hebben een turbineas. Afhankelijk van de 
plaatsing van de turbine loopt de turbineas verticaal of horizontaal. 
Soms is er een tussenas waarmee werktuigen worden aangedreven. 
Een tweede belangrijke as is de koning of koningsspil, hoewel deze niet in alle 
molens voorkomt. Deze staat verticaal. 
Enkele andere assen en spillen: 
- Korenmolens zijn uitgerust met één of meer steenspillen en/of bolspillen die 

tot het maalkoppel behoren. Daarnaast is er meestal een luias voor het 
ophijsen van zakken maalgoed (zie hfdst.12). 

- Oliemolens hebben een wentelas, ook wel tuimelas genoemd.(zie hfdst.14) 
- In watermolens komen ook – meestal ijzeren – horizontale aandrijfassen 

voor, waarmee andere werktuigen kunnen worden aangedreven, bijv. een 
elevator. Dit betreft doorgaans riem- of snaaraandrijvingen. 

 
In de hoofdstukken waarin de diverse molenfuncties worden behandeld, komen 
deze specifieke assen en spillen uitgebreider ter sprake. 

   
  6.1.2 De molenas of wateras 
   

molenas 
 
 

wateras 

 De molenas brengt de beweging van het waterrad buiten de molen over naar 
het gaande werk in de molen. 
N.B. In de praktijk maar ook in de literatuur worden zowel de termen ‘molenas’ 
als ‘wateras’ gebruikt. Aanbevolen wordt altijd streekeigen namen te gebruiken. 

   
  6.1.2.a De houten molenas 
   
  Oorspronkelijk zijn alle watermolens uitgerust met een houten molenas, over 

het algemeen van eikenhout, met een dikte van 80 á 90 cm. Deze houten assen 
hebben veel te lijden van het water dat van het waterrad druipt. De levensduur 
van een houten molenas die dagelijks in gebruik was bedroeg 25 à 30 jaar. 
Tegenwoordig worden voor molenassen wel tropische hardhoutsoorten gebruikt 
zoals Azobé of Bilinga. 

   
  6.1.2.b De gietijzeren molenas 
   
  Gietijzer kent men al sinds de Middeleeuwen. Men goot relatief kleine 

voorwerpen, zoals ronde (kanons)kogels en huishoudelijk gerei. Toen de 
industriële revolutie in het begin van de 19e eeuw zijn intrede deed leerde men, 
met name in Engeland, grote ijzeren voorwerpen en constructiedelen te gieten. 
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kraag 

 De eerste gietijzeren bovenassen voor windmolens kwamen dan ook uit 
Engeland. 
Maar halverwege de 19e eeuw werden er ook door Nederlandse ijzergieterijen 
molenassen gegoten. 
Ter voorkoming van inwatering wordt de as soms voorzien van een kraag, een 
schijf om de as die de doorvoeropening in de muur afsluit. 

   
  

 

Fig. 6.1.2.1 
Een houten molenas. (Het rad is 
verwijderd i.v.m. vervanging). 
Links het tapeind met vier 
vleugels ingekeept in de as en 
twee stroppen om de as. De tap 
rust in een afgedekt lager. 
Onder de as een aalkorf. 
 

Oostendorper Molen – 
Haaksbergen 

  6.1.2.c De lagering 
   

 
arduin 

 
bronzen schaal 

 Molenassen zijn aan beide uiteinden gelagerd. Deze lagers bestaan meestal uit 
een steen, gemaakt van arduin, een harde kalksteensoort. Maar ook andere 
materialen werden wel gebruikt, zoals pokhout of een gietijzeren of houten 
lagerblok met een bronzen schaal (fig. 6.1.2.2). 

  

 

Fig. 6.1.2.2 
IJzeren tap met vleugels in een 
bronzen schaal. Om de as 
dubbele stroppen. 
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  Buitenlagers zijn vanwege weersinvloeden en binnenlagers zijn vanwege vuil 
meestal gesloten of afgedekt. 

   
  

 

Fig. 6.1.2.3 
Zelfinstellend lager. Ook hier een 
tap met vier vleugels en om de as 
twee stroppen 
   

 
muts 

schenen, strop 

 Bij een houten molenas werd ter plaatse van de lagering de as afgerond en 
voorzien van een ijzeren muts of ingelaten ijzeren of bronzen strippen, de 
schenen. Rondom zijn ijzeren banden (stroppen) aangebracht ter versteviging. 

   
  

 

Fig. 6.1.2.4 
De lagering van een houten 
(wentel-) as. 
In het afgeronde uiteinde zijn 
schenen aangebracht, waarover 
later een muts is bevestigd. 
De as draait in een broeksteen. 

 
tap, vleugels 

kroonijzer 
stroppen 

 Later werd bij molenassen dezelfde constructie toegepast die ook bij spillen 
voorkomt. Aan beide uiteinden van de as is dan een ijzeren tap met vleugels 
aangebracht die in de as zijn gekeept of een tapijzer als kroonijzer. Ter 
versteviging worden stroppen om de as aangebracht (fig.6.1.2.2 en 6.1.2.3). 
Deze tappen draaien zowel in hardstenen lagers als in een houten dan wel 
gietijzeren blok met daarin een bronzen schaal.  

Lagerblok 
 
 

zelfinstellend kogellager 

 Het lager is geplaatst in een lagerblok. Om te voorkomen dat de molenas in de 
lengterichting kan bewegen zit er een metalen plaat in het lagerblok waar de as 
tegenaan draait. Een bronzen lager voor een tap is daarom ook wel u-vormig. 
Tegenwoordig wordt ook wel gebruik gemaakt van een zelfinstellend kogellager. 
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Fig. 6.1.2.1 
Een houten molenas. (Het rad is 
verwijderd i.v.m. vervanging). 
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Oostendorper Molen – 
Haaksbergen 
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arduin 

 
bronzen schaal 
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Fig. 6.1.2.2 
IJzeren tap met vleugels in een 
bronzen schaal. Om de as 
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Fig. 6.1.2.3 
Zelfinstellend lager. Ook hier een 
tap met vier vleugels en om de as 
twee stroppen 
   

 
muts 

schenen, strop 

 Bij een houten molenas werd ter plaatse van de lagering de as afgerond en 
voorzien van een ijzeren muts of ingelaten ijzeren of bronzen strippen, de 
schenen. Rondom zijn ijzeren banden (stroppen) aangebracht ter versteviging. 

   
  

 

Fig. 6.1.2.4 
De lagering van een houten 
(wentel-) as. 
In het afgeronde uiteinde zijn 
schenen aangebracht, waarover 
later een muts is bevestigd. 
De as draait in een broeksteen. 

 
tap, vleugels 

kroonijzer 
stroppen 

 Later werd bij molenassen dezelfde constructie toegepast die ook bij spillen 
voorkomt. Aan beide uiteinden van de as is dan een ijzeren tap met vleugels 
aangebracht die in de as zijn gekeept of een tapijzer als kroonijzer. Ter 
versteviging worden stroppen om de as aangebracht (fig.6.1.2.2 en 6.1.2.3). 
Deze tappen draaien zowel in hardstenen lagers als in een houten dan wel 
gietijzeren blok met daarin een bronzen schaal.  

Lagerblok 
 
 

zelfinstellend kogellager 

 Het lager is geplaatst in een lagerblok. Om te voorkomen dat de molenas in de 
lengterichting kan bewegen zit er een metalen plaat in het lagerblok waar de as 
tegenaan draait. Een bronzen lager voor een tap is daarom ook wel u-vormig. 
Tegenwoordig wordt ook wel gebruik gemaakt van een zelfinstellend kogellager. 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 6 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 6 

 

 
 

zelfsmerend lager 

 Zo’n lager kan kleine afwijkingen in de uitlijning zelf corrigeren. Het wordt 
gesmeerd met kogellagervet m.b.v. een smeer- of vetspuit.  
Ook zelfsmerende, gesloten lagers worden toegepast, bijv. als buitenlager van 
de molenas. Deze lagers bevatten voldoende vet voor een langere periode. 

   
  

 

Fig. 6.1.2.5 
Een gietijzeren as in gesloten 
buitenlager met vetpot. 

 
baan 

smeerfilm 

 In een nieuwe lagersteen zit een uitholling van niet meer dan 2 à 3 cm diepte. 
Daarin draait de baan van de as. Deze uitholling moet iets wijder zijn dan de 
baan van de as om een goede smering (smeerfilm) tussen as en steen te 
verzekeren. (fig.6.1.2.6). 

  

 

Fig. 6.1.2.6 
Lageringen 
 

1. steen voor houten as 
2. steen voor ijzeren as 
3. ijzeren lager met bronzen of 

witmetalen voering 
4. inloopspleet voor het 

smeervet 
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warmlopen 

 Een diep ingesleten steen draagt de as over een te groot en bovendien precies 
passend oppervlak waardoor de smering, maar vooral ook de warmteafvoer 
stagneert. De as kan dan zo heet worden dat er brand ontstaat!  
Wanneer de as niet over de volle breedte van de steen wordt gedragen, kan 
deze ook warmlopen. Oorzaken kunnen zijn dat de steen iets gekanteld of 
verzakt is of dat de as is verzakt. Je kunt dit waarnemen door een onvolledige 
smeerfilm. Verder kan de steen breken waardoor vet verdwijnt. 
Ook niet of onvoldoende smeren kan oorzaak zijn van warmlopen. 

  6.1.2.d Smering 
   

varkensreuzel 
consistent-vet 

multipurpose-vet 
 

 De aslagers worden gesmeerd met (ongezouten) varkensreuzel, al of niet 
gesmolten, of watervast consistent-vet. Op sommige molens wordt multi-
purpose-vet gebruikt. Dit is een lagervet op zeepbasis. Het is watervast en 
bestand tegen hoge temperaturen. 

kogellagervet 
zelfsmerend 

 Ook kogellagervet komt voor als smeermiddel. Buitenlagers zijn tegenwoordig 
vaak zelfsmerend en vragen nauwelijks onderhoud. 

   
  6.1.3 De koning of koningsspil 
   

 
koning, koningsspil 

 
 

bonkelaar, wieg 
 

 Watermolens met de functie van korenmolen, pelmolen of een combinatie van 
deze hebben als regel een koning of koningsspil om meerdere koppels stenen te 
kunnen aandrijven. 
Deze verticaal staande spil wordt – via een haakse overbrenging – aangedreven 
door het aswiel door middel van een kamwiel (bonkelaar) of rondsel (wieg). 
Oorspronkelijk zijn deze spillen uitgevoerd in hout (eiken of grenen), later 
werden in veel watermolens ook gietijzeren exemplaren toegepast, met name in 
Limburg.  

 
 
 
 
 

transmissie-as 

 Bij onderaandrijving in korenmolens is de koning doorgaans kort, tot aan de 
steenzolder. Het spoorwiel bevindt zich in de maalstoel onder de vloer van de 
steenzolder. Bij bovenaandrijving is de koningsspil langer omdat het spoorwiel 
enkele meters boven de stenen draait. Soms is de koningspil verlengd en 
verjongd (kleinere diameter) tot boven in de molen om daar nog een horizontale 
aandrijfas (transmissie-as) aan te drijven voor andere werktuigen. 

  

 

Fig. 6.1.3.1 
Onderlagering van de koningsspil 
 

1. smeedijzeren taats 
2. losse taats met taatspot 
3. doorsnede van het 

taatslagerpotje met tegeltje 
4. kroonijzer met dubbele 

vorken 
5. vulniveau machineolie 
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  6.1.3.a Lagering en smering 
   

spilkalf, donsbalk, draagbalk  
taatslager, taats 

kroonijzer 
taatspot 

 

 Met het ondereind steunt de koningsspil op het spilkalf (donsbalk, draagbalk) en 
draait in een taatslager. Onderin de koning is een gehard stalen taats gestoken 
met behulp van een kroonijzer of ingekeepte vleugels. Deze taats draait in de 
taatspot. De taatspot bestaat uit een gietijzeren bak waarin een tweede bakje 
van hardstaal met lood is vastgegoten. In dit tweede bakje is een bij de taats 
passend rond gat uitgespaard. Soms is dit gat voorzien van een bronzen 
bekleding. 

tegeltje 
 

machineolie, raapolie wonderolie 
 

kussenblok, spilkalf 
 
 

 Onder in dit gat ligt een hardstalen plaatje, het tegeltje waarop de bol 
afgewerkte taats van de spil draait (fig. 6.1.3.1). 
In de taatspot wordt dikke machineolie, wonderolie of raapolie gebruikt voor de 
smering. 
De taatspot wordt ook wel in een kussenblok vastgezet in het spilkalf om 
verstellen van de koningsspil mogelijk te maken. 
Bij ijzeren koningsspillen steunt de koningsspil op een spoorbok waarop een 
taatspot is bevestigd. 

 
  

 

Fig. 6.1.3.2 
De spoorbok 
Een ijzeren gangwerk waarbij de 
koning steunt op een spoorbok. 
Op de spoorbok het taatslager, 
eronder het binnenlager van de 
wateras. 
 

St. Ursulamolen – Nunhem 
 

   
tapijzer 

kroonijzer, insteekijzer 
tapbalk, ijzerbalk 

tapneuten 
tap 

 
Stauffer vetpot 

 

 Het bovenlager van de koningsspil bestaat uit een stalen tapijzer met daaraan 
vier vleugels die in de spil zijn gekeept of uit een kroonijzer of een insteekijzer 
(fig.6.1.3.3). In de tapbalk (ijzerbalk) is een rechthoekige ruimte uitgehakt waarin 
twee pokhouten of bronzen tapneuten zijn gevat. Tussen deze neuten die aan 
één kant halfrond uitgehold zijn draait de tap. 
Rond de tap wordt wat reuzel gelegd voor de smering van het lager. Hiervoor 
kan ook een Stauffer vetpot worden gebruikt. Later zijn ook wel kogellagers 
gebruikt voor deze lagerpunten. 

   
 
 
 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 6 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 9 

 
  

 

Fig. 6.1.3.3 
Bovenlagering van een houten 
koningsspil 
 

1. smeergat 
2. ijzer-, bus- of slotbalk 
3. pokhouten tapneuten 
4. tapijzer met in de spil 

gekeepte vleugels 
5. knuppelstrop 
6. kroonijzer 
7. busdeur 
8. spijlbout voor busdeur 
9. insteekijzer 
10. borgpen 
11. sluitstuk 
12. muts over insteekijzer 
 

  6.1.4 Overige assen en spillen 
   
  Overige assen en spillen worden behandeld in de hoofdstukken waarin de 

desbetreffende molentypen en functies worden beschreven. 
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  6.2 WATERRADEREN 
   
   
  Oorspronkelijk werden alle waterraderen van hout gebouwd. In enkele regio’s is 

later geheel of gedeeltelijk overgegaan op het gebruik van ijzer terwijl in andere 
regio’s de houten raderen zijn gebleven. 
Zo zijn in Twente, de Achterhoek en op de Veluwe de meeste waterraderen nog 
van hout. In Noord-Brabant zijn de meeste van ijzer en hout. In Limburg zijn de 
waterraderen overwegend van ijzer. 

   
  6.2.1 Houten onderslagraderen 
   
 

onderslagrad 
 
 
 

kruisarmen, spaken 
 
 
 
 
 

spiegelgat, molenas, wiggen 
 

 In gebieden waar het verval van de beken tot 1 à 1,5 meter reikt worden 
onderslagraderen gebruikt. Ze liggen doorgaans aan traagstromende, brede 
beken waar voldoende water door stroomt. We komen onderslagmolens tegen 
in alle vier provincies waar nog waterradmolens zijn. In Noord-Brabant is dit zelfs 
het enige type.  
Houten onderslagraderen worden gemaakt met kruisarmen of met spaken. Het 
eerste type tref je vooral aan in Overijssel en Gelderland, het tweede in Brabant 
en Limburg.  
Een onderslagrad met kruisarmen is als volgt opgebouwd: twee van deze zware 
armen lopen parallel langs de as. Haaks hierop worden twee eveneens parallelle 
kruisarmen halfhouts bevestigd. In het midden blijft dan het vierkante zg. 
spiegelgat over waar de molenas doorheen steekt. Met behulp van wiggen wordt 
het rad op de as bevestigd. 

 
  

 

Fig. 6.2.1.1 
Houten onderslagraderen met 
gebogen kruisarmen, enkele 
velgen en repels. 
 

Watermolen van Singraven – 
Denekamp. 

 
 

velg, stutten, vuisten, duimen 
 
 

schoep 

 Aan de uiteinden van de kruisarmen zit een uit houten segmenten opgebouwde 
ring, de velg. Door deze velg zijn houten kamvormige stutten, vuisten of duimen 
gestoken die aan de staart – dus aan de aszijde van de velg – zijn vastgewigd. 
Deze wigjes worden vaak weer geborgd met een roestvrijstalen spijkertje. 
Aan de buitenzijde van het rad zijn de schoepen op de stutten bevestigd. Ze 
staan straalsgewijs in het rad of onder een kleine hoek met de velg. Schoepen 
waren aanvankelijk vlak maar werden later ook licht gebogen. 
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repels 
ringstukken 

 
 
 

stootrad 

 Tussen de schoepen worden soms extra steunlatten aangebracht, de repels of 
ringstukken. 
Om de verdeling van de velg op de kruisarmen wat gelijkmatiger te maken 
worden de kruisarmen bij grote raderen soms enigszins gebogen uitgevoerd. 
Onderslagraderen draaien door de waterdruk op de schoepen. In Limburg 
worden ze daarom ook wel stootrad genoemd. 

 
  

 

Fig. 6.2.1.2 
Een velg met duimen en 
schoepen bij een houten 
onderslagrad met kruisarmen. 
 

Oldemeule – Oele 
   
 

spaken 
 

tangentieel rad 

 In Noord-Brabant en Limburg komen ook houten onderslagraderen voor met 
spaken in plaats van kruisarmen. De velg wordt hier op de spaken bevestigd. 
De spaken kunnen radiaal (straalsgewijs) lopen d.w.z. gericht op het hart van de 
molenas of tangentieel (onder een hoek) t.o.v. de as. Bij een tangentieel rad zijn 
de spaken als het ware ‘met voorbijligging’ op de molenas bevestigd. Opvallend 
is dat in ons land tangentiële spaken in dezelfde draairichting als die van het rad 
zijn aangebracht. Dit in tegenstelling tot België waar ze andersom zijn 
aangebracht en dus ‘stekend’ belast worden. 
 

  

 

Fig. 6.2.1.3 
Houten onderslagrad met 
dubbele velgen en tangentieel 
geplaatste spaken. 
 

Gennepermolen – Eindhoven 
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het rad op de as bevestigd. 

 
  

 

Fig. 6.2.1.1 
Houten onderslagraderen met 
gebogen kruisarmen, enkele 
velgen en repels. 
 

Watermolen van Singraven – 
Denekamp. 

 
 

velg, stutten, vuisten, duimen 
 
 

schoep 

 Aan de uiteinden van de kruisarmen zit een uit houten segmenten opgebouwde 
ring, de velg. Door deze velg zijn houten kamvormige stutten, vuisten of duimen 
gestoken die aan de staart – dus aan de aszijde van de velg – zijn vastgewigd. 
Deze wigjes worden vaak weer geborgd met een roestvrijstalen spijkertje. 
Aan de buitenzijde van het rad zijn de schoepen op de stutten bevestigd. Ze 
staan straalsgewijs in het rad of onder een kleine hoek met de velg. Schoepen 
waren aanvankelijk vlak maar werden later ook licht gebogen. 
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repels 
ringstukken 

 
 
 

stootrad 

 Tussen de schoepen worden soms extra steunlatten aangebracht, de repels of 
ringstukken. 
Om de verdeling van de velg op de kruisarmen wat gelijkmatiger te maken 
worden de kruisarmen bij grote raderen soms enigszins gebogen uitgevoerd. 
Onderslagraderen draaien door de waterdruk op de schoepen. In Limburg 
worden ze daarom ook wel stootrad genoemd. 

 
  

 

Fig. 6.2.1.2 
Een velg met duimen en 
schoepen bij een houten 
onderslagrad met kruisarmen. 
 

Oldemeule – Oele 
   
 

spaken 
 

tangentieel rad 

 In Noord-Brabant en Limburg komen ook houten onderslagraderen voor met 
spaken in plaats van kruisarmen. De velg wordt hier op de spaken bevestigd. 
De spaken kunnen radiaal (straalsgewijs) lopen d.w.z. gericht op het hart van de 
molenas of tangentieel (onder een hoek) t.o.v. de as. Bij een tangentieel rad zijn 
de spaken als het ware ‘met voorbijligging’ op de molenas bevestigd. Opvallend 
is dat in ons land tangentiële spaken in dezelfde draairichting als die van het rad 
zijn aangebracht. Dit in tegenstelling tot België waar ze andersom zijn 
aangebracht en dus ‘stekend’ belast worden. 
 

  

 

Fig. 6.2.1.3 
Houten onderslagrad met 
dubbele velgen en tangentieel 
geplaatste spaken. 
 

Gennepermolen – Eindhoven 
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gording 
 

 De meeste raderen hebben acht (paar) spaken, sommige hebben er zes. Bij 
dubbele spaken zijn er ook twee velgen, behalve in Noord-Brabant waar de 
paren spaken aan het buiteneind samenkomen en door een ijzeren ring, de 
gording verbonden worden.(fig.6.2.4.2)  
Onderslagraderen hebben een middellijn die varieert tussen ca. 3 meter en 9,30 
meter. Het grootste waterrad in ons land is in de Opwettense Watermolen. 
Onderslagraderen lopen ca.5 à 6 omwentelingen per minuut, grotere raderen 
gaan langzamer. 

   
  6.2.2 Houten bovenslagraderen 
   

bovenslagraderen 
 
 
 
 

goot, kanjel 
bodemklep, bodemluik 

losklep 
 

stortbed, stortbodem, woelbak 
 

 Bij een verval van ca. 3,5 tot 5,5 meter worden bovenslagraderen toegepast.  
In de heuvelachtige streken van de Veluwe, Twente en Limburg hebben 
sommige beken een zo groot verval dat bovenslagraderen worden gebruikt.  
 
Bij een bovenslagrad wordt het water via een goot of kanjel op hoogte langs het 
molengebouw boven het rad geleid. In de goot zit een bodemklep (bodemluik, 
losklep) boven het rad. Wordt deze geopend dan stroomt het water op de 
schoepen van het rad en zet dit in beweging. Is de klep gesloten dan loopt het 
water voorbij het rad en valt in het stortbed (stortbodem, woelbak). Soms is er 
vóór het rad een klep in de goot waardoor het water in het stortbed valt. De 
goot is meestal (iets) smaller dan het rad. 

   
  

 

Fig. 6.2.2.1 
Houten bovenslagrad met goot. 
Hier twee bodemkleppen: een 
vóór het rad, een boven het rad 
 

Molen De Mast – Vasse 
   

kruisarmen 
velgen 

schoepen 
 
 
 

vakken, cellen 

 Bij deze raderen is sprake van een dubbel stel kruisarmen; deze zitten aan 
weerszijden van het waterrad. De velgen op deze kruisarmen zijn wat smaller 
uitgevoerd maar wel hoger, alsof het twee schijven zijn. De schoepen zijn tussen 
de velgen bevestigd. 
Door deze velgen kan het water niet zijdelings uit het rad stromen. Aan de 
aszijde zijn de schoepen met hout dichtgetimmerd zodat er tussen deze 
betimmering, de velgen en de schoepen vakken (of cellen) ontstaan die vol 
lopen met water. 

  Bovenslagraderen zijn doorgaans veel kleiner dan onderslagraderen. De 
diameter ligt tussen 1,5 en 4 meter. De diameter is ca. 30 cm kleiner dan de 
opgestuwde vervalhoogte. Dit is ook ongeveer de afstand tussen de bovenkant 

 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 6 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 13 

  van het rad en de kanjel. De snelheid is ongeveer 6 tot 10 omwentelingen per 
minuut bij onbelaste molen. 
Ten opzichte van het toestromende water is bij bovenslagraderen de 
draairichting tegengesteld aan die van onder- en middenslagraderen. 

   
  6.2.3 Middenslagraderen 
   

middenslagrad 
 
 
 
 
 

tangentiele spaken 
 
 
 
 
 
 
 

gording 
 

 
 
 
 
 
 

 Een type waterrad dat alleen in Limburg voorkomt is het middenslagrad. Dit 
wordt toegepast bij een verval van ca. 1 tot 3 meter. Ongeveer éénderde van de 
Limburgse watermolens heeft een middenslagrad. Daarmee zijn er meer 
middenslagmolens dan onderslag-, bovenslag- of turbinemolens. 
De diameter van deze raderen ligt bij vrijwel alle molens tussen de 5 en 7 meter. 
 
Er is nog één houten middenslagrad dat tevens tangentiële spaken heeft. Ook 
deze is ‘duwend’ geconstrueerd (Gitstappermolen in Vlodrop). Daarnaast is een 
aantal molens voorzien van een ijzeren rad met houten schoepen. De overige 
middenslagraderen zijn geheel van ijzer. 
Middenslagraderen met kruisarmen komen niet meer voor. De meeste raderen 
hebben acht paar spaken, enkele zes paar en de schoepen zijn meer of minder 
sterk geprofileerd om het water beter te laten toestromen. Alle raderen hebben 
dubbele velgen waartussen de schoepen zijn bevestigd – meestal onder een 
hoek t.o.v. de as. Soms is er nog een ijzeren gording voor extra steun van de 
schoepen. Bij een aantal raderen is de velg uitgevoerd als een hoge rand om 
zijwaarts wegvloeien van het water tegen te gaan. 
 
Oorspronkelijk verschilde het houten middenslagrad weinig van het 
onderslagrad; door de vlakke houten schoepen kon het water niet te hoog 
intreden om te voorkomen dat het over de schoepen sloeg. Met de toepassing 
van gebogen plaatijzeren schoepen kon het water wel hoger instromen. 
Het water wordt nu ongeveer op ashoogte op de schoepen geleid. Een enkele 
keer wordt nog het onderscheid hoogmiddenslag- en laagmiddenslagrad 
gemaakt, als het water hoger resp. lager dan ashoogte op het rad geleid wordt.  

 
  

 

Fig. 6.2.3.1 
Een krop met coulissen die voor 
een betere vulling van de 
schoepen zorgen. 
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lopen met water. 
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hoek t.o.v. de as. Soms is er nog een ijzeren gording voor extra steun van de 
schoepen. Bij een aantal raderen is de velg uitgevoerd als een hoge rand om 
zijwaarts wegvloeien van het water tegen te gaan. 
 
Oorspronkelijk verschilde het houten middenslagrad weinig van het 
onderslagrad; door de vlakke houten schoepen kon het water niet te hoog 
intreden om te voorkomen dat het over de schoepen sloeg. Met de toepassing 
van gebogen plaatijzeren schoepen kon het water wel hoger instromen. 
Het water wordt nu ongeveer op ashoogte op de schoepen geleid. Een enkele 
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gemaakt, als het water hoger resp. lager dan ashoogte op het rad geleid wordt.  

 
  

 

Fig. 6.2.3.1 
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een betere vulling van de 
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krop 

kroprad 
coulissen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Omdat er tussen de dorpel van de stuw en de schoepen veel waterverlies was 
bouwde men een stenen of betonnen opstand, de krop die nauw aansloot bij 
het waterrad. Men spreekt dan ook wel van een kroprad. Boven die krop maakte 
men soms ook nog twee of drie z.g. coulissen (fig.6.2.3.1) waardoor de 
waterstroom in de richting van de schoepen werd gebogen. Hierdoor stroomde 
het water rustiger het rad in en werden de schoepen beter gevuld.  
Onderin de krop werd soms nog een schuif aangebracht. Bij erg weinig water 
werd deze geopend en fungeerde het middenslagrad als onderslagrad. 
Middenslagraderen krijgen hun energie deels door de druk van het instromende 
water en deels door het gewicht van het water in de gevulde cellen. 
Een middenslagrad heeft dezelfde draairichting als een onderslagrad maar draait 
tegengesteld aan een bovenslagrad. 

   
  

 

Fig. 6.2.3.2 
Een nekslagrad. De bovenste 
goot heeft een achterwaarts 
gerichte uitstroomopening. 
 

Bovenste Plasmolen – Mook 
   
 
 
 
 
 
 

nekslagrad 

 Een bijzonder rad treffen we aan bij de Bovenste Plasmolen in Mook.  
Deze molen heeft twee watergoten, een lage en een hoge. Bij gebruik van de 
lage goot fungeert het rad als middenslagrad. Bij gebruik van de hoge goot werkt 
het als bovenslagrad. Het draait daarbij echter tegengesteld aan de gebruikelijke 
draairichting bij bovenslagraderen. De hoge goot loopt daarom niet helemaal 
door tot boven het rad en er is een achterwaarts gerichte uitstroomopening 
gemaakt. Dit type rad noemen we ook wel een nekslagrad. 

   
  6.2.4 IJzeren waterraderen 
   
  Vanaf het midden van de 19e eeuw zijn geleidelijk aan – vooral in Noord-Brabant 

en Limburg – de houten raderen vervangen door ijzeren. 
In Twente is dat niet gebeurd, in Gelderland bij slechts enkele molens. 
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  Voor ijzeren raderen werden vooral gewalste ijzeren profielen en plaatstaal 

gebruikt. Deze werden geklonken, later ook met bouten en moeren vastgezet. 
 
Voor de schoepen bleef men nog lang hout gebruiken. Later werden schoepen 
ook van plaatstaal gemaakt. Hierdoor waren gebogen vormen mogelijk waardoor 
minder water over de schoep wegstroomde. Bij bovenslagraderen van ijzer kan 
de cel meer water bevatten omdat de plaatdikte geringer is dan bij hout. 

   
  

 

Fig. 6.2.4.1 
IJzeren onderslagrad met enkele 
gording, ankers met vier takken 
en houten schoepen. 
 

Opwettense Watermolen 
   
 
 

manchetten, spaken 
 
 

gording, ankers, takken 
 

schoepen 
viertaks anker 

 

 De Brabantse waterraderen zijn allemaal onderslagraderen. Een aantal daarvan 
heeft een kenmerkende constructie die elders niet voorkomt. Op de gietijzeren 
molenassen zijn manchetten gegoten waarop acht stel spaken worden 
bevestigd. Zo’n stel spaken vormt met de as en de manchetten een driehoek. De 
uiteinden van elk stel spaken worden verbonden door een ijzeren ring, de 
gording. Hierop zijn de zg. ankers bevestigd met twee takken aan de buitenkant 
van de gording en twee aan de aszijde. Er zijn echter molens met alleen 
ankertakken aan de buitenkant. (fig.6.2.4.2) Op deze ankers worden de 
schoepen bevestigd. Deze komen zowel in hout als in metaal voor. Bij viertaks 
ankers staan de twee hierop bevestigde schoepen onder een hoek waardoor de 
totale schoep als het ware een kromming vertoont. 
 
In Limburg komen ijzeren waterraderen in vele vormen voor. Op de ijzeren as is 
meestal een rozet meegegoten of geconstrueerd waarop spaken radiaal zijn 
bevestigd. Er zijn dubbele of enkele spaken, met een gording waarop de metalen 
schoepen (recht of gebogen) zijn bevestigd of met dubbele velgen waartussen 
de schoepen zijn bevestigd. 
Bij raderen met dubbele ijzeren velgen werden deze soms hoog uitgevoerd om 
waterverlies aan de zijkant van de schoep te beperken. 
 

  Toepassing van ijzer leidde tot verbeteringen aan de waterraderen. Genoemd 
zijn al gebogen schoepen en hoge velgen aan de zijkant van het rad. 
Middenslagraderen met hoge velgen en een groot aantal gebogen schoepen 
vertonen soms v.w.b. de constructie veel overeenkomst met bovenslagraderen. 
Ook de ontwikkeling van (gepatenteerde) verbeterde waterraderen (zie 6.3) 
heeft tot verbeteringen aan traditionele raderen geleid. 
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Fig. 6.2.4.2 
In Brabant voorkomend type 
onderslagraderen. Acht paar 
spaken verbonden door een 
ijzeren gording. Om de as een 
manchet. Hier tweetaks ankers 
en vlakke houten schoepen. 
In het midden de koppeling 
tussen beide waterassen  
 

Kilsdonkse Molen – Heeswijk-
Dinther 

   
   
  

 

Fig. 6.2.4.3 
Een ijzeren onderslagrad met 
acht paar radiale spaken, 
dubbele hoge velgen en licht 
gewelfde schoepen 
 

De Bisschopsmolen – Maastricht 
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  6.2.5 Het rendement van waterraderen 
   
  6.2.5.a Onderslagraderen 
   

 
 
 
 

rendement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

watergeleider, ark 

 Onderslagraderen worden vooral in beweging gebracht door de kinetische 
energie van de waterstraal (de ‘bewegingsenergie’). Die energie hangt samen 
met de hoeveelheid en de snelheid van het instromende water. Het gewicht van 
het water op een schoep is een te verwaarlozen factor bij een onderslagrad. 
Dit type raderen heeft over het algemeen een laag rendement. Slechts ca.30% 
van de energie in het stromende water wordt benut om het waterrad in 
beweging te brengen.  
 
Voor het energieverlies zijn een aantal oorzaken te noemen: 
- De duur van de botsing van de waterstraal tegen de schoep – gedurende welke 
de energieoverdracht plaatsvindt – is beperkt omdat al snel een volgende 
schoep de waterstraal onderbreekt. Er is dus steeds slechts één schoep die 
gedurende korte tijd de volle waterstroom kan benutten. 
- Door de eerste botsing van de inkomende waterstroom tegen de schoep neemt 
de snelheid van het water flink af en verliest daarmee een deel van zijn energie. 
- De laag water in de ark waar de schoepen doorheen draaien wordt door het 
afnemen van de stroomsnelheid dikker waardoor de schoepen weerstand 
ondervinden. (dit is hetzelfde effect als een te hoog peil in de achterwaterloop).  
- Water kan na de botsing met de schoep terugklotsen tegen de achterkant van 
de volgende schoep; dat vergroot de weerstand. 
- Soms zijn de schoepen te klein waardoor het tegen de schoep botsende water 
wegspat of over de schoep heen stroomt waarmee energie verloren gaat. 
- Er treedt altijd waterverlies op in de watergeleider (ark).  

watergeleider 
maalsluis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trede 
 

 Soms is er geen goed aansluitende watergeleider achter de maalsluis. Door de 
ruimte tussen de zijkanten en de onderkant van de maalsluis en de schoepen zo 
klein mogelijk te maken, d.w.z. ongeveer 2 à 3 cm kan het verlies aan energie 
enigszins beperkt worden. Ook moeten de schoepen zich zo dicht mogelijk bij de 
maalsluis bevinden. 
 
Diverse verbeteringen die zijn toegepast: 
- bij vlakke schoepen werd aan de aszijde een opstaande rand aangebracht. 
- plaatijzeren schoepen worden gebogen waardoor er minder water over de 
schoep heen stroomt. 
- door ijzeren platen aan de zijkant van het rad of door hoge velgen stroomt 
minder water zijwaarts uit het rad. 
- de ark wordt onder het rad gebogen uitgevoerd en volgt de straal van het rad 
waardoor er minder water onder het rad verloren gaat.  
- de schoepen worden onder een kleine hoek gezet waardoor deze aan de 
achterkant het water makkelijker ‘loslaten’, te weten glijdend i.p.v. scheppend. 
Ook wordt soms vlak achter het rad een kleine verlaging, een trede, in het 
stortbed gemaakt om het water makkelijker weg te laten stromen uit het rad. 
- de kenmerkende grote Brabantse raderen zijn ook een verbetering. Door de 
grote omtrek staan de schoepen onderling verder uit elkaar. Ze profiteren dan 
langer van de volle waterstroom alvorens de volgende schoep deze onderbreekt. 
 
Los van verbeteringen in de constructie van de watergeleider, de maalsluis en 
het waterrad is het belangrijk de watertoevoer goed af te stellen. Is deze te 
groot, dan spat er veel water weg. En flinke kolking achter het waterrad duidt 
ook op energieverlies. 
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  6.2.5.b. Bovenslagraderen 
   

 
 
 
 

bodemklep, bodemluik 
 

 Bovenslagraderen worden in beweging gebracht door het gewicht van het water 
in de cellen. De stroomsnelheid levert nauwelijks extra energie. Belangrijk is dat 
de cellen zo volledig mogelijk gevuld worden om het maximale watergewicht te 
krijgen. De vulgraad wordt bevorderd door een goede uitstroomopening bij de 
bodemklep (bodemluik) waardoor het water minder spat en kolkt. Ook een 
gedoseerde watertoevoer is belangrijk om cellen niet te laten overstromen. Van 
een bovenslagrad is steeds ca. een kwart van de cellen gevuld met water. 
Door de vorm van de cellen kan ook bevorderd worden dat de cellen op het 
juiste moment hun water loslaten.  
Bovenslagraderen zijn doorgaans veel kleiner dan onderslagraderen maar ook 
breder. Een bovenslagrad kan een rendement bereiken van ca. 60 %  

   
  

 

Fig. 6.2.4.4 
IJzeren middenslagrad. 
Acht paar spaken verbonden 
door dubbele gordingen en een 
groot aantal sterk gewelfde 
schoepen. 
 

Neubourgmolen – Gulpen 
   

  6.2.5.c. Middenslagraderen 
   

 
 
 
 

krop 
coulissen 

 Middenslagraderen ontlenen hun energie deels aan de stroomsnelheid van het 
water (kinetische- of bewegingsenergie) en deels aan het gewicht van het water 
op de schoepen (potentiele energie). 
 
Door het aanbrengen van een krop kan het rad ongeveer op ashoogte worden 
gevuld waardoor het aantal gevulde schoepen toeneemt. Aanwezige coulissen 
buigen het instromende water enigszins in de goede stroomrichting waardoor de 
schoepen rustiger gevuld worden en meer water gaan bevatten. Krop en 
coulissen zorgen voor méér en beter gevulde schoepen waardoor het 
rendement toeneemt. Dit kan wel 70 à 80% bedragen.  
 
Waterverlies wordt beperkt door gebogen schoepen en/of hoge velgen of 
zijplaten. 
Ook worden schoepen onder een hoek t.o.v. de velg geplaatst. Ze ‘slaan’ dan 
niet vlak op de inkomende waterstraal maar steken er strijkend in. Het 
instromende water wordt daardoor minder verstoord waardoor het rad zich 
beter vult. 
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  6.3 VERBETERDE WATERRADEREN 
   
   

verbeterd waterrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coulissen 
 

krop 
 

 Onder verbeterde waterraderen verstaan we waterraderen die zodanig 
gewijzigd zijn dat ze een aanzienlijke verbetering van het rendement opleveren. 
Dit gaat dus verder dan de verbeteringen aan traditionele waterraderen die we 
hierboven (zie 6.2) hebben gezien. Die lijken eerder geïnspireerd door de komst 
van de verbeterde waterraderen, zonder echter patentrechten te schenden. 
De rendementsverhoging werd niet alleen gezocht in de aanpassing van de vorm 
of het aantal schoepen maar ook in de toestroom van het water. 
Door een juiste vormgeving van sluizen en schoepen streefde men ernaar de 
inkomende waterstroom zo min mogelijk te verstoren waardoor een hogere 
vulgraad van de schoepen wordt bereikt. 
Coulissen en gebogen schoepen benaderen dan de vorm van de afwikkelkromme 
(of evolvente) van de boog van de waterstroom. (denk aan de afgeronde vormen 
van bijv. kammen in een wiel). De krop en coulissen zorgen ervoor dat méér 
schoepen gevuld worden en dat ze beter gevuld worden. De in de waterstroom 
aanwezige energie wordt daardoor beter overgedragen op het waterrad. 
Voor verbeterde waterraderen paste men ijzer toe hoewel soms nog houten 
schoepen werden aangebracht. 
In Nederland zijn de waterraderen over het algemeen smal. In plaats van 
bredere raderen te plaatsen – die zwaar en duur zijn – werd bij voorkeur 
gekozen voor het plaatsen van een tweede (eveneens smal) rad. 
 

  We noemen de volgende verbeterde waterraderen: 
 1. het Zuppingerrad 
 2. het Ponceletrad 
 3. het Sagebienrad 

   
  6.3.1 Het Zuppingerrad 
   
 
 
 
 

inval, coulisseninloop 
 

 Zuppinger heeft zijn raderen geconstrueerd met veel schoepen tussen gordingen 
welke aan weerszijden van het rad op een zes- of achttal paar spaken zijn 
bevestigd. Deze schoepen zijn zodanig gebogen van vorm dat ze loodrecht op 
het water staan als het water het rad verlaat.  
Het water komt via een ‘inval’ of coulisseninloop zodanig op het rad dat een 
goede waterstroomlijn voor een optimale vulling zorgt. 
 

  

 

Fig. 6.3.1.2 
Geheel metalen Zuppingerrad, 
uitgevoerd als onderslagrad 
Het water stroomt via een dubbel 
instelbare schuif op de schoepen. 
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debiet 

 
 
 

schuiven, coulissen 
 

 Het Zuppingerrad is vooral een middenslagrad en het werkt met een debiet van 
0,5 tot 6 m³/sec en een verval tussen 0,6 en 3 meter. Het rendement bedraagt 
65 – 75 %, maar kan in gunstige gevallen ook waarden aannemen die het 
rendement van waterturbines benaderen. 
Door bij weinig water de onderste schuiven (coulissen) te openen kan het ook 
als onderslagrad werken. Zuppingerraderen draaien met ca. vijf omwentelingen 
per minuut.  
In ons land heeft de Bovenste Molen in Mechelen als enige nog een 
Zuppingerrad. 

   
  

 

Fig. 6.3.1.1 
Het Zuppingerrad met houten 
schoepen, zes paar spaken en 
een extra gording voor de 
schoepen. 
Uitgevoerd als middenslagrad. 
 

Bovenste Molen – Mechelen. 
 

  6.3.2 Het Ponceletrad 
   
  De Fransman Poncelet heeft in 1820 een onderslagrad ontwikkeld dat een 

rendement heeft van zo’n 70%, terwijl dit rad werkt met slechts een gering 
verval. Het ontwerp is gebaseerd op twee principes: het water stroomt stootloos 
het rad in en verlaat het rad zonder snelheid. 
Net als bij een bovenslagrad heeft dit type twee hoge velgen waardoor het water 
niet aan de zijkant uit het rad stroomt. Ook stroomt er weinig water weg onder 
het rad omdat de afstand tussen ark en rad zeer klein is. 
Doordat de maalsluis is aangepast stroomt het water in een vloeiende lijn tot 
boven aan toe in de schoepen. De sluis ziet er in doorsnede mesvormig uit. Ook 
de bodem van de ark is hierop aangepast; door hierin welvingen aan te brengen 
stroomt het water in een gunstiger stroomlijn op het rad. Door de kromming in 
de schoepen zal het water het rad loodrecht verlaten waardoor de energie 
maximaal overgedragen wordt op het rad. 
Aan de Franse Molen in Valkenburg hangt nog een Ponceletrad. 
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Fig. 6.3.2.1 
Geheel metalen Ponceletrad.  
Dit type rad werd uitsluitend als 
onderslagrad toegepast. 

   
  6.3.3 Het Sagebienrad 
   
  De Fransman Sagebien heeft een zeer breed rad ontwikkeld met veel schoepen 

(zowel recht als krom is mogelijk). Deze schoepen zijn onder een hoek op de 
omtrek van het rad geplaatst. Ook de sluis is onder een hoek geplaatst zodat ook 
hier een gunstige stroomlijn voor het water wordt verkregen. 
Het Sagebienrad evenaarde – evenals het Zuppingerrad – het rendement van het 
Ponceletrad. Dat doet het Sagebienrad ook bij sterk wisselende waterstanden en 
eveneens bij een gering verval. 
 
Door de vele smalle cellen wordt een goed rendement van ca. 85 % verkregen. 
Doordat het rad echter nogal zwaar is en duur in aanschaf kwam het in 
Nederland nauwelijks voor. Een groot rad maakt in vol bedrijf ca. 2 á 4 
omwentelingen per minuut en is als middenslagrad ontwikkeld voor een verval 
tussen 1,5 en 2 meter en een debiet van 0,5 – 2,5 m³/sec 
In het Weverijmuseum In Geldrop is nog een draaiend Sagebienrad te zien. 

   
  

 

Fig. 6.3.3.1 
Voorbeeld van een Sagebienrad 
met houten schoepen,  
uitgevoerd als middenslagrad 
   

omwentelingen  Enkele keren is hierboven het aantal omwentelingen genoemd. Voor een 
waterrad of turbine wordt dit – in onbelaste toestand – bepaald door het verval 
of de waterkolom boven de turbine. Een vast gegeven, dus. Bij belasting loopt 
het aantal omwentelingen echter terug. Het aantal omwentelingen staat 
daardoor ook altijd in relatie tot de belasting die gevraagd wordt. 
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Doordat de maalsluis is aangepast stroomt het water in een vloeiende lijn tot 
boven aan toe in de schoepen. De sluis ziet er in doorsnede mesvormig uit. Ook 
de bodem van de ark is hierop aangepast; door hierin welvingen aan te brengen 
stroomt het water in een gunstiger stroomlijn op het rad. Door de kromming in 
de schoepen zal het water het rad loodrecht verlaten waardoor de energie 
maximaal overgedragen wordt op het rad. 
Aan de Franse Molen in Valkenburg hangt nog een Ponceletrad. 
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Fig. 6.3.2.1 
Geheel metalen Ponceletrad.  
Dit type rad werd uitsluitend als 
onderslagrad toegepast. 

   
  6.3.3 Het Sagebienrad 
   
  De Fransman Sagebien heeft een zeer breed rad ontwikkeld met veel schoepen 

(zowel recht als krom is mogelijk). Deze schoepen zijn onder een hoek op de 
omtrek van het rad geplaatst. Ook de sluis is onder een hoek geplaatst zodat ook 
hier een gunstige stroomlijn voor het water wordt verkregen. 
Het Sagebienrad evenaarde – evenals het Zuppingerrad – het rendement van het 
Ponceletrad. Dat doet het Sagebienrad ook bij sterk wisselende waterstanden en 
eveneens bij een gering verval. 
 
Door de vele smalle cellen wordt een goed rendement van ca. 85 % verkregen. 
Doordat het rad echter nogal zwaar is en duur in aanschaf kwam het in 
Nederland nauwelijks voor. Een groot rad maakt in vol bedrijf ca. 2 á 4 
omwentelingen per minuut en is als middenslagrad ontwikkeld voor een verval 
tussen 1,5 en 2 meter en een debiet van 0,5 – 2,5 m³/sec 
In het Weverijmuseum In Geldrop is nog een draaiend Sagebienrad te zien. 

   
  

 

Fig. 6.3.3.1 
Voorbeeld van een Sagebienrad 
met houten schoepen,  
uitgevoerd als middenslagrad 
   

omwentelingen  Enkele keren is hierboven het aantal omwentelingen genoemd. Voor een 
waterrad of turbine wordt dit – in onbelaste toestand – bepaald door het verval 
of de waterkolom boven de turbine. Een vast gegeven, dus. Bij belasting loopt 
het aantal omwentelingen echter terug. Het aantal omwentelingen staat 
daardoor ook altijd in relatie tot de belasting die gevraagd wordt. 
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  6.4 WATERTURBINES 
   
   
 

waterturbine, turbinerad, 
schoepen, rotor, leidschoep 

stator 
 
 
 

turbinekamer 
 

schacht 
turbinehuis 

werkschoep 
turbine-as 

drijfriem, conisch aswiel 
regelbare toevoerkleppen 

 
 

axiale turbine 
 

radiale turbine 
 

 Een verdere verbetering in het benutten van waterkracht werd gerealiseerd 
door het ontwikkelen van waterturbines. Deze hebben een turbinerad met 
schoepen (rotor) dat in een gietijzeren huis draait waarin leidschoepen zijn 
bevestigd (stator). Turbines kunnen zowel horizontaal als verticaal worden 
opgesteld. 
De waterturbine is meestal aangebracht als vervanging van het waterrad en 
daarom op dezelfde positie in de waterloop aangebracht. Er werd een 
gemetselde of betonnen turbinekamer tegen het molengebouw gemaakt met 
daarin een schacht waarin het water stroomde. Ook komen ijzeren constructies 
voor waarbij de turbine is opgehangen in een plaatijzeren schacht. 
Vanuit de schacht stroomt het water in het turbinehuis. Via verstelbare 
leidschoepen wordt de waterstroom op de werkschoepen van het turbinerad 
gericht waardoor dit gaat draaien. Aan het turbinerad is de turbine-as bevestigd 
die via drijfriemen of (conische) aswielen de werktuigen in de molen aandrijft. 
Door het instellen van de leidschoepen of door regelbare toevoerkleppen is de 
watertoevoer en daarmee het vermogen van de turbine te regelen. 
 
We spreken over axiale turbines als de waterstroom evenwijdig aan de turbine-
as door het turbinehuis stroomt. 
Bij radiale turbines stroomt het water aan de zijkant in het turbinehuis (radiaal) 
en aan de onderkant er weer uit (axiaal). 

   
  

 

Fig. 6.4.1 
Doorsnede van een turbine met 
leid- en werkschoepen 
 

1. rotor met werkschoepen 
2. stator met leidschoepen 
3. stelring voor de leidschoepen 
4. leidschoep 
5. bedieningshendel stelring 

   
  Voor diverse Limburgse molens zijn turbines geleverd door fa. A. Atorf uit het 

Duitse Paderborn, door Atelier de Construction G.J. Pasteger uit het Belgische 
Luik (die ook maalstoelen en gangwerken kon leveren) en door de Nederlandse 
Machinefabriek en IJzergieterij P. Konings te Swalmen die enkele turbines heeft 
gebouwd met de daarbij horende gangwerken en maalstoelen. 
 

  Twee types turbines komen nog in ons land voor: 
 De Girardturbine 
 De Francisturbine 

   
  6.4.1 De Girardturbine 
   

axiale turbine 
vrijestraal-turbine 

 

 De Fransman Girard heeft omstreeks 1850 een axiale turbine ontwikkeld, een 
‘vrijestraal turbine’ waarbij het bovenwater verticaal door het turbinehuis 
stroomt. In het turbinehuis zijn leidschoepen aangebracht die de verticale 
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onderwater 

 waterstroom richt op de werkschoepen. De energie in de waterstroom wordt 
door de werkschoepen omgezet in een rotatie waarna het water onder uit het 
turbinehuis valt. Kenmerkend voor de Girardturbine is dat deze vrij boven het 
onderwater moet hangen om het uitstromende water niet te belemmeren. 

   
  

 

Fig.6.4.1.1 
Een doorsnede van een Girard-
turbine. 
Het water stroomt van bovenaf 
(axiaal) de turbine in. 

   
 
 
 

zuigbuis 
 

 Als het onderwater hoog is komt de turbine hierin te hangen en dat zal de 
doorstroming van het vallende water belemmeren. Daardoor zal het vermogen 
en het toerental van de turbine drastisch afnemen. 
Om deze reden werden latere Girardturbines van een zuigbuis voorzien: een 
verlengde uitstroombuis die onder water eindigt.  
Bij het verstellen van de leidschoepen werden soms de cellen van het turbinerad 
niet meer volledig gevuld. Daardoor optredende drukvereffeningen en stoten 
deden het rendement van de turbine teruglopen. Girardturbines werden dan 
ook nogal eens vervangen door Francisturbines. In Limburg werden in het begin 
van de 20e eeuw nog Girardturbines of andere axiale turbines gebouwd. Deze 
waren zeer eenvoudig te construeren met eenvoudige gietvormen waardoor ze 
goedkoper waren. 
In ons land hebben de Vlodroppermolen en de Grathemermolen nog een 
(afgeleide) Girardturbine. 

   
  6.4.2 De Francisturbine 
   

radiaalturbine 
 
 
 
 
 
 

zuigbuis 
 
 
 

overdrukturbine 
 

 De Amerikaan Francis heeft in 1849 een radiaalturbine ontwikkeld waarbij het 
water van de zijkant van de turbine (radiaal) het turbinehuis instroomt en 
hierbinnen een turbinerad aandrijft. Francis heeft de schoepen van dit 
turbinerad sterk gebogen geconstrueerd zodat de waterstroom hierdoor 
afgebogen wordt en de turbine verticaal (axiaal) verlaat.  
Hierdoor kan een Francisturbine kleiner zijn dan een Girardturbine die hetzelfde 
vermogen geeft. 
Het water stroomt door het turbinerad in een zuigbuis die naar onderen toe iets 
wijder wordt. De onderkant eindigt onder de waterspiegel van het onderwater. 
Het uitstromende water creëert daardoor onder de turbine een onderdruk. De 
druk boven de turbine is dan hoger dan die onder de turbine. Vandaar dat men 
de Francisturbine ook wel een overdrukturbine noemt. Als de mond van de 
zuigbuis onder het waterniveau van het onderwater zit en als de cellen van het 
turbinerad geheel gevuld zijn met water zal de turbine het beste lopen.  
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  6.4 WATERTURBINES 
   
   
 

waterturbine, turbinerad, 
schoepen, rotor, leidschoep 

stator 
 
 
 

turbinekamer 
 

schacht 
turbinehuis 

werkschoep 
turbine-as 

drijfriem, conisch aswiel 
regelbare toevoerkleppen 

 
 

axiale turbine 
 

radiale turbine 
 

 Een verdere verbetering in het benutten van waterkracht werd gerealiseerd 
door het ontwikkelen van waterturbines. Deze hebben een turbinerad met 
schoepen (rotor) dat in een gietijzeren huis draait waarin leidschoepen zijn 
bevestigd (stator). Turbines kunnen zowel horizontaal als verticaal worden 
opgesteld. 
De waterturbine is meestal aangebracht als vervanging van het waterrad en 
daarom op dezelfde positie in de waterloop aangebracht. Er werd een 
gemetselde of betonnen turbinekamer tegen het molengebouw gemaakt met 
daarin een schacht waarin het water stroomde. Ook komen ijzeren constructies 
voor waarbij de turbine is opgehangen in een plaatijzeren schacht. 
Vanuit de schacht stroomt het water in het turbinehuis. Via verstelbare 
leidschoepen wordt de waterstroom op de werkschoepen van het turbinerad 
gericht waardoor dit gaat draaien. Aan het turbinerad is de turbine-as bevestigd 
die via drijfriemen of (conische) aswielen de werktuigen in de molen aandrijft. 
Door het instellen van de leidschoepen of door regelbare toevoerkleppen is de 
watertoevoer en daarmee het vermogen van de turbine te regelen. 
 
We spreken over axiale turbines als de waterstroom evenwijdig aan de turbine-
as door het turbinehuis stroomt. 
Bij radiale turbines stroomt het water aan de zijkant in het turbinehuis (radiaal) 
en aan de onderkant er weer uit (axiaal). 

   
  

 

Fig. 6.4.1 
Doorsnede van een turbine met 
leid- en werkschoepen 
 

1. rotor met werkschoepen 
2. stator met leidschoepen 
3. stelring voor de leidschoepen 
4. leidschoep 
5. bedieningshendel stelring 

   
  Voor diverse Limburgse molens zijn turbines geleverd door fa. A. Atorf uit het 

Duitse Paderborn, door Atelier de Construction G.J. Pasteger uit het Belgische 
Luik (die ook maalstoelen en gangwerken kon leveren) en door de Nederlandse 
Machinefabriek en IJzergieterij P. Konings te Swalmen die enkele turbines heeft 
gebouwd met de daarbij horende gangwerken en maalstoelen. 
 

  Twee types turbines komen nog in ons land voor: 
 De Girardturbine 
 De Francisturbine 

   
  6.4.1 De Girardturbine 
   

axiale turbine 
vrijestraal-turbine 

 

 De Fransman Girard heeft omstreeks 1850 een axiale turbine ontwikkeld, een 
‘vrijestraal turbine’ waarbij het bovenwater verticaal door het turbinehuis 
stroomt. In het turbinehuis zijn leidschoepen aangebracht die de verticale 
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onderwater 

 waterstroom richt op de werkschoepen. De energie in de waterstroom wordt 
door de werkschoepen omgezet in een rotatie waarna het water onder uit het 
turbinehuis valt. Kenmerkend voor de Girardturbine is dat deze vrij boven het 
onderwater moet hangen om het uitstromende water niet te belemmeren. 

   
  

 

Fig.6.4.1.1 
Een doorsnede van een Girard-
turbine. 
Het water stroomt van bovenaf 
(axiaal) de turbine in. 

   
 
 
 

zuigbuis 
 

 Als het onderwater hoog is komt de turbine hierin te hangen en dat zal de 
doorstroming van het vallende water belemmeren. Daardoor zal het vermogen 
en het toerental van de turbine drastisch afnemen. 
Om deze reden werden latere Girardturbines van een zuigbuis voorzien: een 
verlengde uitstroombuis die onder water eindigt.  
Bij het verstellen van de leidschoepen werden soms de cellen van het turbinerad 
niet meer volledig gevuld. Daardoor optredende drukvereffeningen en stoten 
deden het rendement van de turbine teruglopen. Girardturbines werden dan 
ook nogal eens vervangen door Francisturbines. In Limburg werden in het begin 
van de 20e eeuw nog Girardturbines of andere axiale turbines gebouwd. Deze 
waren zeer eenvoudig te construeren met eenvoudige gietvormen waardoor ze 
goedkoper waren. 
In ons land hebben de Vlodroppermolen en de Grathemermolen nog een 
(afgeleide) Girardturbine. 

   
  6.4.2 De Francisturbine 
   

radiaalturbine 
 
 
 
 
 
 

zuigbuis 
 
 
 

overdrukturbine 
 

 De Amerikaan Francis heeft in 1849 een radiaalturbine ontwikkeld waarbij het 
water van de zijkant van de turbine (radiaal) het turbinehuis instroomt en 
hierbinnen een turbinerad aandrijft. Francis heeft de schoepen van dit 
turbinerad sterk gebogen geconstrueerd zodat de waterstroom hierdoor 
afgebogen wordt en de turbine verticaal (axiaal) verlaat.  
Hierdoor kan een Francisturbine kleiner zijn dan een Girardturbine die hetzelfde 
vermogen geeft. 
Het water stroomt door het turbinerad in een zuigbuis die naar onderen toe iets 
wijder wordt. De onderkant eindigt onder de waterspiegel van het onderwater. 
Het uitstromende water creëert daardoor onder de turbine een onderdruk. De 
druk boven de turbine is dan hoger dan die onder de turbine. Vandaar dat men 
de Francisturbine ook wel een overdrukturbine noemt. Als de mond van de 
zuigbuis onder het waterniveau van het onderwater zit en als de cellen van het 
turbinerad geheel gevuld zijn met water zal de turbine het beste lopen.  



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 6 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 24 

 
  Er treden dan geen drukvereffeningen en stoten op. Het volledig vullen van de 

cellen van het turbinerad wordt geregeld door de stand van de leidschoepen. Als 
de onderdruk wegvalt loopt het vermogen ineens sterk terug. 

  

 

Fig. 6.4.2.1 
Doorsnede van een Francis-
turbine; het water stroomt aan 
de zijkant (radiaal) de turbine in 
en aan de onderkant er weer uit. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

debiet 
 
 

 Het turbinerad bestaat bij kleine turbines uit één gietstuk terwijl bij grotere 
turbines plaatijzeren schoepen worden gebruikt die men vast giet in het ijzer. 
Een hoog rad met een groter aantal flink gebogen schoepen kan goed gebruikt 
worden bij een gering verval. Er is dan sprake van een hoger toerental. Bij 
geringere hoogte van het rad zal de kromming van de schoepen (en het aantal 
hiervan) ook minder worden. Dit is vooral bij een groter verval van 1,5 tot 10 
meter gebruikelijk. 
Het toerental wordt primair bepaald door het verval en de hoeveelheid door het 
turbinerad stromende water (debiet). Het toerental ligt bij een langzaam 
lopende turbine tussen 60 en 80 omwentelingen per minuut. Deze komen vooral 
in Nederland voor. 

 
  

 

Fig. 6.4.2.2 
Een horizontale Francisturbine in 
een bijna lege schacht. 
 

1. turbine 
2. zuigbuis (hier gebogen) 
3. bedieningsmechanisme 

leidschoepen 
4. touw om de stop uit de 

schacht te trekken 
 

Nordbecks Mühle – Halle (D) 
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  Het rendement van een Francisturbine ligt tussen 80 en 85 % wanneer de molen 
vol belast draait op een wat grotere beek. 
Door de zuigbuis kan een Francisturbine ook horizontaal geplaatst worden. In de 
Groote Molen in Meerssen draait nog een dubbele horizontale Francisturbine. 

   
  6.4.3 Molenwater bij turbines 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sluisrooster, krooshek 
 

 Doordat er vrijwel geen ruimte zit tussen de openingen in het turbinehuis en het 
draaiende turbinerad is het van groot belang dat het water uit de beek zeer 
schoon is. Kleine verontreinigingen kunnen al grote schade veroorzaken doordat 
deze tussen de leidschoepen en de werkschoepen klem kunnen komen te zitten. 
Dit is zeer moeilijk te verwijderen aangezien de turbine voor een deel moet 
worden gedemonteerd. De turbine is doorgaans echter niet goed bereikbaar 
omdat deze zich – op de as en de bediening van de leidschoepen na – geheel 
onder water bevindt in de schacht. 
Vandaar dat voor de maalsluis van de turbine een ijzeren hek is aangebracht met 
veel dicht op elkaar geplaatste spijlen, het sluisrooster (’krooshek’). De molenaar 
zal het tegen dit hek opgehoopte vuil regelmatig moeten weghalen omdat dit de 
toestroom van water naar de turbine belemmert. Ook kan het hek door de druk 
van het water op dit vuil bezwijken. 
Voor het in bedrijf- of stilzetten van de turbine wordt gebruik gemaakt van de 
maalsluis. Krooshek en maalsluis houden samen zowel groot vuil als zand tegen. 
Sluit je alleen de toevoerkleppen van de turbine dan kan zich zand en klein vuil in 
de schacht boven de turbine verzamelen. 
 
Het is verder van belang dat de waterturbines veel in werking zijn. Wanneer een 
turbine lang stil staat kan de watertoevoer gaan verzanden. Ook kan zich vuil in 
de turbine gaan ophopen waardoor beweegbare onderdelen zoals leidschoepen 
en het bedieningsmechanisme kunnen gaan vastzitten Hierna zal een turbine 
volledig gereviseerd moeten worden. 
 

  6.4.4 Turbines versus waterrad 
   
  Eind 19e/begin 20e eeuw zijn veel waterraderen vervangen door turbines, met 

name in Limburg. Dit vanwege het verwachte hogere rendement. Buiten 
Limburg gebeurde dat niet – op een enkele uitzondering na. In een aantal 
gevallen zijn turbines later echter weer vervangen door een waterrad. 
Turbines hebben niet alleen maar voordelen t.o.v. een waterrad. 
 
Als voordelen van de turbine kunnen we noemen: 
Ze nemen weinig ruimte is, leveren veel vermogen en draaien veel sneller. Ze 
zijn verhoudingsgewijs goedkoper en vragen weinig onderhoud. De snelheid is 
goed regelbaar en ze hebben minder last van ijsvorming. 
 
Maar er zijn ook nadelen: een turbine is veel gevoeliger voor vuil en 
verontreiniging, verbruikt in verhouding veel meer water dan een waterrad, mag 
niet te lang stilstaan i.v.m. verzanden en – zeker niet onbelangrijk: esthetisch is 
een waterrad veel mooier dan een turbine! 
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  Er treden dan geen drukvereffeningen en stoten op. Het volledig vullen van de 

cellen van het turbinerad wordt geregeld door de stand van de leidschoepen. Als 
de onderdruk wegvalt loopt het vermogen ineens sterk terug. 

  

 

Fig. 6.4.2.1 
Doorsnede van een Francis-
turbine; het water stroomt aan 
de zijkant (radiaal) de turbine in 
en aan de onderkant er weer uit. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

debiet 
 
 

 Het turbinerad bestaat bij kleine turbines uit één gietstuk terwijl bij grotere 
turbines plaatijzeren schoepen worden gebruikt die men vast giet in het ijzer. 
Een hoog rad met een groter aantal flink gebogen schoepen kan goed gebruikt 
worden bij een gering verval. Er is dan sprake van een hoger toerental. Bij 
geringere hoogte van het rad zal de kromming van de schoepen (en het aantal 
hiervan) ook minder worden. Dit is vooral bij een groter verval van 1,5 tot 10 
meter gebruikelijk. 
Het toerental wordt primair bepaald door het verval en de hoeveelheid door het 
turbinerad stromende water (debiet). Het toerental ligt bij een langzaam 
lopende turbine tussen 60 en 80 omwentelingen per minuut. Deze komen vooral 
in Nederland voor. 

 
  

 

Fig. 6.4.2.2 
Een horizontale Francisturbine in 
een bijna lege schacht. 
 

1. turbine 
2. zuigbuis (hier gebogen) 
3. bedieningsmechanisme 

leidschoepen 
4. touw om de stop uit de 

schacht te trekken 
 

Nordbecks Mühle – Halle (D) 
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  Het rendement van een Francisturbine ligt tussen 80 en 85 % wanneer de molen 
vol belast draait op een wat grotere beek. 
Door de zuigbuis kan een Francisturbine ook horizontaal geplaatst worden. In de 
Groote Molen in Meerssen draait nog een dubbele horizontale Francisturbine. 

   
  6.4.3 Molenwater bij turbines 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sluisrooster, krooshek 
 

 Doordat er vrijwel geen ruimte zit tussen de openingen in het turbinehuis en het 
draaiende turbinerad is het van groot belang dat het water uit de beek zeer 
schoon is. Kleine verontreinigingen kunnen al grote schade veroorzaken doordat 
deze tussen de leidschoepen en de werkschoepen klem kunnen komen te zitten. 
Dit is zeer moeilijk te verwijderen aangezien de turbine voor een deel moet 
worden gedemonteerd. De turbine is doorgaans echter niet goed bereikbaar 
omdat deze zich – op de as en de bediening van de leidschoepen na – geheel 
onder water bevindt in de schacht. 
Vandaar dat voor de maalsluis van de turbine een ijzeren hek is aangebracht met 
veel dicht op elkaar geplaatste spijlen, het sluisrooster (’krooshek’). De molenaar 
zal het tegen dit hek opgehoopte vuil regelmatig moeten weghalen omdat dit de 
toestroom van water naar de turbine belemmert. Ook kan het hek door de druk 
van het water op dit vuil bezwijken. 
Voor het in bedrijf- of stilzetten van de turbine wordt gebruik gemaakt van de 
maalsluis. Krooshek en maalsluis houden samen zowel groot vuil als zand tegen. 
Sluit je alleen de toevoerkleppen van de turbine dan kan zich zand en klein vuil in 
de schacht boven de turbine verzamelen. 
 
Het is verder van belang dat de waterturbines veel in werking zijn. Wanneer een 
turbine lang stil staat kan de watertoevoer gaan verzanden. Ook kan zich vuil in 
de turbine gaan ophopen waardoor beweegbare onderdelen zoals leidschoepen 
en het bedieningsmechanisme kunnen gaan vastzitten Hierna zal een turbine 
volledig gereviseerd moeten worden. 
 

  6.4.4 Turbines versus waterrad 
   
  Eind 19e/begin 20e eeuw zijn veel waterraderen vervangen door turbines, met 

name in Limburg. Dit vanwege het verwachte hogere rendement. Buiten 
Limburg gebeurde dat niet – op een enkele uitzondering na. In een aantal 
gevallen zijn turbines later echter weer vervangen door een waterrad. 
Turbines hebben niet alleen maar voordelen t.o.v. een waterrad. 
 
Als voordelen van de turbine kunnen we noemen: 
Ze nemen weinig ruimte is, leveren veel vermogen en draaien veel sneller. Ze 
zijn verhoudingsgewijs goedkoper en vragen weinig onderhoud. De snelheid is 
goed regelbaar en ze hebben minder last van ijsvorming. 
 
Maar er zijn ook nadelen: een turbine is veel gevoeliger voor vuil en 
verontreiniging, verbruikt in verhouding veel meer water dan een waterrad, mag 
niet te lang stilstaan i.v.m. verzanden en – zeker niet onbelangrijk: esthetisch is 
een waterrad veel mooier dan een turbine! 
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  6.5 MOLENWIELEN 
   
   
  6.5.1 Inleiding 
   

 
omwentelingssnelheid 

draairichting 
 
 
 
 

 Molenwielen brengen de rotatie van een as over op een werktuig. Ze zorgen 
ervoor dat het werktuig de juiste omwentelingssnelheid krijgt ten opzichte van 
de snelheid van het waterrad. En ook de juiste draairichting. Wielen brengen ook 
de rotatie van de ene as over op de andere. Afhankelijk van het type of de 
functie van de molen en de aanwezige werktuigen kan het aantal wielen sterk 
variëren: van twee in een enkelvoudig aangedreven kleine korenmolen tot wel 
tien of meer in een industriemolen. Ook in de grootte is veel variatie: van een 
diameter van 60 cm voor een schijfloop in een korenmolen tot een diameter van 
6 meter voor het waterwiel. 
Bij de keuze van vorm en afmetingen spelen naast functie en belasting ook 
streekgewoonten een rol. 
 

 
kroonwiel 
kranswiel 

schijfloop, rondsel, staven 

 Gelet op de vorm onderscheiden we verschillende types wielen: 
- kroonwielen; de kammen staan haaks op het draaivlak. (houten bonkelaar) 
- kranswielen; de kammen liggen in het draaivlak (spoorwiel, varkenswiel) 
- schijflopen (rondsels); twee schijven met haaks geplaatste staven er tussen. 

   
  

 

Fig. 6.5.1.1 
Kammen en staven 
 

1. spoorwielkam met kamnagel 
en borgspijker 

2. kam voor een haakse 
aandrijving 

3. staaf 
4. dol 
5. kam en borgklosje voor een 

gietijzeren wiel 
   

 
Steek 

 
op steek staan 

 

 Er is echter een aantal kenmerken dat geldt voor ieder wiel: 
- De hart-op-hart-afstand tussen de kammen of staven van één wiel, de steek 
genoemd, moet exact gelijk zijn voor alle kammen van dat wiel (fig. 6.5.1.2) maar 
ook van het andere wiel dat op dit wiel aangrijpt. Als de kammen niet ‘op steek’ 
staan is dit te horen aan het bonken en stoten van het gangwerk. De kammen 
gaan hierdoor loszitten of slijten in ongelijke mate. 
- Gelijkmatiger slijtage wordt eveneens bereikt als een kam van het ene wiel 
even vaak in aanraking komt met alle kammen of staven van het andere wiel. 
Dit betekent dat de aantallen kammen of staven van beide wielen niet op elkaar 
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steek 
 

 

 deelbaar mogen zijn. Zijn de aantallen namelijk wel op elkaar deelbaar, bijv. 36 
kammen en 18 staven dan komt bij één omwenteling elke kam steeds dezelfde 
staaf tegen; twee keer zelfs. Zijn er dan kleine onnauwkeurigheden in de kam of 
staaf dan treedt daar meer slijtage op dan elders. 
 

 
 
 

azijnhout, palmhout, groenhart 
bolletrie, pokhout 

bijenwas 

 - De houtsoorten van op elkaar ingrijpende kammen of staven zijn bij voorkeur 
niet gelijk want ook dit blijkt in de praktijk te leiden tot snellere slijtage, zelfs als 
de gebruikte houtsoorten zeer hard zijn. 
Goede combinaties zijn o.a.: azijnhout en palmhout; groenhart en bolletrie; 
groenhart en pokhout. Houten kammen en staven worden gesmeerd met 
zuivere bijenwas. Andere onderhouds- en controlewerkzaamheden aan 
molenwielen worden besproken in hoofdstuk 7, De Praktijk 

   
  

 

Fig. 6.5.1.2 
De steek 
 

1. de afstand tussen de 
hartlijnen van de kammen 
(of staven) is de steek 

2. de afschrijflijnen voor de 
kammen 

3. steekcirkel 
   
  6.5.2 Het houten waterwiel of aswiel 
   

waterwiel 
aswiel 

 
kroonwiel 

 
kranswiel 

 
wiggen 

 
woutermannen, wouterlatjes 

 Iedere molen met een waterrad heeft een waterwiel. In het zuiden van ons land 
spreekt men over aswiel. Het waterwiel of aswiel brengt de rotatie van de 
molenas over op de steenspil of de koningspil of op een andere as. 
Het waterwiel is doorgaans uitgevoerd als kroonwiel dat via een bonkelaar of 
schijfloop de koningspil of de steenspil aandrijft. Ook wordt het waterwiel wel 
uitgevoerd als kranswiel om een aandrijfas voorzien van liggende schijfloop of 
verticaal kranswiel aan te drijven, bijv. de wentelas.(fig. 6.5.2.1) Het waterwiel 
wordt met zware wiggen vastgezet op het binneneind van de molenas. Deze 
wiggen worden tegen losraken en uitvallen geborgd met de z.g. woutermannen, 
wouters of wouterlatjes. 
 

 
kruisarmen 

 
spiegel, spiegelgat 

 
halfhouts 

spouwarmen 

 De opbouw van het wiel (fig.6.5.2.2) begint met het in elkaar zetten van de vier 
zware kruisarmen die bijna net zo lang zijn als de diameter van het wiel. De twee 
aan twee evenwijdige armen worden in elkaar gewerkt. Door de vierkante 
opening in het midden, de spiegel of het spiegelgat wordt de molenas gestoken. 
Voor het in elkaar werken van de kruisarmen zijn er twee methoden. De 
eenvoudigste is het halfhouts in elkaar inlaten van de kruisarmen. De andere 
mogelijkheid is een constructie met spouwarmen. Hierbij bestaan twee 
kruisarmen uit één stuk terwijl de andere twee uit twee helften bestaan. De vier 
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spouw 
 
 

schuine tand 
steunklossen, stutklossen 

 halve kruisarmen omklemmen de twee hele kruisarmen. Tussen de halve 
kruisarmen blijft een spleet open van ca. 2 cm, de spouw.  
Om de grote druk op te vangen van de wiggen waarmee het wiel op de as wordt 
vastgezet worden de verbindingen tussen de kruisarmen vaak voorzien van een 
schuine tand. Daarnaast worden op de hoeken tussen de kruis- en spouwarmen 
soms nog extra steunklossen (stutklossen) aangebracht. 

   
  

 

Fig. 6.5.2.1 
Het aswiel (een kroonwiel) en 
wentelaswiel (een kranswiel). 
Op de molenas zit ook een poelie 
voor de riemaandrijving van een 
ijzeren aandrijfas. 
 

De Collse Molen – Eindhoven 
   

plooien, plooistukken 
 
 
 

zwaluwstaartverbinding 

 Op de einden van de kruisarmen worden de plooien of plooistukken bevestigd 
die ervoor zorgen dat het wiel zijn ronde vorm krijgt. In de regel zijn er vier 
plooistukken maar er komen ook wielen voor met zes of acht plooistukken. De 
plooien worden met de kruisarmen verbonden door middel van 
zwaluwstaartverbindingen. Vervolgens worden ze onderling verbonden door 
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haaklassen 

 
 

voorvelg 
 
 

achtervelg 
 

 haaklassen. De plooien worden met zware bouten vastgezet op de kruisarmen. 
De kruisarmen en de plooien worden in de regel van eikenhout gemaakt.  
Tegen de plooistukken wordt aan de voorzijde een ring van zware platen 
bevestigd, de voorvelg. Let op: de naar de binnenzijde van de molen gerichte 
kant van het wiel wordt als de voorzijde ervan beschouwd!  
Ook aan de achterzijde van de plooistukken kunnen, tussen de kruisarmen, 
dergelijke platen voorkomen; die vormen samen de achtervelg. Bij oudere 
wielen ontbreekt de achtervelg meestal. Zo was namelijk de oorspronkelijke 
uitvoering. 

  

 

Fig. 6.5.2.2 
Opbouw van een waterwiel 
 

1. achtervelg 
2. voorvelg 
3. spouwarm 
5. spouwarm met schuine tand 
6. kruisarm 
7. zwaluwstaart 
8. plooistuk 
9. kamgat 

   
kam 

 
 

dammen 

 In de velgen en plooien maakt men gaten waarin de kammen worden gestoken. 
Het zal duidelijk zijn dat deze gaten de sterkte van de diverse onderdelen niet 
ten goede komen. Door de druk op de kammen tijdens het malen kan het hout 
tussen de kamgaten, de dammen, splijten, losbreken en eruit vallen met als 
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iepenhout 
 

 

 gevolg dat de kammen los komen te zitten. Daarom worden de voor- en 
achtervelg gemaakt van iepenhout. Deze houtsoort splijt moeilijk, is hard, taai en 
voldoende sterk. De velgen worden door zware bouten verbonden met de 
plooien en de kruisarmen. 

   
kam, kop, staart 

 
kamnagel, borgspijker 

 Een kam bestaat uit een kop en een staart (fig. 6.5.1.1). De taps toelopende 
staart steekt door de plooistukken en de velg(en) heen. Hierdoor kan de kam 
worden geborgd met een houten kamnagel of een ijzeren borgspijker. De 
kamnagels of borgspijkers worden weer geborgd met een klein spijkertje. 
 

armkammen 
 
 

borgpen 
 

stootgat 
 
 

azijnhout, pokhout, groenhart 
acacia, beuken, essen 

 De kammen ter plaatse van de kruisarmen, de z.g. armkammen kunnen niet 
door het hele wiel heen steken. Hun kamstaarten zijn korter en worden vanaf de 
voorzijde van het wiel geborgd. Schuin door de voorvelg steekt men een houten 
borgpen in de staart van een dergelijke kam (fig. 6.5.2.3). Om een armkam te 
kunnen verwijderen moet men eerst de houten nagel uitboren. In de kruisarm 
heeft men een stootgat geboord in de richting van het kamgat zodat men daarna 
met een ijzeren staaf de kam uit het wiel kan stoten. Armkammen komen ook 
voor bij andere wielen met kruisarmen. 
Kammen worden in de regel gemaakt van azijnhout, pokhout of groenhart maar 
ook andere houtsoorten komen voor zoals acacia, beuken, essen. 
 

  

 

Fig. 6.5.2.3 
Het vastzetten van armkammen 
 

1. armkam 
2. borgpen 
3. stootgat 
4. kruisarm 
   
  6.5.3 De bonkelaar 
   

bonkelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

velg 
 

 Een bonkelaar is een kroonwiel waarmee een rotatie haaks overgebracht wordt 
op een andere spil of as. Bonkelaars worden zowel met de kammen omhoog als 
omlaag toegepast. Soms vormen ze één geheel met het spoorwiel i.v.m. de 
beperkte ruimte. De koningspil wordt vaak door een bonkelaar aangedreven 
vanaf het waterwiel.  
 
De bonkelaar wordt met wiggen op de spil vastgezet. Ook hier worden de 
wiggen geborgd met wouterlatjes. Een bonkelaar bestaat gewoonlijk uit vier 
kruisarmen die, net als bij het aswiel, halfhouts in elkaar zijn gewerkt. Op de 
kruisarmen komen met een zwaluwstaartverbinding de plooistukken. Deze 
worden onderling verbonden met een haaklas. 
Op de plooien komt een ring, de velg. Voor kruisarmen, plooien en velgen 
worden dezelfde houtsoorten gebruikt als voor het bovenwiel. 
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maanstukken 
 
 

klembanden, spijlbanden 

 Er is ook een andere constructie van een bonkelaar. Hierbij worden 4 iepen 
maanstukken van ca. 15 cm dikte met pen- en gatverbindingen in elkaar gewerkt 
en vervolgens in cirkelvorm gezaagd (fig. 6.5.3.2). In het midden laat men een 
vierkante opening over voor de spil. Aan de omtrek wordt de plaat verstevigd 
met één of twee ijzeren klembanden of spijlbanden.  
 

  

 

Fig. 6.5.3.1 
Bonkelaars 
 

1. plooistuk 
2. kruisarm 
3. velg 
4. kam 
5. bonkelaartje voor een 

overwerker 
   

 
 
 

dollen 
dollenwielen 

 Aan de omtrek van de bonkelaar maakt men vierkante gaten waarin de kammen 
worden gestoken. De vorm en de bevestiging daarvan zijn min of meer gelijk aan 
die van de kammen in het waterwiel. 
Kleine bonkelaars met ronde kammen, de dollen, voor lichtlopende kleine 
werktuigen en overbrengingen noemt men dollenwielen. 

   
  

 

Fig. 6.5.3.2 
Dollenwiel 
 

1. dol 
2. maanstuk 
3. wigkant 
4. spijlband 
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worden dezelfde houtsoorten gebruikt als voor het bovenwiel. 
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maanstukken 
 
 

klembanden, spijlbanden 

 Er is ook een andere constructie van een bonkelaar. Hierbij worden 4 iepen 
maanstukken van ca. 15 cm dikte met pen- en gatverbindingen in elkaar gewerkt 
en vervolgens in cirkelvorm gezaagd (fig. 6.5.3.2). In het midden laat men een 
vierkante opening over voor de spil. Aan de omtrek wordt de plaat verstevigd 
met één of twee ijzeren klembanden of spijlbanden.  
 

  

 

Fig. 6.5.3.1 
Bonkelaars 
 

1. plooistuk 
2. kruisarm 
3. velg 
4. kam 
5. bonkelaartje voor een 

overwerker 
   

 
 
 

dollen 
dollenwielen 

 Aan de omtrek van de bonkelaar maakt men vierkante gaten waarin de kammen 
worden gestoken. De vorm en de bevestiging daarvan zijn min of meer gelijk aan 
die van de kammen in het waterwiel. 
Kleine bonkelaars met ronde kammen, de dollen, voor lichtlopende kleine 
werktuigen en overbrengingen noemt men dollenwielen. 

   
  

 

Fig. 6.5.3.2 
Dollenwiel 
 

1. dol 
2. maanstuk 
3. wigkant 
4. spijlband 
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  6.5.4 De schijfloop of het rondsel 
   

schijfloop, rondsel 
steenschijfloop 

steenrondsel 
 

iepen plaat 
maanstuk 

 
spiegelgat 

 
 

staven, iepenhout 
dammen 

 Schijflopen of rondsels (fig. 6.5.4.1) kunnen op diverse plaatsen in de molen 
voorkomen. Bijv. op de koningsspil en aangedreven door het waterwiel. Of de 
steenschijfloop (steenrondsel) op de steenspil in een korenmolen. De constructie 
van al deze rondsels is min of meer hetzelfde. 
Een schijfloop of rondsel bestaat uit twee iepenhouten platen met daartussen de 
staven. Elk van beide platen bestaat uit vier maanstukken. Deze maanstukken 
zijn met pen- en gatverbindingen in elkaar gewerkt. In het midden wordt ook 
hier een spiegelgat uitgespaard. Rond de buitenomtrek van de platen worden 
ijzeren banden geklemd die het geheel stevig bij elkaar houden. Langs de omtrek 
van iedere plaat worden vierkante gaten gestoken waarin de pennen van de 
staven komen. De platen zijn ook hier van iepenhout om te voorkomen dat de 
tussen deze gaten liggende dammen scheuren. 

   
  

 

Fig. 6.5.4.1 
Rondsels of schijflopen 
 

1. bovenplaat 
2. trekbout 
3. klemband 
4. stutstaaf 
5. onderplaat 
6. klemband 
7. lantaarnwiel 
8. steenrondsel 
9. staaf 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

trekbouten 

 Voor de bevestiging van de staven worden in de naar elkaar toegekeerde 
binnenzijden van beide platen de gaten verwijd tot een ondiep rond gat dat 
enigszins conisch is, met het vierkante deel precies in het centrum ervan. De 
gewoonlijk ronde staven zijn aan de beide uiteinden voorzien van een vierkante 
pen (fig.6.5.4.2). Deze pennen passen precies in de vierkante gaten van de twee 
platen. Het ronde gedeelte van de staven is aan de uiteinden ook enigszins 
conisch gemaakt. Hierdoor passen de staven precies in de gaten in de platen en 
vormen ze daarmee een onwrikbaar geheel. De twee platen worden met vier 
zware trekbouten bijeengehouden. 
De schijfloop wordt op de spil vastgezet door wiggen te slaan tussen de spil en  
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afstandshouders, stutstaven 
 
 
 
 
 
 

keren van staven 
 
 
 
 
 

schietstaven 

 de randen van het spiegelgat. Door de druk van deze wiggen èn door de 
trekkracht van de trekbouten worden de twee platen bij het spiegelgat naar 
elkaar toe gedreven en getrokken. Om dit te voorkomen plaatst men vlakbij het 
spiegelgat rondom de spil gewoonlijk vier afstandshouders, de z.g. stutstaven.  
Het voordeel van een schijfloop t.o.v. een bonkelaar is drieledig. Ten eerste laat 
een schijfloop een kleine verticale beweging toe: zo kan de lopersteen worden 
uitgelicht of bijgezet zonder het contact met het spoorwiel te verliezen.  
Ten tweede is een schijfloop sterker omdat de staven op twee plaatsen worden 
gesteund. Ze kunnen daardoor minder doorbuigen. In de derde plaats kunnen de 
staven door hun ronde vorm en vierkante pen bij slijtage een kwartslag worden 
gedraaid waardoor er weer een nieuw loopvlak ontstaat. Dit zogenaamde keren 
van de staven kan maar liefst acht keer worden gedaan. De staven kunnen 
namelijk ook nog ondersteboven in de schijfloop worden geplaatst.  
Een nadeel van een schijfloop is dat een gekraakte of gebroken staaf moeilijk is 
te vervangen. Daarvoor moet men de gehele schijfloop losmaken en de platen 
van elkaar halen. Om dit probleem te ondervangen paste men soms z.g. 
schietstaven toe (fig. 6.5.4.2 & 3). 

   

 

 

 

Fig. 6.5.4.2 (boven) 
Voorbeelden van staven. 
 

1. normale staaf 
2. schietstaaf 
 
Fig. 6.5.4.3 (rechts) 
Rondsel met vier schietstaven 
 

1. wouterlatje 
2. wig 
3. schietstaaf 
4. borgstrip 
5. koningsspil 
6. pen van een gewone staaf 
   

 
 
 
 
 

borgstrip, borgring 
 

 Een schietstaaf heeft aan de onderzijde dezelfde vorm als een gewone staaf. Aan 
de bovenzijde ontbreekt echter de vierkante pen. Aan dit uiteinde is de staaf 
conisch iets verwijd. In de bovenplaat van de schijfloop zitten geen vierkante 
gaten maar naar beneden toe conisch toelopende ronde gaten. De schietstaven 
worden nu van bovenaf door de bovenste plaat op hun plaats gestoken. Aan de 
bovenzijde worden de staven geborgd door een borgstrip of -ring die wordt 
vastgezet op de bovenplaat van de schijfloop.  
Door nu deze ijzeren borgstrip los te maken kan men een staaf eenvoudig 
draaien of vervangen. Schietstaven worden ook wel gebruikt in schijflopen die 
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onderaandrijving 
 
 
 

palmhout, bolletrie, azijnhout 
 
 
 

lantaarnwiel 
wieg 

 op een eenvoudige manier uit hun werk gezet moeten worden. Men past dan 
een constructie toe met vier of vijf schietstaven en voor de rest gewone staven. 
Een dergelijke constructie komt o.a. voor bij onderaandrijving in korenmolens. 
Uit de schijfloop op de steenspil of de koningsspil verwijdert men dan enkele 
schietstaven.  
Keren van schietstaven kan wel, ondersteboven plaatsen echter niet. Staven 
worden – net als kammen – in de regel gemaakt van palmhout, bolletrie of 
azijnhout. 
 
Wanneer van een schijfloop de diameter kleiner is dan de hoogte spreken we 
van een lantaarnwiel. 
Een schijfloop met een enigszins conische vorm noemen we een wieg. De ene 
plaat is dan wat kleiner dan de andere. De staven staan onder een hoek in de 
platen. Het voordeel is dat een wieg iets minder ruimte inneemt dan een 
schijfloop. Een wieg wordt toegepast op de koningsspil onder het spoorwiel. De 
kleinste plaat zit aan de onderkant en net als bij een gewone schijfloop wordt 
een wieg aangedreven door het waterwiel (aswiel). Op een enkele molen (o.a. 
de Schousmolen in Ittervoort) komt de wieg nog voor. 

   
  6.5.5 Het spoorwiel 
   

spoorwiel 
 
 

kranswiel 
 

steenrondsel, steenwiel, steenspil 
 
 
 
 
 

enkele of dubbele kruisarmen 

 Het spoorwiel is te vinden op de koningsspil in korenmolens met meervoudige 
aandrijving. Dit wiel bevindt zich in de maalstoel onder de stenen (bij 
onderaandrijving) of erboven op de steenzolder (bij bovenaandrijving)  
Het spoorwiel is een kranswiel: de kammen liggen straalsgewijs in het vlak van 
het wiel. Door het spoorwiel wordt de rotatie van de koningsspil via de 
steen(spil)rondsels (of steenwielen) overgebracht op de steenspillen. 
Een enkele keer komt het ook voor dat op het spoorwiel een luitafel wordt 
bevestigd waarop het wiel van het sleepluiwerk kan draaien. 
 
De constructie van het houten spoorwiel begint – net als bij het waterwiel – met 
het halfhouts in elkaar werken van vier kruisarmen. Voor de verdere opbouw 
van het wiel zijn er twee varianten, nl. met enkele of met dubbele kruisarmen. 
 

plooistuk 
plooi 
velg 

 
 

klossen, losse dam 

 In een spoorwiel met enkele kruisarmen worden op de kruisarmen plooistukken 
bevestigd. Op deze plooien komen dan enkele (fig. 6.5.5.1.A) of dubbele velgen 
(fig.6.5.5.1.B) waartussen de kammen worden gestoken. In de velgen van het 
spoorwiel hakt men – in tegenstelling tot het aswiel – geen gaten voor het 
aanbrengen van de kammen. In plaats daarvan worden voor het vastzetten van 
de kammen tussen de velgen klossen aangebracht, de z.g. losse dammen. 
Deze dammen worden tussen de velgen vastgezet met behulp van bouten die 
door beide velgen heen steken. De kammen worden tussen deze dammen 
vastgeslagen en daarna geborgd met een wig. 
 

  In een spoorwiel met dubbele kruisarmen worden geen plooien gebruikt maar 
worden de velgen direct op de kruisarmen bevestigd (fig.6.5.5.1.C). Om de 
velgen voldoende steun en het wiel voldoende stijfheid te geven brengt men aan 
de bovenzijde een tweede stel kruisarmen aan. De velg wordt dus ingeklemd 
tussen in totaal vier dubbele kruisarmen. Ook in deze variant worden tussen de 
kammen dammen aangebracht. 
De toegepaste houtsoorten zijn dezelfde als die voor het bovenwiel: meestal 
eiken voor de kruisarmen en de plooien, iepen voor de velgen en groenhart of 
azijnhout voor de kammen. 
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  6.5.6 Het sterrewiel of varkenswiel 
   

sterrewiel, varkenswiel  Een sterre- of varkenswiel (fig. 6.5.6.1) is eveneens een kranswiel maar het is in 
diameter veel kleiner dan een spoorwiel. In de regel bestaat een dergelijk wiel 
uit twee iepen platen waartussen de kammen worden geklemd. 
Deze iepen platen bestaan uit vier delen en worden op dezelfde wijze 
geconstrueerd als de platen van schijflopen. 

   
  

 

Fig. 6.5.6.1 
Voorbeelden van sterre- of 
varkenswielen 
1. wentelaskranswiel voor een 

overwerker 
2. luiaswiel 

  De kamgaten worden soms gevormd door uitsparingen in de beide platen maar 
worden in andere gevallen, net als bij het spoorwiel, gevormd door ruimten 
tussen losse dammen. 
Voorbeelden van toepassing van varkenswielen: 
In korenmolens voor de aandrijving van een kammenluiwerk. In oliemolens voor 
de aandrijving van het roerwerk voor de vuisters.  

   
  6.5.7 Gietijzeren wielen 
   
 

gietijzeren wiel 
 

 Vooral in Limburgse watermolens zijn veel houten wielen en spillen in de loop 
der tijd vervangen door gietijzeren wielen en spillen. Een gietijzeren wiel wordt 
in zijn geheel gegoten. Bij toepassing van houten kammen spaart men de gaten 
hiervoor uit bij het gieten. Kleinere wielen hebben meestal aangegoten 
kammen. 
Gietijzeren wielen zijn als regel op ijzeren assen bevestigd maar een gietijzeren 
waterwiel op een houten molenas treffen we ook nog wel aan. 
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Fig. 6.5.7.1 
Gietijzeren wiel 
 

1. velg 
2. spaak 
3. naaf 
4. borgklosje 
5. kamstaart 
6. spiebaan 
7. kam 

   
naaf 

spiebaan 
spaken, velg 

 In het midden van het wiel zit een zwaar rond gedeelte, de naaf met daarin een 
spiebaan waarmede het wiel op de spil of as wordt vastgezet. Aan de naaf zitten 
zes tot acht spaken die aan de uiteinden door een gietijzeren velg verbonden 
zijn. 

 
houten kam, ijzeren kam 

 
 

borgklosjes, haagbeuk 
 

conisch wiel 

 Van twee in elkaar grijpende ijzeren wielen heeft als regel het aandrijvende wiel 
houten kammen en het aangedreven wiel ijzeren kammen. Bij kleinere wielen 
komt soms ijzer op ijzer voor. Net als bij houten wielen worden houten kammen 
door de velg gestoken. Ze worden aan de binnenzijde van de velg geborgd met 
trapeziumvormige borgklosjes. Hiervoor wordt vaak haagbeuk gebruikt. 
Voor een haakse overbrenging bij gietijzeren gangwerken worden de wielen 
conisch uitgevoerd. 

   
  6.5.8 De wielen van het luiwerk 
   
 
 

kammenluiwerk, luias, luiwiel 
 
 

luireep 
 

sleepluiwerk 
luitafel 

slijtlaag 
 

slijtlaag 
 
 
 
 

afschieten 

 We kennen bij korenmolens verschillende types luiwerken: het kammenluiwerk, 
het sleepluiwerk en een door een drijfriem aangedreven luiwerk. (zie 12.8) 
Bij een kammenluiwerk zit om de luias een luiwiel dat is uitgevoerd als bonkelaar 
of varkenswiel. Soms gebruikt men dollen i.p.v. kammen. 
Met een stuurtouw kan dit luiwiel in een ander draaiend wiel worden getrokken 
waardoor de luias gaat draaien en de luireep opgewonden wordt. Hiervoor hoeft 
de molen niet stilgezet te worden.  
Een sleepluiwerk heeft ook twee wielen maar deze hebben geen kammen. Het 
aandrijvende wiel rond de koningsspil, de luitafel, is samengesteld uit 
kruisarmen en plooien. Op de plooistukken komt een slijtlaag van blokjes 
wilgenhout die eenvoudig te vervangen zijn. Het luiwiel wordt aan de 
buitenomtrek van een wilgenhouten slijtlaag voorzien maar soms wordt ook wel 
een metalen voering of een oude autoband aangebracht. 
Met een stuurtouw laat men het luiwiel op de luitafel zakken waardoor de luias 
gaat draaien.  
In tegenstelling tot een kammenluiwerk kan men met een sleepluiwerk zakken 
maalgoed ook afschieten door het luiwiel slippend over de luitafel te laten 
draaien. 
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  6.5.6 Het sterrewiel of varkenswiel 
   

sterrewiel, varkenswiel  Een sterre- of varkenswiel (fig. 6.5.6.1) is eveneens een kranswiel maar het is in 
diameter veel kleiner dan een spoorwiel. In de regel bestaat een dergelijk wiel 
uit twee iepen platen waartussen de kammen worden geklemd. 
Deze iepen platen bestaan uit vier delen en worden op dezelfde wijze 
geconstrueerd als de platen van schijflopen. 

   
  

 

Fig. 6.5.6.1 
Voorbeelden van sterre- of 
varkenswielen 
1. wentelaskranswiel voor een 

overwerker 
2. luiaswiel 

  De kamgaten worden soms gevormd door uitsparingen in de beide platen maar 
worden in andere gevallen, net als bij het spoorwiel, gevormd door ruimten 
tussen losse dammen. 
Voorbeelden van toepassing van varkenswielen: 
In korenmolens voor de aandrijving van een kammenluiwerk. In oliemolens voor 
de aandrijving van het roerwerk voor de vuisters.  

   
  6.5.7 Gietijzeren wielen 
   
 

gietijzeren wiel 
 

 Vooral in Limburgse watermolens zijn veel houten wielen en spillen in de loop 
der tijd vervangen door gietijzeren wielen en spillen. Een gietijzeren wiel wordt 
in zijn geheel gegoten. Bij toepassing van houten kammen spaart men de gaten 
hiervoor uit bij het gieten. Kleinere wielen hebben meestal aangegoten 
kammen. 
Gietijzeren wielen zijn als regel op ijzeren assen bevestigd maar een gietijzeren 
waterwiel op een houten molenas treffen we ook nog wel aan. 
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Fig. 6.5.7.1 
Gietijzeren wiel 
 

1. velg 
2. spaak 
3. naaf 
4. borgklosje 
5. kamstaart 
6. spiebaan 
7. kam 

   
naaf 

spiebaan 
spaken, velg 

 In het midden van het wiel zit een zwaar rond gedeelte, de naaf met daarin een 
spiebaan waarmede het wiel op de spil of as wordt vastgezet. Aan de naaf zitten 
zes tot acht spaken die aan de uiteinden door een gietijzeren velg verbonden 
zijn. 

 
houten kam, ijzeren kam 

 
 

borgklosjes, haagbeuk 
 

conisch wiel 

 Van twee in elkaar grijpende ijzeren wielen heeft als regel het aandrijvende wiel 
houten kammen en het aangedreven wiel ijzeren kammen. Bij kleinere wielen 
komt soms ijzer op ijzer voor. Net als bij houten wielen worden houten kammen 
door de velg gestoken. Ze worden aan de binnenzijde van de velg geborgd met 
trapeziumvormige borgklosjes. Hiervoor wordt vaak haagbeuk gebruikt. 
Voor een haakse overbrenging bij gietijzeren gangwerken worden de wielen 
conisch uitgevoerd. 

   
  6.5.8 De wielen van het luiwerk 
   
 
 

kammenluiwerk, luias, luiwiel 
 
 

luireep 
 

sleepluiwerk 
luitafel 

slijtlaag 
 

slijtlaag 
 
 
 
 

afschieten 

 We kennen bij korenmolens verschillende types luiwerken: het kammenluiwerk, 
het sleepluiwerk en een door een drijfriem aangedreven luiwerk. (zie 12.8) 
Bij een kammenluiwerk zit om de luias een luiwiel dat is uitgevoerd als bonkelaar 
of varkenswiel. Soms gebruikt men dollen i.p.v. kammen. 
Met een stuurtouw kan dit luiwiel in een ander draaiend wiel worden getrokken 
waardoor de luias gaat draaien en de luireep opgewonden wordt. Hiervoor hoeft 
de molen niet stilgezet te worden.  
Een sleepluiwerk heeft ook twee wielen maar deze hebben geen kammen. Het 
aandrijvende wiel rond de koningsspil, de luitafel, is samengesteld uit 
kruisarmen en plooien. Op de plooistukken komt een slijtlaag van blokjes 
wilgenhout die eenvoudig te vervangen zijn. Het luiwiel wordt aan de 
buitenomtrek van een wilgenhouten slijtlaag voorzien maar soms wordt ook wel 
een metalen voering of een oude autoband aangebracht. 
Met een stuurtouw laat men het luiwiel op de luitafel zakken waardoor de luias 
gaat draaien.  
In tegenstelling tot een kammenluiwerk kan men met een sleepluiwerk zakken 
maalgoed ook afschieten door het luiwiel slippend over de luitafel te laten 
draaien. 
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gaffelwiel 
 
 
 
 

gaffels 
gaffeltouw 

handbediening 
afschieten 

 
riemluiwerk, poelie, riemschijf 

drijfriem 
spanrol 

 Aan het andere uiteinde van een luias is meestal een gaffelwiel bevestigd. 
Dit gaffelwiel bestaat uit twee kruisarmen die door de luias zijn gestoken of uit 
vier kruisarmen die om de luias zijn aangebracht en vastgezet met wiggen. Aan 
de omtrek van het gaffelwiel komen plooistukken of een krans. Soms bestaat 
een gaffelwiel eenvoudigweg uit een ronde houten plaat. Aan de buitenrand van 
het wiel worden de houten of metalen gaffels bevestigd waartussen het 
gaffeltouw loopt. Een gaffelwiel is meestal van eikenhout. 
Met het rondgaande gaffeltouw kan het luiwerk handmatig worden bediend en 
ook worden gebruikt om zakken af te schieten. 
 
Bij een riemluiwerk zit op de luias een poelie (riemschijf) waarover een drijfriem 
loopt. Deze riem loopt over een tweede poelie op een aandrijfas. Met een 
spanrol wordt de drijfriem onder spanning gebracht en gaat de luias 
meedraaien. Poelies kunnen zowel van hout als van ijzer worden gemaakt. 

   
  6.5.9 De overbrengingsverhouding 
   

overbrengingsverhouding 
 

 Onder de overbrengingsverhouding verstaan we de verhouding tussen het 
aantal omwentelingen van het waterrad of de turbine en het aantal 
omwentelingen/bewegingen van het werktuig, bijv. de maal- of pelsteen, de 
wentelas, het zaagraam e.d. 
Door de omtrek van het aandrijvende wiel groter te maken dan die van het 
aangedreven wiel treedt een versnelling op. Omgekeerd kun je een beweging 
ook vertragen, zoals bij kantstenen gebeurt. 
 
Bij korenmolens is een voldoende hoge omtreksnelheid van de lopersteen nodig 
om een goed product te kunnen malen. De diameter van de steen is daarbij ook 
van belang: een kleine steen vraagt een hoger toerental. Een lopersteen wordt 
t.o.v. het waterrad altijd versneld. 
Is de overbrengingsverhouding bijvoorbeeld 1:5,28 dan maakt de loper 5,28 
omwentelingen als het waterrad één omwenteling maakt.  
Een gangbare overbrengingsverhouding van ca. 1:5 à 1:7 is voor een korenmolen 
gebruikelijk. Deze verhouding komt overeen met die van veel windmolens. Bij 10 
à 15 omwentelingen per minuut van het waterrad maakt de loper dan tussen 50 
en 100 toeren. Maar bij waterradmolens komen ook verhoudingen van 1:15 of 
1:22 voor. Dan betreft het doorgaans een langzaamlopend waterrad, dat slechts 
3 à 4 omwentelingen per minuut loopt. Door de hoge overbrengingsverhouding 
krijgt de loper dan toch voldoende snelheid.  

   
  Hoe bereken je de overbrengingsverhouding? Daarvoor moet je van de diverse 

wielen en schijven van het gangwerk het aantal kammen of staven weten. 
 
Voorbeeld 1: 
Bij enkelvoudige aandrijving is de berekening eenvoudig: stel het aswiel heeft 69 
kammen en het steenrondsel heeft 12 staven. Bij elke omwenteling van het 
waterrad gaat het steenrondsel en dus ook de loper 5,75 keer rond, namelijk 
69/12=5,75 
De overbrengingsverhouding is dan 1:5,75.  
 
Voorbeeld 2: 
Een molen met tweevoudige overbrenging heeft een aswiel met 56 kammen en 
de bonkelaar op de koning heeft 27 kammen. Het spoorwiel heeft 78 kammen 
en de steenschijfloop heeft 24 staven. 
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  We berekenen de overbrengingsverhouding als volgt: 
 
Als het waterrad één omwenteling maakt, maakt de koningspil 2,07 
omwentelingen, namelijk 56/27. Het spoorwiel maakt dan ook 2,07 
omwentelingen, waarbij 2,07 x 78= 161 kammen passeren. Er worden dan ook 
161 staven van de steenschijfloop aangedreven. Daarbij gaat de steenschijfloop 
ca. 6,74 keer rond, namelijk 161/24.  
Bij elke omwenteling van het waterrad gaat de loper 6,74 keer rond. De 
overbrengingsverhouding is dan 1:6,74.  
 
Zetten we dat kortweg in één formule dan krijgen we: (56/27) x (78/24)=6,74 

   
 

wentelaswiel 
 
 

heef 
 
 
 

koningswiel, steenwiel 
 

kantstenen, kollergang 
 
 
 
 

roerwerk 
overbrenger, overwerker 

 
 
 

roerijzer 

 Voorbeeld 3:  
Een oliemolen heeft een waterwiel met 66 kammen en een wentelaswiel met 52 
kammen.(Deze overbrenging levert dus een versnelling op.) 
De overbrengingsverhouding voor de wentelas is: 1:(66/52) ofwel: 1:1,27 
Er is een heef met twee armen waardoor bij elke omwenteling van het waterrad 
de slaghei dus 2,54 keer wordt opgetild. 
Andersom: voor elke slag van de hei moet het waterrad 52/66= 0,79 keer rond. 
 
Op de wentelas zit een bonkelaar met 41 kammen. Het koningswiel (steenwiel) 
heeft 53 kammen. (Deze overbrenging levert dus een vertraging op.) 
De overbrenging van wentelas naar kantstenen (kollergang) is dus 1:(41/53) 
ofwel: 1:0,77 en de totale overbrenging van waterrad op kantstenen: 1:(1,27 x 
0,77). Dus: 1:0,98.  
De kollergang draait dus bijna even snel als het waterrad. 
 
Voor het roerwerk geldt: de bonkelaar op de wentelas heeft 40 kammen, het 
dollenwiel op de overbrenger (of overwerker) heeft 42 dollen, de bonkelaar aan 
de andere zijde van de overwerkeras heeft 32 kammen en het dollenwiel op de 
roerspil heeft 22 dollen. 
De overbrenging van wentelas naar roerijzer is dan: 1:(40/42 x 32/22) = 1,39. 
En de overbrengingsverhouding van waterrad naar roerijzer is: 1:(1,27x1,39), 
Ofwel: 1:1,77.  

   
  Bij turbines ligt de overbrengingsverhouding doorgaans tussen ca. 1:1 en 1:2,5. 

Bij directe aandrijving van de steenspil door de turbineas met behulp van een 
drijfriem en drijfwielen van gelijke omvang is de overbrengingsverhouding 1:1. 
De steen draait dan even snel als de turbine.  
Is het aangedreven wiel op de steenspil kleiner dan het aandrijfwiel op de 
turbineas dan treedt versnelling op. 
 
Los van de gegeven overbrengingsverhouding wordt een steen of ander werktuig 
ook versneld of vertraagd door het vermogen van de turbine te variëren. 
Met kleppen of instelbare leidschoepen wordt de watertoevoer en daarmee het 
vermogen van de turbine zodanig geregeld dat de maalsteen de gewenste 
omtreksnelheid krijgt.  
De grens wordt bereikt wanneer de turbine het maximale vermogen levert. 
Als de turbine de stenen niet rechtstreeks maar via een molenas aandrijft is de 
overbrengingsverhouding doorgaans groter dan 1:1. 

 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 6 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 38 

gaffelwiel 
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 Aan het andere uiteinde van een luias is meestal een gaffelwiel bevestigd. 
Dit gaffelwiel bestaat uit twee kruisarmen die door de luias zijn gestoken of uit 
vier kruisarmen die om de luias zijn aangebracht en vastgezet met wiggen. Aan 
de omtrek van het gaffelwiel komen plooistukken of een krans. Soms bestaat 
een gaffelwiel eenvoudigweg uit een ronde houten plaat. Aan de buitenrand van 
het wiel worden de houten of metalen gaffels bevestigd waartussen het 
gaffeltouw loopt. Een gaffelwiel is meestal van eikenhout. 
Met het rondgaande gaffeltouw kan het luiwerk handmatig worden bediend en 
ook worden gebruikt om zakken af te schieten. 
 
Bij een riemluiwerk zit op de luias een poelie (riemschijf) waarover een drijfriem 
loopt. Deze riem loopt over een tweede poelie op een aandrijfas. Met een 
spanrol wordt de drijfriem onder spanning gebracht en gaat de luias 
meedraaien. Poelies kunnen zowel van hout als van ijzer worden gemaakt. 

   
  6.5.9 De overbrengingsverhouding 
   

overbrengingsverhouding 
 

 Onder de overbrengingsverhouding verstaan we de verhouding tussen het 
aantal omwentelingen van het waterrad of de turbine en het aantal 
omwentelingen/bewegingen van het werktuig, bijv. de maal- of pelsteen, de 
wentelas, het zaagraam e.d. 
Door de omtrek van het aandrijvende wiel groter te maken dan die van het 
aangedreven wiel treedt een versnelling op. Omgekeerd kun je een beweging 
ook vertragen, zoals bij kantstenen gebeurt. 
 
Bij korenmolens is een voldoende hoge omtreksnelheid van de lopersteen nodig 
om een goed product te kunnen malen. De diameter van de steen is daarbij ook 
van belang: een kleine steen vraagt een hoger toerental. Een lopersteen wordt 
t.o.v. het waterrad altijd versneld. 
Is de overbrengingsverhouding bijvoorbeeld 1:5,28 dan maakt de loper 5,28 
omwentelingen als het waterrad één omwenteling maakt.  
Een gangbare overbrengingsverhouding van ca. 1:5 à 1:7 is voor een korenmolen 
gebruikelijk. Deze verhouding komt overeen met die van veel windmolens. Bij 10 
à 15 omwentelingen per minuut van het waterrad maakt de loper dan tussen 50 
en 100 toeren. Maar bij waterradmolens komen ook verhoudingen van 1:15 of 
1:22 voor. Dan betreft het doorgaans een langzaamlopend waterrad, dat slechts 
3 à 4 omwentelingen per minuut loopt. Door de hoge overbrengingsverhouding 
krijgt de loper dan toch voldoende snelheid.  

   
  Hoe bereken je de overbrengingsverhouding? Daarvoor moet je van de diverse 

wielen en schijven van het gangwerk het aantal kammen of staven weten. 
 
Voorbeeld 1: 
Bij enkelvoudige aandrijving is de berekening eenvoudig: stel het aswiel heeft 69 
kammen en het steenrondsel heeft 12 staven. Bij elke omwenteling van het 
waterrad gaat het steenrondsel en dus ook de loper 5,75 keer rond, namelijk 
69/12=5,75 
De overbrengingsverhouding is dan 1:5,75.  
 
Voorbeeld 2: 
Een molen met tweevoudige overbrenging heeft een aswiel met 56 kammen en 
de bonkelaar op de koning heeft 27 kammen. Het spoorwiel heeft 78 kammen 
en de steenschijfloop heeft 24 staven. 

 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 6 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 39 

  We berekenen de overbrengingsverhouding als volgt: 
 
Als het waterrad één omwenteling maakt, maakt de koningspil 2,07 
omwentelingen, namelijk 56/27. Het spoorwiel maakt dan ook 2,07 
omwentelingen, waarbij 2,07 x 78= 161 kammen passeren. Er worden dan ook 
161 staven van de steenschijfloop aangedreven. Daarbij gaat de steenschijfloop 
ca. 6,74 keer rond, namelijk 161/24.  
Bij elke omwenteling van het waterrad gaat de loper 6,74 keer rond. De 
overbrengingsverhouding is dan 1:6,74.  
 
Zetten we dat kortweg in één formule dan krijgen we: (56/27) x (78/24)=6,74 
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 Voorbeeld 3:  
Een oliemolen heeft een waterwiel met 66 kammen en een wentelaswiel met 52 
kammen.(Deze overbrenging levert dus een versnelling op.) 
De overbrengingsverhouding voor de wentelas is: 1:(66/52) ofwel: 1:1,27 
Er is een heef met twee armen waardoor bij elke omwenteling van het waterrad 
de slaghei dus 2,54 keer wordt opgetild. 
Andersom: voor elke slag van de hei moet het waterrad 52/66= 0,79 keer rond. 
 
Op de wentelas zit een bonkelaar met 41 kammen. Het koningswiel (steenwiel) 
heeft 53 kammen. (Deze overbrenging levert dus een vertraging op.) 
De overbrenging van wentelas naar kantstenen (kollergang) is dus 1:(41/53) 
ofwel: 1:0,77 en de totale overbrenging van waterrad op kantstenen: 1:(1,27 x 
0,77). Dus: 1:0,98.  
De kollergang draait dus bijna even snel als het waterrad. 
 
Voor het roerwerk geldt: de bonkelaar op de wentelas heeft 40 kammen, het 
dollenwiel op de overbrenger (of overwerker) heeft 42 dollen, de bonkelaar aan 
de andere zijde van de overwerkeras heeft 32 kammen en het dollenwiel op de 
roerspil heeft 22 dollen. 
De overbrenging van wentelas naar roerijzer is dan: 1:(40/42 x 32/22) = 1,39. 
En de overbrengingsverhouding van waterrad naar roerijzer is: 1:(1,27x1,39), 
Ofwel: 1:1,77.  

   
  Bij turbines ligt de overbrengingsverhouding doorgaans tussen ca. 1:1 en 1:2,5. 

Bij directe aandrijving van de steenspil door de turbineas met behulp van een 
drijfriem en drijfwielen van gelijke omvang is de overbrengingsverhouding 1:1. 
De steen draait dan even snel als de turbine.  
Is het aangedreven wiel op de steenspil kleiner dan het aandrijfwiel op de 
turbineas dan treedt versnelling op. 
 
Los van de gegeven overbrengingsverhouding wordt een steen of ander werktuig 
ook versneld of vertraagd door het vermogen van de turbine te variëren. 
Met kleppen of instelbare leidschoepen wordt de watertoevoer en daarmee het 
vermogen van de turbine zodanig geregeld dat de maalsteen de gewenste 
omtreksnelheid krijgt.  
De grens wordt bereikt wanneer de turbine het maximale vermogen levert. 
Als de turbine de stenen niet rechtstreeks maar via een molenas aandrijft is de 
overbrengingsverhouding doorgaans groter dan 1:1. 
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  6.6 AANDRIJVINGEN 
   
   
  In watermolens komen diverse uitvoeringen van de aandrijving voor:  

- directe aandrijving, bijv. van turbine-as op werktuig m.b.v. een drijfriem. 
- enkelvoudige onderaandrijving, met één overbrenging m.b.v. kamwielen 
- twee of meervoudige aandrijving. Hierbij worden zowel kamwielen als 
drijfriemen toegepast. Bij korenmolens komt zowel onder- als bovenaandrijving 
voor. Ook wordt soms kettingaandrijving gebruikt. 
In de hoofdstukken 12 t/m 16 worden de diverse aandrijvingen beschreven. 

   
  6.6.1 Kamaandrijving 
   
  Bij kamaandrijving in waterkorenmolens wordt onderscheid gemaakt tussen 

bovenaandrijving en onderaandrijving van de maalsteen. 
Bij bovenaandrijving treffen we overwegend houten assen, spillen en wielen 
aan. Bij onderaandrijving komen ook metalen gangwerken voor. 
Ook in de nog werkende oliemolens, de pelmolen en de papiermolen treffen we 
houten kamwielen aan. Kamwielen werken in combinatie met bonkelaars of 
schijflopen. 

   
  

 

Fig. 6.6.1.1 
Kamaandrijving. 
Hier enkelvoudige onder-
aandrijving. Het houten 
waterwiel drijft een kleine houten 
schijfloop op de steenspil aan. 
Rechts een tweede schijfloop 
voor een extra aandrijfas. 
 

Watermolen Frans – Mander (Ov) 
   
  6.6.2 Riemaandrijving 
   
  Riemaandrijving komt veel – hoewel niet uitsluitend – voor bij turbinemolens, 

vooral vanwege de hogere snelheid van turbines ten opzichte van waterraderen. 
Door riemaandrijving toe te passen was na inbouw van een turbine geen dure 
aanpassing van het houten of ijzeren gangwerk nodig. 
Met riemen kunnen allerlei werktuigen worden aangedreven, van maalstenen, 
zaagwerken, zeven, pletters, elevatoren tot mengketels enz. 

 
 

spanrol 
 

 Wanneer de aangedreven as een tegengestelde draairichting nodig heeft wordt 
de riem gekruist omgelegd. 
Om slippen van de riem te voorkomen kan een spanrol worden aangebracht. 
Door deze tegen de riem te drukken komt op de riem een grotere spanning te 
staan waardoor deze niet meer op de wielen slipt. 
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drijfwiel, poelie, riemschijf 
 

 Ook kan de buitenzijde (huidzijde) worden ingesmeerd met lijnolie of traan; de 
riem zal hierdoor wat krimpen waardoor er op de riem een grotere spanning 
komt te staan. Bij gekruiste riemen komt de buitenzijde van de riem op het 
andere wiel aan de binnenzijde waardoor in dat geval niet gewerkt kan worden 
met lijnolie of traan. Wanneer deze methoden uitgewerkt raken moet de riem 
worden ingekort. 
Het gebruik van riemensmeer of hars is af te raden bij drijfriemen die steeds van 
een losse naar een vast riemschijf moet worden verschoven. 
Een drijfwiel (poelie, riemschijf) heeft over het algemeen een bol 
buitenoppervlak zodat de riem niet van het wiel af kan lopen omdat riemen 
altijd naar de grootste doorsnede van het drijfwiel lopen. 

   
  6.6.3 Kettingaandrijving 
   
  Bij ijzeren gangwerken wordt soms een kettingoverbrenging toegepast. Dat kan 

worden toegepast bij gietijzeren molenassen maar ook bij aandrijving door een 
elektromotor. 

   
  

 

Fig. 6.6.3.1 
Kettingaandrijving. 
De molenas drijft de maalstenen 
aan. Via de ketting en de 
bovenste as wordt het oliewerk 
aangedreven. 
 

St. Ursulamolen – Nunhem 
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  6.6 AANDRIJVINGEN 
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Fig. 6.6.1.1 
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Watermolen Frans – Mander (Ov) 
   
  6.6.2 Riemaandrijving 
   
  Riemaandrijving komt veel – hoewel niet uitsluitend – voor bij turbinemolens, 
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spanrol 
 

 Wanneer de aangedreven as een tegengestelde draairichting nodig heeft wordt 
de riem gekruist omgelegd. 
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staan waardoor deze niet meer op de wielen slipt. 
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  6.6.4 Schema’s aandrijfprincipes 
   
  Hieronder volgen enkele uitvoeringen van de aandrijving van het gaande werk. 

Het betreffen vooral voorbeelden van korenmolens of pelmolens.  
In de praktijk zien we een grote verscheidenheid aan – vaak unieke en daardoor 
interessante – uitvoeringen. 
 
De draairichting van een werktuig wordt door een aantal factoren bepaald: 
 staat de molen op de rechter- of de linkeroever. 
 heeft de molen een onderslagrad of een bovenslagrad. Onderslagraderen 

draaien tegengesteld aan bovenslagraderen.  
 bevindt het rondsel of de bonkelaar op de koning zich aan de onderkant of 

aan de bovenkant van het aswiel (waterwiel) 
 loopt een aandrijfriem rechtstreeks of gekruist over de poelies 

(riemschijven). 
 
Bij de nog maalvaardige houtzaagmolens gebruikt men riemaandrijvingen die 
een krukwiel aandrijven. 
Bij oliemolens drijft doorgaans het aswiel het wentelaswiel aan. De wentelas kan 
ook de kantstenen en het roerwerk aandrijven. Maar de aandrijving daarvan kan 
ook met tussenassen en/of wielen gebeuren. 
In kleine papiermolens is de molenas tevens wentelas die de hamers van de 
hamerbakken aandrijft en ook – via enkele overbrengingen – de maalbak 
(wrijfbak, Hollander).  
In grote papiermolens werden hamerbakken en maalbakken door tussenassen 
aangedreven. 
 

  6.6.4.a Enkelvoudige (onder-)aandrijving 
   

  
Fig. 6.6.4.a.1 
Met onderslagrad op de linkeroever 

Fig. 6.6.4.a.2 
Met onderslagrad op de rechteroever 
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Fig. 6.6.4.a.3.  
Met bovenslagrad op de linkeroever 

Fig. 6.6.4.a.4 
Idem a.2, met plaatsing rondsel onderaan het waterwiel 

   
  6.6.4.b Meervoudige aandrijving 
   
  Bij gebruik van een spoorwiel kunnen meerdere koppels stenen aangedreven 

worden. Zowel onder- als bovenaandrijving is mogelijk. 
   

 
 

Fig. 6.6.4.b.1  
Onderaandrijving met twee (of meer) koppels met 
onderslagrad op de rechteroever 

Fig. 6.6.4.b.2 
Onderaandrijving met drie koppels in lijnopstelling en 
tussenas met onderslagrad op de rechteroever 

   
  De grote variatie aan uitvoeringen ontstond allereerst  doordat men altijd zocht 

naar de eenvoudigste (of goedkoopste) oplossing in de gegeven situatie.  
Molens kregen in de loop der tijd – veelal uit economische overwegingen – een 
andere inrichting, soms zelfs een andere functie. Oude en nieuwe inrichting 
werden dan gecombineerd.  
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Fig. 6.6.4.b.3 
Bovenaandrijving van twee (of meer) koppels met 
onderslagrad op de rechteroever 

Fig. 6.6.4.b.4 
Riemaandrijving door turbine. 
(N.B. draairichting rechter koppel verkeerd-om aangegeven) 

 
  Ook zijn er voorbeelden dat door een veranderende watertoevoer een ander 

type waterrad moest worden aangebracht. Als hierdoor de draairichting van de 
molenas veranderde moest het gangwerk ook worden aangepast. 
 
Een mooi voorbeeld van een bijzondere uitvoering van de aandrijving treffen we 
aan in de Wymarsche Molen in Arcen. Deze molen heeft zowel een onderslag- 
als een bovenslagrad die elk met behulp van een aswiel en een bonkelaar 
dezelfde gietijzeren koningsspil aandrijven. 
Omdat de draairichting van een bovenslagrad tegengesteld is aan die van een 
onderslagrad heeft men dit opgelost met de positie van de beide bonkelaars op 
de koningspil: één bonkelaar is bij de onderkant van het ene aswiel geplaatst, de 
andere bonkelaar is bij de bovenkant van het andere aswiel geplaatst.  
De tegengestelde draairichting van de molenassen wordt zo opgeheven door de 
tegengestelde aandrijving van de bonkelaars.  

   
  6.6.5 Uit het werk zetten 
   

 
 

uit het werk zetten 
 
 
 
 
 
 

malen voor de Prins 

 Oorspronkelijk hadden grotere watermolens vaak twee waterraderen die achter 
elkaar op dezelfde maalsluis lagen. Wilde men met één rad malen dan draaide 
het andere rad ook mee maar werden de werktuigen uit het werk gezet. Later 
werden meerdere werktuigen door één waterrad aangedreven. 
 
Wil men het waterrad of de turbine laten draaien maar bepaalde werktuigen 
niet dan zet men deze uit het (gang)werk: de overbrenging van waterrad of 
turbine naar werktuig wordt onderbroken. 
Tegenwoordig draait het waterrad vaak ten behoeve van bezoekers zonder dat 
de molen in bedrijf is. We noemen dit wel ‘malen voor de Prins’. 
 
Vaker is er echter een bedrijfsmatige reden om steenkoppels of werktuigen uit 
het werk te zetten. Het houtzaagproces moet bijvoorbeeld regelmatig  
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bovenaandrijving 
 

spilbalk, tapbalk 
 

taplager 
beugelijzer 

 

 onderbroken worden om schotels en balkijzers te verplaatsen. 
Bij een gangwerk met meerdere koppels stenen wil men soms met slechts één 
koppel malen vanwege de gewenste productie. Vaak echter is de beschikbare 
watertoevoer of het vermogen van het waterrad onvoldoende om alle koppels 
stenen tegelijk aan te drijven. Soms moet een koppel open gelegd worden voor 
onderhoud. Dan zet men steenkoppels of werktuigen uit het werk. 
 
Bij molens met bovenaandrijving wordt daarvoor doorgaans het steenrondsel uit 
het spoorwiel geschoven. Dat kan op verschillende manieren: 
- de spil- of tapbalk waarin de steenspil draait wordt met behulp van een 
hefboom of een touw een eindje verschoven (fig. 12.4.2.2). 
- de steenspil in het taplager wordt verschoven met een keerneut (fig. 12.4.2.3). 
- het beugelijzer van het taplager wordt geopend en de steenspil uit het lager 
gezet. 

   
  

 

Fig. 6.6.5.1 
Een steenrondsel met vier 
schietstaven. 
 

Watermolen Bels – Mander (Ov.) 
   

onderaandrijving 
schietstaaf 

 
klauwkoppeling 

 
 

steenrondsel, steenwiel 
vork, krik 

 

 Bij onderaandrijving zien we ook een aantal mogelijkheden. 
- bij houten gangwerken worden uit het steenrondsel drie of vier schietstaven 
verwijderd. 
- door een klauwkoppeling op de steenspil die in- of uit elkaar geschoven kan 
worden. Dit wordt wel toegepast als er te weinig ruimte is om schietstaven uit te 
nemen. Maar het werkt ook eenvoudiger dan staven verwijderen.(fig.6.6.5.2) 
- bij ijzeren gangwerken kan het steenrondsel (steenwiel) met een hefboom, 
vork of krik omhoog worden geschoven uit het spoorwiel waarna er een vulstuk 
onder gezet wordt. Soms wordt het steenrondsel omlaag geschoven. 
- het verticaal verschuiven van het steenrondsel kan ook gedaan worden met 
een handwiel en een schroefdraad. 
- een bijzondere methode was om de koning plus spoorwiel m.b.v. een wervel 
iets te verschuiven waardoor óf het ene óf het andere koppel aangedreven 
werd.  
Dit komt nog voor op de Genneper Molen maar wordt daar niet meer gebruikt. 
 
Bij aandrijving met behulp van een drijfriem, zoals o.a. in door turbines 
aangedreven molens veel voorkomt, kan de riemschijf voorzien worden van een 
koppeling. 
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riemvork 

vaste schijf, losse schijf 
 

spanrol 
 

 Ook kunnen drijfriemen handmatig of met behulp van een riemvork van een 
vaste naar een losse schijf worden geschoven om een werktuig uit het werk te 
zetten.  
Indien een spanrol wordt toegepast kan de spanning van de drijfriem gehaald 
worden waardoor de aandrijving stopt. 

   
  

 

Fig. 6.6.5.2 
Een steenspil met een uitgelichte 
klauwkoppeling om de steen uit 
het werk te zetten. 
 

Oelemeulle – Oele (Ov.) 
   
  Soms is op de molenas een koppeling aangebracht waarmee de aandrijving van 

(een deel van) de werktuigen kan worden onderbroken (fig.6.6.5.3). 
   
  

 

Fig. 6.6.5.3 
Een klauwkoppeling op de 
molenas van de oliemolen om het 
aswiel – en daarmee de hele 
oliemolen – uit het werk te 
zetten. 
 

Kilsdonkse Molen – Heeswijk-
Dinter 
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  7.1 INSPECTIE EN ONDERHOUD 
   
   
  7.1.1 Inleiding 
   
  Vrijwel alle molens behoren tot ons cultureel erfgoed. Als zodanig zijn deze 

onvervangbaar. Van elke molenaar wordt daarom goed molenaarschap 
verwacht. Dat wil zeggen dat hij of zij deskundig en zorgvuldig omgaat met de 
molen die men beheert. Dat betreft niet alleen het draaien of malen met de 
molen maar ook de zorg voor de molen. 
Anders gezegd: de molenaar doet alles wat het behoud van de molen ten goede 
komt en laat na wat schadelijk kan zijn voor de molen.  
 
Een molenaar moet kunnen beoordelen of een molen draaivaardig en/of 
maalvaardig is. Ook moet de molenaar kunnen beoordelen of er onderhoud 
nodig is. En zo ja, of dat urgent is of dat enig uitstel nog wel verantwoord is.  
De molenaar moet de inschatting kunnen maken of hij/zij het onderhoud zelf 
kan doen of dat de inzet van de molenmaker gewenst is. In het laatste geval zal 
doorgaans overleg met de eigenaar nodig zijn. Per molen kunnen de afspraken 
over het al of niet zelf uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden verschillen. 
Dat wordt bepaald door de moleneigenaar. 
 
In dit hoofdstuk wordt een aantal praktijkzaken besproken waar de molenaar bij 
het werken met een molen mee te maken zal of kan krijgen. 
Sommige onderwerpen kwamen mogelijk in andere hoofdstukken van deze 
Basisopleiding ook al terloops aan de orde. Voor de overzichtelijkheid wordt hier 
alles bijeen vermeld. 
 
Meerdere onderwerpen in  dit hoofdstuk vertonen verwantschap met die in 
Hoofdstuk 10, De veiligheid. 
Dat is niet zo vreemd: niet goed onderhouden molens, werktuigen of materialen 
kunnen zomaar een veiligheidsrisico opleveren. Een verkeerde wijze van werken 
kan ook tot schade of letsel leiden. Nauwgezet en regelmatig inspecteren is 
daarom een kerntaak van de molenaar. 
 
Een aantal specifieke  praktische zaken voor de korenmolenaar zijn toegevoegd 
aan Hoofdstuk 12, De korenmolen. 

   
  7.1.2 Inspecties 
   

 
 
 
 

dagelijkse inspectie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De molenaar dient altijd na te gaan of de molen wel draaivaardig is alvorens 
deze in bedrijf te stellen. Daarbij hoort ook de situatie rond de wateraanvoer. 
Die inspecties kunnen op twee niveaus plaatsvinden. Een aantal zaken moet elke 
maaldag worden gecontroleerd. En soms wel vaker dan één keer per dag. Dit 
kunnen we de ‘dagelijkse inspectie’ noemen.  
Andere zaken hoeft men niet elke maaldag te controleren maar moeten wel 
periodiek aandacht krijgen. 
 
Bij een dagelijkse inspectie krijgen in ieder geval alle zaken aandacht die van 
direct belang zijn voor het goed functioneren van de molen en de werktuigen. 
Zaken die bij nalatigheid tot schade kunnen leiden. Denk hierbij aan vuil voor het 
krooshek, losse kammen of onvoldoende smering. 
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onderhoudsschema 
 
 
 
 

logboek 
 
 

Periodieke controles voeren we uit om een beeld te krijgen van de totale 
conditie van de molen en de werktuigen. In het staande en gaande werk kunnen 
geleidelijk veranderingen optreden die echter niet tot onmiddellijk ingrijpen of 
zelfs stilstand hoeven te leiden, bijv. kammen wassen, slijtage of 
vochtproblemen. Maar men dient die veranderingen wel op te merken en tot 
actie over te gaan als dat nodig is! 
 
In de praktijk lopen beide inspecties vaak door elkaar: bij de dagelijkse inspectie 
let de molenaar ook op andere aandachtspunten. Bij het malen kijkt hij rond en 
luistert naar de geluiden die de molen maakt. Hoe beter men de molen kent des 
te beter weet men waar op gelet moet worden. 
 
Het is aan te bevelen een eenvoudig onderhoudsschema op te stellen. Hiermee 
wordt voorkomen dat zaken over het hoofd worden gezien. Of dat er te laat naar 
gekeken wordt. Aan het eind van dit hoofdstuik zijn enkele voorbeelden van 
onderhoudsschema’s toegevoegd. 
Controles en onderhoudswerkzaamheden die men uitgevoerd heeft kunnen 
vermeld worden in een logboek. Daarmee krijgen alle betrokken molenaars 
inzicht in de conditie van de molen en het uitgevoerde onderhoud. 
 
7.1.2.a Een onbekende molen 
 
Wie voor het eerst op een onbekende molen gaat draaien of op een molen die 
geruime tijd heeft stilgestaan zal zeker moeten beginnen met een uitgebreide 
inspectie om zich ervan te overtuigen dat er gemalen kan worden. Het hele 
staande en gaande werk en andere zaken in en om de molen moeten grondig 
bekeken worden om een goed beeld te krijgen van de onderhoudstoestand van 
de molen. 
Informeer – zo mogelijk – bij de (vorige) molenaar naar de onderhoudstoestand 
van de molen en specifieke aandachtspunten. Of doe een uitgebreide inspectie 
samen met hem/haar. Bedenk daarbij echter ook dat niet ieder dezelfde 
afweging zal maken als het erom gaat of iets ‘nog wel kan’ of ‘echt niet meer 
kan’; sommige gebreken komen sluipenderwijs en leveren aanvankelijk nog geen 
problemen op. Maar blijf alert! 
Als de vorige molenaar niet beschikbaar is raadpleeg dan zo mogelijk het 
logboek of onderhoudsschema. En vraag eventueel een ervaren molenaar met je 
mee te gaan. 

   
  Is de hele molen inclusief alle werktuigen grondig geïnspecteerd en gesmeerd en 

lijkt alles in orde, laat dan de molen – uit het werk – heel rustig draaien. Begin 
daarvoor met weinig watertoevoer. Daarna meer water toevoeren om de 
snelheid te vergroten. Luister naar geluiden, voel of de as niet warm wordt. 
Bedien de sluizen enkele keren om te ervaren of ze goed werken.  
Als de sluizen goed functioneren, het waterrad, de as en het aswiel naar behoren 
draaien, kunnen één voor één de werktuigen worden getest. Eerst zonder 
belasting, daarna eventueel belast. 
Zo ontstaat een beeld van hoe de conditie van de molen en het gangwerk is en 
hoe de watertoevoer optimaal geregeld wordt. Ook komen er mogelijke 
aandachtspunten aan het licht die bij een stilstaande molen niet zijn waar te 
nemen. 
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  7.2 INSPECTIE VAN DE MOLEN OP DRAAIVAARDIGHEID 
   
   
  We bespreken hier een aantal zaken dat de molenaar moet controleren of 

uitvoeren vóór het in bedrijf stellen van de molen. Omdat niet voor elke molen 
de situatie hetzelfde is zal men zelf voor ‘maatwerk’ moeten zorgen. 

   
  7.2.1 De molenvijver en het krooshek 
   

molenvijver, vergaarvijver, wijer 
krooshek, sluisrooster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plukhaak, krooshaak, sloothaak 
 
 
 

spuisluis 
 

 Controleer of er zich geen drijvend vuil in de molenvijver (vergaarvijver, wijer) of 
voor het krooshek (sluisrooster) bevindt. Takken, latjes of ander grof vuil kunnen 
een waterrad of turbine muurvast laten lopen en ook beschadigen. Een 
vastlopend waterrad kan ook leiden tot gebroken kammen of staven.  
Loopt het waterrad toch een keer vast dan dient men eerst de maalsluis te 
sluiten. Probeer dan het waterrad terug te draaien – zet hiervoor de molen uit 
het werk. Lukt dat niet dan moet de molenaar de ark in en handmatig de 
blokkade verwijderen. Doe dit altijd met twee molenaars! 
 
Veel drijvend (planten)vuil voor het krooshek kan de toevoer van water 
belemmeren. Niet alleen neemt hierdoor de draaisnelheid van de molen af maar 
de waterdruk op de plantenresten en het niveauverschil met het water achter 
het krooshek kan ook leiden tot breuk van het krooshek. 
Verwijder drijvend vuil met een plukhaak (krooshaak, sloothaak) Als beekoevers 
gemaaid worden of als er in het najaar extra veel afstervende planten of 
afgewaaide takken zijn moet het verwijderen van vuil meerdere keren per dag 
gebeuren. 
Soms is er een spuisluis om water schuin langs het krooshek te laten stromen 
waardoor het opgehoopte vuil weggespoeld wordt. 
Met name bij turbinemolens kan er naast een krooshek ook nog een tweede, 
fijnmazig rooster zijn om vuil tegen te houden.  

   
  

 

Fig. 7.2.1.1 
Sparren voor de molenbrug om 
drijvend vuil tegen te houden. 
 

Opwettense Watermolen – 
Nuenen 

 
sparren 

 
 

 In Brabant worden ook wel z.g. sparren gebruikt; dat zijn palen die verticaal vóór 
de molenbrug in het water worden gezet op korte afstand van elkaar. Deze 
werken zo effectief dat een krooshek niet nodig is! Aan het eind van de dag gaat 
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bovensluis, stuwschut 
 
 
 

molentak, afslagtak 
bovensluis 

 
 

regenbeek 
 
 
 

zomerpeil. winterpeil 
 

de maalsluis dicht, de lossluizen vol open en worden de sparren aan de kant 
gezet zodat het opgevangen vuil kan wegstromen.  
Soms liggen er op enige afstand vóór de molen drijvende balken in het water die 
drijvend vuil moeten tegenhouden. Verwijder dit vuil regelmatig om te 
voorkomen dat het naar de bodem zinkt. 
 
Controleer het waterpeil van het bovenwater. Dat kan een molenvijver zijn maar 
ook een molentak met een verdeelwerk in de beek. 
Een molenvijver heeft vaak een bovensluis (stuwschut) waarmee de toevoer van 
water naar de molenvijver kan worden geregeld. Ook kan er een overstort zijn 
om te hoog waterpeil in de molenvijver te voorkomen.  
Ligt er een verdeelwerk in de beek die de verdeling van het water over de 
molentak en de afslagtak regelt? Bij sommige molens kunnen de molenaars deze 
bovensluis zelf bedienen. Werken al deze voorzieningen naar behoren? 
 
Is er voldoende water om te malen? Dat kan ’s zomers of bij langdurige droogte 
voor bepaalde molens – met name die welke aan regenbeken liggen – wel eens 
een probleem zijn. 
Afhankelijk van de voorschriften van het waterschap kan het zijn dat er niet (te 
hoog) gestuwd mag worden. Dan is tussentijdse controle van het waterpeil ook 
nodig. Houd hierbij rekening met verschil tussen zomerpeil en winterpeil.  
Het zomerpeil is doorgaans lager om de aangrenzende landerijen wat droger te 
houden. 

   
  

 

Fig. 7.2.2.1 
Twee krooshekken en een 
vernauwing in de kanjel ter 
plaatse van het bodemluik. 
Rechts de haal van de maalsluis. 
De bodemklep kan ook van 
binnenuit bediend worden en 
staat hier open. 
 

De Wenumse Molen – Wenum  
   

onderwater 
achterwater 

 

 Controleer het waterpeil van de achterwaterloop, het onderwater (regionaal: 
achterwater). Als er veel neerslag valt of smeltwater is kan het water 
stroomafwaarts soms onvoldoende snel afgevoerd worden. Moet je toch malen, 
dan neemt door te hoog onderwater het vermogen van het rad af. 
Bij winterse weersomstandigheden is de kans op ijs aanwezig. Controleer of de 
sluizen en het waterrad ijsvrij zijn (zie 8.1) 

   
  7.2.2 De stuw 
   

sluizen, schutten 
 

 Controleer of de sluizen (schutten) niet beschadigd zijn. Kunnen ze gemakkelijk 
open en dicht? Zijn de sponningen schoon? Werkt het bedieningsmechanisme 
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 voor de sluizen naar behoren? Zijn er onderdelen die gesmeerd moeten 
worden? Kan een aanwezige haal onbelemmerd werken? 
Zet – indien nodig – de lossluizen (bijna) dicht alvorens de maalsluis te openen 
zodat er méér water voor het malen beschikbaar is. Ligt er geen vuil in de ark?  
Verwijder aangebrachte beveiligingen tegen ongewenst draaien. (hangsloten op 
sluizen e.d.) 

 
  7.2.3 De molenas en het waterrad 
   

 
brugvleugel, arkmuur, steunbeer 

 Is de smering van het buitenlager van de molenas voldoende? Zijn er zichtbare 
beschadigingen aan de brugvleugel (arkmuur, steunbeer) of het waterrad? 
Zitten de stroppen om de as nog goed vast? 

 
  

 

Fig. 7.2.3.1 
Het smeren van het buitenlager. 
De tap zit met vleugels in de as 
gekeept. Daaromheen stroppen. 
In het midden een aalkorf. 
 

Oostendorper Molen – 
Haaksbergen 
   

 
 
 
 
 
 
 

wiggen aanslaan 
 
 

 Draai het rad handmatig rond om te controleren op aanlopen. Dit kan eventueel 
gedaan worden bij het smeren van het buitenlager. Is het rad wanwichtig? 
Controleer ook of de wiggen van de schoepen vastzitten. 
 
Controleer na een lange periode van droogte of stilstand of de wiggen van het 
waterrad nog vastzitten. Zo niet, dan moeten ze aangeslagen en opnieuw 
geborgd worden.  
Aanslaan van de wiggen moet deskundig gebeuren! Voorkomen moet worden 
dat het rad over de as verschuift, niet meer haaks op de as blijft staan of a-
centrisch om de as komt te zitten. Het kan daardoor gaan aanlopen. 
Velen vinden het daarom verstandig dit aanslaan door de molenmaker te laten 
uitvoeren. Soms schrijft de moleneigenaar dat ook voor. 
 
Indien je deze werkzaamheden wel zelf uitvoert ga dan als volgt te werk: 
Begin aan de buitenzijde van het rad: sla twee wiggen aan die kruislings 
tegenover elkaar liggen. Vervolgens twee aan de andere zijden van de as. Dan de 
resterende twee aan de eerste zijkanten en tenslotte de laatste twee aan de 
andere zijden. Alle acht wiggen aan de buitenzijde zijn nu geweest. 
Let op: sla ze niet ineens helemaal vast maar werk gelijkmatig: begin met een of 
twee rustige slagen. 
Anders gezegd: als je de 8 wiggen kloksgewijs nummert dan wordt de volgorde 
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Fig. 7.2.2.1 
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De Wenumse Molen – Wenum  
   

onderwater 
achterwater 
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sluizen, schutten 
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van aanslaan: 1-5-3-7-2-6-4-8. Dit kan ook bij een houten rad met tangentieel 
geplaatste spaken om een achtkante molenas.  
Doe hierna hetzelfde met de wiggen aan de binnenzijde van het rad.  
Ga daarna weer naar de buitenzijde van het rad en herhaal de hele cyclus. Begin 
voor de tweede ronde bij een andere wig maar de volgorde moet wel gelijk 
blijven. Nu mag ook met wat meer kracht worden geslagen. Misschien is nog wel 
een derde ronde nodig waarbij men met nog meer kracht kan slaan. Belangrijk is 
dat men bij elke ronde ´op het gevoel´ op elke wig evenveel slagkracht uitoefent 
én kruislings werkt. 
Controleer na het aanslaan het rad op aanlopen. Daarna moeten de wiggen weer 
geborgd worden.  

   
  

 

Fig. 7.2.3.2 
Houten molenas en rad met 
tangentieel geplaatste spaken. 
Het spiegelgat is achtkantig. 
De wiggen van de buitenzijde 
liggen op die van de binnenzijde. 
Het tapijzer heeft twee vleugels. 
 

Molen van Baarlo 
   
  7.2.4 Inspecties en handelingen in de molen 
   
  7.2.4.a Smeren 
   

 
 

vetfilm 
 

 Ga na of de lagers van assen en spillen die naar verwachting zullen gaan draaien 
voldoende gesmeerd zijn. Voldoende betekent: er moet een dunne gelijkmatige 
vetfilm aanwezig zijn waarin je als het ware met je vinger kunt schrijven. 
De neiging bestaat nogal eens om bij elke smeerbeurt nieuw vet toe te voegen. 
Maar meestal kan volstaan worden met al aanwezig vet weer beter te verdelen. 
Teveel vet wordt weggedrukt en geeft veel vervuiling in de molen. 
Bij smeren valt te denken aan: het binnenlager van de molenas, taats- en 
taplager van de koningspil, taplagers van steenspillen en aandrijfassen van 
werktuigen. 
N.B. Controle op voldoende smering van het gaande werk zal ook gedurende het 
draaien moeten gebeuren: controleer geregeld of assen en lagers niet warm 
lopen. (maximaal ‘handwarm’). Dat geldt ook voor de werktuigen! 
Oorzaken van warmlopen kunnen zijn: 
- te weinig smering. Dit kan ook veroorzaakt worden door een breuk in de 
lagersteen waardoor het vet wegloopt. 
- de tap of muts is te diep ingesleten in de lagersteen. Hierdoor vergroot het 
wrijvingsoppervlak en wordt de toevoer van vet belemmerd. 
- de as of de spil ligt niet goed in het lager, bijv. doordat een van beiden iets 
verzakt is of scheef staat. 
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  7.2.4.b Werktuigen in of uit het werk 
   
  Zet werktuigen in of uit het werk, al naar gelang ze gebruikt gaan worden. 

Controleer of ze naar behoren werken en of er gesmeerd moet worden.  
Tref zo mogelijk de voorbereidingen voor de productie als de molen nog 
stilstaat, tenzij hiervoor werktuigen nodig zijn (luiwerk, winderij) 
Meer hierover is beschreven in de hoofdstukken over de molenfuncties.(Hfdst. 
12 t/m 16) 

   
  7.2.4.c Veiligheid 
   

 
 
 

wrikhout, slaghout 
 

 Verwijder veiligheidsvoorzieningen tegen ongewenst draaien die in de molen zijn 
aangebracht. Bijv. een balk door het aswiel. Zorg waar nodig voor afzetting van 
draaiende delen. Zorg voor een obstakelvrije werkvloer voor de molenaar. 
Wordt gebruik gemaakt van een wrik- en slaghout om de maalsluis te openen, 
leg dit dan na gebruik in de molen om oneigenlijk gebruik door voorbijgangers te 
voorkomen. 
Neem indien nodig extra veiligheidsmaatregelen als je bezoekers verwacht. Ook 
als je op de brug werkt en er passanten over de brug komen. 

   
  Hierna kan de maalsluis geopend worden.  
   
  

 

Fig. 7.2.4.1 
Hier wordt méér water (energie) 
toegevoerd dan het rad omzet in 
vermogen  
Dat veroorzaakt waterverlies. 
   

maalsluis, maalschuif  Controleer na het openen van de maalsluis of maalschuif eerst of de 
watertoevoer goed is afgesteld. Het water moet zo rustig mogelijk door of in het 
rad stromen. Let ook op de uitstroom: gebeurt dat rustig of kolkt het water? 
Stroomt het water niet over de cellen? 
In het begin zal door de traagheid van het gangwerk onvermijdelijk enig 
waterverlies optreden. Zet werktuigen of de steen pas bij als het rad goed op 
gang gekomen is.  
Bij te weinig watertoevoer loopt de molen mogelijk te langzaam om goed te 
kunnen malen. Voer dan meer water toe. 
Bij teveel watertoevoer treedt er waterverlies op. Dit doet zich voor als er meer 
water wordt toegevoerd dan het rad kan omzetten in vermogen. Bijvoorbeeld 
omdat het rad al maximaal vermogen levert. Verminder dan de watertoevoer.  
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  7.3 PERIODIEKE CONTROLES 
   
   
  Naast zaken die bij elke keer in bedrijf stellen moeten worden gecontroleerd – 

zoals in de vorige paragraaf beschreven – zijn er ook zaken die niet dagelijks 
maar wel regelmatig aandacht moeten krijgen. 
De molenaar kan deze terloops meenemen bij de dagelijkse controles maar daar 
ook apart aandacht aan geven. Wie regelmatig met de molen maalt leert wel 
wanneer wat gecontroleerd moet worden. 
Deze paragraaf vormt dan ook een aanvulling op 7.2 
 

  7.3.1 Houten waterraderen 
   

houten waterrad 
 
 
 
 
 
 
 
 

wanwichtig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onderspoeling 
 
 

ijzeren waterrad 
 
 

 Houten waterraderen worden voortdurend nat en drogen weer. Daardoor zijn ze 
gevoelig voor krimpen, uitzetten en krom trekken. Er kunnen scheuren ontstaan 
in het hout, het rad kan gaan aanlopen of delen kunnen losraken. 
Uitdroging komt overigens niet alleen voor in lange warme perioden maar ook 
bij vorst kan de luchtvochtigheid erg laag zijn en het hout sterk drogen.  
 
Waterraderen zouden bij stilstand in principe niet met water onder het rad in 
contact moeten komen. In de praktijk is dat echter bij veel molens wel het geval 
omdat het onderwater te hoog staat. 
Vanwege het door het hout opgenomen water kan het rad wanwichtig worden. 
Het is daarom van belang dat een houten waterrad in perioden dat er niet 
gedraaid wordt steeds in een andere stand wordt stilgezet om te voorkomen dat 
steeds hetzelfde deel van het rad in het water staat. Na het verdraaien van het 
rad moet dit wel geblokkeerd worden daar het door de wanwichtigheid weer in 
zijn oude stand wil terugdraaien. 
Voor bovenslagraderen geldt dat aan de bovenkant cellen vol kunnen lopen door 
regenwater of lekwater uit de kanjel, bijv. door een slecht sluitende bodemklep. 
Hierdoor kan het rad wanwichtig worden en daardoor uit zichzelf gaan draaien. 
De verplichting voor de molenaar om het waterrad regelmatig te keren was 
vroeger vaak opgenomen in het molenaarscontract. De vrijwillige molenaar zal 
dit met name in perioden van langduriger stilstand ook moeten doen. 
Let op: 
- scheurvorming in spaken, velgen, kruisarmen. 
- loszittende of beschadigde schoepen, duimen of wiggen.  
- schade door aanlopen. 
- controleer de stroppen om de molenas. 
- controleer zo nu en dan of de molenas (wateras) nog horizontaal ligt. Door 
verzakking, houtrot of een te diep uitgesleten lager kan de as niet meer 
horizontaal liggen en kunnen schoepen aanlopen. Ook kan hierdoor 
onderspoeling ontstaan, d.w.z. dat water onder de fundering van de molen 
komt. 
 
IJzeren waterraderen vragen veel minder aandacht dan houten raderen. 
Wanwichtigheid door wateropname komt niet voor. Roest kan het plaatijzer van 
schoepen aantasten. Heeft een ijzeren rad houten schoepen dan deze 
controleren zoals bij houten waterraderen. 

 
  7.3.2 De asdoorvoer 
   

kraag  Soms is voor de doorvoer van de molenas door de muur een afdichting (kraag) 
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aangebracht om water buiten te houden. Controleer of deze nog op zijn plaats 
zit en goed functioneert. 

   
  

 

Fig.7.3.2.1 
Een asdoorvoer met kraag 
 

Om de ijzeren as zijn vulstukken 
aangebracht en vastgezet met 
stroppen. 
 

Watermolen Laag-Keppel 
   
  7.3.3 Het aswiel of waterwiel 
   

aswiel, waterwiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

borgklosjes 
 

 Een houten aswiel (waterwiel) heeft te maken met wisselende temperaturen en 
vochtigheid. Soms bevindt het zich in een vochtige kelder, soms in een droge 
warme schuur. 
Daarnaast treden er door het werken wisselende krachten op in het wiel. 
Door krimp, uitzetten en beweging kunnen scheuren ontstaan in kruisarmen of 
velgen. Ook kunnen wiggen of kammen losraken. 
Let op: 
- zit het wiel goed op de molenas: wiggen vast, goede borging? 
- zitten stroppen rond de vulstukken goed vast? 
- scheurvorming op de kruisingen van de kruisarmen. 
- scheurvorming rond de kamgaten in de velg. 
- zitten de kammen goed vast? Zijn staartwiggen goed geborgd? 
- hebben de kammen een regelmatig slijtvlak? Is dat glad of ruw?  
- (indien aanwezig): zitten dammen in het wiel vast? 
 
IJzeren aswielen vragen minder onderhoud. Als ze houten kammen hebben 
dienen de borgklosjes regelmatig gecontroleerd te worden. Controleer zo nu en 
dan ook of houten kammen nog voldoende gesmeerd zijn met bijenwas. 

   
  7.3.4 De koning of koningspil 
   

 
 

taplager 
 

 Bij de koningspil – indien aanwezig – zijn vooral de lageringen belangrijk. 
Controleer na een tijd draaien of de lagers niet warmlopen. 
Controleer het taplager op speling door de bonkelaar of schijfloop of het 
spoorwiel flink heen en weer te bewegen. 
Let op: 
- zitten de kroonijzers van de tap en de taats vast? 
- zitten aangebrachte stroppen om de koning vast? 
Voor de smering van de lagers: zie 7.5.3.b en c. 
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  7.3.2 De asdoorvoer 
   

kraag  Soms is voor de doorvoer van de molenas door de muur een afdichting (kraag) 
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aangebracht om water buiten te houden. Controleer of deze nog op zijn plaats 
zit en goed functioneert. 

   
  

 

Fig.7.3.2.1 
Een asdoorvoer met kraag 
 

Om de ijzeren as zijn vulstukken 
aangebracht en vastgezet met 
stroppen. 
 

Watermolen Laag-Keppel 
   
  7.3.3 Het aswiel of waterwiel 
   

aswiel, waterwiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

borgklosjes 
 

 Een houten aswiel (waterwiel) heeft te maken met wisselende temperaturen en 
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IJzeren aswielen vragen minder onderhoud. Als ze houten kammen hebben 
dienen de borgklosjes regelmatig gecontroleerd te worden. Controleer zo nu en 
dan ook of houten kammen nog voldoende gesmeerd zijn met bijenwas. 

   
  7.3.4 De koning of koningspil 
   

 
 

taplager 
 

 Bij de koningspil – indien aanwezig – zijn vooral de lageringen belangrijk. 
Controleer na een tijd draaien of de lagers niet warmlopen. 
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  7.3.5 De bonkelaar, de wieg of het steenrondsel 
   

 
 
 
 
 
 

beet 
 
 

 De bevestiging van de bonkelaar of de wieg op de koningspil moet zo nu en dan 
gecontroleerd worden. Wiggen vast? Goed geborgd?  
Bij enkelvoudige aandrijving het steenrondsel op de steenspil controleren. 
Let op: 
- zitten de wiggen vast en zijn ze geborgd? 
- zitten de kammen vast en zijn ze geborgd? 
- de ‘beet’: steken de kammen van het aswiel niet te diep in de kammen/staven 
van de bonkelaar, de wieg of het steenrondsel?  
- l oopt het aswiel niet aan tegen de bonkelaar? 
- is het slijtvlak van kammen en staven regelmatig van vorm? Is smering nodig? 

   
  

 

Fig. 7.3.6.1 
De molenvijver. 
Door verzanding maar ook door 
bladresten zal op den duur een 
molenvijver steeds ondieper 
worden. 
   
  7.3.6 De stuw of het verdeelwerk 
   

stuw, verdeelwerk 
 
 
 
 
 
 

sluisstijl, schutstijl, slagdorpel 
schutbalk 

 

 De stuw of het verdeelwerk maakt geen onderdeel uit van de molen maar valt 
onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Het goed functioneren van 
de sluizen bij de molen is echter van groot belang voor de molen. Daarom 
worden de sluizen en de bediening ervan elke maaldag gecontroleerd door de 
molenaar (zie 7.2.2). 
Inspecteer echter zo nu en dan het waterwerk wat uitgebreider. Ook een 
eventueel bovenstrooms aanwezig verdeelwerk.  
Zijn er beschadigingen aan de sluisstijlen (schutstijlen), de slagdorpel (schutbalk) 
of de brug? Zijn er belemmeringen in de watertoevoer door plantengroei e.d.?  
Meld schade of problemen aan het waterschap. 

   
verzanding 

 
 

 Veel molenvijvers hebben last van verzanding doordat het water in de vijver tot 
stilstand komt waardoor meegevoerd zand en vuil bezinkt. Maar ook bladresten 
vormen op den duur een steeds dikkere laag op de bodem. Hierdoor kan een 
molenvijver steeds minder water bevatten.  
Daardoor kan de periode van malen geleidelijk aan steeds korter worden. Meet 
zo nu en dan op verschillende plekken in de molenvijver de diepte. 
Uitdiepen zal periodiek moeten gebeuren. 
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  7.4 DE MOLEN BUITEN BEDRIJF STELLEN 
   
   
  Evenals bij het in bedrijf stellen dient de molenaar bij het buiten bedrijf stellen 

een aantal handelingen te verrichten of maatregelen te nemen die ervoor 
moeten zorgen dat de molen na vertrek veilig achtergelaten kan worden.  
Per molen kan de situatie enigszins verschillen maar we noemen enkele zaken. 
Ga na waar deze voor de eigen molen aangepast moeten worden. 

   
  7.4.1 De wateraanvoer 
   
  Om de molen tot stilstand te brengen dient de maalsluis in de stuw te worden 

gesloten. Dit gebeurt ook bij turbinemolens. 
Bij een bovenslagrad wordt de maalschuif voor de kanjel gesloten. Een 
aanwezige bodemklep vóór het rad kan opengezet worden en/of een bodemklep 
boven het rad dicht om vollopen van cellen door lek- of regenwater te 
voorkomen. 
Men kan echter bij een houten bovenslagrad ook overwegen dit vollopen juist 
wel te laten gebeuren: indien de molen uit het werk staat zal het waterrad zo nu 
en dan wat bewegen, waardoor je wanwichtigheid voorkomt. 
Let op: of je het waterrad vrij wilt laten draaien óf dat je het rad goed vastzet 
hangt af van plaatselijke omstandigheden: toezicht ‘door de week’, de locatie, 
veiligheid van passanten en de eigen ervaring hiermee. 
 
Als de lossluizen (deels) gesloten waren vanwege het malen zet ze dan weer 
open voor zover als nodig is voor voldoende waterafvoer. Wordt de 
daaropvolgende dagen veel water verwacht (neerslag, smeltwater) overweeg 
dan de lossluizen wat verder open te zetten dan gewoonlijk. 
 
Indien de molenaar zelf de bovensluis in het verdeelwerk in de molentak heeft 
geopend, zal deze weer gesloten moeten worden zodat het (meeste) water via 
de afslagtak langs de molen stroomt. Een in verband met het malen gesloten 
vispassage of vistrap moet weer opengezet worden. 
 
Breng beveiligingen aan tegen ongewenst openen of sluiten van sluizen of 
draaien van het waterrad (balken, kettingen, sloten e.d.) en leg losse onderdelen 
in de molen. (wrikhout, slaghout, slingers) 

   
  7.4.2 Het gaande werk 
   
  Bij het onbeheerd achterlaten van de molen zullen in het algemeen de 

werktuigen uit het werk gezet worden. Mocht de molen onbedoeld dan toch 
gaan draaien dan zal dat in de molen geen schade aanrichten. 
 
Bij koren- en pelmolens kun je andere overwegingen hebben. 
Bij deze molens is het – uit veiligheidsoverwegingen – voor veel molenaars een 
goede gewoonte de koppels stenen in het werk te zetten en de stenen bijgezet 
(‘aangehouden’), d.w.z. op elkaar liggend.  
Hiermee wordt voor het waterrad veel weerstand opgeroepen die ongewenst 
draaien voorkomt. 
Men kan er ook voor kiezen de koppels stenen uit het werk te zetten. Dit doe je 
als je er voor kiest het waterrad ‘vrij’ te zetten, zodat het enigszins kan draaien. 
Dit om de kans op wanwichtigheid te verkleinen. (zie 7.4.1) 
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  Een andere reden om de stenen niet bij te zetten kan zijn dat door vocht en de 

afkoeling van de maalstenen condensatie en koekvorming ontstaat. 
 

  

 

Fig. 7.4.2.1 
De molen uit het werk gezet door 
enkele schietstaven uit het 
steenrondsel te verwijderen. 
 

Molen Bels – Vasse 
   
  7.4.3 Andere aandachtspunten bij buiten bedrijf stellen 
   
  7.4.3.a Smeren 
   
  Smeren van lagers e.d. zal in het algemeen aan het begin van de dag of in ieder 

geval vóór het in bedrijf stellen gebeuren. Eventueel moet het gedurende de dag 
nogmaals gedaan worden. 
Een reden om (bijv. het buitenlager van de molenas) gedurende de dag of aan 
het eind van de dag te smeren is dat bij lage temperaturen reuzel erg hard is en 
moeilijk smeerbaar. Aan het eind van de dag is het lager meestal iets warmer, de 
reuzel wat zachter en gemakkelijker te smeren.  
Spreek dit goed af, zodat niet de ene dag aan het begin van de dag gesmeerd 
wordt en de volgende dag aan het eind! 

   
  7.4.3.b Opruimen en schoonmaken 
   

 
 
 
 
 
 
 

hygiënecode, HACCP 
 

 Opruimen en schoonhouden bevordert de veiligheid. Achterblijvende resten of 
gemorste olie kunnen gevaar opleveren. Het schoonmaken en -houden van de 
werkvloer dient zonodig ook tussentijds te gebeuren.( zie hfdst 10, Veiligheid) 
 
Voor molens die voor de menselijke consumptie produceren is schoonmaken en 
opruimen noodzakelijk. We willen geen verontreinigde producten verwerken of 
afleveren, maar ook geen voedselbron vormen voor ongedierte (muizen, ratten, 
insecten). Geregeld schoonmaken is een vereiste bij de hygiënecode (HACCP). 
De kaar en de schuddebak zullen daarom bij voorkeur leeggemalen moeten 
worden. Daarna moet alles goed worden afgedekt. Gemorst graan en meel 
moeten worden opgeveegd/opgezogen. Zakken moeten dichtgebonden zijn en 
op een goede plek opgeslagen en silo’s gesloten. Ook andere gebruikte 
werktuigen, zoals een buil, wals, graanreiniger zullen regelmatig schoongemaakt 
moeten worden. Los van die dagelijkse schoonmaak zal op gezette tijden ook 
een grondige ‘grote schoonmaak’ van de molen nodig blijken. 
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  7.5 HET SMEREN VAN DE MOLEN 
   
   
  7.5.1 Inleiding 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

smeerschema 
onderhoudsschema 

 
 

rondsmeren 
 

 Het smeren van de hele molen houdt in dat alle smeerpunten binnen en buiten 
de molen gecontroleerd worden en van een goede dosering van het juiste 
smeermiddel worden voorzien. Daarbij moeten ook oude vetresten worden 
verwijderd en oude olie vervangen door verse.  
Natuurlijk worden verschillende smeerpunten regelmatig, soms zelfs dagelijks 
gecontroleerd en indien nodig gesmeerd.  
Toch kan het goed zijn enkele keren per jaar systematisch alle smeerpunten te 
controleren. Het is aan te raden hiervoor een eenvoudig lijstje te maken – een 
smeer- of onderhoudsschema – waarop alle te smeren punten zijn vermeld. Ook 
de datum waarop het rondsmeren heeft plaatsgevonden. Iedere molenaar op de 
molen is dan geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de smering. (zie 7.6.8) 
 
De molen geheel smeren – ook wel ‘rondsmeren’ genoemd – is een bezigheid 
die de nodige tijd vraagt. Neem die tijd er ook voor! Bij gebruik van een 
smeerschema kan dit rondsmeren desgewenst ook in fasen gedaan worden. 

   
  7.5.2 De smeermiddelen 
   
  Al eeuwenlang wordt op molens gebruik gemaakt van traditionele 

smeermiddelen. Dat gebeurt ook vandaag nog volop omdat ze hun waarde 
bewezen hebben. Daarnaast worden ook moderne uit minerale olie 
vervaardigde smeermiddelen gebruikt.  
Aangezien ieder smeermiddel specifieke eigenschappen heeft is het belangrijk ze 
op de juiste wijze toe te passen. Sommige vetten worden bijvoorbeeld (te) snel 
vloeibaar als ze wat warmer worden en lopen dan weg. Andere dringen in het te 
smeren materiaal en maken dit zacht waardoor meer slijtage optreedt. 

   
  7.5.2.a Traditionele smeermiddelen 
   

 
 

varkensvet reuzel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

paardenvet  
 

talgvet 
 
 
 

 De traditionele smeermiddelen werden al in molens toegepast voordat de uit 
minerale oliën vervaardigde smeermiddelen hun intrede deden. Het zijn: 
- Varkensvet, beter bekend als reuzel. Het is het buikvet van varkens. Dit 

moet minstens een half jaar lang besterven voordat het een geschikt 
smeermiddel voor de molen is. Daarvoor hangt men het vaak op in de 
molen. Als het witte vet geel wordt is het bruikbaar voor smering. Bij lage 
temperaturen is het goed te gebruiken wanneer men het fijnmaalt in een 
oude gehaktmolen of in kleine stukjes hakt. Smelten van reuzel is af te 
raden. De structuur van gesmolten reuzel is veranderd waardoor de 
smerende eigenschappen ervan deels verloren zijn gegaan. Gesmolten 
reuzel kan in de zomer ook problemen geven omdat het bij hoge 
temperaturen gemakkelijk wegloopt. 's Winters echter heeft gesmolten 
reuzel een direct smerend effect omdat gewone reuzel dan te hard is.  

- Paardenvet lijkt qua eigenschappen op reuzel maar is minder stijf. Het is 
echter moeilijker verkrijgbaar. 

- Talgvet (niet te verwarren met talkvet, dat een mineraal product is) komt 
van dierlijke vetten. Het wordt voornamelijk gewonnen uit schapenvet en 
slachtafval en is verkrijgbaar in blokken van ca.1 kg. Talgvet kan men 
gebruiken voor smering van de molenas. 
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een grondige ‘grote schoonmaak’ van de molen nodig blijken. 
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  7.5 HET SMEREN VAN DE MOLEN 
   
   
  7.5.1 Inleiding 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

smeerschema 
onderhoudsschema 

 
 

rondsmeren 
 

 Het smeren van de hele molen houdt in dat alle smeerpunten binnen en buiten 
de molen gecontroleerd worden en van een goede dosering van het juiste 
smeermiddel worden voorzien. Daarbij moeten ook oude vetresten worden 
verwijderd en oude olie vervangen door verse.  
Natuurlijk worden verschillende smeerpunten regelmatig, soms zelfs dagelijks 
gecontroleerd en indien nodig gesmeerd.  
Toch kan het goed zijn enkele keren per jaar systematisch alle smeerpunten te 
controleren. Het is aan te raden hiervoor een eenvoudig lijstje te maken – een 
smeer- of onderhoudsschema – waarop alle te smeren punten zijn vermeld. Ook 
de datum waarop het rondsmeren heeft plaatsgevonden. Iedere molenaar op de 
molen is dan geïnformeerd over de stand van zaken t.a.v. de smering. (zie 7.6.8) 
 
De molen geheel smeren – ook wel ‘rondsmeren’ genoemd – is een bezigheid 
die de nodige tijd vraagt. Neem die tijd er ook voor! Bij gebruik van een 
smeerschema kan dit rondsmeren desgewenst ook in fasen gedaan worden. 

   
  7.5.2 De smeermiddelen 
   
  Al eeuwenlang wordt op molens gebruik gemaakt van traditionele 

smeermiddelen. Dat gebeurt ook vandaag nog volop omdat ze hun waarde 
bewezen hebben. Daarnaast worden ook moderne uit minerale olie 
vervaardigde smeermiddelen gebruikt.  
Aangezien ieder smeermiddel specifieke eigenschappen heeft is het belangrijk ze 
op de juiste wijze toe te passen. Sommige vetten worden bijvoorbeeld (te) snel 
vloeibaar als ze wat warmer worden en lopen dan weg. Andere dringen in het te 
smeren materiaal en maken dit zacht waardoor meer slijtage optreedt. 

   
  7.5.2.a Traditionele smeermiddelen 
   

 
 

varkensvet reuzel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

paardenvet  
 

talgvet 
 
 
 

 De traditionele smeermiddelen werden al in molens toegepast voordat de uit 
minerale oliën vervaardigde smeermiddelen hun intrede deden. Het zijn: 
- Varkensvet, beter bekend als reuzel. Het is het buikvet van varkens. Dit 

moet minstens een half jaar lang besterven voordat het een geschikt 
smeermiddel voor de molen is. Daarvoor hangt men het vaak op in de 
molen. Als het witte vet geel wordt is het bruikbaar voor smering. Bij lage 
temperaturen is het goed te gebruiken wanneer men het fijnmaalt in een 
oude gehaktmolen of in kleine stukjes hakt. Smelten van reuzel is af te 
raden. De structuur van gesmolten reuzel is veranderd waardoor de 
smerende eigenschappen ervan deels verloren zijn gegaan. Gesmolten 
reuzel kan in de zomer ook problemen geven omdat het bij hoge 
temperaturen gemakkelijk wegloopt. 's Winters echter heeft gesmolten 
reuzel een direct smerend effect omdat gewone reuzel dan te hard is.  

- Paardenvet lijkt qua eigenschappen op reuzel maar is minder stijf. Het is 
echter moeilijker verkrijgbaar. 

- Talgvet (niet te verwarren met talkvet, dat een mineraal product is) komt 
van dierlijke vetten. Het wordt voornamelijk gewonnen uit schapenvet en 
slachtafval en is verkrijgbaar in blokken van ca.1 kg. Talgvet kan men 
gebruiken voor smering van de molenas. 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 7 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 16 

raapolie 
 
 
 

wonderolie of ricinusolie 
 

bijenwas 

- Raapolie wordt gewonnen uit raapzaad. Het heeft – net als de hierboven 
beschreven vetten – een uitermate goed smerend vermogen in langzaam 
draaiende lagers of kleine wrijvingsoppervlakken. Het is daarom een goed 
smeermiddel voor taatslagers. 

- Wonderolie of Ricinusolie is een vette oliesoort en zeer geschikt voor 
toepassing in taatspotten. 

- Bijenwas wordt gebruikt voor het smeren van kammen en staven. 
   
  7.5.2.b Moderne smeermiddelen 
   

 
transmissieolie 

 
 
 

 

 Moderne smeermiddelen produceert men door distillatie van ruwe aardolie en 
andere chemische producten. Van deze machineoliën is transmissieolie het 
meest geschikt voor toepassing in molens. Het is speciaal bestemd voor 
lageringen of wrijvingsoppervlakken die onder grote druk staan, zoals bij 
taatslagers. 
Gebruik de dikste soort transmissie-olie, aangeduid met de code SAE 250. 

   
  7.5.2.c Smeervetten 
   

smeervetten 
multi-purpose-vet 

grafietvet 
 
 
 
 
 

consistentvet 

 - Van de smeervetten is multi-purpose-vet, een lagervet op zeepbasis, het 
meest geschikt. Het is watervast en bestand tegen een hoge temperatuur. 

- Grafietvet is een normaal soort smeervet waaraan meer stabiliteit is 
gegeven door er grafietpoeder aan toe te voegen. Omdat het grafietpoeder 
zich aan het te smeren oppervlak hecht loopt het vet niet weg. Ook spoelt 
regen het minder gemakkelijk weg. Grafietvet maakt hout echter zachter: 
dat is een nadeel bij gebruik op houten delen. Vlekken op kleding zijn 
moeilijk te verwijderen. 

- Consistentvet is gebaseerd op minerale oliën. 
   
  7.5.3 Het smeren van het gaande werk 
   
  7.5.3.a De molenas 
   
  Het buiten- en binnenlager van de molenas zullen doorgaans elke maaldag op 

voldoende smering gecontroleerd worden. Zijn deze lagers gesloten dan dient 
gecontroleerd te worden of zich nog voldoende vet in het lager bevindt en of dit 
aangevuld of vervangen moet worden. Een vetpot zal bijgevuld moeten worden. 
Bij een hele draaidag zal – zeker als het warm is – om de paar uur gecontroleerd 
moeten worden of er nog voldoende vet aanwezig is. 

   
  7.5.3.b Taplager van de koningspil 
   

busbalk, ijzerbalk 
 

 Het taplager waarmee de koningsspil in de bus- of ijzerbalk draait dient minimaal 
eens per jaar gecontroleerd te worden. Bij pokhouten neuten kan meestal 
volstaan worden met enkele druppels wonderolie tussen tap en neuten omdat 
pokhout van nature al wat vettig is. Zijn de neuten van ander materiaal, bijv. 
brons, dan maken we het lager open en halen de tap van de koningspil eruit. We 
controleren dan of het lager goed functioneert en geen ongewenste slijtsporen 
vertoont, verwijderen oud vet en brengen schoon vet aan. 
Dit openmaken moet ook als er speling op dit lager verholpen moet worden. 
 
Hierna wordt een mogelijke wijze van werken beschreven als het taplager in de 
busbalk moet worden opengemaakt. Per molen zal de situatie en dus ook de 
werkwijze kunnen verschillen.  

  Men begint met het zekeren van de koningsspil met een touw dat men 
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busdeur 
vulhoutjes 

 
 

eromheen slaat en waarvan men de uiteinden vastzet om de busbalk of een 
andere geschikte balk. Vervolgens verwijdert men de borgwiggen of -moeren 
van de busdeur zodat men deze kan wegnemen. Daarna worden de eventueel 
aangebrachte vulhoutjes verwijderd. Onthoud de plaatsing van deze houtjes 
goed, want daarmee werd de spil te lood gezet! Men laat nu het touw 
voorzichtig iets vieren zodat men de koningsspil uit het lager kan duwen. De 
tapneuten komen daarbij vanzelf mee. Deze kan men nu controleren. Ze mogen 
niet te droog zijn en moeten een gelijkmatig slijtoppervlak hebben. De astap 
moet glimmen over de volle lengte waarmee hij in de neuten loopt. Een zwart 
tot blauw aangelopen slijtoppervlak duidt op heetlopen van de tap. Men was 
dan te zuinig met smeren. De remedie is het dunne zwarte koollaagje te 
verwijderen en de astap weer goed in het vet te zetten.  

 
  

 

Fig. 7.5.3.1 
Een taplager in de bus- of 
ijzerbalk 
 

1. borgwig voor busdeur 
2. bus- of ijzerbalk 
3. poort 
4. vulstukjes 
5. tapneuten 
6. busdeur of slotplaat 

   
  Na de smering brengt men alles weer op zijn plaats. Is de keerneut erg 

ingesleten en zijn de neuten identiek dan kan men ze ook omwisselen. 
Door het touw voorzichtig aan te halen trekt men de koningsspil met de neuten 
weer in de poort. Nu brengt men de vulhoutjes en de slotplaat weer op hun 
plaats. Controleer of de spil niet in het lager rammelt. Is dat wel het geval dan 
hebben de neuten te veel ruimte. Er moeten dan vulhoutjes bij. Controleer 
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daarna gedurende enkele draaidagen of het lager nu niet warmloopt. 
   
  7.5.3.c Het taatslager onder de koningsspil 
   
  Het taatslager onderaan de koningspil dient men regelmatig te controleren op 

warmlopen; handwarm is goed. Wordt het warmer dan moet het lager worden 
nagekeken. 
Hoe vaak men de olie in de taatspot moet verversen is afhankelijk van de functie 
van de molen. In stoffige molens zoals korenmolens controleert men enkele 
keren per jaar. Alvorens olie bij te vullen maakt men de taatspot geheel schoon 
met petroleum. 
Vroeger gebruikte men wonderolie maar daar is tegenwoordig minder 
gemakkelijk aan te komen. Tegenwoordig kan men hiervoor het beste 
transmissieolie van het dikste type nemen. 
In stoffige molens kan de levensduur van de olie aanmerkelijk worden verlengd 
door de taatspot af te dekken met een nauwsluitend stuk leer rond de taats. 
De laatste jaren worden steeds meer taatslagers vervangen door moderne 
druklagers die zowel zijwaartse als neerwaartse druk kunnen opvangen. Ook 
voor deze lagers kan men dezelfde olie gebruiken. 
Zijn er voor moderne lagers onderhoudsvoorschriften van de leverancier dan 
dienen deze uiteraard opgevolgd te worden. 

   
  7.5.3.d Kammen en staven  
   

beet 
 

spaken, rollen, heef 

 Het wrijvingsvlak van kammen, staven en dollen, de beet, moet regelmatig 
worden behandeld. Dit geldt in een oliemolen ook voor de raakvlakken van 
spaken en de rollen van de heef. 

   
  

 

Fig. 7.5.3.2 
Voorbeelden van vlees op de 
kammen of staven. 
1. kamkop die te lang heeft 

gelopen zonder voldoende 
bijenwas 

2. een staaf met vlees op de 
beet en de randen 

   
wassen, bijenwas 

 
 Het smeren of ‘wassen’ gebeurt uitsluitend met zuivere bijenwas. Om brand te 

voorkomen maakt men eerst de omgeving van het te wassen onderdeel goed 
stofvrij. Vervolgens verwarmt men een kam c.q. staaf met bijv. een verf- of 
haarföhn en wrijft daarna met een blokje zuivere bijenwas over de verwarmde 
kam/staaf. Doordat de kam/staaf warm is, trekt de was goed in de kam. 
Een andere methode is om de bijenwas au bain-marie te smelten en met een 
kwast op de kam/staaf aan te brengen. Dit gaat veel sneller maar omdat de was 
niet in het hout dringt moet het wel vaker worden herhaald. En je verbruikt 
aanzienlijk méér bijenwas! 
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Het is voldoende om alleen de kammen van het grootste van de twee op elkaar 
inwerkende wielen van was te voorzien. De bijenwas verspreidt zich tijdens het 
draaien vanzelf op de kammen of staven van het kleinere wiel. 

  Maar sommige molenaars wassen beide wielen tegelijk.  
Wees zuinig met de bijenwas: breng geen was aan op delen die elkaar toch niet 
raken. 
Bij ijzeren wielen met houten kammen die een ijzeren wiel aandrijven worden 
alleen de houten kammen gesmeerd.  

 
 
 
 
 
 
 

vlees op de kammen 
 
 

 Hoe vaak men kammen moet wassen hangt af van de belasting van het gaande 
werk en van het aantal bedrijfsuren. De kammen van een molen die alleen maar 
voor de prins draait, hoef je minder vaak te wassen dan die van een veel 
gebruikte productiemolen. 
Slecht onderhouden kammen melden zich door een piepend of jankend geluid, 
als de molen langzaam draait. Een ander gevolg van slecht onderhoud is, dat de 
jaarringen in het hout van de kammen en/of staven zich onder de zware druk 
van elkaar loswerken. Dit wordt vlees op de kammen genoemd. De beet voelt 
ruw aan en er zijn houtsplinters. Als twee wielen niet in lijn staan dan wringen de 
kammen en/of staven op elkaar. Ook hierdoor ontstaat vlees op de kammen. 

   
  7.5.3.e De bolspil of steenspil 
   

bolspil 
 

steenspil 

 De bolspil komt voor bij korenmolens. en pelmolens. Het is de spil waarop de 
lopersteen rust. Bij korenmolens met onderaandrijving is dit tevens de spil die de 
steen aandrijft. Daarom wordt deze ook vaak aangeduid als steenspil. 

 
  

 

Fig. 7.5.3.3 
 

Smering van de steenbus 
 

A. houten steenbus 
B. steenbus met pennetjes-

werk 
C. metalen steenbus 
 

1. hals van de bolspil/steenspil 
2. steenbus 
3. taatspot met pennetje 
 

De kartelrandjes geven de te 
smeren plaatsen aan. 

   
hals, steenbus 

 
 

Staufferpot 

 De bovenkant van de bolspil, de hals, draait in de steenbus. In veel molens kan 
de hals alleen gesmeerd worden als het koppel stenen opengelegd wordt. 
Steenbussen zijn van hout of van metaal. Zowel metalen als houten bussen kan 
men smeren met een Staufferpot. Of met een vetspuit en nippel. 
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  7.5.3.e De bolspil of steenspil 
   

bolspil 
 

steenspil 

 De bolspil komt voor bij korenmolens. en pelmolens. Het is de spil waarop de 
lopersteen rust. Bij korenmolens met onderaandrijving is dit tevens de spil die de 
steen aandrijft. Daarom wordt deze ook vaak aangeduid als steenspil. 

 
  

 

Fig. 7.5.3.3 
 

Smering van de steenbus 
 

A. houten steenbus 
B. steenbus met pennetjes-

werk 
C. metalen steenbus 
 

1. hals van de bolspil/steenspil 
2. steenbus 
3. taatspot met pennetje 
 

De kartelrandjes geven de te 
smeren plaatsen aan. 

   
hals, steenbus 

 
 

Staufferpot 

 De bovenkant van de bolspil, de hals, draait in de steenbus. In veel molens kan 
de hals alleen gesmeerd worden als het koppel stenen opengelegd wordt. 
Steenbussen zijn van hout of van metaal. Zowel metalen als houten bussen kan 
men smeren met een Staufferpot. Of met een vetspuit en nippel. 
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  De onderzijde van de bolspil is doorgaans uitgevoerd als taatslager op (het 
kussen van) de pasbalk of op de spoorbok. Hier gelden dezelfde regels als voor 
het taatslager van de koningsspil. Het afdekken met een stuk drijfriem of leer is 
hier noodzaak, gezien de stoffige omgeving. 
De laatste jaren gaat men bij restauratie van maalkoppels steeds meer over op 
een combinatie van druk- en rollagers die in een lagerbus zijn gevat. Deze 
moeten voorzien worden van zware transmissieolie. 

   
  

 

Fig. 7.5.3.4 
Taplager van een steenspil 
 

1. maalneut  
2. keerneut 
3. tap- of spilbalk 
4. beugelijzer 
5. uitgenomen keerneut 
   
 

spilbalk, tapbalk 
 

 Een steenspil in een korenmolen met bovenaandrijving is aan het boveneind 
gelagerd met een taplager in een spil- of tapbalk. Dit lager kan het beste 
schoongemaakt en gesmeerd worden door de keerneut uit te nemen en de spil 
uit het werk te duwen. Er kan nu reuzel aan de tap of aan de keerneut gesmeerd 
worden. Betreft het pokhouten neuten dan volstaan zo nu en dan een paar 
druppels (wonder)olie. 

   
  7.5.3.f Overige lagers 
   
  Afhankelijk van de functie van de molen komen er nog andere lagers voor. Te 

denken valt aan lagers van de luias, de wentelas, drijfassen voor riemaandrijving 
enz. Ook deze moeten bij een ‘rondsmeerbeurt’ gecontroleerd worden. 
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  7.6  KLEIN ONDERHOUD 
   
   
  7.6.1 Inleiding 
   

signaleren van gebreken 
 

 Behalve het draaien met de molen is het tijdig signaleren van gebreken of van 
gewenst onderhoud een belangrijke taak van de molenaar. Hij kan erger 
voorkomen door actie te ondernemen en het probleem snel te (laten) 
verhelpen. Daarom moet de molenaar contact houden met de eigenaar over 
onderhoud en reparaties en afspraken maken over zelfwerkzaamheid enz. 

   
  7.6.1.a De taken van de vrijwillig molenaar 
   
  Deze paragraaf noemt een aantal  onderhoudswerkzaamheden die de meeste 

molenaars zelf kunnen doen. Sommigen gaan daarin zo ver dat zij ook 
omvangrijke klussen voor hun rekening nemen zoals het complete schilderwerk. 
Weer anderen zijn in de loop der jaren doorgegroeid tot bijna ‘vrijwillig 
molenmaker’ of hebben er zelfs hun beroep van gemaakt. 
Iedereen is vrij in de keuze hoever hij of zij gaat in het uitvoeren van 
onderhoudswerk en niet iedere molenaar acht zichzelf bekwaam tot kluswerk. 
Men dient echter met een paar belangrijke zaken rekening te houden: 
-  In of aan monumenten mag je niet zonder toestemming aanpassingen 

doen. Dat geldt ook voor gekozen kleuren en keuze van materialen. 
- Zelfwerkzaamheid kan ten koste gaan van de beroepsmolenmakers. De 

molenmakerij is een uitzonderlijke bedrijfstak waar continuïteit zeer 
belangrijk is. Ervaren molenmakers moeten hun vakkennis over kunnen 
dragen aan de jongere generatie. 

- Als men een klus zelf wil uitvoeren mag dit er niet de oorzaak van zijn dat de 
molen langdurig buiten bedrijf raakt. 

- Voor in eigen beheer uitgevoerd werk moet men de juiste materialen 
gebruiken en rekening houden met monumentale waarden en 
streekgebonden details. De afwerking mag niet onderdoen voor 
molenmakerswerk. 

- Voer het werk veilig uit. Vrijwillige molenaars vallen ten aanzien van werken 
op hoogte onder de voorschriften van de Arbowet. 

- Gebruik bij schilderwerk uitsluitend verfsoorten die de vakman en/of de 
molenmaker ook gebruikt. Houd rekening met de juiste kleuren die vaak 
historisch bepaald zijn. 

   
  7.6.1.b Specifiek molenmakerswerk 
   
  Het afstellen van het gaande werk zoals twee op elkaar werkende wielen is 

molenmakerswerk. Kammen en staven moeten nauwkeurig op elkaar ingrijpen 
om slijtage te voorkomen. Slecht of scheef afgestelde lagers lopen snel warm. 
Ondeskundig aanslaan van wiggen waarmee de wielen op de assen of spillen zijn 
vastgezet kan grote schade aanbrengen aan kammen en staven of de wielen zelf. 
Ook het afstellen van de lagers van de molenas en het afhangen van wielen is 
molenmakerswerk evenals het stellen van een verzakte molenas. 

   
  7.6.2 Losse kammen en staven 
   

losse kammen 
 

 Losse kammen en staven rammelen of stoten bij elke omwenteling van de 
wielen wat de levensduur niet bevordert. 
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houten hamer 
 
 
 
 
 
 

zeildoek aan de werkzijde 
 
 

drukzijde 
 
 

losse staven 
trekbouten 

 
leidzame wig 

 

Losse kammen zijn eenvoudig weer vast te zetten. Door met een houten hamer 
tegen de kamkoppen te tikken hoort men welke los zit. Is de losse kam gevonden 
sla hem dan eerst aan met een paar flinke tikken. Gebruik hiervoor een houten 
hamer of houd een blok hardhout tussen de kam en de hamer. Sla vervolgens de 
wig of borgnagel vast die door de kamstaart steekt.  
Soms helpt aanslaan niet en zit de kam nog los. Tik dan de wig of borgnagel uit 
de staart en sla de kam uit het wiel. Om de juiste hart-op-hart afstanden van de 
kammen niet te verstoren legt men een strook zeildoek in het kamgat aan de 
werkzijde, d.w.z. de zijde waarmee de kam duwt of geduwd wordt. Steek dan de 
kam terug. Laat het zeildoek iets uitsteken om te voorkomen dat het met de kam 
in het gat verdwijnt. De drukzijde van de kam blijft zo op zijn plaats. 
Zit de kam nog los gebruik dan dikker materiaal of leg het zeildoek om beide 
zijden van de kamstaart (fig. 7.6.2.1). 
Losse staven zijn iets moeilijker vast te zetten. Soms is het voldoende om de 
trekbouten iets aan te draaien. Het tapse deel van de staven wordt dan iets 
dieper in de onder- en bovenbladen gedrukt. Lukt dit niet probeer dan de staaf 
vast te zetten met leidzame houten of ijzeren wiggetjes langs de werkzijde van 
de vierkante pen. 

   
  

 

Fig. 7.6.2.1 
Aanbrengen zeildoek om de 
kamstaart 
 

1. kamgat in de voorvelg 
2. strook zeildoek aan de 

werkzijde 
3. drukzijde van de kam 
4. werkzijde van de kam 
5. kamstaart 

   
  7.6.3 Het in elkaar grijpen van kammen en staven 
   

te diep in het werk 
 
 
 
 

niet in lijn 
 

 Als twee wielen te diep in het werk staan kunnen de kammen klem lopen tussen 
de kammen of staven van het andere wiel. Naast extra slijtage geeft dit ook 
extra druk op de lagers. Is er veel ruimte dan ziet men soms dat de kammen van 
het ene wiel splinters hout van de achterzijde van de andere kammen of staven 
afdrukken. 
Wanneer de hartlijnen van twee wielen niet samenvallen staan ze niet in lijn. Dat 
geeft meer wrijving en slijtage. 

 
spiegeltjes 

 
 

 Verder kunnen kammen de platen van een schijfloop raken. Dat is te zien aan 
slijtplekken op de kamkoppen en op de platen; die noemt men ‘spiegeltjes’. 
Kamwiel en schijfloop zijn dan niet goed op elkaar afgesteld, mogelijk door 
verzakking van een van beide. 

   
  7.6.4 Controle van wiggen, stroppen en bouten 
   
  Wanneer men gedurende een lange droge periode, in de zomer of bij vorst, een 

wig gemakkelijk heen en weer kan tikken is het tijd om alle wiggen van het 
gaande werk te controleren.  
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losse wiggen 
 Dit geldt vooral voor onderdelen die recent vernieuwd, gerepareerd en/of los 

zijn geweest. Door losse wiggen kan een wiel op de as verschuiven met in het 
ergste geval grote schade. Sla losse wiggen altijd meteen vast. 

   
 

 
 

Fig. 7.6.3.1 
Voorbeelden van een goede aangrijping van kammen en staven onderling 
 

1. de bovenzijden van de kamkoppen staan gelijk met de achterzijde van de aangedreven kam 
2. de kammen steken hier een paar millimeter voorbij of zijn gelijk met de achterzijde van de staven 
3. de kammen grijpen hier voor meer dan driekwart van de koplengte in elkaar 

 
 
 
 
 
 

wouterlatten, borgspijkers 

 Hoewel het aanslaan van wiggen molenmakerswerk is laat men hem niet voor 
elk los wiggetje langskomen. Kleine wiggen kan men zelf aanslaan. Het aanslaan 
van wiggen van wielen, balken enz. dient men bij voorkeur aan de molenmaker 
over te laten. Grotere wiggen dienen beurtelings en gelijkmatig te worden 
aangeslagen. 
Daarna plaatst men de wouterlatten en borgspijkers weer achter de wiggen. 

trekbouten 
opsluitringen, knuppelstroppen 

 Vooral van nieuwe wielen moet men in het begin regelmatig de trekbouten 
controleren en indien nodig vastzetten. Evenzo opsluitringen en 
knuppelstroppen rond steenspillen en zwaardere assen die los kunnen komen 
door het krimpen van het hout dat ze bijeen moeten houden. 

   
  7.6.5 Slippende drijfriemen 
   
 

riemensmeer, hars 
 Men kan het slippen van drijfriemen voorkomen door het aanbrengen van 

riemensmeer of hars op de riemschijf. Een ander middel is de riemen aan de 
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houten hamer 
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drukzijde 
 
 

losse staven 
trekbouten 

 
leidzame wig 
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lijnolie, traan 
 

buitenzijde (huidzijde) insmeren met lijnolie of traan, waardoor ze iets krimpen. 
Bij kruislings lopende riemen is het gebruik van lijnolie of traan op de buitenzijde 
echter niet mogelijk omdat dan de riemschijven vet worden. 
 
Bij riemen die verschoven moeten kunnen worden van een vaste naar een losse 
riemschijf kan beter geen hars of riemensmeer worden gebruikt omdat de riem 
dan aan de schijven gaat plakken. 
 
Lukt het hiermee niet om voldoende spanning op een riem te brengen dan zal 
deze moeten worden ingekort. 
Er kunnen ook spanrollen worden aangebracht of strakker gezet waardoor 
slippen van de riemen voorkomen wordt. 

   
  7.6.6 Schilder- en teerwerk 
   

vochtregulerende verfsoorten  Een goede bescherming van het houtwerk bieden vochtregulerende verfsoorten 
die de vakman ook gebruikt. 

 
 
 
 

roestwerende metaallak 
 

koolteer, Black Varnish 
 

Stockholmer teer 
 
 

veiligheidsbril 
 

mondkapje 
 
 

 Het dichtsmeren van scheuren, kieren of barsten met een vulmiddel of plamuren 
is af te raden. Door het werken van het hout laat dit materiaal na verloop van 
tijd los en dringt er weer vocht binnen dat houtrot bevordert. 
Metalen molenonderdelen behandelt men het beste met roestwerende 
metaallak. 
Vroeger was er koolteer en ‘Black Varnish’ maar die zijn tegenwoordig verboden 
en teervervangende producten hebben geen lange levensduur. 
Oud geteerd hout kan men het beste behandelen met Stockholmer teer, 
waaraan zwart poeder is toegevoegd want vervangende materialen worden snel 
door de oude teerlaag afgebroken. 
Draag bij het afkrabben van oude verflagen een veiligheidsbril. Van oude verf  
kunnen glasharde splinters afspringen die de ogen kunnen beschadigen. 
Bovendien moet men een mondkapje dragen bij het afkrabben van eventueel 
aanwezige loodwitverf die zeer giftig en inmiddels verboden is. 
Ook bij schilderwerk boven het hoofd is een veiligheidsbril aan te raden. Na het 
werk zitten er vele verfspatjes op de bril. 
Neem zoveel verf op de ladder mee als men bijv. in een halfuur kan verwerken. 
Liever een klein busje verf dat naar beneden valt dan een blik van vijf liter. 

   
  7.6.7 Houtsoorten 
   
 
 

houtsoorten 
eigenschappen van hout 

 

 Zowel in het staande als in het gaande werk van molens is veel hout verwerkt. 
Houten onderdelen, met name die van het gaande werk, worden op bijzondere 
wijze belast. Daarom worden houtsoorten toegepast die deze belasting zonder 
moeite aan kunnen. Elke houtsoort heeft namelijk zijn specifieke eigenschappen 
waardoor het voor de ene toepassing uitstekend geschikt is en voor de andere 
nu juist niet of minder. 
Er zijn veel houtsoorten en ook binnen één houtsoort komen weer verschillen in 
kwaliteit voor. Hoe langzamer een boom groeit des te beter zal het hout zijn. Op 
armere grond en bij lagere temperaturen groeit een boom bijvoorbeeld 
langzamer maar levert zwaarder hout. Vaak is dat ook duurzamer. 
Maar loofbomen in warmere streken vormen gelijkmatiger jaarringen en dat 
geeft sterker hout. 
Het bekende gezegde ‘alle hout is geen timmerhout’ geldt zeker voor molens. 
Naast geschiktheid speelde echter ook vroeger al de beschikbaarheid en de prijs 
een belangrijke rol bij de keuze voor bepaalde houtsoorten in de molenbouw. 
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Tegenwoordig maakt men ook gebruik van houtsoorten die vroeger niet bekend 
waren in ons land. Duurzaamheid of prijs zijn daarbij belangrijke overwegingen. 
 
Het leren herkennen van allerlei houtsoorten is niet eenvoudig. Dit leert men 
alleen in de praktijk. Het verzamelen van monsterstukjes kan hierbij goed 
helpen. Een molenaar hoeft echter geen deskundige te worden. Wel mag van 
hem verwacht worden dat hij enige kennis heeft van de houtsoorten die in zijn 
molen zijn gebruikt en hun voornaamste eigenschappen. 
Hieronder volgt een overzicht van diverse houtsoorten en de mogelijke 
toepassingen hiervan in de molenbouw. 
Naaldhout komt van bomen met naalden die altijd groen blijven. Loofbomen 
hebben bladeren die meestal in de winter afvallen. In het algemeen is naaldhout 
zachter dan loofhout. 
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lijnolie, traan 
 

buitenzijde (huidzijde) insmeren met lijnolie of traan, waardoor ze iets krimpen. 
Bij kruislings lopende riemen is het gebruik van lijnolie of traan op de buitenzijde 
echter niet mogelijk omdat dan de riemschijven vet worden. 
 
Bij riemen die verschoven moeten kunnen worden van een vaste naar een losse 
riemschijf kan beter geen hars of riemensmeer worden gebruikt omdat de riem 
dan aan de schijven gaat plakken. 
 
Lukt het hiermee niet om voldoende spanning op een riem te brengen dan zal 
deze moeten worden ingekort. 
Er kunnen ook spanrollen worden aangebracht of strakker gezet waardoor 
slippen van de riemen voorkomen wordt. 

   
  7.6.6 Schilder- en teerwerk 
   

vochtregulerende verfsoorten  Een goede bescherming van het houtwerk bieden vochtregulerende verfsoorten 
die de vakman ook gebruikt. 

 
 
 
 

roestwerende metaallak 
 

koolteer, Black Varnish 
 

Stockholmer teer 
 
 

veiligheidsbril 
 

mondkapje 
 
 

 Het dichtsmeren van scheuren, kieren of barsten met een vulmiddel of plamuren 
is af te raden. Door het werken van het hout laat dit materiaal na verloop van 
tijd los en dringt er weer vocht binnen dat houtrot bevordert. 
Metalen molenonderdelen behandelt men het beste met roestwerende 
metaallak. 
Vroeger was er koolteer en ‘Black Varnish’ maar die zijn tegenwoordig verboden 
en teervervangende producten hebben geen lange levensduur. 
Oud geteerd hout kan men het beste behandelen met Stockholmer teer, 
waaraan zwart poeder is toegevoegd want vervangende materialen worden snel 
door de oude teerlaag afgebroken. 
Draag bij het afkrabben van oude verflagen een veiligheidsbril. Van oude verf  
kunnen glasharde splinters afspringen die de ogen kunnen beschadigen. 
Bovendien moet men een mondkapje dragen bij het afkrabben van eventueel 
aanwezige loodwitverf die zeer giftig en inmiddels verboden is. 
Ook bij schilderwerk boven het hoofd is een veiligheidsbril aan te raden. Na het 
werk zitten er vele verfspatjes op de bril. 
Neem zoveel verf op de ladder mee als men bijv. in een halfuur kan verwerken. 
Liever een klein busje verf dat naar beneden valt dan een blik van vijf liter. 

   
  7.6.7 Houtsoorten 
   
 
 

houtsoorten 
eigenschappen van hout 

 

 Zowel in het staande als in het gaande werk van molens is veel hout verwerkt. 
Houten onderdelen, met name die van het gaande werk, worden op bijzondere 
wijze belast. Daarom worden houtsoorten toegepast die deze belasting zonder 
moeite aan kunnen. Elke houtsoort heeft namelijk zijn specifieke eigenschappen 
waardoor het voor de ene toepassing uitstekend geschikt is en voor de andere 
nu juist niet of minder. 
Er zijn veel houtsoorten en ook binnen één houtsoort komen weer verschillen in 
kwaliteit voor. Hoe langzamer een boom groeit des te beter zal het hout zijn. Op 
armere grond en bij lagere temperaturen groeit een boom bijvoorbeeld 
langzamer maar levert zwaarder hout. Vaak is dat ook duurzamer. 
Maar loofbomen in warmere streken vormen gelijkmatiger jaarringen en dat 
geeft sterker hout. 
Het bekende gezegde ‘alle hout is geen timmerhout’ geldt zeker voor molens. 
Naast geschiktheid speelde echter ook vroeger al de beschikbaarheid en de prijs 
een belangrijke rol bij de keuze voor bepaalde houtsoorten in de molenbouw. 
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Tegenwoordig maakt men ook gebruik van houtsoorten die vroeger niet bekend 
waren in ons land. Duurzaamheid of prijs zijn daarbij belangrijke overwegingen. 
 
Het leren herkennen van allerlei houtsoorten is niet eenvoudig. Dit leert men 
alleen in de praktijk. Het verzamelen van monsterstukjes kan hierbij goed 
helpen. Een molenaar hoeft echter geen deskundige te worden. Wel mag van 
hem verwacht worden dat hij enige kennis heeft van de houtsoorten die in zijn 
molen zijn gebruikt en hun voornaamste eigenschappen. 
Hieronder volgt een overzicht van diverse houtsoorten en de mogelijke 
toepassingen hiervan in de molenbouw. 
Naaldhout komt van bomen met naalden die altijd groen blijven. Loofbomen 
hebben bladeren die meestal in de winter afvallen. In het algemeen is naaldhout 
zachter dan loofhout. 
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7.6.7 a Enkele in molens gebruikte houtsoorten en hun toepassingen 
 

 
Soort Duurzaam-

heid 
Toepassingen 

NAALDHOUT:   
   
Amerikaans Grenen matig/laag Ook: Pitch Pine. Vooral geschikt voor houtconstructies en gebruik binnen. 
   
Europees Grenen  matig/laag Vloerhout, kozijnen, dakbeschot 
   
Dennen laag Geschikt voor onderwaterwerk: heipalen, kespen, beschoeiingen, funderingsplanken 
   
Lariks  matig Zware lange balken, vloerbalken, vloerhout. 
   
Oregon Pine  matig/laag Ook: Douglas. Balken, spillen, kozijnen, raamwerk, steenkuipen, karen. 
   
Parana Pine  laag Steenkuipen, meelkokers. 
   
Vuren  laag ‘Sparrenhout’. Timmerwerk binnen. 
   
Red Cedar matig/goed Timmerwerk binnen. 

 
LOOFHOUT:   
   
Afzelia  zeer goed Tropisch hardhout. waterrad, bonkelaars. 

Kruisarmen, plooistukken. Grote afmetingen nauwelijks meer verkrijgbaar. 
Azobé  (zeer) goed

  
Zwaar tropisch hardhout. Moeilijk handmatig bewerkbaar. Zinkt in water. Kammen en staven. 
Paal- en plankhout voor waterwerk zoals beschoeiingen.  

Azijnhout  matig/goed Afkomstig van steeneik. Duur. Het hout bij uitstek voor kammen. Neuten. 
   
Bankirai  (zeer) goed Zwaar tropisch hardhout. Waterbouw: beschoeiingen, stuwen 
   
Beuken zeer laag Soms kammen. Erg gevoelig voor houtworm. 
   
Bilinga   (zeer) goed Goede vervanger voor eikenhout. Molenas, zware wielen (exclusief velgen), vulstukken. 
   
Bolletrie  (zeer) goed Kammen en staven. 
Demerara Groenhart  zeer goed Niet meer verkrijgbaar. Kammen. 
   
Eiken  matig/goed Zware balken, wielen (exclusief velgen), houten assen, draagbalken, kinderbalken. 
   
Esdoorn zeer laag Staven. 
   
Essen  zeer laag Kammen van licht belaste wielen. Hamerstelen. 
   
Haagbeuk zeer laag Ook wel: steenbeuk. Kammen, staven. Moeilijk verkrijgbaar, weinig toegepast. 
   
Hickory  laag Steenkuipen, hamerstelen. 
   
Iepen  laag Moeilijk splijtbaar. Velgen voor wielen, bonkelaars, rondselplaten, luiwerkwielen. 
   
Meranti, rood  goed Kozijnen, deuren, ramen, luiken enz. 
   
Merbau zeer goed Stuwen, brugdekken, onderbalken in waterlopen, stophout onder halsstenen. 
   
Palmhout (Buxus) goed Alleen nog in kleine afmetingen beschikbaar. (dunne) Staven. 
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Pokhout zeer goed Staven, lagerblokken, neuten. Moeilijk verkrijgbaar. 
   
Ramin laag Timmerwerk binnen, traptreden, raamwerk. 
   
Robinia, Acacia goed  Duurzaamste inlandse hardhout. Niet van de Acacia! Zware wiggen. Soms aswiel-, spoorwiel-, - 

en bonkelaarkammen. 
   
Yang (Keroewing) matig/goed Brugdekken, waterloophekken en veelvuldig natte onderdelen. 
   
Zapatero goed Staven, kammen. Vervanger voor palmhout. 
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7.6.7 a Enkele in molens gebruikte houtsoorten en hun toepassingen 
 

 
Soort Duurzaam-

heid 
Toepassingen 
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Amerikaans Grenen matig/laag Ook: Pitch Pine. Vooral geschikt voor houtconstructies en gebruik binnen. 
   
Europees Grenen  matig/laag Vloerhout, kozijnen, dakbeschot 
   
Dennen laag Geschikt voor onderwaterwerk: heipalen, kespen, beschoeiingen, funderingsplanken 
   
Lariks  matig Zware lange balken, vloerbalken, vloerhout. 
   
Oregon Pine  matig/laag Ook: Douglas. Balken, spillen, kozijnen, raamwerk, steenkuipen, karen. 
   
Parana Pine  laag Steenkuipen, meelkokers. 
   
Vuren  laag ‘Sparrenhout’. Timmerwerk binnen. 
   
Red Cedar matig/goed Timmerwerk binnen. 
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Afzelia  zeer goed Tropisch hardhout. waterrad, bonkelaars. 

Kruisarmen, plooistukken. Grote afmetingen nauwelijks meer verkrijgbaar. 
Azobé  (zeer) goed

  
Zwaar tropisch hardhout. Moeilijk handmatig bewerkbaar. Zinkt in water. Kammen en staven. 
Paal- en plankhout voor waterwerk zoals beschoeiingen.  

Azijnhout  matig/goed Afkomstig van steeneik. Duur. Het hout bij uitstek voor kammen. Neuten. 
   
Bankirai  (zeer) goed Zwaar tropisch hardhout. Waterbouw: beschoeiingen, stuwen 
   
Beuken zeer laag Soms kammen. Erg gevoelig voor houtworm. 
   
Bilinga   (zeer) goed Goede vervanger voor eikenhout. Molenas, zware wielen (exclusief velgen), vulstukken. 
   
Bolletrie  (zeer) goed Kammen en staven. 
Demerara Groenhart  zeer goed Niet meer verkrijgbaar. Kammen. 
   
Eiken  matig/goed Zware balken, wielen (exclusief velgen), houten assen, draagbalken, kinderbalken. 
   
Esdoorn zeer laag Staven. 
   
Essen  zeer laag Kammen van licht belaste wielen. Hamerstelen. 
   
Haagbeuk zeer laag Ook wel: steenbeuk. Kammen, staven. Moeilijk verkrijgbaar, weinig toegepast. 
   
Hickory  laag Steenkuipen, hamerstelen. 
   
Iepen  laag Moeilijk splijtbaar. Velgen voor wielen, bonkelaars, rondselplaten, luiwerkwielen. 
   
Meranti, rood  goed Kozijnen, deuren, ramen, luiken enz. 
   
Merbau zeer goed Stuwen, brugdekken, onderbalken in waterlopen, stophout onder halsstenen. 
   
Palmhout (Buxus) goed Alleen nog in kleine afmetingen beschikbaar. (dunne) Staven. 
   

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 7 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 27 

Pokhout zeer goed Staven, lagerblokken, neuten. Moeilijk verkrijgbaar. 
   
Ramin laag Timmerwerk binnen, traptreden, raamwerk. 
   
Robinia, Acacia goed  Duurzaamste inlandse hardhout. Niet van de Acacia! Zware wiggen. Soms aswiel-, spoorwiel-, - 

en bonkelaarkammen. 
   
Yang (Keroewing) matig/goed Brugdekken, waterloophekken en veelvuldig natte onderdelen. 
   
Zapatero goed Staven, kammen. Vervanger voor palmhout. 
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7.6.8 Voorbeelden van onderhouds-, smeer- en schoonmaakschema’s.  
 

Controle- en onderhoudsschema 

Controle van 

Benaming 

Jaar 

Kw
artaal 

M
aand 

Regelm
atig 

Vóór draaien 
*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. Ondernomen actie 

1 Houten sluizen  
    Loszittende onderdelen     X               
    Lekkage       X             
    Rommel voor de sluis         X           
2 Waterrad(eren)                       
    Scheefstand rad       X             
    Wanwichtigheid       X             
    Losse wiggen     X               
    Losse vuisten/schoepen     X               
    Loszittende ringveren     X               
    Houtrot velgen/armen   X                 
    Houtrot aan ark/vleugels   X                 
3 Wateras(sen)                       
    Loszittende tappen   X                 
    Lagering   X                 
    Verzakking   X                 
4 Korenmolen 
    Losse kammen/staven   X                 
    Reinheid maalkoppels         X           
    Ongedierte       X             
    Opslag maalgoed         X           
5 Zaagmolen                       
    Losse kammen/staven   X                 
    Drijfriemen   X                 
    Toestand winderij   X                 
    Bediening krabbelrad   X                 
6 Molengebouw 
    Hang en sluitwerk   X                 
    Lekkage   X                 
    Gebinten   X                 
    Vloeren en trappen   X                 
    Brandblussers   X                 
    Reinheid       X             
    Waterzijde onderspoeling     X               
    Vogels, muizen en ratten       X             
7 Waterloop 
    Verstopping   X                 
    Afkalving   X                 
Aantekeningen 
          
*) Aankruisen uitgevoerde handelingen                   
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Smeerschema 

Sm
eren van 

Benaming 

Bij onderhoud 

Jaar 

Kw
artaal 

M
aand 

Regelm
atig 

Vóór draaien 

Smeermiddel 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

1 Houten schutten  
    Schoonmaken sponningen   X                     
2 Waterassen buitenzijde  

    Lagers van de assen         X   
Reuzel of 
Consistent vet           

    Schoonmaken lagers   X                     
3 Waterassen binnenzijde 
    Kammen waterwielen   X         Bijenwas           

    Lager koren- en zaagmolen           X 
Reuzel of 
Consistentvet           

4 Korenmolen 
    Kammen bonkelaar   X         Bijenwas           
    Kammen spoorwiel   X         Bijenwas           
    Staven rondsels   X         Bijenwas           
    Taatspot koning   X         Wonderolie           
    Taatspotten bolspillen   X         Wonderolie           
    Steenbussen X           Consistentvet           
    Tap steenspillen   X         Wonderolie           
    Scharnierpunten lichtwerk   X         Wonderolie           

    
Worm en handwiel 
steenkraan   X         Consistentvet           

5 Zaagmolen 
    Kammen varkenswiel   X         Bijenwas           
    Lagers as met drijfrollen     X       Consistentvet           
    Drijfriemen     X       Traan/lijnolie           
    Lagers krukwielen     X       Consistentvet           
    Lagers krukken     X       Consistentvet           
    Geleiding zaagraam       X     Reuzel           
    Lager krabbelrad     X       Consistentvet           
    Lagers rondsels krabbelrad     X       Consistentvet           
    Lagers cirkelzaag   X         Consistentvet           
    Lagers winderij   X         Consistentvet           
6 Molengebouw 
    Hang en sluitwerk X           Olie/ grafiet           
                              
Aantekeningen 
               
               
               
*) Aankruisen uitgevoerde handelingen                       
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7.6.8 Voorbeelden van onderhouds-, smeer- en schoonmaakschema’s.  
 

Controle- en onderhoudsschema 

Controle van 

Benaming 

Jaar 

Kw
artaal 

M
aand 

Regelm
atig 

Vóór draaien 
*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. Ondernomen actie 

1 Houten sluizen  
    Loszittende onderdelen     X               
    Lekkage       X             
    Rommel voor de sluis         X           
2 Waterrad(eren)                       
    Scheefstand rad       X             
    Wanwichtigheid       X             
    Losse wiggen     X               
    Losse vuisten/schoepen     X               
    Loszittende ringveren     X               
    Houtrot velgen/armen   X                 
    Houtrot aan ark/vleugels   X                 
3 Wateras(sen)                       
    Loszittende tappen   X                 
    Lagering   X                 
    Verzakking   X                 
4 Korenmolen 
    Losse kammen/staven   X                 
    Reinheid maalkoppels         X           
    Ongedierte       X             
    Opslag maalgoed         X           
5 Zaagmolen                       
    Losse kammen/staven   X                 
    Drijfriemen   X                 
    Toestand winderij   X                 
    Bediening krabbelrad   X                 
6 Molengebouw 
    Hang en sluitwerk   X                 
    Lekkage   X                 
    Gebinten   X                 
    Vloeren en trappen   X                 
    Brandblussers   X                 
    Reinheid       X             
    Waterzijde onderspoeling     X               
    Vogels, muizen en ratten       X             
7 Waterloop 
    Verstopping   X                 
    Afkalving   X                 
Aantekeningen 
          
*) Aankruisen uitgevoerde handelingen                   
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Smeerschema 

Sm
eren van 

Benaming 

Bij onderhoud 

Jaar 

Kw
artaal 

M
aand 

Regelm
atig 

Vóór draaien 

Smeermiddel 
*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. 

1 Houten schutten  
    Schoonmaken sponningen   X                     
2 Waterassen buitenzijde  

    Lagers van de assen         X   
Reuzel of 
Consistent vet           

    Schoonmaken lagers   X                     
3 Waterassen binnenzijde 
    Kammen waterwielen   X         Bijenwas           

    Lager koren- en zaagmolen           X 
Reuzel of 
Consistentvet           

4 Korenmolen 
    Kammen bonkelaar   X         Bijenwas           
    Kammen spoorwiel   X         Bijenwas           
    Staven rondsels   X         Bijenwas           
    Taatspot koning   X         Wonderolie           
    Taatspotten bolspillen   X         Wonderolie           
    Steenbussen X           Consistentvet           
    Tap steenspillen   X         Wonderolie           
    Scharnierpunten lichtwerk   X         Wonderolie           

    
Worm en handwiel 
steenkraan   X         Consistentvet           

5 Zaagmolen 
    Kammen varkenswiel   X         Bijenwas           
    Lagers as met drijfrollen     X       Consistentvet           
    Drijfriemen     X       Traan/lijnolie           
    Lagers krukwielen     X       Consistentvet           
    Lagers krukken     X       Consistentvet           
    Geleiding zaagraam       X     Reuzel           
    Lager krabbelrad     X       Consistentvet           
    Lagers rondsels krabbelrad     X       Consistentvet           
    Lagers cirkelzaag   X         Consistentvet           
    Lagers winderij   X         Consistentvet           
6 Molengebouw 
    Hang en sluitwerk X           Olie/ grafiet           
                              
Aantekeningen 
               
               
               
*) Aankruisen uitgevoerde handelingen                       
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Schoonmaakschema 

  

Benaming 

Jaar 

Kw
artaal 

M
aand 

Regelm
atig 

Voor/na 
Draaien 

*) d.d. 
*) d.d. 

*) d.d. 

*) d.d. Ondernomen actie 

1 Korenmolen 
  Spoorwiel en steenrondsels   X                 
  Luiwerk   X                 
  Haal   X                 
  Steenkoppels uitwendig         X           
  Steenkoppels inwendig X                   
  Vloer aanvegen      X              
2 Zolder zaagmolen 
  Aanvegen X                   
3 Zaagmolen                     
  Muren/ramen schoonmaken   X                 

  Zaagslede schoonmaken        
1)
            

  Klossenbak werkbank   X                 
  Vloer aanvegen       X             
4 Meelzolder                     
  Trap schoonmaken   X                 
  Muren foto's afstoffen   X                 
  Tentoongestelde voorwerpen   X                 
  Meelpijp         X           
  Vloer aanvegen      X              
5 Hel 
  Wanden/ramen schoonmaken   X                 
  Vloer aanvegen   X                 
  Zaagsel uit sleuven krukwielen X                   
  Raderen schoonmaken X                   
6 Werkplaats/verblijf                     
  Wanden/ramen schoonmaken       X             
  Kasten/ tafel stoelen        X             
  Vloer aanvegen       X             
7 Waterloop                     
  Krooshek schoonspoelen       X             
  Takken e.d. uit ark         X           
8 Sleephelling/ omgeving                     
  Opruimen       X             
                        
 Aantekeningen                     
                        
            
1) Na zagen elke stam *) Aankruisen uitgevoerde handelingen     
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Schoonmaakschema 
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Kw
artaal 

M
aand 

Regelm
atig 
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  Krooshek schoonspoelen       X             
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 Aantekeningen                     
                        
            
1) Na zagen elke stam *) Aankruisen uitgevoerde handelingen     
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  8 HET WEER 
   
   
  8.1.1 Inleiding 
   
  Het weer speelt bij het werken met watermolens in het algemeen een andere 

rol dan bij het werken met windmolens. Buien, windstoten of onweer vormen 
geen acute gevaren voor de watermolenaar. 
Maar ook de watermolenaar heeft met het weer te maken. Het weer kan 
oorzaak zijn van grote schommelingen in de wateraanvoer. Of van ijsvorming. 
De gevolgen daarvan zullen per molen verschillen maar de molenaar moet er op 
voorbereid zijn maatregelen te nemen als dat nodig blijkt. 

   
  8.1.2 Neerslag 
   
  In perioden van veel neerslag kunnen rivieren of (regen)beken in korte tijd heel 

veel extra water te verwerken krijgen. Dat kan tot problemen leiden bij het 
afvoeren. De stuw van de molen vormt daarbij een extra hindernis. De doorgang 
van de beek is daar vaak wat nauwer en de sluizen remmen de stroming af. 
Verder kan extra vuil meegevoerd worden en zich ophopen voor de 
sluisopeningen. Wanneer het water stroomafwaarts onvoldoende snel kan 
worden afgevoerd krijgt men ook last van te hoog onderwater. 
De molenaar moet goed op de hoogte zijn van de situatie bovenstrooms en 
stroomafwaarts als er veel extra neerslag valt. En hij moet een inschatting 
kunnen maken of de situatie voor zijn molen bedreigend kan worden of niet en 
zo nodig tijdig maatregelen nemen. 
Bijvoorbeeld de lossluizen (verder) openzetten en er op toezien dat zich geen 
drijvende takken e.d. ophopen voor de sluizen.  

   
  8.1.3 Vorst 
   

ijsvorming 
 

ijsbreker 
 
 

 Vorst kan aanleiding zijn voor extra maatregelen. Als er veel ijsvorming is in de 
molenbeek kan zich dat gaan ophopen onder de brug en voor de stuw waardoor 
de watertoevoer belemmerd kan worden. Soms is er een ijsbreker vóór de 
sluizen waardoor de ijsschotsen breken en door de sluizen drijven.  
Ophopend ijs kan ook de toevoer van water door het krooshek belemmeren. 
In een stuwvijver zal ijs niet gaan kruien maar als men gaat malen wordt het ijs 
gevaarlijk: het water wordt er onderuit gemalen en het kan inzakken en breken. 
Schaatsers dienen dan gewaarschuwd te worden zich niet op het ijs te begeven. 

  Vroeger probeerden molenaars bij vorst wel hun waterraderen ijsvrij te houden 
door de maalschuif op een kier te zetten. Het water blijft zo in beweging en 
vriest minder snel dicht. Een gevaar bij malen bij vorst is dat de molenbrug glad 
wordt van bevriezend spatwater. In het algemeen doet de vrijwillige molenaar 
er verstandig aan niet te gaan malen bij vorst.  

   
  8.1.4 Dooi en smeltwater 
   

 
 
 
 

ijsbeitel 
 

 Wil men bij invallende dooi malen dan moet de molenaar het waterrad en de 
maalsluis proberen los te krijgen. Het ijsvrij maken van het waterrad, de 
maalsluis en de ark is echter niet zonder risico‘s.  
Men kan:  
- bij houten raderen met een ijsbeitel en warm water proberen het rad los te 
maken. 
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smeltwater 
 

- bij ijzeren raderen met een gasbrander het ijs smelten. 
- als de maalsluis nog beweegbaar is kan een beetje stromend water al 
voldoende zijn om aanwezig ijs in de ark te laten ontdooien.  
Maar let op: evenals bij malen kan ook hierdoor het ijs onbetrouwbaar worden 
om op te schaatsen. 
Bij invallende dooi kan zich nog geruime tijd veel drijfijs in het water bevinden 
dat voor het krooshek ophoopt. Controleert het krooshek regelmatig!  
Door dooi kan ook veel smeltwater worden aangevoerd. Dit kan dezelfde 
problemen geven als veel neerslag.  

 
  

 
Fig. 8.1.4.1 
Twee voorbeelden van ijsbeitels 
   

ijsbeitel  Een ijsbeitel bestaat uit een ca. 2 meter lange ijzeren staaf met een platgeslagen 
ondereinde en een handvat aan het boveneinde. Hiermee stoot men het ijs in 
kleine stukjes. Daarbij moet men het waterrad en de losschuif uiteraard ontzien. 
Als het waterrad eenmaal draait verdwijnt het ijs in de ark snel. 

   
  8.1.5 Grondijs 
   

grondijs 
 

 Molenaars kunnen te maken krijgen met grondijs. Dat is een verschijnsel waarbij 
in relatief ondiep water ijs schijnbaar vanaf de bodem omhoog komt drijven. 

   
  

 

Fig. 8.1.4.2 
Het ontstaan van grondijs 
 

1. het water aan de opper-
vlakte koelt sterk af. 

2. dit zeer koude water zakt 
naar de bodem. 

3. boven de bodem vormt zich 
een laag water die kouder 
kan zijn dan 4°C of zelfs 
onderkoeld. 

Door stroming kan dit water 
omhoog komen en bevriezen 
zodra het aan de oppervlakte 
komt. 
   

  Koud oppervlaktewater kan naar de bodem zakken. Als dat water kouder wordt 
dan 4°C of zelfs onderkoeld (onder 0°C) wordt het lichter dan het omringende 
water. Deze situatie kan voorkomen in het stilstaande water van de molenvijver. 
Door stroming, bijv. omdat de maalsluis open gaat kan het dan omhoog komen 
en onmiddellijk bevriezen als het aan de oppervlakte komt.  
Het krooshek moet men in de gaten houden bij erg lage temperaturen terwijl 
het water nog wel open is. Het kan dichtlopen omdat zich grondijs gaat vormen. 
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  9.1 WATER VOOR MOLENS 
   
  9.1.1 Inleiding 
   

 
 
 
 
 
 
 

sluizen, schutten 
 
 

bovenwater 
onderwater 

molenkolk 
 
 

 Zoals de wind onmisbaar is voor windmolens is stromend water nodig voor 
watermolens. 
Waterkracht werd dan ook al in de Romeinse tijd als bron van energie 
aangewend om te malen.  
Het recept voor een watermolen is vrij eenvoudig: zoek een waterloop met 
voldoende, liefst regelmatige wateraanvoer en een voldoende verval. Dit verval 
kan worden verkregen door in het water naast de molen een stuw aan te leggen. 
Met behulp van twee of meer sluizen (regionaal ook wel schutten genoemd) kan 
de mate van opstuwing worden geregeld. 
Door de sluizen geheel of voor een deel neer te laten wordt het water vóór de 
molen bovenstrooms opgestuwd: het bovenwater. Gelijktijdig daalt daardoor de 
waterspiegel van het benedenstroomse water of onderwater dat vaak de vorm 
heeft van een molenkolk, verbreed en uitgeslepen door de schurende werking 
van het vallende water. Maar geen beek is gelijk aan een andere en ook per 
regio treden grote verschillen in de waterhuishouding op. Om de watermolen 
hiervoor geschikt te maken ontstonden de bovenslag- en onderslagmolens, later 
gevolgd door middenslagmolens en turbinemolens. 
De watermolens werden vaak gebouwd bij een kruising van een landweg (voor 
de aanvoer van het maalgoed) en een beek of rivier. 

   
  9.1.2 Beken, rivieren of sprengen  
   

 
 
 
 
 
 

sprengen 
 

 Een beek is een min of meer natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een 
oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit. Wanneer meerdere beken 
samenkomen en een grotere omvang krijgen spreekt men van een rivier. Een 
vuistregel om te bepalen of een waterloop nu een beek of een rivier genoemd 
moet worden is dat een beek op alle plaatsen doorwaadbaar is en een rivier 
slechts op enkele plekken.  
Op de Veluwe werden kunstmatige beken aangelegd, de sprengen. 
 

  9.1.3 Laaglandbeken, kwelbeken en bronbeken 
   

 
laaglandbeken 

 
 
 
 

kwelbeken 
 
 

bronbeken 
 

 Bij beken maken we onderscheid naar de aard van de voeding ervan: 
- Laaglandbeken worden gevoed door neerslag en door uittredend grondwater. 
Echte regenbeken/-rivieren die (bijna) geheel van regen of dooi afhankelijk zijn, 
zoals die vooral in Limburg voorkomen kunnen in droge perioden last krijgen van 
watergebrek. Bij enkele beken is de wateraanvoer ’s-zomers zo gering dat men 
spreekt van wintermolens. 
- Kwelbeken vormen een variant op de laaglandbeken. Het verschil is dat de 
bovenloop (een kwelgebied) van de beek altijd water voert omdat hij wordt 
gevoed door het grondwater dat onder druk staat. 
- Bronbeken worden gevoed door bronnen waaruit het grondwater aan de 
oppervlakte treedt.  
Ook combinaties van regenbeken met kwel- en bronbeken komen voor 

   
 
 
 
 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 2 

AANTEKENINGEN 
 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 3 

 
  9.1 WATER VOOR MOLENS 
   
  9.1.1 Inleiding 
   

 
 
 
 
 
 
 

sluizen, schutten 
 
 

bovenwater 
onderwater 

molenkolk 
 
 

 Zoals de wind onmisbaar is voor windmolens is stromend water nodig voor 
watermolens. 
Waterkracht werd dan ook al in de Romeinse tijd als bron van energie 
aangewend om te malen.  
Het recept voor een watermolen is vrij eenvoudig: zoek een waterloop met 
voldoende, liefst regelmatige wateraanvoer en een voldoende verval. Dit verval 
kan worden verkregen door in het water naast de molen een stuw aan te leggen. 
Met behulp van twee of meer sluizen (regionaal ook wel schutten genoemd) kan 
de mate van opstuwing worden geregeld. 
Door de sluizen geheel of voor een deel neer te laten wordt het water vóór de 
molen bovenstrooms opgestuwd: het bovenwater. Gelijktijdig daalt daardoor de 
waterspiegel van het benedenstroomse water of onderwater dat vaak de vorm 
heeft van een molenkolk, verbreed en uitgeslepen door de schurende werking 
van het vallende water. Maar geen beek is gelijk aan een andere en ook per 
regio treden grote verschillen in de waterhuishouding op. Om de watermolen 
hiervoor geschikt te maken ontstonden de bovenslag- en onderslagmolens, later 
gevolgd door middenslagmolens en turbinemolens. 
De watermolens werden vaak gebouwd bij een kruising van een landweg (voor 
de aanvoer van het maalgoed) en een beek of rivier. 

   
  9.1.2 Beken, rivieren of sprengen  
   

 
 
 
 
 
 

sprengen 
 

 Een beek is een min of meer natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een 
oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit. Wanneer meerdere beken 
samenkomen en een grotere omvang krijgen spreekt men van een rivier. Een 
vuistregel om te bepalen of een waterloop nu een beek of een rivier genoemd 
moet worden is dat een beek op alle plaatsen doorwaadbaar is en een rivier 
slechts op enkele plekken.  
Op de Veluwe werden kunstmatige beken aangelegd, de sprengen. 
 

  9.1.3 Laaglandbeken, kwelbeken en bronbeken 
   

 
laaglandbeken 

 
 
 
 

kwelbeken 
 
 

bronbeken 
 

 Bij beken maken we onderscheid naar de aard van de voeding ervan: 
- Laaglandbeken worden gevoed door neerslag en door uittredend grondwater. 
Echte regenbeken/-rivieren die (bijna) geheel van regen of dooi afhankelijk zijn, 
zoals die vooral in Limburg voorkomen kunnen in droge perioden last krijgen van 
watergebrek. Bij enkele beken is de wateraanvoer ’s-zomers zo gering dat men 
spreekt van wintermolens. 
- Kwelbeken vormen een variant op de laaglandbeken. Het verschil is dat de 
bovenloop (een kwelgebied) van de beek altijd water voert omdat hij wordt 
gevoed door het grondwater dat onder druk staat. 
- Bronbeken worden gevoed door bronnen waaruit het grondwater aan de 
oppervlakte treedt.  
Ook combinaties van regenbeken met kwel- en bronbeken komen voor 

   
 
 
 
 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 4 

  9.1.4 Sprengen 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sprengkop 
 

sprengenstelsel 
 

 De paar natuurlijke waterlopen op de Veluwe zijn regenbeken, soms te droog, 
soms te nat, dus altijd hollen of stilstaan. Daarom ging men nieuwe beken 
graven. De condities hiervoor zijn op de Veluwe zeer geschikt. Dit komt omdat 
de bodem bestaat uit zandgrond met op grotere diepte een ondoordringbare 
laag. Hierboven ontstaat een forse waterbuffer. 
Langs de lijn Hattem, Apeldoorn, Arnhem en Renkum loopt het hogere 
Veluwemassief vrij abrupt af naar de rivierdalen van Rijn en IJssel. Door nu op de 
juiste plaatsen op deze randen van het Veluweplateau min of meer diepe 
uitgravingen te maken, sprengen genaamd, stootte men vanzelf op het 
grondwater, dat regelmatig en doorlopend afvloeit uit de enorme 
watervoorraad onder de Veluwe. De plaats waar het grondwater wordt bereikt 
heet de sprengkop. De meeste sprengen worden gevoed door een netwerk van 
kleine sprengen, voordat een beek van betekenis ontstaat. Dit is het 
zogenaamde sprengenstelsel. Zo kende de Loenense Beek meer dan 12 
sprengkoppen. 
De gemiddelde diepte van de sprengen varieert van 2 tot 4 meter 

 

 
Fig. 9.1.4.1 
Dwarsdoorsnede door de Veluwse bodem met sprengkop en spreng. 

 
  Omdat de sprengen meestal door zandgrond lopen worden zij bekleed met een 

leemlaag om het in de bodem wegzakken van het water te voorkomen. Dit is 
ook de zwakke plek van de spreng. Het komt nogal eens voor dat bij het 
schoonmaken van een spreng deze laag wordt beschadigd en er (te) veel water 
in de bodem wegzakt. 
Verdroging, door winning van drinkwater en watergebruik voor landbouw en 
door fabrieken heeft tot gevolg dat het grondwaterpeil op de Veluwe een stuk 
lager is geworden. 
Met als gevolg dat sprengen soms tijdelijk droog vallen. Hierdoor kunnen 
droogtescheuren in de leemlaag ontstaan. 
Als boombladeren in deze scheuren terecht komen dan herstelt de scheur niet of 
nauwelijks. Een reden te meer om de sprengen schoon te houden. 
 

  9.1.5 Opgeleide beek 
   

 
opgeleide beek 

 

 Daar waar een spreng boven het maaiveld uit komt werden dijken aangelegd. 
Dat deel heet de opgeleide beek.  
Ook bij gewone beken kan worden opgeleid om aan voldoende verval te komen. 

   
 
 
 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 5 

  9.1.6 Stuwvijver of molenvijver 
   

 
stuwvijver, molenvijver 

spaarvijver, wijer 
 
 

 Om bij een beek met geringe wateraanvoer toch te kunnen malen werden 
stroomopwaarts grote omdijkte stuwvijvers (molenvijver, spaarvijver, wijer) 
aangelegd. Hierin wordt het water verzameld en opgestuwd. Hierdoor wordt 
bereikt dat de molen gedurende langere tijd over voldoende water kan 
beschikken. Na het malen kan de vijver zich weer vullen terwijl ook tijdens het 
malen de vijver wordt bijgevuld.  

   
  

 

Fig. 9.1.5.1 
Opgeleide beek, de Sonsbeek 
 

Bagijnemolen – Arnhem 
   
  

 

Fig. 9.1.5.2 
De opgeleide beek tussen het 
Groene Water en de bovenste 
stuwvijver van de Bovenste 
Plasmolen.  
   
  Nevenvoordelen van de stuwvijvers zijn: 

- zij doen dienst als zandvang om verzanding van de benedenloop tegen te gaan. 
- bij papiermolens zinkt eventuele ijzerafzetting in het water weg en daarmee 
wordt het roze kleuren van papier voorkomen. 
Om meerdere molens met één beek te kunnen bedienen, werd ook de 
stuwvijver toegepast zoals het geval is bij de bovenslagmolens van Frans en Bels 
te Mander. 
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  9.1.4 Sprengen 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sprengkop 
 

sprengenstelsel 
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Fig. 9.1.4.1 
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  Omdat de sprengen meestal door zandgrond lopen worden zij bekleed met een 

leemlaag om het in de bodem wegzakken van het water te voorkomen. Dit is 
ook de zwakke plek van de spreng. Het komt nogal eens voor dat bij het 
schoonmaken van een spreng deze laag wordt beschadigd en er (te) veel water 
in de bodem wegzakt. 
Verdroging, door winning van drinkwater en watergebruik voor landbouw en 
door fabrieken heeft tot gevolg dat het grondwaterpeil op de Veluwe een stuk 
lager is geworden. 
Met als gevolg dat sprengen soms tijdelijk droog vallen. Hierdoor kunnen 
droogtescheuren in de leemlaag ontstaan. 
Als boombladeren in deze scheuren terecht komen dan herstelt de scheur niet of 
nauwelijks. Een reden te meer om de sprengen schoon te houden. 
 

  9.1.5 Opgeleide beek 
   

 
opgeleide beek 

 

 Daar waar een spreng boven het maaiveld uit komt werden dijken aangelegd. 
Dat deel heet de opgeleide beek.  
Ook bij gewone beken kan worden opgeleid om aan voldoende verval te komen. 

   
 
 
 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 5 

  9.1.6 Stuwvijver of molenvijver 
   

 
stuwvijver, molenvijver 

spaarvijver, wijer 
 
 

 Om bij een beek met geringe wateraanvoer toch te kunnen malen werden 
stroomopwaarts grote omdijkte stuwvijvers (molenvijver, spaarvijver, wijer) 
aangelegd. Hierin wordt het water verzameld en opgestuwd. Hierdoor wordt 
bereikt dat de molen gedurende langere tijd over voldoende water kan 
beschikken. Na het malen kan de vijver zich weer vullen terwijl ook tijdens het 
malen de vijver wordt bijgevuld.  

   
  

 

Fig. 9.1.5.1 
Opgeleide beek, de Sonsbeek 
 

Bagijnemolen – Arnhem 
   
  

 

Fig. 9.1.5.2 
De opgeleide beek tussen het 
Groene Water en de bovenste 
stuwvijver van de Bovenste 
Plasmolen.  
   
  Nevenvoordelen van de stuwvijvers zijn: 

- zij doen dienst als zandvang om verzanding van de benedenloop tegen te gaan. 
- bij papiermolens zinkt eventuele ijzerafzetting in het water weg en daarmee 
wordt het roze kleuren van papier voorkomen. 
Om meerdere molens met één beek te kunnen bedienen, werd ook de 
stuwvijver toegepast zoals het geval is bij de bovenslagmolens van Frans en Bels 
te Mander. 

 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 6 

 
  9.2 WATER STUWEN 
   
   
  We zagen hierboven (zie 9.1.6) dat water gestuwd werd om gedurende langere 

tijd de molen van voldoende water te kunnen voorzien. Bij dat stuwen moet de 
molenaar zich echter wel aan wetten en regels houden. 

   
  9.2.1 Stuwrecht 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dwangmolen 
 
 

 Uit achtste-eeuwse geschriften (de Germaanse tijd) blijkt dat het gebruik van 
water als krachtbron voor iedereen vrij was. Enige voorwaarde was dat anderen 
er geen last van mochten hebben. 
Door koning – later keizer – Karel de Grote (747-814) werd deze vrijheid (en 
andere vrijheden) ontnomen door invoering van het zogenaamde leenstelsel. 
Het gebruik van waterkracht (en later ook de wind) werd een keizerlijk recht, het 
zgn. regalium. 
Door de keizer werden diverse rechten – waaronder het molen- en stuwrecht, 
de rechtspraak en dergelijke – weer verder in leen gegeven aan zijn 
ondergeschikte heren (vazallen) zoals bisschoppen en edelen (graven en 
hertogen e.d.). Hieraan ontleent dit recht de naam ‘Heerlijcke recht’. 
Deze leenden op hun beurt het molen- en stuwrecht weer uit aan derden die 
hiervoor moesten betalen. Het bouwen van een korenmolen was niet vrij. 
Andere types molens waren in principe wel vrij. Voor korenmolens was 
toestemming nodig van de heer of later de stad, die de leenrechten bezat. 
Daarnaast werden ook nog nadere voorwaarden gesteld. Zoals het verplicht 
laten malen van graan op een specifieke molen of een verbod dit elders te laten 
doen. Dit heette molendwang. De molen werd een dwangmolen genoemd. 
Door deze molendwang was de molen verzekerd van grotere omzet en daardoor 
een hogere opbrengst voor de molenaar en voor de ‘Heer’. 
Aan de Heerlijcke rechten en de molendwang kwam in 1798, de Napoleontische 
tijd, een einde. De Franse revolutie was gericht tegen bevoorrechting van de 
adel. De Fransen voerden en voeren nog steeds de leus ”Liberté, Egalité et 
Fraternité” ofwel: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 
 
Echter, het molen- en stuwrecht in engere zin heeft de Napoleontische tijd wel 
overleefd met de wet van 16 mei 1829, S 29. Het werd een zogenaamd zakelijk 
recht.  
Dit moest wel in stand worden gehouden om problemen te voorkomen tussen 
molenaars, bovenstroomse en benedenstroomse landeigenaren en 
aanwonenden.  
In de Waterstaatswet van 1900 is voor het laatst in de wetgeving het 
voortbestaan van het molen- en stuwrecht vastgelegd. In rechterlijke uitspraken 
en jurisprudentie zijn tot nu toe deze molen- en stuwrechten bij herhaling 
bevestigd. 
Essentieel bij het stuwrecht is dat voldoende verval gerealiseerd kan worden om 
genoeg waterkracht te krijgen. Hiertoe moet het water opgestuwd worden. 
Daarom werd in de beek/rivier een stuw met sluizen gebouwd. De molenaar 
bedient deze sluizen om het water op te stuwen. 
Hij dient hierbij te voorkomen dat stroomopwaarts landerijen onder water lopen 
en stroomafwaarts landerijen watergebrek krijgen. 
 
Het stuwrecht verzekert dus de molenaar van een zo goed mogelijk 
niveauverschil tussen boven- en onderstroom. 
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  Er ontstond veelvuldig ruzie tussen eigenaren van stroomopwaarts en -afwaarts 

gelegen landerijen en de molenaar. Tevens werden in de 19e en 20e eeuw steeds 
hogere eisen aan de waterhuishouding gesteld.  
Door de waterschappen werden veel stuwrechten opgekocht. Het rad en soms 
de sluizen konden dan worden verwijderd. Wat overbleef was een 
molengebouw zonder ziel, waar soms nog wel op motorkracht werd gemalen.  
Kortom; zonder stuwrecht geen watermolen! 
 

 
 
 
 

vistrap 
 
 

 In 2000 werd de Europese wetgeving voor verbetering van de waterkwaliteit van 
kracht. In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kader Richtlijn Water in 
landelijke beleidsuitgangspunten. 
Eén van de uitgangspunten daarbij is het stroomopwaarts kunnen zwemmen 
door vissen. Omdat beken hiertoe verlegd zijn of vistrappen te veel water 
gebruiken zijn watermolens verdwenen of in onbruik geraakt.  
Inmiddels beseft men dat veel landschappen rondom een watermolen juist 
ontstaan zijn door het opstuwen van water. (zie 9.6) 
 

  9.2.2 Stuwpeilen 
   

zomerpeil, winterpeil 
 
 

pegel 

 Al in de 13e eeuw werden in ons land waterschappen opgericht. Deze werden 
belast met het toezicht op de waterhuishouding. 
Het recht om de stuwpeilen van de watermolens vast te stellen kwam na de 
Napoleontische tijd bij de provincies te liggen. 
In de loop der tijd zijn door de provincie c.q. waterschappen voor bijna alle 
watermolens met hun stuwen molenpeilbesluiten genomen. Daarbij werd het 
kunstmatig opstuwen van het water aan een maximale stuwhoogte gebonden. 
Dit kon gevolgen voor de oude molen- en stuwrechten hebben. De beperkingen 
in stuwhoogte mogen echter niet het verlies van het genot en het gebruik van de 
molen tot gevolg hebben. Overigens is het juridisch mogelijk om naast een 
maximum stuwpeil ook een minimumpeil aan te houden. 
Bij het vaststellen van stuwpeilen werd ook wel onderscheid gemaakt tussen 
zomer- en winterpeilen. Hierbij was het zomerpeil vaak ca 20 cm. lager dan het 
winterpeil. Dit om overstromingen van weiden voor de veeteelt zo veel mogelijk 
te voorkomen. Echter bij de meeste watermolens in het oosten van het land zijn 
het zomer- en/of een winterpeil niet bekend. 
Vanaf 1873 werd deze peilen, pegel genaamd, bestaande uit een ijzeren beugel 
op een houten paal, op ca. 50 meter stroomopwaarts voor de stuw geplaatst. 

   

 

 Als referentiehoogte voor hoogtepeilen, dus ook het waterpeil, werd 
aanvankelijk het Amsterdams Peil (AP) aangehouden. Dit was een van de vele 
regionale peilen, gebaseerd op het gemiddelde zomervloedpeil in het IJ. 
Vanaf 1880 werd als landelijk referentiepunt het N.A.P. (Normaal Amsterdams 
Peil) voorgeschreven. Dit geldt sindsdien ook voor het bepalen van de maximale 
stuwhoogte. 
Hiertoe werd een provinciale hardstenen pegel, met een horizontale sleuf vlak 
voor de stuw in de wand van de molen gemetseld, de kruisbout 
Toezicht op overschrijding van de maximum stuwhoogte heeft het waterschap, 
dat steeds vaker zelf de stuwen op afstand bedient. Hierdoor hoeft en kan de 
molenaar de stuwhoogte niet meer regelen. 
In 1890 werden door de provinciale waterstaten een blauw geëmailleerde 
ijzeren peilschaal op een nauwkeurig omschreven plaats in de beekbodem 
geplaatst.  
Door bodembeweging wordt eens per tien jaar het N.A.P. opnieuw vastgesteld  
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  9.3 VERHANG, VERVAL EN DEBIET 
   
   
  9.3.1 Verhang 
   

verhang 
 

 Het verhang is het hoogteverschil tussen twee punten van een beek of rivier, 
meestal uitgedrukt in m/km. Dit is dus de gemiddelde helling van de waterloop 
in de stroomrichting. De formule voor het verhang is i=h:l waarbij i staat voor 
verhang, h voor het hoogteverschil in meters en l voor de lengte in kilometers. 
Zo is het (gemiddelde) verhang van de Geul met een hoogteverschil van 250 
meter op een lengte van 58 kilometer 250:58 = 4,3 m/km. 

 
meanderen 

 

 Bij een groot verhang snijdt een rivier zich in in het landschap. Als het verhang 
gering is gaat een rivier kronkelen of meanderen waardoor het verhang meestal 
nog kleiner wordt. Ook de stroomsnelheid neemt af. 
 

  

 

Fig. 9.3.1 
Bij gering verhang gaat een rivier 
sterk meanderen. 
  De Dinkel, met een verhang in het Twentse deel van 14,6: 46 = 0,32 m/km., is 

een goed voorbeeld van een sterk meanderende rivier. 
   
  9.3.2 Verval 
   

verval  Het absolute hoogteverschil heet verval. In de molenwereld wordt het verval 
vrijwel altijd bij de stuw gemeten. 
Een vuistregel is: 
- verhang was er al voordat de watermolen werd gebouwd. 
- verval is ontstaan na de bouw van de stuw van de molen. 

   
  Als het waterpeil voor de stuw bijv. 20,45 m. is en na de stuw bijv. 18,70 m. dan 

is het verval 20,45 - 18,70 = 1,75 m. 
 
De hoogte van het verval bepaalt mede het type waterrad. 
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  Onderslagraderen worden gebruikt tot een verval van ruim 1 meter. (In Twente 

en Noord Brabant houdt men een verval tot 2,5 meter aan.) 
Middenslagraderen worden gebruikt bij een verval van 1 tot ruim 3 meter 
Bovenslagraderen worden in Limburg gebruikt bij een verval van 3 tot 5,5 meter. 
In Twente en Gelderland zijn de bovenslagraderen en het verval een stuk kleiner. 
De middellijn van een bovenslagrad is ongeveer 30 cm kleiner dan het verval. Dit 
i.v.m. de wateraanvoer via een kanjel vlak boven het rad. 
 

  9.3.3 Creëren van een verval 
   
  Voor de bouw van een watermolen werd gezocht naar een geschikte plaats aan 

de beek. Daarvoor waren vier mogelijkheden. 
   
  9.3.3.a Dwars op de beek 
   

 
maalsluis 

lossluis 
molenkolk 
molenwiel 

 

 De bouw vond aan de oorspronkelijke beek plaats. Bij de molen werd dwars op 
de beek een gebint geplaatst voorzien van een maalsluis en één of meerdere 
lossluizen voor de vrije doorgang van het water. Achter de molen schuurde het 
snel stromende water de oevers weg en er ontstond een molenkolk of 
molenwiel. Een nadeel van deze ligging was dat de doorgang van de beek werd 
vernauwd waardoor in natte jaargetijden de kans op overstroming boven de 
molen werd vergroot. 

   
  

 

Fig. 9.3.3.1 
De molengebouwen staan dwars 
op de beek. 
   
  9.3.3.b Doorgang in een scherpe bocht 

   
 

omloop 
verdeelwerken 

 Bij een sterk meanderende loop van de beek werd in een scherpe bocht een 
doorgang of omloop gegraven waaraan de molen werd gebouwd. Voor de 
opstuwing van het water werden bij de molen en in de omloop verdeelwerken 
gebouwd. Deze bestaan uit een gebint met een of meer los-en/of maalsluizen. 

   
  9.3.3.c. Parallelle molentak 
   
  In Zuid-Limburg en Noord Brabant kwam het veelvuldig voor dat een (lange) 

molentak parallel aan de loop van de beek werd gegraven. De aanzet van de 
molentak werd eveneens bij een scherpe bocht gemaakt. De oorspronkelijke 
beek fungeerde dan als afslagtak. In beide takken stonden verdeelwerken. 

 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 8 

  9.3 VERHANG, VERVAL EN DEBIET 
   
   
  9.3.1 Verhang 
   

verhang 
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meanderen 
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Fig. 9.3.1 
Bij gering verhang gaat een rivier 
sterk meanderen. 
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  9.3.2 Verval 
   

verval  Het absolute hoogteverschil heet verval. In de molenwereld wordt het verval 
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maalsluis 

lossluis 
molenkolk 
molenwiel 
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Fig. 9.3.3.2 
De molen werd in een scherpe 
bocht in de rivier gebouwd. 
   
  

 

Fig. 9.3.3.3 
Voor de molen werd een 
molentak gegraven parallel aan 
de rivier. 

  9.3.3.d Aan een stuwvijver 
   
  Bij kleine beken, meestal met een groot verhang en bij gebruikmaking van 

bronnen werden voor de molen één of meer molenvijvers aangelegd. Hierin kan 
het water verzameld en opgestuwd worden. 

   
  

 

Fig. 9.3.3.4 
In de beek werd een stuwvijver 
aangelegd. 

 
  9.3.4 Waterdebiet 
   

waterdebiet  Het waterdebiet is de hoeveelheid water die per tijdseenheid door een vlak 
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  stroomt (bijv. een opening in een stuw, de bedding van een beek) 

Het waterdebiet is op te splitsen in het watergebruik van het rad en de aanvoer 
van de beek. 
Het waterdebiet waar de molenaar het meest belang bij heeft, is het debiet voor 
aandrijving van zijn waterrad dus het water dat door de maalsluis stroomt. 
In tweede instantie zal hij ook willen weten hoelang hij, met het huidige aanbod 
van water, kan malen. Daarvoor moet hij het debiet van de beek kennen. 
 

  9.3.5 Debiet van een waterrad 
   
   

   
  Voor het berekenen van het waterdebiet wordt gebruik gemaakt van de wet van 

Torricelli, een afgeleide van de wet van Bernoulli. 
(N.B. het kunnen berekenen van het waterdebiet is geen examenstof) 

   
  We berekenen eerst de snelheid V van het uitstromende water in een opening in 

een stuw bij een constante waterhoogte. 
 
De formule hiervoor is: V = μ2gh1    ( is: de wortel uit) 
 
- V is de snelheid van het uitstromende water. 
- h1 is de waterhoogte, gemeten vanaf het wateroppervlak tot halverwege de 
uitstroomopening. 
- g is de zwaartekracht. Deze hangt af van de plaats op de aarde. 
In Nederland is de g-kracht 9,81.m/sec2 
(Op de evenaar is die 9,78 en op de polen 9,83. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door het draaien van de aarde. De omtreksnelheid is op de evenaar 1.674 
km/uur. In Nederland 1.030 km/uur en op de polen 0 km/uur. Deze 
omtreksnelheid geeft een middelpuntvliedende kracht die de zwaartekracht 
verlaagd.) 
- μ is een correctiefactor: de randen van de uitstroomopening hebben door 
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  wrijving en wervelingen een remmende invloed op de snelheid van het 
uitstromende water. Daarom moet de stroomsnelheid van het water worden 
gecorrigeerd met de factor μ = 0,95 tot 0,99, afhankelijk van de vorm van de 
opening. 

  Met behulp van de stroomsnelheid van het water berekenen we nu het debiet: 
d.w.z. de hoeveelheid water die per tijdseenheid door de doorlaatopening 
stroomt. 
Debiet Q = stroomsnelheid water x oppervlak doorlaatopening. 
 

  Als rekenvoorbeeld gaan we uit van de volgende situatie: 
- een gemiddelde waterhoogte h1 van 1,30 m. (= hoogte wateroppervlak tot 
halverwege de openingsspleet.) 
- een sluis met een openingsbreedte van 0,90 m. 
- een hoogte van de doorlaatopening h2 van 0,20 m. 
Om tot een uitkomst in kubieke meters te komen is het noodzakelijk om voor 
alle maten de eenheid meter te gebruiken. Dus een doorlaatopening van 20 cm 
hoogte wordt 0,20 meter. 
 
De stroomsnelheid is: V=0.95 2 x 9,81 x 1,30= 0.95 x 5,0503 = 4,7978 m/sec. 
 

  Het debiet Q is de hoeveelheid water die door de doorlaatopening stroomt. 
 
Q = V x breedte x h2 = 4,7978 x 0,90 x 0,20 = 0,8636 m3/sec.  
Afgerond: ca. 52 m3/minuut 
Er stroomt dus per minuut ca. 52 m3 water door de maalsluis.  

   
  

 

Fig.9.3.6.1 
Een door het waterschap op 
afstand bediende elektrische sluis 

   
  9.3.6 Debiet van een waterloop 
   
  Het vaststellen van het debiet van een waterloop doen we bij een stuw. 

Hierbij zijn er twee mogelijkheden: 
- het is een stuw met sluizen, 
- het is een vaste stuw waar het water overheen loopt. 

   
  De berekening van het debiet bij een stuw met sluizen is exact het zelfde als de 

calculatie van het debiet voor een waterrad, nl. stroomsnelheid x oppervlak 
sluis. 
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  Voor het berekenen van het debiet bij een stuw waar het water overheen loopt, 
gelden in principe dezelfde formules als voor het berekenen van het debiet van 
een waterrad.  
Echter om praktische redenen is er van afgeweken. (zie toelichting hieronder) 

  Gebruik wordt gemaakt van één waarde h die gemeten wordt boven de stuw. 
Als correctiefactor µ wordt de waarde 0,99 gebruikt omdat de opening boven de 
stuw geen bovenkant heeft waardoor de remmende werking geringer is. 
In het algemeen zullen er geen verstoringen boven de stuw zijn. Maar in de 
breedte kunnen verstoringen zitten zoals balken voor ondersteuningen van een 
brug. We moeten dan alle ongestoorde openingen bij elkaar optellen om aan de 
totale ongestoorde breedte te komen.  
 

  

 
  Hier volgt – voor geïnteresseerden - een voorbeeld van een berekening. 

Stel: de waterhoogte h= 0,15 m en de (ongestoorde) breedte b=2,40 m. 
   
  De stroomsnelheid is dan:  

V = 0,99  2 x 9,81 x 0,15 = 0,99 x 1,755 = 1,6984 m/sec. 
   
  Het waterdebiet Q is dan: stroomsnelheid V x oppervlak doorstroomopening. 

Q = 1,6984 x 2,40 x 0,15 = 0,611 m3/sec. Afgerond: 37 m3/minuut 
   
  Uit deze berekening blijkt, dat in bovengenoemde situatie het waterrad een 

debiet heeft van 52 m3 per minuut terwijl de waterloop een debiet heeft van 37 
m3 per minuut. Daar het debiet van de waterloop kleiner is, is een stuwvijver 
noodzakelijk! 
 

  Toelichting:  
Voor het berekenen van het debiet van een waterloop moeten we in principe 
gebruik maken van 2 hoogtes t.w. h1 en h2 
Een probleem voor het vaststellen van h1 is dat over enige afstand 
stroomopwaarts van de stuw het verhang sterker is en daarmee ook de 
stroomsnelheid. 
De hoogte h1 moet om die reden ruim voor de stuw worden vastgesteld. Hiertoe 
meten we de waterhoogte van bodem tot oppervlak. Hiervan trekken we 
vervolgens de stuwhoogte af. Resultaat is h de theoretische waterhoogte boven 
de stuw zonder aflopen wateroppervlak. Vervolgens nemen we hiervan de helft 
om aan de waarde h1 te berekenen. 
 
Problemen bij deze aanpak zijn: 
- De bodem moet zuiver horizontaal lopen tussen meetpunt en stuw. 
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  - De meting moet in het midden van de stroom plaats vinden. Dus vaak slecht 

bereikbaar. 
Keuze voor de waarde van de kolom h2 berust op: 
- Het feit dat de waterkolommen in het algemeen klein zijn. 
- De kolom boven de stuw kleiner is door het sterke verval. Hierdoor zal het 
verschil met de halve waarde h gering zijn. 
 
Daarbij komt dat klimatologische invloeden, zoals langdurige regenval of droge 
periodes, grote veranderingen in het debiet van de waterloop tot gevolg 
hebben. De calculatie van het debiet is dus een momentopname. 

 
  9.3.7 Onderwater 
   
 

onderwater 
 

 Met behulp van de sluizen in de stuw bij de molen kan het peil van het boven- 
en het onderwater worden geregeld. Het onderwater is het deel achter de 
molen en wordt bij veel molens gekenmerkt door de molenkolk. Als een molen 
last heeft van onderwater dan staat het water in de ark hoger dan de onderkant 
van de schoepen. 
Dit kan verschillende oorzaken hebben: 
1. een te gering verhang waardoor het water te langzaam wegvloeit. 
2. het stuwen bij een benedenstrooms gelegen molen waardoor het water 

achter de molen onvoldoende weg kan vloeien. Om dit op te lossen zullen 
er afspraken moeten worden gemaakt over het stuwen bij de lager gelegen 
molen. 

3. verzanding/vervuiling van de molenkolk. Dit is op te lossen door 
schoonmaken en uitbaggeren. Houd hierbij rekening met het jaargetij i.v.m. 
overwinteren door kikkers en dergelijke in de baggerlaag. Doe het gefaseerd 
zodat waterbeestjes een heenkomen kunnen vinden 

4. door de sluizen geheel of gedeeltelijk neer te laten, stuwt het water zich 
boven de molen op. Dit kan mogelijk leiden tot (gedeeltelijke) overstroming 
van de oevers van de beek of vijver en stijgen van het onderwater. 

5. de peilen die het waterschap heeft vastgelegd. 
Dit speelt bijvoorbeeld bij de molen van Singraven omdat het peil van de 
molenkolk in 1990 met 30 cm is verhoogd. Na ongeveer één uur malen is er 
sprake van onderwater. 

6. overvloedige regenval, waardoor het beekwater onvoldoende kan 
wegstromen of afgevoerd worden. 
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  9.4 SLUIZEN OF SCHUTTEN 
   
   

sluizen, schutten 
stuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stuw, gebint, sluiswerk 
verdeelwerk 

 
 

 Sluizen – regionaal ook schutten genoemd – zijn meestal houten schuiven, 
aangebracht in een stuw. De stuw is een constructie in een beek om het 
waterpeil te verhogen en zo verval te krijgen.  
Belanghebbenden voor een goed functioneren van de sluizen is de molenaar, 
maar ook de stroomopwaarts en -afwaarts gelegen landeigenaren. En als 
meerdere molens aan die beek liggen hebben ook die belang bij een goed 
functioneren van de sluizen. Hiermee kan in de hele beek een goede 
waterhuishouding worden gegarandeerd. 
Zijn de sluizen in slechte staat dan kan, bij een plotselinge breuk, de 
waterhuishouding volledig ontregeld raken. Stroomafwaarts heb je kans op 
overstromingen en wateroverlast. Stroomopwaarts bestaat de kans op een 
ernstig watergebrek met schadelijke gevolgen voor de oevers en de visstand. 
De stuw (gebint, sluiswerk, verdeelwerk) behoort niet tot de molen maar valt 
onder verantwoordelijkheid van een waterschap. 
Elke molenaar moet de sluizen kunnen bedienen. Daarom beschrijven we kort 
hoe de stuw in principe is opgebouwd. In de praktijk zien we overigens vele 
uitvoeringen. 

   
  

 

Fig. 9.4.1.1 
Houten vleugels achter de stuw. 
Achter de maalsluizen zijn deze 
voorzien van planken. 
 

De Stenen Tafel – Borculo 
   
  9.4.1 De stuw 
   
 
 

hoofdbalk, slagdorpel 
slagdrempel 

 
sluisstijl, schutstijl, schutpost 

 
schutbalk, sluisbalk 

 
ark 

 

 Een stuw is dwars in de beek of de molentak gebouwd. In het eenvoudigste 
geval werd een rij palen in de bodem geheid en daarop werd een zware 
grondbalk gelegd, de benedenste hoofdbalk (slagdorpel, slagdrempel). Was het 
mogelijk in de droge beekbedding te werken dan werd ook wel een gemetselde 
muur aangebracht waarop de benedenste hoofdbalk werd bevestigd. 
Verticaal hierop werden een aantal sluisstijlen (schutstijlen of –posten) 
bevestigd die aan de bovenkant met elkaar verbonden werden door de bovenste 
hoofdbalk (schutbalk, sluisbalk). De hoofdbalken en de buitenste sluisstijlen 
werden bevestigd in de beide oevers. 
Dit gehele raamwerk wordt van oudsher wel aangeduid als de ark. De naam ‘ark’ 
wordt ook wel gebruikt voor alléén de watergeleider achter een maalsluis. 
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  9.4 SLUIZEN OF SCHUTTEN 
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stuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stuw, gebint, sluiswerk 
verdeelwerk 
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Fig. 9.4.1.1 
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werden bevestigd in de beide oevers. 
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vleugels 
 
 
 
 
 

arkmuur 

 Ter versteviging werden bovenstrooms en /of benedenstrooms z.g. vleugels 
aangebracht die verbonden werden met de sluisstijlen of de hoofdbalk. Een 
vleugel achter een maalsluis werd aan de zijkanten dichtgemaakt met planken. 
De vleugels dienden ook om het buitenlager van de molenas op te bevestigen. 
Houten vleugels komen we lang niet bij alle molens tegen. We zien bij veel 
molens benedenstrooms van de stuw een of meerdere gemetselde of betonnen 
arkmuren waarop de molenas is gelagerd. 

   
  

 

Fig. 9.4.1.2 
Een gemetselde arkmuur 
In de betonnen ark een trede. 
Rechts de  voormalige 
Hofkensmolen. 
 

Leeuwenmolen – Maastricht 
   

uitspoeling 
 
 
 
 

stortbed, woelbak, vloedbeun 
 
 

maalsluis 
lossluis 

 Om uitspoeling van de grond vóór de stuw te voorkomen werd aanvankelijk een 
z.g. kist gemaakt, waarin leem werd gestort en vastgestampt. Later werd – voor 
en/of achter de stuw – een houten of betonnen vloer aangebracht. 
In een betonnen vloer werd soms ter plaatse van het waterrad een holle vorm 
gemaakt waarin de schoepen draaien: dit beperkte waterverlies. 
Het lagere deel achter de stuw is het stortbed (woelbak, vloedbeun) 
Hier loopt de betonnen vloer iets hellend af, soms trapsgewijs om het 
wegvloeien van het water achter het rad te bespoedigen. 
In een stuw zitten per waterrad of de turbine een maalsluis en daarnaast één of 
meerdere lossluizen (stroomschutten). 
Stroomopwaarts werd over de vleugels de molenbrug gelegd. 
 

 
bovenstuw, bovensluis 

stuwschut 
watergoot, kanjel 

overstort, overloop 

 Bij molens met een molenvijver bevindt zich boven de molen een verdeelwerk 
(bovenstuw) met een bovensluis (stuwschut) waarmee de molenvijver gevuld 
kan worden. Bij de molen is een maalschuif waarmee het water vanuit de vijver 
op de watergoot (kanjel) kan worden geleid.  
In de molenvijver is een overstort of overloop naar de beek om overstromen van 
de vijver te voorkomen. 
Molens die aan een afslagtak (molentak) van een beek liggen hebben 
bovenstrooms een tweede verdeelwerk om het water te verdelen tussen de 
molentak en de beek. 

   
  9.4.2 De bediening 
   
  Bediening van de sluizen gebeurt op verschillende manieren. Vanwege het 

gewicht van de sluizen en de druk van het opgestuwde water op de sluizen is 
handkracht doorgaans onvoldoende. 
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Fig. 9.4.2.1 
Een wrikhout om de sluis te 
openen Het slaghout dient als 
kantelpunt. 

 
 

wrikhout 
slaghout, traphout 

 9.4.2.a Een wrik- en slaghout. 
 
Het wrikhout wordt gebruikt als een hefboom om de sluis mee omhoog te 
trekken. Het slaghout (soms ook: traphout) wordt hierbij gebruikt als 
scharnierpunt. Tevens wordt het slaghout gebruikt om de sluis dicht te slaan. 

   
  

 

Fig. 9.4.2.2 
Een haal. 

   
Haal 

 
 
 
 
 

bodemluik, klep 

 9.4.2.b Een haal 
 
Dit is een houten hefboom die in de molen kan worden bediend, bijv. met een 
takelblok en touwen. De hefboom is vergelijkbaar met een wipstok bij een 
windmolen. Tussen de hefboom en de maalsluis zit een houten boom om de 
sluis ook dicht te kunnen drukken. 
Een haal wordt ook toegepast om bij een bovenslagrad het bodemluik (klep) in 
de goot te bedienen. 
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Fig. 9.4.2.3 
Bediening van een haal in de 
molen. 

   
  9.4.2.c Een haspelwindwerk 
   
  

 

Fig. 9.4.2.4 
De sluis wordt met een haspel of 
windkoppel bediend. 

   
  9.4.2.d Elektrische bediening 
   
  

 
Fig. 9.4.2.5 
De sluis wordt elektrisch bediend. 
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  Sluizen worden soms elektrisch bediend, ook de sluizen in een bovenstrooms 
verdeelwerk. Dat geldt soms ook voor een sluis in een vistrap.  
Elektrisch bediende stuwen worden vaak bediend vanuit een centrale 
controlekamer van het waterschap maar ook door middel van sensoren (bijv. 
Elisabethsmolen). Soms echter kan een dergelijk stuw vanuit het 
molenaarsverblijf bediend worden, zoals bij de Oldemeule. 

   
  9.4.2.e Een draaispindel 
   
   

Fig. 9.4.2.6 
De sluis wordt geopend en 
gesloten met een draaispindel.  

   
  9.4.2.f Een tandheugel 
   

slinger, zwengel  Zowel een handwiel als een slinger kan worden gebruikt. Een slinger (zwengel) 
kan mee naar binnen genomen worden om ongewenst gebruik te voorkomen. 

   
  

 
Fig. 9.4.2.7 
Bediening met een tandheugel 
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Fig. 9.4.2.7 
Bediening met een tandheugel 
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  4.4.2.g Een hefboom 
   
  

 

Fig. 9.4.2.8 
Bediening met een hefboom. 

   
  4.4.2.h Handbediening 
   

  

 

Fig. 9.4.2.9 
Handbediening. 

   
  

 

Fig. 9.4.2.10 
Handbediening of met behulp 
van een wrikhoutje. 
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  9.4.3 Omgaan met sluizen 
   
  Het belang van goed functionerende stuwen en sluizen is verstrekkender dan 

alleen voor de molen: er zijn vele belanghebbenden. 
We noemen: 
- De molenaar, om over voldoende water te kunnen beschikken. 
- Molenaars van twee achter elkaar gelegen molens kunnen de werking van 
elkaars molens beïnvloeden. De molenaar van de bovenste molen kan het water 
ophouden, zodat de lager gelegen molen minder water krijgt toegevoerd. De 
molenaar van de onderste molen kan het water zo hoog opstuwen dat het rad 
van de bovenste molen last krijgt van onderwater en door de tegendruk hiervan 
aanzienlijk aan vermogen verliest. 
- Omwonenden stroomopwaarts. Sommige molens hadden een verbod om van 
15 maart tot 15 oktober het water op te stuwen. De hoger gelegen 
oevergronden kregen daardoor de gelegenheid droog te vallen, waardoor 
groenvoer voor het vee en andere gewassen konden worden geteeld. Deze 
molens worden daarom ook wel 'wintermolens' genoemd. 
- Omwonenden stroomafwaarts. Door stuwen kan er te weinig water zijn 
waardoor de landerijen verdrogen. 
- Ook de waterschappen hebben belang bij goed functionerende sluizen. 
Niet goed functioneren van de sluizen dient zo spoedig mogelijk gemeld te 
worden aan het waterschap. 
 
Tegenwoordig wordt steeds meer beseft welke grote rol tegen verdroging 
watermolens speelden in het landschap. Door het vele stuwen werd het water in 
een gebied langer vastgehouden en dat had een gunstige invloed op het peil van 
het bodemwater.(zie 9.6) 

   
  9.4.4 Onderspoeling 
   

onderspoeling 
 
 

kwelwater 
 
 

 Onderspoeling wil zeggen dat de grond onder de ark en de fundamenten van het 
molengebouw weggespoeld wordt. 
Dit kan worden veroorzaakt door: 
- Kwelwater dat onder de stuw doorstroomt. 
- De schurende werking van het neerstortende water bij opgetrokken sluizen. 
- Het gebruik van houten palen als fundering i.p.v. hechte natuurstenen. Als het 
waterpeil zakt en de houten palen boven water komen gaan deze rotten 
- De kwaliteit van het onderhoud. Ook een goed gebouwde of gerestaureerde 
molen die slecht wordt onderhouden zal al snel schade oplopen. 
- Verkeerd uitbaggeren van de waterlopen. 
- De permanente druk van het water 
- Dieren zoals waterratten. 
- Door het langdurig hoog staan van het onderwater verzadigt het grondlichaam 
onder de molen met water, door plotselinge waterstandsverlaging zakt het 
grondlichaam onderuit. Door het huidige peilbeheer van de waterschappen 
komt dit echter niet vaak meer voor. 

 
Onderspoeling door kwelwater kan worden tegengegaan met behulp van 
kwelwaterschermen. Deze worden langs de molen in de grond geplaatst. 
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  9.5 DE WATERMOLENBIOTOOP 
   
   
  Hieronder verstaan we de omgeving van de watermolen met wat daarin leeft en 

de processen die zich daarin afspelen. Voor de molenaar is van belang te weten 
hoe het werken met de watermolen en wat er gebeurt in die omgeving elkaar 
kunnen beïnvloeden. 

   
  9.5.a Vuil 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spar 
 
 
 
 
 

sluisrooster, krooshek 
 
 
 

plukhaak, mesthaak 
 
 
 
 

spuisluis 
 
 

 Van groot belang is het dat zowel stroomopwaarts als –afwaarts de waterlopen 
schoon worden gehouden van takken, blad, vuil en dode dieren. Dit om een 
goede aan- en afvoer van het water te verzekeren. 
Immers bij een plotselinge blokkering van het waterrad door grof vuil kunnen 
kammen en staven van het gangwerk worden vernield en de koning of de 
wateras worden ontzet. 
Daarnaast kunnen takken en in het water gegooid afval schade aan de 
waterraderen veroorzaken. 
Om grote drijvende voorwerpen, zoals boomstammen en zware takken tegen te 
houden is vaak voor de molen een drijvende barrière van boomstammen 
aangebracht. Ook worden wel rechtopstaande sparren (palen) in de beekbodem 
geplaatst. Het nadeel van drijvende balken is dat hout zich kan volzuigen met 
water waardoor het niet meer drijft. 
Vaak ook is één van de stroomschutten iets verlaagd, waardoor bij stuwen het 
vuil er overheen kan wegspoelen. 
Om het instromen van waterverontreinigingen te vermijden wordt voor de 
maalsluis een ijzeren of houten sluisrooster (‘krooshek’) aangebracht met zo 
dicht mogelijk naast elkaar geplaatste spijlen of sparren. Vooral turbines stellen 
hoge eisen aan schoon water dus een fijner sluisrooster. 
Drijvende en zwevende voorwerpen worden hierdoor tegengehouden. Met een 
pluk- of mesthaak moet het tegengehouden vuil regelmatig worden verwijderd 
om te vermijden dat het rooster onder de waterdruk bezwijkt. Ook zal als gevolg 
van opgehoopt vuil de waterdoorvoer verminderen waardoor het rad te weinig 
water krijgt. 
Als het sluisrooster niet bereikbaar is omdat het bijvoorbeeld onder een brugdek 
zit staat dit meestal onder een hoek met de sluis en zit ernaast een spuisluis. 
Door die te openen wordt het verzamelde vuil door het stromende water 
afgevoerd. 

   
  9.5.b Langdurige regenval 
   
  Bij langdurige regenval kan het nodig zijn dat de molenaar de lossluis moet 

openen om het te veel aan water te lozen. Dit voor zover er geen elektrisch door 
het waterschap bediende sluis in een omleidingskanaal zit. 
Hierbij moet de molenaar letten op: 
- extra vuil om verstopping te voorkomen. 
- onderspoeling. 

   
  9.5.c Hoeveelheid neerslag 
   
  Dit kan uiteraard gemeten worden met een regenmeter. Echter belangrijker is 

de hoeveelheid neerslag stroomopwaarts. Immers de plaatselijk gevallen 
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  neerslag is inmiddels waarschijnlijk al weggevloeid maar de verder 
stroomopwaarts gevallen neerslag komt er aan. 
Voor Nederland kan men de dagelijkse neerslag van 167 stations vinden op: de 
website van het KNMI 

   
  9.5.d Splitsing schoon/vuil water 
   
  Er zijn molens die voor de productie schoon water nodig hebben, zoals 

papiermolens. 
Als deze aan dezelfde beek/spreng liggen wordt een schot in het midden van de 
beek/spreng geplaatst. Hierbij wordt door de bovenste molen het vervuilde 
water (vaak door kleurstoffen) aan de ene kant van het schot geloosd terwijl het 
schone water aan de andere kant stroomt. 
Bij de onderste molen wordt dan het rad aangedreven door het vervuilde water 
terwijl voor de productie het schone water wordt gebruikt. 
 

  

 

Fig. 9.5.1 
Scheiding van schoon en vuil 
water. 
   
  9.5.e Vorst 
   

 
 
 
 
 

ijsbeitel 
 

 Waterraderen zitten vaak aan de onderzijde aan de ark vastgevroren als gevolg 
van lekwater van de maalsluis. Ook kunnen de sluizen zelf vastgevroren zijn. 
De noodzaak om productie te maken komt tegenwoordig nauwelijks meer 
voor. Het is dan ook veiliger om op dooi te wachten. 
Mocht het toch nodig zijn dan kan men: 
- bij houten raderen met een ijsbeitel en warm water proberen het rad los te 
maken. 
- bij ijzeren raderen met een gasbrander trachtten het rad los te krijgen, 
- als de maalsluis nog beweegbaar is kan een beetje stromend water al 
voldoende zijn om de rest te laten ontdooien. 
 
Hierbij moet men opletten dat het rad niet gaat draaien voordat al het ijs 
ervan verwijderd is. 
Bij veel ijs aan schoepen en velg is draaien uit veiligheidsoogpunt uit den boze. 
Verder moeten de molenaars oppassen voor bevriezen van hun kleding en 
uitglijden tijdens de werkzaamheden. Uit veiligheidsoverwegingen moet men 
altijd met twee personen werken. (zie 10 Veiligheid). 
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  9.5.f IJsbrekers 
   
  Om te voorkomen dat ijsschotsen in het rad komen zijn voor de stuw vaak 

ijsbrekers geplaatst. Deze liggen in de stroomrichting voor de maalsluis, als het 
goed is met de kop onder water. 
Hierdoor zal als gevolg van het stromen van het water het ijs tegen de ijsbreker 
omhoog geschoven worden en breken. 

   
  

 

Fig. 9.5.2 
IJsbreker 
 

Wassermühle – Lage (D) 
   
  9.5.g Molenvijver/Wijer 
   
  Bij het malen dient men er rekening mee te houden dat de molenvijver of -wijer 

niet te ver wordt afgemalen. 
Daalt het water in de vijver te ver dan kunnen de oevers beschadigd raken door 
verdroging van planten en kan vissterfte optreden door zuurstofgebrek. Dit te 
ver afmalen wordt ook wel voorkomen door een vaste stuw in de doorvoer van 
de molenvijver naar de sluizen. De bovenkant van deze stuw is dan gelijk aan het 
minimum peil voor de molenvijver. 

   
  9.5.h Vistrap/vispassage 
   
  Vissen trekken van nature door beken en rivieren. Dit doen ze om zich in de 

bovenloop voort te planten en om voedsel te vinden. 
Een stuw blokkeert echter deze doorgang. Door het aanleggen van één of 
meerdere vistrappen, ook wel vispassages genoemd, kunnen vissen een stuw 
passeren. 

  Hierin worden schotten, van natuurlijke materialen of van beton of andere 
obstakels geplaatst. Daarmee wordt de lengte van de trap kunstmatig vergroot 
en de stroomsnelheid verlaagd. De hierdoor ontstane ‘treden’ tussen de 
schotten hebben een verschil in waterhoogte van ca. 8 cm. tussen het begin en 
eind van de tree. 
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Fig. 9.5.3 
Tweede vistrap bij de 
Oostendorper Watermolen. 
   
  Het aantal treden en/of trappen is dus afhankelijk van het hoogteverschil van 

het water aan weerszijden van de stuw. 
Vissen zwemmen intuïtief tegen de stroom in. Daarom worden de vissen naar de 
vistrap gelokt met behulp van een stroming. Door te zorgen dat de stroming 
vanuit de vispassage sterker is dan de stroming vanaf de stuw worden de vissen 
naar de vistrap gelokt. 
Nadeel hierbij is dat het debiet van de beek voor een (groot) deel gebruikt wordt 
door de vistrap; de molen heeft hierdoor minder water en dus minder kracht. 
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  9.6 WATERMOLENLANDSCHAP EN STUWSCHADUW * 
   
    

 
 
 
 

watermolenlandschap 
 

 Watermolens zijn van veel grotere betekenis geweest voor de beekdalen in 
Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg dan altijd werd gedacht. 
Niet alleen de molen als object is daarmee als erfgoed van bijzondere waarde, 
ook de naaste omgeving hoort daar nadrukkelijk bij. Hiervoor bestaat de term 
‘watermolenlandschap’ dat zowel erfgoed, water, maar ook landschap en natuur 
in zich verenigt. 

   
  9.6.1 Watermolenlandschap 
   

 
 
 
 
 
 

stuwschaduw 

 Een watermolenlandschap is een landschappelijk samenhangend, vaak 
cultuurhistorisch waardevol gebied bestaande uit de watermolen, bijbehorende 
stuwen, de bijgebouwen evenals de opgestuwde beek en andere watergangen, 
evenals eeuwenoude wegen- en nederzettingspatronen die bij de molen horen, 
maar ook het door de opgestuwde beek direct dan wel indirect beïnvloede 
gebied in het beekdal bovenstrooms van de molen, aangeduid als de 
stuwschaduw of de hydrologische invloedssfeer. 

   
  9.6.2 Molenbiotoop 
   
  De molenbiotoop omvat al het gebouwde water- en bedrijfsgebonden erfgoed 

zoals de hoofd- en bijgebouwen van de molen en stuwwerken, maar ook de 
molenbeek, afslagtakken en eventueel aanwezige stuwvijvers of vloeiweiden. 
Echter, ook bepaalde vormen van landgebruik (boomgaarden, weilanden) en 
infrastructuur (beekovergangen, toegangswegen) die duidelijk zijn gekoppeld 
aan de molen worden hiertoe gerekend. Het zijn vooral deze landschappelijke 
elementen en vormen van grondgebruik die ook buiten de hydrologische 
invloedsfeer van de molen kunnen liggen. 
Die biotoop maakt dus deel uit van het watermolenlandschap. Dat laatste is 
echter vaak een ruimer begrensd gebied omdat het ook het gebied van de 
stuwschaduw omvat. Zeker in gebieden met relatief weinig reliëfverschillen kan 
de omvang van het watermolenlandschap oplopen tot tientallen hectaren. 
De omvang hangt dus af van de geomorfologische kenmerken van het landschap 
waarin de molen is gelegen, maar ook met de opstuwing bij de molen. 
(geomorfologie is de wetenschap die de vormen van het landschap en de 
processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, 
bestudeert) 
 

  De stuwschaduw heeft betrekking op de hydrologische invloed die de molen met 
zijn stuwen uitoefent op het oppervlaktewater- en grondwatersysteem. De 
invloed op het beekpeil is zonder meer zichtbaar. Het verhoogde beekpeil werkt 
in aangrenzende oeverlanden (dalvlakte) echter ook door in een verhoging van 
de grondwaterstanden daar. Dat is gewoonlijk veel minder opvallend, maar wel 
zeer relevant voor het grondgebruik.  

   
  9.6.3 Stuwschaduw 
   
  Om de stuwschaduw te kunnen bepalen moet allereerst de mate van de 

opstuwing op het beektraject bovenstrooms van de molenstuw worden bepaald, 
ook wel aangeduid als stuwkromme. Hiervoor moet om te beginnen de 
opstuwing bij de molen bekend zijn (verschil tussen onder- en bovenwaterpeil). 
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  Verder zijn dan het verhang van de beekbedding, de gemiddelde afvoer en de 

zogenaamde ruwheid van de beek van belang. Hiervan is het verhang van de 
beek het meest bepalend. In een heuvellandschap dooft het opstuwende effect 
van een molen stroomopwaarts nu eenmaal sneller uit dan in het vlakkere 
laagland (zo stonden de molens op de Dommel bij Eindhoven verder uit elkaar 
dan de molens op de Jeker in Maastricht).  
 

  Voor het bepalen van het verhang wordt hierbij uitgegaan van de hoogteligging 
van de beekbodem ver bovenstrooms van de molenstuw en een 
beekbodemhoogte op enige afstand benedenstrooms van de molen.  
Om het punt te bepalen tot waar de opstuwende werking van de molen onder 
gemiddelde afvoeromstandigheden merkbaar is, moet ook het verloop van het 
waterpeil in de beek in een niet gestuwde toestand worden berekend.  
Het nulpunt is dan het punt bovenstrooms van de molenstuw waar beide 
berekende lijnen samenkomen. Let wel, de getoonde mate van opstuwing in de 
grafiek zegt niets over de feitelijke waterdiepte achter de stuw. Die kan minder 
zijn als gevolg van (eeuwenlange) aanzanding en opvulling van de beek en het 
beekdal. 
 

  Er is echter nog één aspect dat medebepalend is voor de positie van dat nulpunt 
en wel de ruwheid van de betreffende beek. Die ruwheid is een afspiegeling van 
de aard van de beek. Sommige beken zijn gekanaliseerd met een uniforme 
bedding en oevers. Andere hebben een veel wilder karakter.  
De grilligheid van de oevers, de aanwezigheid van bochten en aanzandingen, 
maar ook begroeiing of zelfs boomstammen in de beek zijn van invloed op de 
doorvoer van water in de bedding. Hoe grilliger de beek, des te meer weerstand 
(ruwheid) het beekwater ondervindt en dat zorgt er uiteindelijk voor dat het 
effect van de opstuwing verder bovenstrooms doorwerkt. 
 

  De laatste stap is het daadwerkelijk begrenzen van de stuwschaduw op basis van 
het eerder berekende verloop van de stuwkromme tot aan het nulpunt. Deze 
waterstand wordt gerelateerd aan de maaiveldhoogteligging in het beekdal, 
waarna de drooglegging kan worden bepaald. Met deze drooglegging wordt hier 
bedoeld een waterstand onder het maaiveld in de oeverlanden, vaak weiden of 
bossen die overeenkomt met de (verhoogde) waterstand in de beek.  
In de praktijk staat het grondwater in deze aangrenzende zone vaak wat hoger 
doordat er vrijwel altijd sprake is van een zekere opbolling van het grondwater 
(er kunnen ronduit moerassige condities voorkomen).  
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  Verder zijn dan het verhang van de beekbedding, de gemiddelde afvoer en de 

zogenaamde ruwheid van de beek van belang. Hiervan is het verhang van de 
beek het meest bepalend. In een heuvellandschap dooft het opstuwende effect 
van een molen stroomopwaarts nu eenmaal sneller uit dan in het vlakkere 
laagland (zo stonden de molens op de Dommel bij Eindhoven verder uit elkaar 
dan de molens op de Jeker in Maastricht).  
 

  Voor het bepalen van het verhang wordt hierbij uitgegaan van de hoogteligging 
van de beekbodem ver bovenstrooms van de molenstuw en een 
beekbodemhoogte op enige afstand benedenstrooms van de molen.  
Om het punt te bepalen tot waar de opstuwende werking van de molen onder 
gemiddelde afvoeromstandigheden merkbaar is, moet ook het verloop van het 
waterpeil in de beek in een niet gestuwde toestand worden berekend.  
Het nulpunt is dan het punt bovenstrooms van de molenstuw waar beide 
berekende lijnen samenkomen. Let wel, de getoonde mate van opstuwing in de 
grafiek zegt niets over de feitelijke waterdiepte achter de stuw. Die kan minder 
zijn als gevolg van (eeuwenlange) aanzanding en opvulling van de beek en het 
beekdal. 
 

  Er is echter nog één aspect dat medebepalend is voor de positie van dat nulpunt 
en wel de ruwheid van de betreffende beek. Die ruwheid is een afspiegeling van 
de aard van de beek. Sommige beken zijn gekanaliseerd met een uniforme 
bedding en oevers. Andere hebben een veel wilder karakter.  
De grilligheid van de oevers, de aanwezigheid van bochten en aanzandingen, 
maar ook begroeiing of zelfs boomstammen in de beek zijn van invloed op de 
doorvoer van water in de bedding. Hoe grilliger de beek, des te meer weerstand 
(ruwheid) het beekwater ondervindt en dat zorgt er uiteindelijk voor dat het 
effect van de opstuwing verder bovenstrooms doorwerkt. 
 

  De laatste stap is het daadwerkelijk begrenzen van de stuwschaduw op basis van 
het eerder berekende verloop van de stuwkromme tot aan het nulpunt. Deze 
waterstand wordt gerelateerd aan de maaiveldhoogteligging in het beekdal, 
waarna de drooglegging kan worden bepaald. Met deze drooglegging wordt hier 
bedoeld een waterstand onder het maaiveld in de oeverlanden, vaak weiden of 
bossen die overeenkomt met de (verhoogde) waterstand in de beek.  
In de praktijk staat het grondwater in deze aangrenzende zone vaak wat hoger 
doordat er vrijwel altijd sprake is van een zekere opbolling van het grondwater 
(er kunnen ronduit moerassige condities voorkomen).  

 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 9 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 28 

  Echter, de hoogte van die meer of minder verhoogde opbolling wordt mede 
bepaald door het verhoogde beekpeil, maar dat effect op de waterstand neemt 
stroomopwaarts dus geleidelijk af. 
 

  Voor het bepalen van de omvang van de stuwschaduw is standaard een 
drooglegging gehanteerd van maximaal 1,5 meter onder maaiveld. De keuze 
hiervan is pragmatisch en ingegeven door het feit dat in verreweg de meeste 
beekdalen lemige, kleiige en/of venige bodems aanwezig zijn. Die hebben het 
vermogen tot een substantiële nalevering van grondwater vanuit de ondergrond 
naar het maaiveld. 
Wanneer de drooglegging groter is dan 1,5 meter onder maaiveld, wordt het 
grondwater geacht dusdanig diep onder het maaiveld te staan dat dit geen 
noemenswaardig effect meer uitoefent op de oeverlanden. Daarmee is de 
invloed van een verhoogde grondwaterstand op de standplaatscondities en 
daarmee het grondgebruik verwaarloosbaar. 
 

  Omdat de stuwhoogte zo belangrijk is voor het vaststellen van de stuwschaduw, 
moet voor de bepaling van het watermolenlandschap bij voorkeur worden 
uitgegaan van historische molenpeilen. Alleen dan komt het historische 
watermolenlandschap goed in beeld en kan het ook dienen als een 
referentiesituatie voor ruimtelijke planvorming. 
 
De hiervoor geschetste uitwerking van het watermolenlandschap is vooral 
afgestemd op middenslag- en onderslagmolens. Voor bovenslagmolens die op 
de bovenloop van een beek liggen en werken met opgeleide beken en/of 
voorraadvijvers (wijers) verschilt de uitwerking op onderdelen. Vaak is de 
stuwschaduw hier als gevolg van het sterker hellende terrein minder groot dan 
in het laagland. Daar staat tegenover dat de molenbiotoop aanzienlijk groter kan 
zijn, bijvoorbeeld in het geval van de aanwezigheid van sprengen.  
 
Daarnaast geldt voor bovenslagmolens die volledig afhankelijk zijn van 
wateraanvoer uit molenvijvers dat het minimale debiet moet worden 
gedefinieerd als de hoeveelheid water die nodig is om de molenvijver(s) in de 
nachtelijke uren weer bij te vullen. Het debiet dat daarvoor nodig is moet 
worden veiliggesteld. Aan de hand van dat (gemiddelde) debiet kan dan ook de 
globale omvang van het daarvoor benodigde infiltratiegebied worden berekend 
en op kaart worden afgebakend. Het infiltratiegebied is het gebied waar de 
benodigde hoeveelheid regenwater in de grond wegzakt ter aanvulling van het 
grondwater dat afstroomt naar de betreffende beek. 
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  9.6.4 Voorbeelden van watermolenlandschappen bij verschillende beken 
   
  

 
 
Fig. 9.6.4.1 
Het watermolenlandschap (paars) van de St. Ursula- of Leudalmolen op de Leubeek bij Nunhem. Het reliëfrijke beekdal 
geeft een smal watermolenlandschap. De stuwschaduw loopt tot de molen stroomopwaarts (de Elisabethsmolen). 
In de watermolenbiotoop (groen) worden de uitsteeksels gevormd door de toegangswegen die tot de molen horen of 
hoorden. 
   
  

 
   
Fig. 9.6.4.2 
Het watermolenlandschap van de Opwettense Molen en de bovenstrooms gelegen Collse Molen op laaglandbeek De Kleine 
Dommel bij Eindhoven. Duidelijk is te zien dat de watermolenlandschappen veel breder uitwaaieren door het vlakke 
landschap. Recht lopende grenzen en scherpe hoeken wijzen op opgehoogde terreinen! 
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Fig. 9.6.4.3 
Het watermolenlandschap van de Bovenste Plasmolen op de Molenbeek bij Mook, gelegen op de Sint Jansberg. Hier is 
sprake van sprengbeken en voorraadvijvers. 
   
  9.6.5 Voorbeeld van veranderend landschap door het verdwijnen van 

molens en hun stuwen 
   
  Op de Jeker in Maastricht staan nog enkele molens maar er hebben er wel 8 

gestaan met bij elkaar 10 raderen. Door het verdwijnen van de molens en vooral 
hun stuwen wordt het water van de Jeker niet meer vastgehouden in het 
landschap en stroomt het snel de Maas in.  
Bijgaande kaartjes (fig. 9.6.5.1) geven de verdroging van het landschap weer, 
waarbij de kleuren de grondwaterstand aangeven; van meer dan 5 meter onder 
het maaiveld (zeer droog) tot lichtblauw, waarbij het grondwater aan maaiveld 
staat (zeer nat). 

   

 
Fig. 9.6.5.1   

a) 1850-1900 b) ca. 1970 c) ca. 1995 
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Fig. 9.6.5.1.a 
Legenda bij Fig. 9.6.5.1 
   
 
 
* Deze paragraaf 9.6 behoort niet tot de examenstof 
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  10.1 INLEIDING 
   
   
  Bij een watermolen werkt men met opstuwend of vrij afstromend water en met 

grote, buiten de molen draaiende raderen of geheel ingebouwde turbine-
installaties. 
Weliswaar zijn deze raderen in het algemeen geplaatst achter de 
stuwbrughekken maar deze hekken worden vaak als klimrek gebruikt met als 
extra attractie het door de stuw donderende water. 
Vooral kinderen klimmen er graag op of worden door hun begeleiders op de 
hekken gezet om alles goed te kunnen zien. Dit is echter levensgevaarlijk, vooral 
als het wordt gedaan tijdens hoogtijdagen met veel belangstellenden rond de 
molen. Wijs in voorkomende gevallen de begeleiders hierop. 
 

  Helaas horen we nog te vaak van ongevallen op molens. En dat zijn dan de zware 
ongevallen of branden. Soms zelfs met dodelijke afloop. 
Zoals in het recente verleden toen een molenaar, nota bene bij het aanbrengen 
van veiligheidsvoorzieningen voor de instroom van de waterraderen te water 
raakte en voor het waterrad terecht kwam.  
 

  Sportvissers gaan soms zover dat ze op de vleugels naast de raderen gaan staan 
om een visje uit het stromende water te verschalken. Dit is nu niet bepaald een 
toonbeeld van verstandig handelen; men stapt even achteruit en de vispartij is 
op zijn minst voor die dag voorbij. 
Eigenlijk dient het gehele waterwerk verboden gebied te zijn voor derden en dit 
zeker als de molen in bedrijf is. Dit geldt uiteraard niet voor het brugdek tussen 
de hekken als dit – zoals in bijna alle gevallen – behoort bij de openbare weg. 
 

  Ook al is een molen niet in bedrijf, toch kan deze enige gevaren voor de 
molenaar en bezoekers opleveren. Men moet er rekening mee houden dat over 
het algemeen de molens oude tot zeer oude bouwwerken zijn. Gelukkig verkeren 
wij in ons land in de positie dat de molens in een redelijk goede staat van 
onderhoud verkeren. Maar juist vanuit die positie kan een gevaarlijke situatie 
ontstaan door hier teveel op te vertrouwen. 
 
Kleine oorzaken hebben veelal grote gevolgen: zo is een nostalgisch uitziende 
trap met diep uitgesleten treden een deel van de molen waaraan uit 
veiligheidsoogpunt wel degelijk de nodige aandacht besteed dient te worden. 
Ditzelfde geldt voor de vloeren (inclusief de balken daaronder) maar ook voor de 
diverse vloerdoorvoeren zoals spilgaten en ook de staanders van de 
vakwerkconstructie enz. 
 

Een goed onderhouden molen is 
een eerste stap naar veilig 
werken. 
  De toegangsdeuren tot de molen moeten gesloten en afdoende vergrendeld 

kunnen worden. 
Uiterst belangrijk is voor watermolens dat het brughek in een goede conditie is.  
Ga er echter niet op zitten: door een schrikreactie slaat men er dan gemakkelijk 
overheen! 

   
  Men dient rekening te houden met de veiligheid van zichzelf en van anderen, 

maar ook met die van de molen. Het voorkomen van ongevallen en het veilig 
werken is in de eerste plaats een mentaliteitskwestie: is men niet bereid om met 
inachtneming van enkele voorzorgen t.a.v. de veiligheid te werken dan zullen 
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  vroeg of laat de gevolgen daarvan zich aandienen. 
Het te gebruiken gereedschap moet natuurlijk in goede staat zijn; voor 
werkzaamheden op hoger gelegen plaatsen is veilig klimmateriaal noodzakelijk. 
Daarnaast kan het van levensbelang zijn dat men weet wat men moet doen als 
zo snel mogelijk geneeskundige hulp of brandweer gealarmeerd moet worden. 

   
  Het bedienen van de molen en van de zich daarin bevindende werktuigen mag 

alleen gedaan worden door de daartoe aangewezen personen. Alleen zij zijn op 
de hoogte van de speciale eisen die voor de betreffende molen gelden en de 
afspraken die zijn gemaakt. 
Wat de molenaar en de andere vrijwilligers betreft, deze moeten de grootst 
mogelijke voorzichtigheid betrachten bij diverse werkzaamheden en in het 
bijzonder bij het smeren van assen en/of werktuigen. 

   
  Het lijkt zo vanzelfsprekend maar roken en open vuur zijn twee zaken die in een 

molen niet mogen voorkomen!  
Is voor enkele werkzaamheden open vuur absoluut niet te vermijden dan moet 
er na afloop of bij het verlaten van de molen een brandronde gelopen worden. 
De aandacht wordt er ook op gevestigd dat bij het rietdekken van molens meer 
en meer de zgn. spreilaag achterwege wordt gelaten. Het meest 
brandgevaarlijke deel van het riet (n.l. de pluim) steekt dan vaak aan de 
binnenzijde uit het rietdek! 

   
  Als er op de molen een bliksemafleiderinstallatie aanwezig is dan moet deze in 

orde zijn. Hij moet minstens eenmaal in de twee jaar gecontroleerd worden. Bij 
de Werkgroep Bliksemafleidercontrole van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
kan gratis een controle worden aangevraagd 

   
  

 

Fig. 10.1 
De staander van de 
vakwerkconstructie van de 
molen is dringend aan 
onderhoud toe. 
   
  In de volgender hoofdstukken komen alle veiligheidsaspecten aan de orde. 

Vanwege de veelal unieke ligging, bouw en inrichting van watermolens moet 
iedere molenaar zelf nagaan of er voor haar/zijn molen nog specifieke 
aanvullingen nodig zijn. 

 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 10 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 5 

 
  10.2 DE ONDERHOUDSTOESTAND VAN DE MOLEN 
   
   
  10.2.1 Het molengebouw 
   

 
 
 
 
 

onderspoeling 
 

strodokken 
stropoppen 

 Hoe is de bouwtechnische staat van het gebouw? 
Is het metselwerk van de gebouwen in goede conditie?  
Is het muurwerk nog stabiel en vertoont dit geen scheuren, zowel in- als 
uitwendig? Speciale aandacht verdient de muur aan de waterloopzijde. 
Wordt de fundering regelmatig gecontroleerd bij laag waterpeil? 
Wordt de molen regelmatig op onderspoeling bekeken? 
Hoe is de staat van de kapconstructie? Indien met pannen gedekt; hoe is de 
conditie van de pannen en de vernageling van de vorstpannen en strodokken 
(stropoppen)? 

   
  

 

Fig. 10.2.1.1 
Hier zijn de strodokken in goede 
conditie. 
   

spreilaag 
 

 Bij het opnieuw rietdekken moet een zgn. spreilaag onder het eigenlijke rietdek 
worden aangebracht. 

   
  10.2.2 De vloeren 
   

 
 
 
 
 

luiluik 
 

 Hoe is de conditie van de draag- of bintbalken en de opleggingen en van de 
vloerbalken, vloerdelen en eventuele vloerluiken? 
Zijn de trapgaten en doorvoeren voldoende afgeschermd zodat er geen mensen 
of materiaal naar beneden kunnen vallen? 
 
Luiluiken moeten vanzelf dicht vallen. 
Door het aanbrengen van kettinkjes onder de luiluiken wordt voorkomen dat ze 
geheel openvallen. Na passage van de zak met maalgoed vallen ze dan vanzelf 
dicht.  
Het aanbrengen van houten blokjes op de vloer als oplossing voor dit probleem 
brengt het gevaar met zich dat men daarover kan struikelen en wordt daarom 
afgeraden. Breng ze in ieder geval niet aan in (de buurt van) looproutes. 
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Fig. 10.2.2.1 
Let op! 
De luiken dienen altijd gesloten 
te zijn als ze niet worden gebruikt 
   
  Hebben de houten vloeren voldoende draagkracht en zijn ze niet verzwakt door 

houtworm?  
Zijn de bordessen voldoende afgeschermd en hebben ze voldoende draagkracht? 

   
  10.2.3 De opgangen 
   
  Hoe zien de trapbomen, traptreden, leuningen of traptouwen, ladderbomen en 

trapsporten eruit? Zijn ze nog goed bevestigd? Zijn de treden niet te ver 
ingesleten? 

   
  

 

Fig. 10.2.4.1 
Afgeschermde spil- of koning- 
doorvoer. 
   
  10.2.4 Afscherming vloerdoorvoeren 
   
  Zijn de vloerdoorvoeren goed afgeschermd? 
   
  10.2.5 De toegangen 
   
  Zijn de molendeuren voldoende bestand tegen inbraak? 

Ook het hang- en sluitwerk moet inbraakbestendig zijn en goede vergrendel-
mogelijkheden hebben. 
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  10.2.6 Het staande werk 
   
  Hoe is de conditie van de diverse spilbalken met de zich daarin bevindende 

lageringen? 
Is de balklaag onder het maalkoppel of de maalstoel(en) verstevigd met bijv. 
ravelingsbalken ter plaatse? 
Gezien de relatief vochtige atmosfeer in de hel of kelder: hoe is daar de conditie 
van het houtwerk, zoals bijv. de spilbalk, de pasbalk en spilstijlen? 
Hoe is de conditie van de lagerstoelen en de stapeling daaronder? 

   
  10.2.7 Het gaande werk 
   
  Hoe is de algehele toestand van de diverse spillen, assen en wielen? 

Zijn alle werktuigen in goede staat? 
   
  

 

Fig.10.2.8.1 
Zijn de sluizen in goede conditie 
en gemakkelijk te openen en te 
sluiten? 
Is de veiligheid van omstanders 
gewaarborgd bij 
werkzaamheden? 
   
  10.2.8 Het waterwerk 
   
  Hoe is de algehele conditie van de stuw of molenbrug? 

Is de stuw zelf in staat de maximale stuwhoogte van het water te weerstaan? 
Zijn de los- en maalsluizen (of: stroom- en maalschutten) zodanig beweegbaar 
dat zij door één persoon te openen en te sluiten zijn? 
Indien de stuwen met een slinger- en tandheugelbediening of windkoppel zijn 
uitgevoerd, hoe is dan de staat van onderhoud en smering? 

   
  10.2.9 Het waterrad 
   
  Hoe is de algehele conditie van het waterrad /de waterraderen? 

Is de molenas (of: wateras) in een aanvaardbare toestand? 
   
  10.2.10 Het molenerf 
   
  Hoe is de conditie van de bestrating en hoe is de regenwaterafvoer?  

Zijn de putten niet verstopt? 
Is de afzetting van het erf op een deugdelijke wijze gemaakt en in orde? 
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  10.3 DE BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE 
   
   
  10.3.1 Algemeen 
   
  Bij veel watermolens is geen bliksemafleiderinstallatie aanwezig. 

Is dit wel het geval dan moet de installatie aangelegd zijn door een erkende 
installateur en aangesloten volgens de normen (was NEN 1014, is sinds 2009 
NEN-EN-IEC 62305) Bliksemafleiderinstallaties die onder de oude NEN 1014-
norm zijn aangelegd mogen nog volgens die norm gekeurd worden. 
De installatie moet dan tenminste iedere 2 jaar gecontroleerd worden. 
 
Zie erop toe dat in de installatie alle grote metalen onderdelen zijn opgenomen. 
Let erop dat de bliksemafleiderinstallatie te allen tijde goed is aangesloten. 
Het Gilde biedt de bliksemafleidercontrole gratis aan als aanvulling op de 
periodieke inspectie van de molen door een erkend installateur. 
Na controle ontvangt u dan een meetrapport met eventuele reparatieadviezen. 
Leden, maar ook moleneigenaren welke donateur zijn, kunnen via de website 
van het Gilde deze kosteloze controle van de bliksemafleiderinstallatie 
aanvragen. Voorwaarde daarbij is overigens wel dat men reparatieadviezen uit 
een eventuele vorige Gilde-controle heeft laten uitvoeren. 

   
  10.3.2 Aardelektroden 
   
  Hoe is de conditie en uitvoering van de koppeling met de ringleiding? 

Zijn de aardelektroden en de verbindingen daarmee vervaardigd van koper (8 
mm doorsnede of 50 mm2)? 

   
  10.3.3 Aardingsleidingen 
   
  Zijn de ringleidingen en de afgaande leidingen deugdelijk bevestigd? 

Let op eventuele beschadigingen: de leidingen mogen ter plaatse van 
klemverbindingen niet geoxideerd zijn. Bij een houten molen moet er voldoende 
afstand zijn (min. 4 cm) tussen de leiding en de houten wand. 
De onderste 2 meter van de afgaande leiding moet door een pijp worden 
beschermd. 
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  10.4 VEILIG WERKEN IN EN OM DE MOLEN 
   
   
  10.4.1 Voorkomen van ongevallen 
   
  Dit hoofdstuk gaat vooral over veilig werken door de molenaars. Maar veel 

veiligheidsmaatregelen komen ook de veiligheid van bezoekers ten goede. 
   
  10.4.1.a Gewenning 
   
  Voor de molenaar is gewenning het grootste gevaar. 

Een molen is weliswaar een monument maar in de eerste plaats een werktuig uit 
het verleden.  
Deze functie als werktuig houdt in dat onderhoud veel frequenter uitgevoerd 
dient te worden dan bijvoorbeeld bij een monumentaal gebouw. 
In de molen liggen de gevaren ook op de loer in de duisternis van de hel of 
wateraskelder. 
Door de bouwwijze van de molen is het nagenoeg niet mogelijk om deze ruimte 
te voorzien van ramen. Een goede verlichting hier is dus zonder meer nodig. 

Pas op voor bedrijfsblindheid: 
denk niet te simpel over de 
veiligheid. 
  De regelmatig op en om de molen verrichte werkzaamheden kunnen nogal 

variëren en omvatten zowel de steeds weerkerende zaken – behorende bij een 
werkende molen – als die welke nodig zijn voor instandhouding van de molen. 

   
  10.4.1.b Team molenaars 
   
  Bij het werken met een team van molenaars dient één molenaar de leiding te 

hebben. Hij dient het overzicht over de werkzaamheden te hebben. Bij alle 
werkzaamheden waarvoor de molen moet worden stilgezet moeten alle 
aanwezige molenaars hierover geïnformeerd worden. 

   
  

 

Fig. 10.4.1.1 
Bij grotere werkzaamheden is het 
aan te bevelen om een balk 
tussen de armen of spaken van 
het waterrad te steken. 
 
  Dit om te voorkomen dat de ene molenaar bijvoorbeeld de draaibare delen aan 

het smeren is en een ander water trekt. 
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Fig. 10.4.1.1 
Bij grotere werkzaamheden is het 
aan te bevelen om een balk 
tussen de armen of spaken van 
het waterrad te steken. 
 
  Dit om te voorkomen dat de ene molenaar bijvoorbeeld de draaibare delen aan 

het smeren is en een ander water trekt. 
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  Nieuwe vrijwilligers op de molen moeten goed geïnformeerd worden over de 
geldende afspraken rond veiligheid en bijzondere veiligheidsaspecten. 

   
  10.4.1.c Gevaarlijke werkzaamheden 
   
  Bij gevaarlijke werkzaamheden is het van belang dat er meerdere personen 

aanwezig zijn ter assistentie en eventueel hulpverlening. Denk hierbij aan het 
openleggen van een steenkoppel of het naar binnen slepen van een boomstam 
met de winderij. 

   
  10.4.1.d Werkzaamheden in de buurt van het waterrad 
   
  Het waterrad altijd stilzetten. Dus ook bij het smeren. Steek bij grotere 

werkzaamheden aan of bij het waterrad een balk tussen de spaken of armen van 
het rad. 

   
  

 

Fig. 10.4.1.2 
Zet bij werkzaamheden aan of in 
de buurt van het waterrad dit 
altijd stil.  
   
  10.4.1.e Valgevaar bij werken op een smalle vleugel of arkmuur 
   
  Hoewel niet fraai, maar toch zal een hekwerk veiligheid kunnen bieden bij het 

lopen en werken op een dergelijke vleugel of arkmuur. 
   
  10.4.1.f Valgevaar bij werken op een houten bordes 
   
  Een houten bordes tussen de raderen kan nogal eens glad zijn. Een mogelijke 

oplossing is om er fijn kippengaas op te spijkeren. Ook het opbrengen van 
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  kippengrit met een bind-/conserveermiddel maakt de ondergrond stroever. 
   
  10.4.2. Veilige kleding 
   
  Draag geen gevaarlijke kleding zoals loshangende stropdassen, shawls, wijde 

mouwen of andere loshangende kledingstukken. Het beste is een nauwsluitende 
overal. Of een spijkerbroek met een bijpassend jasje. Let op als je een trui draagt 
in de nabijheid van wielen: breiwerk scheurt niet als je gegrepen wordt! 
Ringen en sieraden kunnen ernstige verwondingen veroorzaken! 

   
  

 

Fig. 10.4.2.1 
Loshangende of wijde kleding 
levert gevaar op! 
Ook sieraden kunnen tot ernstige 
verwondingen leiden. 
   

 
 
 
 

veiligheidsschoenen 
 
 

veiligheidsbril 
 

 Handen en voeten verdienen een goede bescherming tegen kou en beschadiging 
door ruwe en uitstekende delen. Gebruik daarom goede werkhandschoenen. 
Een veiligheidspet (‘stootpet’) beschermt het hoofd tegen licht stoten. 
Op molens waar veelvuldig zwaar materiaal verplaatst of verrold moet worden is 
het een vereiste om veiligheidsschoenen te dragen. Wij denken hier allereerst 
aan de houtzaagmolens maar ook bij het openleggen van een koppel stenen op 
een koren- of pelmolen is het geen overbodige luxe. Bij het scherpen van een 
maalsteen dient een veiligheidsbril te worden gedragen. 
Klompen of de z.g. Zweedse muilen zijn een veel gedragen schoeisel. 

   
  10.4.3 De verbandtrommel 
   
  Zorg voor een goedgekeurde verbandtrommel en ander EHBO-materiaal op de 

molen. Weten de op de molen aanwezige molenaars waar het EHBO-materiaal 
zich bevindt? Weet men dit ook juist te gebruiken? 
Spreek af wie verantwoordelijk is voor een regelmatige controle en aanvulling 
van de inhoud van de verbandtrommel. 

   
  10.4.4 De telefoon /telefoonlijst 
   
  Als er op de molen geen vaste telefoon aanwezig is zorg dan altijd voor één of 
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  meerdere mobiele telefoons. Hang bij de telefoon of op een andere goed 
zichtbare plaats een lijst met telefoonnummers, o.a. van de hulpdiensten, 
huisartsenpost, andere molenaars e.d. 

  Op deze lijst hoort ook een duidelijke adres-/locatieaanduiding van de molen te 
staan in geval van meldingen bij de hulpdiensten. 

   
  

 
 

Fig. 10.4.3 
Hang de verbandtrommel op een 
goed zichtbare plaats. 
Hang bij voorkeur bij elke ingang 
een brandblusser. 

   
  10.4.5 Open vuur 
   
  In de molen geldt een rookverbod: wordt dit duidelijk aangegeven? 

Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig (in principe op elke verdieping een 
blusser) Zijn deze van de juiste soort (water, schuim, koolzuur, poeder) en in 
goede staat (1 x per jaar laten controleren!). Zijn schuimblussers vorstbestendig? 
Zorg dat de blusmiddelen snel en gemakkelijk te bereiken zijn. 
Zijn de molenaars op de hoogte van de werking en de bediening van de 
aanwezige blusmiddelen? 
 
Zijn er bij de ingang doofbakken t.b.v. het doven van rookwaren aanwezig? 
 Denk er aan dat diverse soorten verwarmingstoestellen brandgevaar met zich 
mee brengen. 
 Worden bij brandrisico-verhogende werkzaamheden zoals lassen, slijpen, verf 
afbranden, kammenwassen enz. afdoende brandpreventieve maatregelen 
getroffen? 
 Zijn bij dergelijke werkzaamheden het licht-ontvlambare materiaal en de 
constructiedelen van de molen voldoende afgeschermd (bv. de binnenzijde van 
het rietdek)? 
 Laat een in werking zijnde brander niet onbeheerd.  
 Na afloop van brandrisico-verhogende werkzaamheden moet een zgn. 
brandronde gehouden worden. 
 Is er al eens overlegd met of een oefening geweest van de brandweer op de 
molen? Als de brandweer bekend is met de situatie ter plaatse en het 
molengebouw kan dat kostbare tijd schelen! 
 Dit laatste geldt ook voor geneeskundige hulp en de ambulance. 
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  10.4.6 Rookmelders 
   
  Als men besluit om melders aan te brengen dan zijn hittemelders beter in koren- 

en pelmolens i.v.m. stof in de lucht. 
Het nut van melders is echter twijfelachtig als deze niet zijn aangesloten op een 
alarmcentrale. Zij zijn dan enkel hoorbaar in de molen en bij geopende deuren 
en luiken in de onmiddellijke omgeving van de molen. 
Als er niemand in of bij de molen aanwezig is wordt het alarm dus niet 
opgemerkt. Aangezien veel watermolens uit één grote ruimte bestaan wordt bij 
aanwezigheid in de molen een brand net zo snel zonder deze melder opgemerkt. 
Echter: baat het niet, het schaadt ook niet. 

   
  10.4.7 Elektriciteit 
   

 
 
 

KEMA-keur 

 Schakel aan het eind van de dag bij het verlaten van de molen de spanning uit. 
Moet er toch iets aanblijven, zoals buitenverlichting of akoestische 
muizenbestrijders, zorg dan dat deze op één aparte groep zijn aangesloten. 
Gebruik goedgekeurde apparaten voorzien van een KEMA-keur. De – vaak 
oudere – kachel en koelkast mogen geen gebreken vertonen. 

   
  10.4.8 Ongedierte bestrijden 
   
  Op veel molens zoals koren- en pelmolens wordt gewerkt met 

consumptiegoederen voor mens en/of dier. Daarom is voor het bestrijden van 
muizen en ratten het gebruik van akoestische bestrijders i.p.v. gif aan te raden. 
De ervaring leert: je hoort ze niet maar ze werken wel. Enkele dagen na het 
plaatsen in een stopcontact was geen muis of muizenkeutel meer te vinden! 

   
  

 

Fig. 10.4.9.1 
Het slaghout is vastgezet, het 
wrikhout ligt binnen om 
ongewenst gebruik te 
voorkomen. 
   
  10.4.9 De stuw en molenbrug 
   
  Hoe is de algehele conditie van de stuw en molenbrug? 

Is de stuw zelf in staat de maximale stuwhoogte van het water te weerstaan? 
Zijn de los- en maalsluis (regionaal ook: stroom- en maalschut) zodanig gangbaar 
dat zij door één persoon te openen en te sluiten zijn? 
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wrikhout 

slaghout, traphout 
 
 

 Werkt het bedieningsmechanisme van de sluizen (schutten) naar behoren? 
Indien de sluizen (of schutten) bediend worden met zgn. wrikhouten zijn er dan 
twee stuks op de molen, evenals de daarbij behorende slaghouten (traphouten? 
Neem de wrikhouten na het afsluiten altijd mee naar binnen om te voorkomen 
dat onbevoegden schuiven gaan openen. 
Zijn de maalsluizen af te grendelen tegen bediening door onbevoegden? 

   
  

 
   
  10.4.10 Inbedrijfstellen 
   
  Overtuig je ervan dat er zich geen belemmeringen van welke aard ook in en voor 

het waterrad bevinden alvorens de molen in bedrijf te stellen. 
   
  

 

Fig. 10.4.10.1 
De stuw 
 

Het krooshek (links, schuin) 
De maalsluis (achter krooshek) 
Lossluizen (rechts) 
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  Indien de molen van binnenuit in bedrijf gesteld kan worden met een haal 

controleer dan eerst of zich niemand op de vleugels of arkmuren bevindt of door 
de raderen gegrepen kan worden. 
Bij een aantal molens bevindt zich bovenstrooms een verdeelwerk dat de 
molenaars zelf kunnen bedienen. Controleer vóór inbedrijfstellen of dat werkt 
naar behoren en of er zich geen vuil heeft opgehoopt. 

   
  

 

Fig. 10.4.10.2 
De haal 
 

Controleer vooraf of niemand 
zich bij de sluizen bevindt. 
Een afsluitbaar hek en een bordje 
houden bezoekers op afstand. 
   
  10.4.11 Werken aan of bij het waterwerk 
   
  Niemand moet zich op de vleugels of arkmuur naast of tussen de raderen 

begeven als de molen in bedrijf is. 
Houd als regel aan dat nimmer de buitenwateraslagers gesmeerd worden als de 
molen draait. 
Indien er iemand in de ark moet zijn om bijv. een vastgelopen waterrad vrij te 
maken werk dan altijd met minimaal twee personen. 

   
  10.4.12 Diversen 
   
  Is het zwemmen in de directe omgeving van de molen door een plaatselijke 

Politie Verordening verboden verklaard? 
Bestaat er tussen de moleneigenaar en het desbetreffende waterschap een 
overeenkomst over het waterstuwen en aflaten ten behoeve van de molen? 
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  10.5 VEILIGHEID VAN BEZOEKERS EN VOORBIJGANGERS 
   
   
  10.5.1 Algemeen 
   
  Veel bezoekers op een molen zijn het gevolg van alle promotie die daarvoor is 

gemaakt. De meeste molenaars willen dit ook en aanvaarden het als normaal.  
Maar zo normaal is dit niet. Het is typisch iets van de laatste jaren. 
Vroeger kwam men een molen niet in of alleen bij hoge uitzondering, net zo min 
als nu een fabriek voor iedereen toegankelijk is. 
Nu we er zelf om hebben gevraagd dienen we ook maatregelen te treffen om 
het bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 
Zorg daarom voor een gastvrije ontvangst en een rondleiding met goede uitleg. 
En neem de nodige maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen.  
Voor bezoekers is een in bedrijf zijnde molen het meest boeiend en leerzaam om 
te zien. Bezoek ontvangen tijdens het malen kan ook zeker op verantwoorde 
wijze gebeuren. 
Maar dat vraagt om meer (veiligheids)maatregelen dan een bezoek aan een 
stilstaande molen. 
 
Voorkom dat je als molenaar bij een rondleiding zowel op de maalwerktuigen als 
op de bezoekers moet letten. Ben je alleen dan is het is beter de rondleiding te 
geven in een voor de prins draaiende molen dan in een malende molen. 
Ben je samen, verdeel dan de taken: terwijl de een de rondleiding verzorgt, kan 
de ander doorgaan met malen. Of laat een molengids de rondleiding verzorgen. 
Zelfs kan het – afhankelijk van de inrichting van de betreffende molen – 
wenselijk zijn om helemaal niet te malen tijdens een (deel van de) rondleiding. 
Dat geldt ook als er teveel bezoekers tegelijkertijd binnenkomen. 
 
Een molenaar is bekend met zijn molen en met de veiligheidsrisico’s. Voor 
bezoekers geldt dat uiteraard niet. Zij hebben weinig besef van de gevaren. En 
bij het ontwerpen en bouwen van molens is geen rekening gehouden met 
bezoekers.  
Bezoekers moeten daarom bij binnenkomst gewezen worden op de risico’s die 
zij kunnen lopen tijdens hun bezoek. Dat kan door een korte mondelinge 
instructie en ook door de regels voor bezoekers op te hangen bij de ingang. 
 
Speciale aandacht vereisen bezoekers vergezeld van kinderen. Kinderen zijn 
nogal beweeglijk en erg spontaan in hun gedrag. Dit kan bij een molen 
gemakkelijk tot ongelukken leiden. 
Een dringend advies is: maak ouders en/of begeleiders bij de aanvang van het 
bezoek attent op de aanwezige veiligheidsrisico’s en vraag of zij meer dan 
gewone aandacht willen besteden aan hun kinderen. Zij blijven tijdens het 
bezoek als eerste verantwoordelijk voor (het gedrag van) hun kinderen. 
 
Afgezien van het werken bij de sluizen of het rad waar bezoekers absoluut niet 
mogen komen gelden veel veiligheidsmaatregelen zowel voor de molenaars als 
voor de bezoekers. 
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  10.5.2 Draaiende delen 
   
  Draaiende delen in de molen die binnen bereik van de bezoekers liggen moeten 

afgeschermd zijn of stilgezet worden bij bezoek. 
Ruimten van beperkte omvang en met daarin gevaar opleverende (draaiende) 
delen mogen niet toegankelijk zijn. 
De maal- en lossluizen, inclusief het bedieningsmechanisme en het draaivlak van 
het waterrad dienen afdoende afgeschermd te zijn. 

 
  10.5.3 Het molenerf en de omgeving 
   
  Ook wat er rondom de molen gebeurt vraagt de aandacht van de molenaars, 

zeker als het binnen het molenerf valt.  
In de nabije omgeving buiten het molenerf kunnen er eveneens risicovolle 
situaties zijn maar die vallen doorgaans niet onder verantwoordelijkheid van de 
molenaar. 

  . 
  10.5.3.a Kades bij de molenvijver, -kolk en andere waterwerken 
   
  De stuw- of molenvijver dient zeker bij de sluis afgeschermd te zijn. 

Als deze en de molenkolk ondiep zijn kan duiken fatale gevolgen hebben. 
Daarom dient er met borden een verbod om te zwemmen in de molenvijver en 
de molenkolk te zijn aangegeven.  
Als op de kade ook nog een picknickplaats is gemaakt is het aanbrengen van een 
hekwerk wenselijk. Aan te bevelen is dat het hekwerk voorzien is van verticale 
spijlen i.p.v. horizontale latten om te voorkomen dat men er in klimt. 

   
  

 

Fig.10.5.3.1 
De molenbrug. 
 

De brugleuning moet voldoende 
hoog zijn en de openingen bij 
voorkeur van extra afdichtingen 
zijn voorzien. 
   
  10.5.3.b De molenbrug 
   
  Bij watermolens waar voorbijgangers gebruik maken van de molenbrug (of 

stuwbrug) moeten dat zij dat veilig kunnen doen. 
Deze moet daarom voorzien zijn van een hekwerk. Het ontbreken hiervan is een 
onveilige situatie. Bij gladheid door regen, opvriezen of ijzel lopen fietsers of 
voetgangers extra risico om uit te glijden. Een hek moet voorkomen dat ze dan 
van de brug kunnen vallen. 
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  Laat de wegbeheerder een waarschuwing aanbrengen tegen het klimmen op de 

stuwbrughekken of de balk langs de stuwsluizen. 
   
  10.5.3.c Werken aan de schuiven 
   
  Houd bij alle werkzaamheden aan de sluizen bezoekers op afstand. Indien er 

geen af te sluiten bordes is let dan extra op; span eventueel een rood-wit lint als 
de werkzaamheden wat langer duren.  
Als de molenbrug een onderdeel is van een fietspad bestaat het gevaar dat 
fietsers tijdens het werken aan de schuiven in botsing komen met de molenaar 
of het wrikhout. Zeker als er een haakse bocht zit in het fietspad om de molen. 
Het plaatsen van enkele pylonen tijdens dit werken kan dat gevaar verminderen. 

   
  

 

Fig. 10.5.3.2 
De sluizen worden hier bediend 
met windkoppels. Een hek houdt 
bezoekers op veilige afstand. 
Een buis en hangsloten 
voorkomen dat de windkoppels 
kunnen draaien na vertrek. 
   
  10.5.3.d Afscherming van sluizen en raderen 
   
  Sluizen (schutten) en raderen moeten indien mogelijk afgeschermd worden voor 

het publiek. Dat geldt zeker ook bij afwezigheid van de molenaar. Een apart hek 
of afsluitbaar deel van de molenbrug heeft daarbij de voorkeur. 

   
  10.5.4 Aandachtspunten bij ontvangst van bezoekers 
   
  Is de molen gezien de inrichting geschikt om bezoekers te ontvangen of dienen 

er extra maatregelen getroffen te worden? 
Op dagen dat veel bezoekers worden verwacht moet op elke opengestelde 
verdieping een medewerker beschikbaar zijn. 
Sluit alle toegangsdeuren – op één na –voor binnenkomende bezoekers. 

   
  N.B. Vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden! 

Is duidelijk aangegeven welke ruimten niet toegankelijk zijn? Is deze afsluiting 
degelijk en niet door bezoekers ongedaan te maken? 
Indien de molen in bedrijf is tijdens het bezoek, zijn dan de bewegende delen die 
direct gevaar opleveren voor de bezoekers voldoende afgeschermd? 
 

 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 10 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 19 

  Zorg dat bij draaiende molen de diverse stuurtouwen – bijv. voor het luiwerk – 
en bedieningsmechanismen geborgd zijn tegen gebruik door bezoekers. 
Zijn luiken en andere openingen in de vloeren afdoende afgeschermd tegen erin 
stappen door bezoek? 
Zijn vloeren en trappen in een dergelijke conditie dat zij geen gevaar opleveren, 
ook als er meerdere bezoekers tegelijk de trap op gaan? 

 
  10.5.4.1 Individuele bezoekers 
   
  In het algemeen is het sterk af te raden om bezoekers op de molen vrij rond te 

laten lopen. Een molenaar is verplicht toezicht te (laten) houden op bezoekers. 
Maar toezicht zonder zicht bestaat niet. Met alleen bordjes en hekjes kun je 
eventuele aansprakelijkheid niet afkopen. 
Als er bezoek komt op een in bedrijf zijnde molen, wie verzorgt dan de ontvangst 
en/of rondleiding? Zijn hierover afspraken tussen de molenaar en zijn 
assistenten?  
Is er een molengids die bezoekers kan ontvangen en rondleiden? 
Kinderen jonger dan 10 à 12 jaar moeten in geen geval zonder begeleiding op de 
molen worden toelaten. 
Wijs ouders en/of begeleiders er op kinderen niet op de schouders te nemen. Dit 
is levensgevaarlijk, hoe goed ook bedoeld. Molens zijn meestal zo gebouwd dat 
men nauwelijks overal voldoende ruimte boven het hoofd heeft als men rechtop 
staat. 

   
  10.5.4.2 Groepsbezoek 
   
  Neem in de molen alleen groepen mee die qua omvang voor wat betreft de 

beschikbare ruimte en het overzicht van de rondleider niet te groot zijn. (Bijv. 
max. 10 personen per rondleider) 
Wijs ouders / begeleiders er op dat zij extra aandacht voor hun kinderen moeten 
hebben: de aanwezigheid van een rondleider betekent niet dat deze de 
verantwoordelijkheid heeft voor hun kinderen! 
Geef alle bezoekers vooraf een korte instructie betreffende de regels die gelden 
tijdens het bezoek aan de molen. Daarbij moeten zij gewezen worden op de 
gevaren die een bezoek aan de molen met zich mee kan brengen. 
Laat de rondleider ook goed aangeven welke medewerking hij van de 
ouders/begeleiders verwacht. 
Een aantal van deze aandachtspunten, zoals groepsgrootte en aantal begeleiders 
moet al bij het afspreken van het bezoek aan de orde komen.  
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  10.6 DE VEILIGHEID OP EEN KORENMOLEN 
   
   
  10.6.1 Drijfwerken algemeen 
   
  Alle drijfwerken moeten zodanig afgeschermd zijn dat men er bij normaal bedrijf 

niet door gegrepen kan worden. 
Zorg ervoor dat assen, astappen en askoppelingen afdoende zijn afgeschermd. 
Controleer lagers en elektromotoren regelmatig op vervuiling en maak ze indien 
nodig schoon en voorzie ze van nieuw vet. 
Controleer drijfwerken regelmatig op slijtage, speling in de lagers, smering en 
algemene conditie.  
Zijn alle elektromotoren en overige apparatuur volgens de geldende normen 
aangesloten? 
Werken de thermische beveiligingen naar behoren? 

   
  10.6.1.a Afscherming rondsel/bonkelaar  
   
  Deze moeten goed afgeschermd zijn. Let bij meervoudige onderaandrijving ook 

op de steenrondsels die soms buiten de maalstoel steken. 
   
  

 

Fig. 10.6.1.1 
Afscherming van het spoorwiel 
en het steenrondsel. 
   
  Bij bovenaandrijving van koppels stenen met behulp van een koningspil met 

spoorwiel en steenspillen met een rondsel zit het gevaar op hoofdhoogte. Een 
wat langere molenaar, bezoeker of een kind op de schouders van een ouder 
lopen daar gevaar. Uiteraard moet het dragen van een kind op de schouders in 
een molen niet toegestaan worden. Evenals het klimmen van kinderen op een 
steenkoppel. Een (verplaatsbare) afscherming om de maalkoppels is daarom aan 
te bevelen.  

   
  10.6.1.b De koningspil 
   
  De doorgang van de koningspil door de vloer dient afgeschermd te worden met 

een hekje of met een nauw aansluitende afdekking om de koningsspil. 
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Fig. 10.6.1.2 
Afb. links: onderaandrijving 
Het rode lint kan beter vervangen 
worden door een hekje. 
Afb. rechts: bovenaandrijving. 
De doorvoer van de koningspil is 
afgeschermd door een hekje. 

   
  10.6.1.c. Buitenluiwerk / openstaande ramen  
   
  Een openstaand luik van een buitenluiwerk moet voorzien zijn van afdoende 

afscherming. Een enkel kettinkje volstaat niet. 
Dit geldt ook voor een openstaand raam. Zeker als vlak naast dat raam het rad 
zit. Kinderen kunnen bij het naar buiten kijken of hangen daar gemakkelijk uit 
vallen. 
Met een te verwijderen hekje worden deze gevaren voorkomen. 

   
  

  

Fig. 10.6.1.3 
Een hekje voor openstaande 
deuren, ramen of luiken. 
   
  10.6.2 Diverse types aandrijvingen 
   
  10.6.2.a Riemaandrijvingen 
   
  Controleer (bij stilstand) regelmatig de conditie van lasnaden en verbinders van 

de riemen. 
Zet bij het opleggen of afnemen van de riemen de aandrijvende riemschijf stil. 
Controleer de riemen regelmatig op goed sporen en slippen. 
Een aanwezige riemaandrijving dient goed afgeschermd te zijn 

   
  10.6.2.b Snaaraandrijvingen 
   
  Controleer snaaraandrijvingen regelmatig op slip en de conditie van de snaren. 

Raadpleeg bij het installeren van snaaraandrijvingen een deskundige. 
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Fig. 10.6.1.2 
Afb. links: onderaandrijving 
Het rode lint kan beter vervangen 
worden door een hekje. 
Afb. rechts: bovenaandrijving. 
De doorvoer van de koningspil is 
afgeschermd door een hekje. 
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Fig. 10.6.1.3 
Een hekje voor openstaande 
deuren, ramen of luiken. 
   
  10.6.2 Diverse types aandrijvingen 
   
  10.6.2.a Riemaandrijvingen 
   
  Controleer (bij stilstand) regelmatig de conditie van lasnaden en verbinders van 

de riemen. 
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Controleer de riemen regelmatig op goed sporen en slippen. 
Een aanwezige riemaandrijving dient goed afgeschermd te zijn 

   
  10.6.2.b Snaaraandrijvingen 
   
  Controleer snaaraandrijvingen regelmatig op slip en de conditie van de snaren. 

Raadpleeg bij het installeren van snaaraandrijvingen een deskundige. 
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Fig. 10.6.2.1 
Afscherming van riemaandrijving 
van een buil. 
Links afgesloten, rechts geopend 
   
  10.6.2.c Kettingaandrijvingen 
   
  Controleer regelmatig, bij stilstaande ketting, de smering, speling en algehele 

conditie. 
   
  10.6.2.d Rechtstreekse motor- of generatoraandrijving 
   
  Moet regelmatig gecontroleerd worden op vervuiling van de motor of generator, 

oliepeil en ontluchting van eventueel toegepaste reductiekast. 
   
  10.6.3 Werktuigen in de korenmolen 
   
  De algehele conditie van de werktuigen moet regelmatig gecontroleerd worden. 

Neem bij werkzaamheden aan een werktuig alle mogelijke maatregelen om te 
voorkomen dat het in werking kan treden.  
Zijn de werktuigen beveiligd tegen overbelasting? 
Zijn de werktuigen dusdanig afgeschermd dat er veilig mee gewerkt kan 
worden? 
Houd regelmatig toezicht op in bedrijf zijnde werktuigen en let vooral op de 
veiligheid van bezoekers. 

   
  10.6.3.a Elevator of Jacobsladder 
   
  Zijn de in- en uitloop voldoende beschermd i.v.m. in de jakobsladder 

ronddraaiende bekers? 
Zorg dat bezoekers geen luikjes in de elevatorbenen kunnen openen als de 
elevator in bedrijf is.  

   
  10.6.3.b Transportschroeven 
   
  Een trogschroef moet van boven goed afgesloten zijn met een niet-afneembaar 

deksel. 
Zorg dat bij werkzaamheden aan de schroef deze niet door een ander in werking 
gesteld kan worden. 
Zijn in- en uitloop voldoende afgeschermd? 
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  10.6.3.c Mengmachines 
   
  Steek nooit voorwerpen en zeker geen vingers of handen in de in- of uitloop-

openingen van draaiende mengmachines.  
Vooral bij mengers is het van groot belang dat alle mogelijke maatregelen 
genomen worden om te voorkomen dat de menger in werking treedt of gesteld 
wordt als men zich erin bevindt.  
Nautamengers: vul een dergelijke menger altijd via de stortkoker en nooit over 
de rand als de menger in bedrijf is. De draaiarm en schroef kunnen daarbij 
gevaar opleveren.  
Is de bovenkant voorzien van een stevig deksel als de menger in bedrijf is? 

   
  10.6.3.d De buil 
   
  Levert de schroef onder de kaar van de buil of toevoerapparaat geen gevaar op? 

Steek nooit vingers of voorwerpen in de uitlopen als de buil draait.  
Controleer regelmatig het vleugelwerk van een centrifugaal buil op loszittende 
delen. 

   
  10.6.3.e De pletwals of haverpletter 
   
  Er moet bij een wals een goede afscherming zijn aangebracht om te voorkomen 

dat vingers of handen tussen de rollen bekneld kunnen raken. 
   
  10.6.4 Het maalproces 
   
  Gebruikt men de maalstenen dan dient de gehele maalgang in goede conditie te 

verkeren: sterke steenspillen, deugdelijke lagers, veilige steenkuipen en deksels. 
Ook gave stenen met sterke stalen banden om de lopersteen en veilige 
afstelmogelijkheden voor de graantoevoer.  

   
  

 

Fig. 10.6.4 
Een magneet in de kaar om 
metalen verontreinigingen uit het 
graan te halen. 
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  Hang in de kaar een magneet om eventuele metalen deeltjes tegen te houden 
welke bij het bewerken van het graan bij leveranciers in het maalgoed zijn 
gekomen. 

  Bij een calamiteit kan men de molen snel doen stoppen door in één keer de hele 
voorraad graan uit de schuddebak in de krop te schuiven en de lopersteen 
geheel bij te zetten. 
Een dergelijke noodstop kan een optie zijn als de maalschuif, maalsluis of de 
bodemklep van buitenaf bediend moet worden; dat kan (te) veel kostbare tijd 
vragen. 
Deze noodstop niet zomaar proberen! De grote massa die je snel tot stilstand 
wilt brengen oefent een zodanige kracht uit op het gaande werk dat er kammen 
of staven kunnen breken. 
Kan de watertoevoer vanuit de molen met een haal worden onderbroken dan 
verdient dat in geval van nood de voorkeur. Zet direct daarna de steen geheel bij 
om snel de gang uit het gaande werk te halen. 

   
  10.6.4.a Klosje in het zakkentouwtje 
   
  Het zakkentouwtje bij de meelpijp om een meelzak open te houden moet van 

een dwarshoutje voorzien zijn. Anders bestaat het gevaar dat de molenaar het 
haakje in zijn gezicht krijgt als dat losschiet en door het gewicht aan het touwtje 
omhooggetrokken wordt. 

   
  10.6.4.b Het luien 
   
  Het spreekt vanzelf dat het luiwerk zeer betrouwbaar en goed onderhouden 

moet zijn. Het binnenbrengen van maalgoed in de molen met behulp van het 
luiwerk verdient de nodige aandacht.  
Doe dit bijvoorbeeld nooit als er bezoekers op de molen aanwezig zijn en laat de 
luiluiken niet onnodig open liggen. Ga niet onder een open luiluik staan. 
 
Spreek een goede communicatie af: slechts één persoon moet bij het luien de 
leiding hebben om misverstanden te voorkomen. 
Het werken met zakgoed betekent: goed stapelen, zo min mogelijk naast open 
(lui-) luiken en alleen op een solide ondergrond. 

   
  10.6.5 Onderhoud aan een steenkoppel 
   
  10.6.5.a Het openleggen van een koppel stenen 
   
  Maak bij het openleggen van de stenen gebruik van deugdelijk gereedschap. 

Werk rustig en met overleg en stel de loper en de steenspil veilig op. 
Borg de steenspil in opgetrokken stand extra tegen vallen. 
Sta nimmer in de valbaan van de last. 
Worden de steenkraan met toebehoren en de draaipunten van de kraan 
regelmatig gecontroleerd? 
Draait de moer van de steenkraan soepel? 
Ga na of de kraangaten in de steen schoon zijn en min of meer in het midden 
van de steendikte zitten i.v.m. de ligging van het zwaartepunt.  
Let bij het opdraaien van de steen met geborgde moer op de ronddraaiende 
steenbeugels en voer dit werk beheerst uit i.v.m. de grote draaiende massa. 
 
Keer de steen door deze omhoog te tillen met een draaiende beweging altijd van 
je af en niet door de steen naar beneden te drukken! 
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  Loopt de steen bij het keren niet klem in de steenkraanbeugels? 

Leg een gelichte maalsteen, in de meeste gevallen de loper boven een 
hoofdconstructiebalk van de molen. Lukt dat niet, gebruik dan extra balken. 

   
  10.6.5.b Het scherpen van een steen 
   
  Werk met goed gereedschap! 

Let op een correcte lichaamshouding en ga niet gehaast te werk. 
Werk geconcentreerd maar blijft oog houden voor de omgeving waarin gewerkt 
wordt met alle gevaren van dien. 
Draag een veiligheidsbril en stofmasker. 
Let bij gebruikmaking van een elektrische scherplamp ook op het snoer en op de 
lamp zelf. 
(zie voor onderhoud aan steenkoppels ook Hoofdstuk 12.9) 

   
  

 

Fig. 10.6.5.1 
Leg de loper op de 
hoofdconstructie van de vloer. 
Inzet: de pennen van de 
kraanbeugel moeten goed in de 
kraangaten van de steen passen. 
 
  Voor het goed scherpen van stenen zijn vaardigheden vereist waarover de 

meeste molenaars niet meer beschikken. Een niet goed gescherpte steen levert 
een product van matige kwaliteit op. Je kunt het scherpen dan beter aan een 
vakman overlaten.  
Natuurlijk is ook het scherpen van stenen te leren maar dat valt buiten de eisen 
die aan een vrijwillige molenaar gesteld worden. Wie zelf ambachtelijk wil gaan 
malen doet er verstandig aan deze vaardigheid bij een ervaren vakman te leren. 
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  10.7 VEILIGHEID OP ANDERE MOLENS 
   
   
  10.7.1 De houtzaagmolen 
   
  

 

Fig. 10.7.1.1 
Bijzagen is niet mogelijk, afzagen 
wel. 
Dat geldt zeker voor vingers. 
   
  10.7.1.1 Algemeen 
   
  Voor molenaars van zaagmolens in het bijzonder is samenwerking, een goede 

mentaliteit en inventiviteit van groot belang om de kans op ongevallen zo klein 
mogelijk te houden, zonder het eigen karakter van deze molens aan te tasten. 
Houtzagen op zichzelf vormt niet direct het grootste gevaar, al moet men 
natuurlijk nooit onnodig aan de voorkant van de zaagramen komen. 
De gevaarlijkste werkzaamheden liggen tussen het aanpikken van het hout en 
het moment dat dit hout goed geborgd klaar ligt op de zaagslede om te zagen.  
Het begint al met het materiaal dat gebruikt wordt voor het verslepen van het 
hout, zoals de kabels, blokken met bevestigingspunten, kantelhaken en – niet in 
de laatste plaats – de winderij. 
Dit sleepmateriaal moet voor honderd procent betrouwbaar zijn. 
De watermolens hebben geen krabbelwerk voor de winderij. Singraven heeft 
een riemaandrijving voor de winderij die bij overbelasting zal gaan slippen. 
De Wenumse Molen werkt met een handbediende takel. 
 
Een absoluut te handhaven regel op een zaagmolen dient te zijn dat hij die de 
winderij tijdens het slepen bedient de bedieningshandel nooit mag loslaten om 

 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 10 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 27 

  onmiddellijk te kunnen ingrijpen als er iets mis gaat. 
Verder dient er in nauw overleg gewerkt te worden bij het verplaatsen op de 
zaagvloer van het te zagen materiaal. Slechts één man moet hier de 
aanwijzingen geven om misverstanden te voorkomen. 
Ligt het hout eenmaal op de zaagvloer dan dienen de stammen goed 
ondersteund te worden ter voorkoming van ongecontroleerd wegrollen.  

 
  

 

Fig. 10.7.1.2 
De sleephelling met wurgketting. 

   
  Let op een goede bevestiging van de staalkabels of touwen op de winderij 

trommels 
De kabels of touwen en de eventueel toegepaste (pers)klemmen moeten 
voldoen aan NEN 3231/3232. 
Zijn de op de molen in gebruik zijnde kettingen in goede conditie en voldoen ze 
aan NEN 3359 en 3360? 
Is de aandrijving van de winderij goed afgeschermd? 
 
Is het overige hijs- en trekgereedschap in goede conditie en voldoet dit aan de 
normen t.w. voor sluitingen NEN 964 en 965, voor blokken NEN 3508 en 3320 en 
voor haken NEN 1156? 
 
Voor een goede controle op de deugdelijkheid van het op de molen in gebruik 
zijnde hijsmateriaal moeten de desbetreffende zgn. P-bladen op de molen 
aanwezig zijn. In deze bladen staan de eisen van onderhoud en de 
afkeuringnormen vermeld (aan te vragen bij de Arbeidsinspectie). 

   
  10.7.1.2 Veiligheid bij werkzaamheden op houtzaagmolens 
   
  10.7.1.2.a De molenaars 
   
  Zijn alle molenaars en medewerkers (leerlingen) ervan doordrongen dat het 

werken op een houtzaagmolen bepaalde gevaren met zich brengt? 
Draag naast veilige kledingstukken tevens hoge veiligheidsschoenen met antislip 
zool en stevige leren werkhandschoenen. 
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Fig. 10.7.1.2 
De sleephelling met wurgketting. 
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  10.7.1.2.a De molenaars 
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  10.7.1.2.b Smeerwerkzaamheden 
   
  Het smeren van de krukas moet bij stilstaande molen uitgevoerd worden.  

Smeer de geleiders van de zaagramen met de nodige voorzichtigheid, bijv. met 
een smeerspaan. 

   
  10.7.1.2.c Gereedschap 
   
  Zorg dat het gereedschap (bijlen, koevoeten, zagen, hamers, kantelhaken e.d.) in 

goede conditie is en scherp en goed geslepen is. 
Gebruik gereedschap deskundig, dus op een veilige manier. 
Breng het gereedschap onmiddellijk na gebruik op zijn vaste plaats terug. 

   
  10.7.1.2.d De winderij 
   
  Het moet een vaste regel zijn dat diegene die de winderij bedient tijdens het 

gebruik de bedieningshandel en het remtouw blijft vasthouden om in geval van 
nood direct te kunnen ingrijpen. 
Houd tevens als regel aan dat tijdens het slepen van het te zagen hout slechts 
één man de leiding heeft en de aanwijzingen geeft. 
Zorg dat er minimaal altijd vier volle slagen van de kabel om de trommel zitten. 
De winderijen en de daarbij behorende kabels, touwen, blokken, haken e.d. 
moeten regelmatig op deugdelijkheid gecontroleerd worden. 
De molenaars moeten er op voorbereid zijn dat deze kabels of touwen tijdens 
gebruik kunnen breken en dan in een onvoorspelbare richting kunnen 
wegschieten. 
Er moet bij het naar binnen brengen en op de zaagslee leggen van de stammen 
rekening mee worden gehouden dat deze onverwachts kunnen gaan rollen of 
doorschieten. 
De molenaars moeten in verband met het voorgaande zorgen dat er voldoende 
ruimte is om in geval van nood weg te kunnen springen. 

   
  10.7.1.2.e De zaagvloer 
   
  De zaagvloer moet regelmatig geveegd, opgeruimd en van onnodige rommel 

ontdaan worden. 
Zorg voor vrije loop- en werkpaden bij de zaagslede. 
Sluit de sleephelling boven- en onderaan af met een ketting of een plank. 

 
  10.7.1.2.f Het zagen 
   
  Voer controles en werkzaamheden tijdens het zagen zoveel mogelijk aan de 

achterkant van de zaagramen uit. 
Zie er op toe dat niemand vlak voor de zagen staat. 

   
  10.7.1.2.g De droogloods 
   

 
oplatten 

 
 

stempel 
 

 Is het hout gezaagd dan moet er nog met de nodige voorzichtigheid mee worden 
omgegaan: het wordt opgelat in de droogloods om te drogen. 
Dat opstapelen moet zorgvuldig en stevig gebeuren. Als die stapel een driemaal 
zo grote hoogte als breedte krijgt moet de stapel om veiligheidsredenen 
zijdelings worden voorzien van stempels.  
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afstempelen 

 

 Dit zgn. afstempelen van hout in de droogschuren moet zoveel mogelijk 
gebeuren op de grondbalken of stijlen van de droogschuren en niet op opgelat 
hout ernaast. 

   
  

 

Fig. 10.7.1.3 
Het oplatten van gezaagde 
planken. 
   
  10.7.1.2.h De sleephelling 
   

 
trapklossen 

 

 Hoe is de algehele conditie van de sleephelling? 
Als op een sleephelling trapklossen zijn aangebracht, zijn deze dan deugdelijk 
bevestigd? 
Hoe is de conditie van de draagbalken van de droogzolder? 

   
  10.7.1.2.i Het molenerf 
   
  Liggen de te zagen stammen ordelijk opgetast op plaatsen waar onbevoegden 

geen toegang hebben? 
Houd er tijdens het uit de voorraad halen van een te zagen stam rekening mee 
dat de stammen kunnen verrollen. 

   
  10.7.1.2.j De bezoekers 
   
  Als de molen in bedrijf is kunnen zeker bezoekers ontvangen worden. Alleen niet 

op momenten waarop zware stammen of balken de molen moeten worden 
ingetrokken. Daarbij heeft de gehele zaagploeg alle aandacht nodig en is er geen 
tijd en ruimte voor derden; kabels kunnen breken, stammen kunnen wegrollen. 
Houd bezoekers ook op een veilige afstand tijdens het uitlijnen op de slee en het 
afvoeren van het gezaagde hout.  
Zijn de afschermingen voor het zagen – indien aanwezig – aangebracht?  
Zo niet, laat dan geen bezoekers op het directe werkvlak toe! 
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  10.7.2 De oliemolen 
   
  10.7.2.1 Algemeen 
   
  Een oliemolen biedt aan onnadenkende of onvoorzichtige mensen veel 

gelegenheid tot het maken van grote en kleine fouten. 
Het is typisch zo'n molen waarmee men terdege bekend dient te zijn zodat op 
een juiste en verantwoorde wijze gewerkt kan worden. 
Waar schuilen nu de gevaren in een oliemolen? 

   
  10.7.2.1.a De olie 
   
  Allereerst schuilt gevaar in de olie zelf: als men hiermee niet voorzichtig omgaat 

ontstaat snel een gladde vloer die aanleiding kan geven tot glijpartijen met 
mogelijk kwalijke gevolgen.  
Met olie doordrenkte lappen kunnen door broei brand veroorzaken. 

   
  

 

Fig. 10.7.2.1 
Een flesje lijnolie. 
   
  10.7.2.1.b De heien 
   

heien, stampers 
 
 
 

schortkneppels, schorttouwen 
reepneusjes, knevelhoutjes 

vuisten 

 Het grootste gevaar schuilt in de heien van het voor- en naslag en de stampers 
waarmede eventueel de koeken worden gebroken. Deze werktuigen doen hun 
werk met grote kracht en kunnen daarom zeer gevaarlijk zijn. vooral voor armen 
en handen. 
Controleer regelmatig de schortkneppels, de schorttouwen, de reepneusjes en 
de knevelhoutjes. 
Zijn de vuisten betrouwbaar en goed vastgezet in de heien en stampers met de 
keephouten en wiggen? 
Hoe is de conditie van de heien van de voor- en naslag, vooral wat betreft slag 
en slageind. Zijn de vaste neuten niet schuin afgesleten? 
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losbeitel, slagbeitel 

 
 
 

ree, borgpen 

 Zijn de pezen en touwen van zowel los- als slagbeitels in goede conditie? 
Is de stamper, vooral het stamper-eind en de bevestiging van de stamperring en 
plaatjes in goede staat? 
Dit geldt dit ook voor de bevestiging van de losse stamperneuten in de stampers 
Is voor iedere stamper een ree of borgpen aanwezig? 

   
  10.7.2.1.c De wentelas 
   
  Let op de gevaren die verbonden zijn aan de wentelas ook al draait deze maar 

uiterst langzaam. Zorg dat men bij werkzaamheden op deze zolder – als men zich 
van de ene naar de andere zijde van de wentelas moet begeven – niet over 
delen van de molen klimt die daarvoor niet bestemd zijn. 
Pas op voor een met de wentelas meedraaiende heef of de spaken. 

   
  

 

Fig. 10.7.2.2 
De wentelas is goed afgeschermd 
door een glazen wand. 
   
  Houd de regel aan dat werkzaamheden aan de wentelas altijd bij stilstaande 

molen worden gedaan, dus ook het smeren. 
Hoe is de algehele conditie van de wentelas met de daarbij behorende wielen, 
lageringen en stoelen? 
Worden de wiggen van de wielen regelmatig gecontroleerd en aangeslagen? 
Is de heef betrouwbaar en goed vastgewigd en geborgd in de wentelas? 
Controleer bij het verlaten van de molen altijd de temperatuur van de 
wentelaslagers. 

   
  10.7.2.1.d De kollergang of kantstenen 
   
  De kantstenen of kollergang zijn een ander onderdeel van de molen waarmede 

met kennis van zaken gewerkt dient te worden. 
Controleer hier op regelmatige tijden de diverse borgingen van het steenraam 
en die delen welke zorg dragen voor het sporen van de kantstenen zelf.  
Hoe is de conditie van de lagering van de koning? 
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  Zijn de rondsels voor het wentelaswiel en het koningwiel (of steenwiel) in goede 
staat? 
Is het koningwiel en de koning voor de kantstenen in goede conditie? 
Is de kollergang hecht en sterk en de lagering van de stenen daarin in goede 
conditie? 
Hoe is de toestand van het houtwerk voor de strijkers en het beweegwerk 
daarvoor? 
Hoe is de conditie van het doodbed? 
Is de kollergang voldoende afgeschermd voor bezoekers? In sommige oliemolens 
is een laag doodbed waarbij het steenraam op of iets boven hoofdhoogte draait. 

   
  

 

Fig. 10.7.2.3 
Een veilige afzetting van de 
kantstenen, ook voor kinderen. 
   
  10.7.2.1.e  Het vuister 
   

 
 
 
 

aslade 
 

 Voor het voor- of naslag staan de vuisters waarop het te persen materiaal wordt 
verwarmd. Deze worden gestookt met hout, turf of briketten.  
Hoe is de conditie van de vuisters; vertonen deze geen scheuren? 
Is het vuur in de vuisters goed te regelen? 
Zijn de aslades deugdelijk en groot genoeg om voldoende as en vuur te 
bevatten? Worden ze regelmatig geleegd? 

   
  10.7.2.1.f Opslag materiaal 
   

 
 
 
 

oliekelder 
 
 

 Ook de opslag van materialen vraagt de aandacht.  
Zijn grote voorraden opgeslagen in zakken in diverse lagen controleer deze dan 
zo nu en dan op temperatuur, daar broei in het opgeslagen zaad en afval niet 
ondenkbeeldig is.  
Als er een oliekelder aanwezig is, zijn de luiken op de oliekelder betrouwbaar en 
te vergrendelen? 
Let op: hang met olie doordrenkte doeken uit of berg ze luchtdicht op. In een 
prop laten liggen kan door broei brand veroorzaken! 
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  10.7.7.2 Veiligheid bij werkzaamheden op oliemolens 
   
  10.7.2.2.a De molenaars 
 
  Zijn alle molenaars en andere vrijwilligers op de hoogte van de gang van zaken 

op de molen ten aanzien van de veiligheid? 
Het geluid van de slaande heien is slecht voor het gehoor en kan op de duur 
blijvende gehoorschade veroorzaken. Draag daarom tijden het slaan altijd 
gehoorbescherming. 

   
  10.7.2.2.b Smeerwerkzaamheden 
   
  Wordt al het smeerwerk van de diverse lageringen op verantwoorde wijze 

uitgevoerd en bij stilstaande molen? 
   
  10.7.2.2.c De kollergang of kantstenen 
   

 
 
 
 

afstrijker 
 

 Het in bedrijfstellen dient altijd te worden gedaan door de man die hier ook mee 
gaat werken. Geef steeds een waarschuwing aan andere aanwezigen als de 
kollergang in beweging wordt gebracht. 
De te bewerken grondstoffen moeten voor de binnen-lopersteen opgebracht 
worden en voor de afstrijker. Voorkom overbelasting van de gehele kantsteen-
inrichting – dus niet in één keer te veel maalgoed op het doodbed brengen. De 
verschillende onderdelen, inclusief de koningspil, moeten de niet te 
onderschatten torsiekrachten opvangen. 
Bij toevoegen van water moet worden meegelopen achter de stenen aan! 
Grijp nooit – om welke redenen ook – tussen de rondgaande stenen naar 
voorwerpen of delen van de molen. En ook niet naar eventuele 
verontreinigingen tussen het zaad. 

   
  10.7.2.2.d Het vuister 
   
  Waar op een molen altijd het gebruik van vuur sterk afgeraden wordt, is het hier 

voor het proces een onvermijdelijke zaak. Wees daarom altijd uiterst waakzaam 
bij het stoken. 
Sluit na het beëindigen van de werkzaamheden de luchttoevoer. 
Controleer of het vuur gedoofd is bij het verlaten van de molen. 
Zorg dat men geen brandbaar materiaal op de hete vuisters legt of na de 
dagtaak daarop achterlaat. 
Is in de directe omgeving van de vuisters blusmateriaal aanwezig om een begin 
van brand te blussen? 

   
  10.7.2.2.e Het slagblok 
   

slaghei, loshei 
 

laad, losbeitel 
 
 
 

schorttouw 
 

borgpen 
 

 Het dient een vaste regel te zijn dat men tijdens het slaan van de slag- of loshei 
met de handen daarvan wegblijft. 
Tijdens het losslaan van de laad d.m.v. het naar beneden slaan van het losbeitel 
moet deze soms bij het loskomen geholpen worden. Doe dit altijd vanaf de 
achterzijde; dan is er geen gevaar voor handen of armen als een der heien door 
welke oorzaak dan ook onbedoeld naar beneden komt. 
Zet de schorttouwen bij het schorten van de heien goed vast, waardoor deze 
tijdens het vullen/leeghalen van de laad niet los kunnen gaan. Borg geschorte 
heien altijd met een borgpen. 
Dek gemorste olie onmiddellijk af met een olie absorberende stof om uitglijden 
te voorkomen. Daarna moet dit zodra het werk het toelaat worden verwijderd. 
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Fig. 10.7.2.3 
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kantstenen, ook voor kinderen. 
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  10.7.7.2 Veiligheid bij werkzaamheden op oliemolens 
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  10.7.2.2.e Het slagblok 
   

slaghei, loshei 
 

laad, losbeitel 
 
 
 

schorttouw 
 

borgpen 
 

 Het dient een vaste regel te zijn dat men tijdens het slaan van de slag- of loshei 
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  10.7.2.2.f Het pottenblok 
   

stamperpotten 
stampers 

 

 Zowel bij het vullen als leeghalen van de stamperpotten moeten de stampers 
niet alleen geschort worden maar óók altijd geborgd. 
Probeer nooit tijdens het stampen uit de potten gesprongen stukken oliekoek 
daarin terug te duwen; dat is vragen om ongelukken. 

   
  10.7.2.2.g Bezoekers 
   
  Voor zover de werkzaamheden op de molen dit toelaten moeten voor de 

veiligheid van de bezoekers zoveel mogelijk beschermende maatregelen worden 
genomen, hoewel dit door het zo specifieke karakter van de molen niet altijd 
eenvoudig is. De grootste gevaren zijn knelgevaar en uitglijden. 
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  10.7.3 De pelmolen 
   
  10.7.3.1 Algemeen 
   
Gerst is pas gort als het gepeld is  Er is nog slechts één watermolen die is gebouwd en ingericht voor het 

pellersbedrijf, t.w. de ‘Mallumsche Molen’ te Eibergen (Gld).  
Het is een z.g. combinatiemolen voor zowel het pellen van gerst als voor het 
malen van consumptiegranen. Gort was een belangrijk voedingsmiddel. 
Omstreeks 1660 zouden in de Zaanstreek en in 1680 in Groningen de eerste 
windpelmolens zijn ontwikkeld. In de 19e eeuw stoppen deze molens met het 
pellen van gerst en gaat men over op het pellen van rijst. 
In de eerste wereldoorlog moest er in opdracht van de Nederlandse regering 
weer gerst gepeld worden. 
Er waren toen in Groningen 59 pelmolens, in Friesland 7 pelmolens en in de 
Zaanstreek 2 stoompellerijen. Er zullen toen ook meerdere waterpelmolens zijn 
geweest. 
 
Uit het oogpunt van veiligheid is de pelmolen nagenoeg gelijk aan de 
korenmolen. De voornaamste verschillen zijn: 
- Omdat er kans bestaat dat de pelsteen uit elkaar spat is hij geplaatst tussen de 
vloerbalken en onder de maalvloer. 
- Alle spillen en wielen van het pelwerk lopen veel sneller. 
- Er kunnen meer werktuigen in de molen aanwezig zijn. 
 
Wat bezoekers betreft is het verstandig de mensen rond te leiden in een niet 
pellende molen als de groepen groter zijn dan vijf á zes personen. 
De aanwijzingen van hoofdstuk 10.4 gelden ook voor deze molen. Daarnaast 
kent het werken met de pelmolen specifieke aandachtspunten ten aanzien van 
de veiligheid. 

 

   
  10.7.3.2 Werkzaamheden op de pelmolen 
   
  10.7.3.2.a De molenaars 
   
  Zijn alle molenaars en overige vrijwilligers op de hoogte van de gang van zaken 

op de molen met zijn gevaren? En de afspraken die gemaakt zijn t.a.v. veiligheid 
voor molenaars en bezoekers? 
Kan er veilig over de kuipdeksels gelopen worden? 
Zijn er maatregelen getroffen om overmatige stofvorming te voorkomen? 
Er zijn molenaars die gevoelig zijn voor pelstof en deze krijgen de zogenaamde 
pelkoorts. 

   
  10.7.3.2.b Smeren 
   
  Wordt al het smeerwerk van de diverse lageringen op verantwoorde wijze 

uitgevoerd en bij stilstaande molen? 
Voer geen werkzaamheden uit achter en onder het spoorwiel als de molen in 
bedrijf is. 

    
  10.7.3.2.c  Het openleggen van een koppel pelstenen 
   
  Is het gereedschap betrouwbaar en goed onderhouden? 

Werk rustig en in goed overleg. 
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  Zet de kuipdeksels zodanig weg dat omvallen tijdens de overige werkzaamheden 

wordt voorkomen. 
  Voorkom bij het openhalen van de kuipdeksels en bij het wegnemen van de 

kuipdelen dat de handen opengehaald worden aan het scherpe pelblik 
  Stel de steenspillen na het optrekken zodanig op dat deze geen gevaar 

opleveren tijdens het werken. 
De bevestiging van het takelblok moet goed gecontroleerd worden voordat men 
de pelsteen gaat lichten. 
Wordt voordat men de hijsband onder de steen door haalt deze eerst goed 
onderstopt? 
Kan de hijsband het gewicht van de steen dragen? 
Voordat de steen na het hijsen op zijn kant gezet wordt dient de hijsband goed 
vastgezet te zijn. 
Bij het keren van de steen moet men net als bij de loper van de korenmolen, 
deze van zich afduwen en niet trekken; dit i.v.m. eventuele breuk van de 
hijsband. 
Als de steen op zijn kant gezet wordt, deze direct ter weerszijden onderstoppen 
met de steenwiggen. 
Houd bij het terugplaatsen van de pelsteen dezelfde veiligheidsmaatregelen aan 
als bij het openleggen. 
Controleer voordat de molen weer in bedrijf gesteld wordt de gedemonteerde 
delen. 

   
  10.7.3.2.d  Het scherpen 
   
  Houd er bij het steenhakken rekening mee dat het stof schadelijk is voor de 

gezondheid (Zandsteen). 
Draag bij het steenhakken altijd een veiligheidsbril en een mondkapje. 

   
  10.7.3.2.e Vernieuwen van het pelblik 
   
  Men moet bij het vervaardigen van nieuwe pelblikken oppassen voor de uiterst 

scherpe puntjes waaraan men de handen kan openhalen. Draag geschikte 
werkhandschoenen. 
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  10.7.4 De papiermolen 
   
  10.7.4.1 Algemeen 
   
Papier kan van meerdere 
grondstoffen gemaakt worden. 

 Er zijn in Nederland nog slechts twee watermolens die zijn gebouwd en ingericht 
en in bedrijf als een papiermolen. Dit zijn De Achterste Molen in het Nederlands 
Openluchtmuseum te Arnhem en Papierfabriek Middelste Molen in Loenen 
Zij produceren op oude ambachtelijke wijze geschept papier. 
 
Uit het oogpunt van veiligheid bekeken is de papiermolen nagenoeg gelijk aan 
de korenmolen. 
Alleen lopen alle spillen en wielen veel langzamer en kunnen er meer werktuigen 
in de molen aanwezig zijn. 
 
Wat bezoekers betreft, is het verstandig de mensen rond te leiden in een niet 
werkende molen als de groepen groter zijn dan vijf á zes personen. 
 
De aanwijzingen van hoofdstuk 10.4 gelden ook voor deze molens. 
Extra aandachtspunten zijn de wentelas en de hamers: deze moeten zodanig 
afgeschermd zijn dat zij geen gevaar voor de molenaars en voor bezoekers zijn. 

 

   
  

 

Fig. 10.7.4.1 
Afscherming van de wentelas en 
hamers alléén door een ketting is 
onvoldoende. 
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  10.8 RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE 
   
   
  Wat betreft de veiligheid geldt het bekende gezegde: voorkomen is beter dan 

genezen. 
 
In 1990 verscheen daarom het rapport ‘Veiligheid op wind- en watermolens’, 
opgesteld door Vereniging De Hollandsche Molen in samenwerking met de 
Werkgroep Veiligheid. Dit rapport benoemde tal van aandachtspunten die van 
belang zijn voor de veiligheid in en rond de molen. 
 
In 2003 verscheen vervolgens een RI&E-plan (Risico Inventarisatie en Evaluatie) 
voor molens, eveneens opgesteld door De Hollandsche Molen.  
In 2012 is dit plan volledig herzien en aangepast aan de nieuwste inzichten. Dit 
heeft geleid tot de (hernieuwde) erkenning als veiligheidsinstrument voor de 
molenbranche.  
Een RI&E is verplicht voor die organisaties waar sprake is van ernstige risico’s bij 
de werkzaamheden. Dat is ook het geval bij molens. Deze hebben bewegende 
delen met veel energie waardoor ze dodelijk kunnen zijn. Een RI&E is echter niet 
verplicht voor vrijwilligersorganisaties, maar uiteraard kunnen zij er zeker hun 
voordeel mee doen. Zij hebben zich wel te houden aan enkele Arbo-
voorschriften. 
 
Door middel van vragen in de RI&E-map wordt de molenaar/eigenaar geholpen 
om alle risico’s in kaart te brengen. Vervolgens kan dan een Plan van Aanpak 
opgesteld worden om de risico’s te verkleinen. Indien de maatregelen uit het 
plan zijn uitgevoerd en de gemaakte afspraken éénmaal per jaar worden 
geëvalueerd dan voldoet de molen tevens aan de Arbowetgeving. Als er dan 
onverhoopt iets misgaat kan de eigenaar bewijzen dat hij zijn 
verantwoordelijkheid heeft genomen en er alles aan gedaan heeft om de molen 
zo veilig mogelijk te maken.  
 

  De RI&E map omvat: 
1. Een inleiding met verklarende woordenlijst, antwoord op veel voorkomende 
Arbovragen en een stappenplan, waarmee men de inventarisatie kan uitvoeren. 
2. Een algemene Risico inventarisatie, met aandacht voor de organisatie van 
Arbo zaken, bijzondere groepen vrijwilligers, voorbereiding op noodsituaties, 
algemene voorzieningen in de molen, publiek en rondleidingen, etc. 
3. Een specifieke inventarisatie, met aandacht voor de draaiende delen in een 
molen, het gevlucht, werken in de kap, kruien, werkzaamheden op hoogte en 
valgevaar, enz. 
4. Aandachtspunten per bouwwijze: stellingmolen, grondzeiler en beltmolen, 
watermolen. 
5. Aandachtspunten per functie: poldermolen, korenmolen, houtzaagmolen, 
oliemolen, pelmolen. 
 

  Vervolgens wordt aangegeven hoe vanuit de RI&E een Plan van Aanpak kan 
worden opgesteld. In de bijlagen is allerlei aanvullende informatie opgenomen 
en treft men voorbeelden aan. 
Naast de RI&E van de Hollandse Molen heeft ook de Monumentenwacht in 2004 
een brochure uitgebracht met aanwijzingen voor het treffen van voorzieningen 
om veilig en gezond met molens te werken. 
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  10.9 DE JURIDISCHE KANT VAN VEILIGHEID 
   
   
  10.9.1 Veiligheidswetgeving 
   
  Wettelijk zijn moleneigenaren de eerstverantwoordelijken voor de veiligheid 

in en om hun molens. Maar aan welke normen moet de beveiliging van een 
molen voldoen? 
Omdat molens van oorsprong waren ingericht als werktuig vielen de 
veiligheidsbepalingen destijds onder de Veiligheidswet van 1934 en het daarbij 
behorende ‘Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen’ van 1938 (V.B.F. 
38). Een groot aantal van de daarin genoemde bepalingen gold en geldt nog 
steeds ook voor molens. 
V.B.F. 38 is opgevolgd door de arbeidsomstandighedenwet (kortweg 
Arbowet). De Arbowet heeft als doel de bescherming van werknemers. 
Vrijwilligers zijn geen werknemers en vallen daarom sinds 2007 alleen 
onder deze wet als zij, in een gezagsverhouding, werken op hoogte of met 
gevaarlijke stoffen. (N.B. De verhouding instructeur – leerling molenaar 
wordt door de wetgever wel als gezagsverhouding gezien). Met veel van de 
beschermende maatregelen die voor werknemers zijn bedacht kan de 
vrijwilliger natuurlijk ook zijn voordeel doen.  
Dat geldt met name ook voor de Risico Evaluatie en Inventarisatie (RI&E). 
Een RI&E is een systematische methode om knelpunten op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. De uitvoering van 
een RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak zijn het fundament 
onder het veiligheidsbeleid op een molen. (zie 10.8) 
 

  10.9.2 Aansprakelijkheid 
   
  Een basisregel van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is dat ieder zijn 

eigen schade draagt tenzij: 
- De schade het gevolg is van het doen of nalaten van een ander 
- EN er een oorzakelijk verband is tussen dat handelen en de schade 
- EN dat handelen of nalaten verwijtbaar is 
 
Het is dus niet zo dat er altijd iemand aansprakelijk is. Er is juist ruimte voor een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden. Als daar sprake van is draagt ieder 
zijn eigen schade. 
 
Als er wel sprake is van aansprakelijkheid dan wordt de mate van 
aansprakelijkheid van geval tot geval bepaald aan de hand van de volgende 
criteria: 
- Hoe groot is de kans op riskant gedrag 
- Hoe groot is de kans op schade als gevolg daarvan 
- Hoe groot is de schade 
- Hoe bezwaarlijk zijn maatregelen om schade te voorkomen 
 
Kort gezegd: hoe groter de kans op schade en hoe omvangrijker de schade des 
te meer maatregelen er moeten worden genomen om schade te voorkomen. 

 
  De eigenaar van de molen draagt de grootste aansprakelijkheid voor de 

veiligheid op de molen. Hij heeft een zorgplicht en moet zorgen voor een veilige 
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  omgeving voor vrijwilligers en bezoekers door de bezoekers schriftelijk te wijzen 
op de risico’s en regels te stellen, door het afschermen van het waterrad en van 
knelgevaarlijke delen. De eigenaar moet dus veiligheidsmaatregelen treffen 
tenzij die te bezwaarlijk zijn. Als iemand iets organiseert op de molen dan geldt 
voor die organisator hetzelfde. 
Behalve veiligheidsmaatregelen is ook toezicht nodig. Béide zijn noodzakelijk! 
Het achterwege laten van veiligheidsmaatregelen en vervanging daarvan door 
toezicht kan niet. 
 
De bezoeker dient zich aan de veiligheidsregels te houden en bijzonder goed op 
zijn/haar kinderen te letten. Een molen is geen kinderspeelplaats. De molenaar 
is geen kinderoppas. Bordjes die wijzen op de gevaren van de molen ontslaan de 
eigenaar niet van zijn plicht om veiligheidsmaatregelen te nemen. Die bordjes 
hangen er opdat de bezoeker zich bewust is van het gevaar waarin hij/zij zich 
begeeft. 
 
De molenaar is een zelfstandig werkende vrijwilliger en moet zijn taak naar 
behoren uitvoeren. De eigenaar mag uitgaan van zijn vakbekwaamheid. De 
molenaar moet zich houden aan de veiligheidsregels en toezicht houden op de 
naleving van de bezoekersregels. 
De instructeur heeft een zorgplicht voor leerlingen, in het bijzonder wanneer hij 
hen dingen opdraagt waaraan een risico verbonden is. Daarbij is te denken aan 
het werken op hoogte (valbescherming verplicht voor leerlingen!), maar ook aan 
het werken met gevaarlijke stoffen of het werken in knelgevaarlijke situaties. 
Voorkom ongelukken met leerlingen. Ongelukken met leerlingen zijn 
persoonlijke drama’s voor leerling en instructeur. Als er in een gezagsverhouding 
is gehandeld, komt aansprakelijkheid om de hoek kijken. Als er onvoldoende 
maatregelen zijn genomen kunnen er ook strafrechtelijke consequenties zijn. 

   
  10.9.3 Jeugdleden en Leden-in-opleiding jonger dan 18 jaar. 
   
  Jongeren onder de 18 jaar kunnen jeugdlid worden van het Gilde. En vanaf 14 

jaar kan een jongere beginnen met de opleiding tot vrijwillig molenaar. 
Op iedere jongere onder de 18 jaar zijn echter de regels van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeid voor jongeren onder de 18 van 
toepassing. Deze regels gelden ook voor vrijwillige werkzaamheden die we hen 
laten verrichten op de molen. 
In het geval van jeugdleden is het raadzaam dat ook de ouders goed op de 
hoogte zijn van de geldende regels en betrokken worden bij wat hun kind doet 
op de molen. 
Het Gilde adviseert ook, afspraken tussen ouders/verzorgers en de 
molenaar/instructeur schriftelijk vast te leggen. Hiervoor is een ‘Model-
overeenkomst tussen een lid in opleiding jonger dan 18 jaar, ouder/verzorgende 
en de molenaar/instructeur ter zake van de opleiding tot molenaar van Het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars (GVM)’ beschikbaar. 
 

  10.9.4 Molenaarscontract 
   
  Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en De Hollandsche Molen hebben 

gezamenlijk een ‘Modelcontract Vrijwillige Molenaar’ opgesteld. 
Hierin kunnen onder andere afspraken over openstelling, onderhoud, toezicht 
enz. worden vastgelegd. Daarnaast er is in dit contract o.a. een artikel 
opgenomen over veiligheid waarin de verplichtingen van moleneigenaar en 
molenaar ten aanzien van het bevorderen van veiligheid zijn vastgelegd. 
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  Belangrijk is bijvoorbeeld om te weten dat de zorg voor de veiligheid van 
aanwezige personen weliswaar allereerst bij de moleneigenaar ligt maar dat het 
toezicht op het naleven van de regels doorgaans gedelegeerd is aan de 
molenaar(s). 
 

  Verder is in dit contract een artikel opgenomen over verzekeringen waarin ook 
iets is vastgelegd over de aansprakelijkheid van de molenaar. Dit kan o.a. van 
belang zijn ter vrijwaring van aanspraken als de schade van een ongeval het 
verzekerde bedrag te boven gaat en de molenaar wel deskundig en 
vakbekwaam gehandeld heeft. 
Aanbevolen wordt dat iedere molenaar met de moleneigenaar een 
molenaarscontract overeenkomt. 
Het modelcontract is te vinden op www.vrijwilligemolenaars.nl bij de 
verenigingsdocumenten. 
 

  10.9.5 Gildeverzekeringen 
   
  Bij het werken met een monumentaal werktuig zijn helaas ongelukjes en zelfs 

ongevallen nooit geheel uit te sluiten, ook al zijn alle veiligheidsprocedures 
correct nageleefd en is er deskundig gehandeld door de molenaar. 
Dan kan het gebeuren dat de moleneigenaar of de molenaar aansprakelijk wordt 
gesteld voor de geleden schade. Of de molenaar zelf kan door een ongeval 
blijvende fysieke schade oplopen. 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars biedt haar leden om die reden enkele 
aanvullende verzekeringen aan. 
Het betreffen: 
 

- Een uitgebreide WA-verzekering tegen schade aan derden en/of aan de 
molen. 

- Ongevallenverzekering, bij overlijden of blijvende invaliditeit van de 
molenaar 
 
De WA-verzekering geldt voor alle Gilde leden; de premie hiervoor is inbegrepen 
in de contributie. Voor leden-in-opleiding is de Ongevallenverzekering verplicht. 
 
Op de website www.vrijwilligemolenaars.nl is alle informatie over deze 
verzekeringen en de voorwaarden te vinden. 
Moleneigenaren kunnen in geval van schade voor advies terecht bij Vereniging 
De Hollandsche Molen, www.molens.nl.  
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AANTEKENINGEN 
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Hoofdstuk 11  De Poldermolen 
 
Dit onderwerp behoort niet tot de lesstof voor watermolenaars en is daarom niet 
in deze Basisopleiding opgenomen. 
 
Vanwege het uitgangspunt de indeling van het cursusmateriaal voor 
watermolenaars en windmolenaars zoveel mogelijk met elkaar te laten 
overeenkomen, ook voor wat betreft de nummering van de hoofdstukken, wordt 
dit hoofdstuk wel genoemd, maar niet ingevuld. 
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 Graankorrels zijn te hard om onbewerkt geconsumeerd te worden. Ze moeten  
worden opengebroken en fijngemaakt om ze daarmee als voedingsstof beter 
verteerbaar te maken. Door het vermalen van graan is het bovendien mogelijk 
het meel te verwerken tot brood of koek.  
Al vanaf de prehistorie wordt voor het maalproces gebruik gemaakt van 
maalstenen. In de lange geschiedenis van het malen van graankorrel tot meel 
ontwikkelden de maalstenen zich van de eenvoudige wrijfsteen via de kweern – 
een handbediende molen – tot de molenstenen zoals wij die kennen.  
 
De watermolen is in Azië uitgevonden en dateert van enkele eeuwen vóór onze 
jaartelling. Pas in de 8e en 9e eeuw werd hij in Nederland geïntroduceerd.  
Het malen op windkracht kwam een kleine vierhonderd jaar later in de 12e eeuw 
naar Nederland toen de standerdmolen zijn intrede deed.  
Het maalwerktuig zelf is gedurende de laatste tweeduizend jaar onveranderd 
gebleven. Het bestaat uit twee platte stenen waarvan de onderste, de ligger, 
stilligt en de bovenste, de loper, draait. 

   
  

  

Fig. 12.1.1 
Een wrijfsteen (links) en een 
kweern (rechts) 

 
 

dwangmolen, banmolen 
heerlijke rechten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maalloon 
 
 

scheploon 
 
 

accijns op het gemaal 
 

 Het maalbedrijf is in ons land wel sterk veranderd door de eeuwen heen. 
Tot aan de Franse tijd waren de meeste molens dwang- of banmolens. Tot de 
z.g. ‘heerlijke’ rechten van de landheer behoorden onder andere zowel het 
windrecht als het waterrecht. En daarmee ook het molenrecht: het recht om 
molens te bouwen. Wie het molenrecht bezat, verkreeg ook het stuwrecht.  
Met deze rechten kon de landheer iedereen die in deze heerlijkheid woonde 
verplichten zijn maalgoed te laten malen op de molen van de bezitter. Daarom 
noemde men zulke molens ‘dwangmolen’ of ‘banmolen’.  
Deze molens werden verpacht en leverden de eigenaar inkomsten op. Wie het 
water – en stuwrecht bezat kon ook anderen toestemming geven een molen te 
bouwen. Vanwege de kosten die aan de bouw verbonden waren betrof het 
aanvankelijk vrijwel alleen rijke, adellijke families of ook kloosters die een molen 
lieten bouwen. Later volgden ook de gegoede burgers. 
Wie graan wilde laten malen bracht het naar de molen en wachtte tot het 
gemalen was. Opslagruimte was in de molen niet nodig. De molenaar ontving 
voor het malen een afgesproken maalloon, in geld of in natura: een deel van het 
graan of het gemalen meel. In Gelderland bijvoorbeeld bedroeg dit maalloon 
1/16 deel van het gemalen graan. Het werd met een speciale maat geschept en 
daarom ook wel ’scheploon’ genoemd.  
 
In de Franse tijd werden de ‘heerlijke rechten’ waaronder het dwangrecht 
afgeschaft (1795) maar de overheid voerde korte tijd later de z.g. ‘accijns op het 
gemaal’ in. Hierdoor nam de vraag naar maalgoed af. Toen deze 
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hamermolens 
 

boerengemaal 
 

 

belastingmaatregel in 1855 werd afgeschaft, kregen de molenaars de ruimte, 
hun bedrijven verder te ontwikkelen. Ze werden tevens handelaars; ze legden 
voorraden graan aan en konden ook leveren uit voorraad. 
Sommige bedrijven groeiden zelfs uit tot complete meelfabrieken. 
 
Eind 19e eeuw begon echter de achteruitgang. Door goedkope import van graan 
uit het buitenland daalden de prijzen. Boeren gingen daardoor steeds meer over 
van landbouw op veeteelt. Door tolheffing in Duitsland daalde ook de export van 
meel en bloem naar dat land. In en rond de Eerste Wereldoorlog daalde de 
bloemproductie tot een dieptepunt en kleine molens verloren vrijwel geheel hun 
gemaal. Ook overheidsmaatregelen in het belang van de voedselvoorziening in 
de periode 1914-1918 pakten voor kleine molenaarsbedrijven nadelig uit omdat 
enkele grotere bedrijven voor de opslag en distributie werden aangewezen. 
Begin 20e eeuw organiseerden boeren zich in landbouwcoöperaties en gingen 
zelf graan verhandelen en verwerken tot veevoer. Het malen gebeurde in de 
coöperatieve maalderijen vaak met elektrische hamermolens waarvoor geen 
ambachtelijke kennis van een molenaar meer nodig was.  
Doordat veel molens hiermee ook hun boerengemaal verloren kwamen ze tot 
stilstand, raakten in verval of werden gesloopt. 
 
Gelukkig zijn we wel tot het inzicht gekomen dat ook watermolens behouden 
moeten worden als belangrijk cultureel erfgoed. Vele zijn gerestaureerd en een 
groot aantal daarvan is weer of nog draaivaardig en zelfs maalvaardig. 

 
stuwrecht  Watermolens beschikten altijd over stuwrecht om het benodigde water voor 

hun molen te mogen stuwen. Deze stuwrechten zijn in de vorige eeuw toen veel 
watermolens geen functie meer hadden op grote schaal afgekocht door de 
waterschappen zodat die de hele waterhuishouding konden reorganiseren. 
Beken werden verlegd of rechtgetrokken om een snellere waterafvoer te kunnen 
realiseren. 
Een aantal nog resterende watermolens kent daardoor het probleem dat ze 
geen stuwrecht meer bezit. Ze krijgen daardoor te weinig water om rendabel te 
kunnen malen. Voor maalvaardige korenwatermolens die niet mogen of kunnen 
stuwen is het moeilijk een goede productie te realiseren. 

   
  

 

Fig12.1.2 
Een stuw met maalsluis, twee 
lossluizen en een visvangsluis. 
En stuwrecht! 
 

St. Ursulamolen – Nunhem 
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  12.2 DE INRICHTING 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

molenas, wateras 
 

kelder, hel 
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molenas, wateras 
 

gangwerk, gaande werk 
maalvloer 

 

 De inrichtingen van korenwatermolens vertonen grote verschillen. We kennen 
kleine molens die soms maar uit één enkele ruimte bestaan maar ook grote 
molens in een omvangrijk gebouw met twee of drie bouwlagen. Een voorbeeld 
van het eerste type is Watermolen Bels in Mander (Ov), een voorbeeld van het 
tweede type is de Bovenste Molen in Mechelen (L). Vanzelfsprekend zijn er 
daarbij grote verschillen in inrichting. Een beschrijving van inrichtingen kan 
daarom alleen maar globaal zijn. 
Hoe verschillend de inrichtingen echter zijn, er zijn ook overeenkomsten. 
De inrichting en de opstelling van de werktuigen wordt allereerst bepaald door 
de molenas (ook wel: wateras) die onderin de molen binnenkomt. Deze ruimte 
ligt soms beneden de begane grond en wordt als er meerdere bouwlagen zijn 
dan ook wel als kelder of hel aangeduid.  
In de eenvoudigste uitvoering – die overigens eeuwenlang in gebruik is geweest 
en ook nu nog voorkomt – staat er een kleine maalstoel. Dat is een stevige 
constructie van balken waarop de maalstenen liggen. Deze maalstoel staat bij de 
plaats waar de molenas of wateras de molen binnenkomt. Soms echter ligt het 
koppel stenen op een lage tussenzolder, ondersteund door de maalstoel. 
In de maalstoel bevindt zich het gangwerk of gaande werk. De vloer van het 
gebouw is ook de maalvloer: hier vind je de meelpijpen, maalbakken en de 
bediening van het lichtwerk. 
Voor het verwerken van meerdere graansoorten waren verschillende scherpsels 
nodig en daarom was er soms een tweede koppel maalstenen aanwezig. Op de 
ene steen werd boekweit en tarwe gemalen, op de andere rogge en veevoer. 
Aanvankelijk was voor dat tweede koppel een tweede waterrad aanwezig. 

 
  

 

Fig. 12.2.1 
Een kleine molen met één 
steenkoppel op een maalstoel. 
De steen wordt van onderaf 
aangedreven. 
 

Watermolen Bels – Mander (Ov) 
   

tweevoudige overbrenging 
 

maalstoel, bordes 
 

 Vermoedelijk vanaf de 18e eeuw werd de tweevoudige overbrenging toegepast. 
Er zijn twee of meer koppels stenen die worden aangedreven door één waterrad. 
Deze stenen liggen op een maalstoel, een tussenzolder of bordes of ook op een 
aparte steenzolder. 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 12 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hamermolens 
 

boerengemaal 
 

 

belastingmaatregel in 1855 werd afgeschaft, kregen de molenaars de ruimte, 
hun bedrijven verder te ontwikkelen. Ze werden tevens handelaars; ze legden 
voorraden graan aan en konden ook leveren uit voorraad. 
Sommige bedrijven groeiden zelfs uit tot complete meelfabrieken. 
 
Eind 19e eeuw begon echter de achteruitgang. Door goedkope import van graan 
uit het buitenland daalden de prijzen. Boeren gingen daardoor steeds meer over 
van landbouw op veeteelt. Door tolheffing in Duitsland daalde ook de export van 
meel en bloem naar dat land. In en rond de Eerste Wereldoorlog daalde de 
bloemproductie tot een dieptepunt en kleine molens verloren vrijwel geheel hun 
gemaal. Ook overheidsmaatregelen in het belang van de voedselvoorziening in 
de periode 1914-1918 pakten voor kleine molenaarsbedrijven nadelig uit omdat 
enkele grotere bedrijven voor de opslag en distributie werden aangewezen. 
Begin 20e eeuw organiseerden boeren zich in landbouwcoöperaties en gingen 
zelf graan verhandelen en verwerken tot veevoer. Het malen gebeurde in de 
coöperatieve maalderijen vaak met elektrische hamermolens waarvoor geen 
ambachtelijke kennis van een molenaar meer nodig was.  
Doordat veel molens hiermee ook hun boerengemaal verloren kwamen ze tot 
stilstand, raakten in verval of werden gesloopt. 
 
Gelukkig zijn we wel tot het inzicht gekomen dat ook watermolens behouden 
moeten worden als belangrijk cultureel erfgoed. Vele zijn gerestaureerd en een 
groot aantal daarvan is weer of nog draaivaardig en zelfs maalvaardig. 

 
stuwrecht  Watermolens beschikten altijd over stuwrecht om het benodigde water voor 

hun molen te mogen stuwen. Deze stuwrechten zijn in de vorige eeuw toen veel 
watermolens geen functie meer hadden op grote schaal afgekocht door de 
waterschappen zodat die de hele waterhuishouding konden reorganiseren. 
Beken werden verlegd of rechtgetrokken om een snellere waterafvoer te kunnen 
realiseren. 
Een aantal nog resterende watermolens kent daardoor het probleem dat ze 
geen stuwrecht meer bezit. Ze krijgen daardoor te weinig water om rendabel te 
kunnen malen. Voor maalvaardige korenwatermolens die niet mogen of kunnen 
stuwen is het moeilijk een goede productie te realiseren. 

   
  

 

Fig12.1.2 
Een stuw met maalsluis, twee 
lossluizen en een visvangsluis. 
En stuwrecht! 
 

St. Ursulamolen – Nunhem 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 12 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  5 

 
  12.2 DE INRICHTING 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

molenas, wateras 
 

kelder, hel 
 

maalstoel 
 

molenas, wateras 
 

gangwerk, gaande werk 
maalvloer 

 

 De inrichtingen van korenwatermolens vertonen grote verschillen. We kennen 
kleine molens die soms maar uit één enkele ruimte bestaan maar ook grote 
molens in een omvangrijk gebouw met twee of drie bouwlagen. Een voorbeeld 
van het eerste type is Watermolen Bels in Mander (Ov), een voorbeeld van het 
tweede type is de Bovenste Molen in Mechelen (L). Vanzelfsprekend zijn er 
daarbij grote verschillen in inrichting. Een beschrijving van inrichtingen kan 
daarom alleen maar globaal zijn. 
Hoe verschillend de inrichtingen echter zijn, er zijn ook overeenkomsten. 
De inrichting en de opstelling van de werktuigen wordt allereerst bepaald door 
de molenas (ook wel: wateras) die onderin de molen binnenkomt. Deze ruimte 
ligt soms beneden de begane grond en wordt als er meerdere bouwlagen zijn 
dan ook wel als kelder of hel aangeduid.  
In de eenvoudigste uitvoering – die overigens eeuwenlang in gebruik is geweest 
en ook nu nog voorkomt – staat er een kleine maalstoel. Dat is een stevige 
constructie van balken waarop de maalstenen liggen. Deze maalstoel staat bij de 
plaats waar de molenas of wateras de molen binnenkomt. Soms echter ligt het 
koppel stenen op een lage tussenzolder, ondersteund door de maalstoel. 
In de maalstoel bevindt zich het gangwerk of gaande werk. De vloer van het 
gebouw is ook de maalvloer: hier vind je de meelpijpen, maalbakken en de 
bediening van het lichtwerk. 
Voor het verwerken van meerdere graansoorten waren verschillende scherpsels 
nodig en daarom was er soms een tweede koppel maalstenen aanwezig. Op de 
ene steen werd boekweit en tarwe gemalen, op de andere rogge en veevoer. 
Aanvankelijk was voor dat tweede koppel een tweede waterrad aanwezig. 

 
  

 

Fig. 12.2.1 
Een kleine molen met één 
steenkoppel op een maalstoel. 
De steen wordt van onderaf 
aangedreven. 
 

Watermolen Bels – Mander (Ov) 
   

tweevoudige overbrenging 
 

maalstoel, bordes 
 

 Vermoedelijk vanaf de 18e eeuw werd de tweevoudige overbrenging toegepast. 
Er zijn twee of meer koppels stenen die worden aangedreven door één waterrad. 
Deze stenen liggen op een maalstoel, een tussenzolder of bordes of ook op een 
aparte steenzolder. 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 12 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spoorwiel 
 

tussen-as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transmissie-as, drijfriem 
 
 
 

turbine 
 

turbinekamer 
drijfwielen, poelies 

 
 
 
 
 

hulpmotor 
 
 
 

Deze inrichting met één waterrad en twee koppels stenen is het meest toegepast 
in watermolens.  
Toen de vraag naar bakmeel en veevoer in de tweede helft van de 19e eeuw 
toenam, ontstond behoefte aan meer maalcapaciteit. Maar ook aan 
opslagcapaciteit, zoals silo’s voor graan en opslagruimte voor zakken meel. Er 
kwamen ook meer werktuigen, zoals mengketels, builen, pletwalsen, 
koekenbrekers, reinigingsmachines, luiwerken, jacobsladders en later ook 
transportsystemen via buizen e.d. De gebouwen werden groter, vaak van steen 
met meerdere bouwlagen en de inrichting veranderde mee. Enkele molens 
groeiden uit tot complete meelfabrieken, in Limburg ‘bloemfabrieken’ genoemd. 
Deze schaalvergroting heeft in het zuiden meer plaatsgevonden dan in 
Gelderland en Overijssel. 
 
De maalcapaciteit werd vergroot door een groter aantal steenkoppels. Bij houten 
maalstoelen en molenwielen waren drie steenkoppels doorgaans het maximum. 
Ze lagen in een kring rond het spoorwiel. Of ze lagen alle drie naast elkaar: twee 
koppels worden dan aangedreven door het spoorwiel, voor het derde wordt een 
tussenas gebruikt. 
 
Aanvankelijk waren alle molens ingericht met houten maalstoelen en houten 
assen en wielen. Vanaf het begin van de 19e eeuw werd vanwege toenemende 
industrialisatie steeds vaker gebruik gemaakt van gietijzer voor de kolommen van 
de maalstoel, assen, delen van het waterrad en later ook molenwielen. 
Vooral rond de wisseling van de 18e/19e eeuw werden veel gietijzeren 
maalstoelen, gangwerken en waterraderen geplaatst. 
Het toepassen van gietijzeren onderdelen in watermolens heeft met name in 
Limburg plaatsgevonden. Ongetwijfeld is de nabijheid van machinefabrieken in 
zowel Duitsland als België hierbij van invloed geweest. 
 
Gietijzeren gangwerken kunnen kleiner worden uitgevoerd zodat er gemakkelijk 
3 of 4 koppels stenen rond een spoorwiel kunnen liggen. Daarnaast is het vrij 
eenvoudig via transmissie-assen en drijfriemen allerlei andere werktuigen in de 
molen aan te drijven.  
 
Een andere ontwikkeling die van invloed is op de inrichting van watermolens is 
het gebruik van turbines. Turbines deden hun intrede rond 1900. Als een 
waterrad vervangen werd door een turbine moesten nogal wat 
(water)bouwkundige aanpassingen gedaan worden. Er werd een turbinekamer 
aangebouwd, meestal op de plaats waar het waterrad had gehangen. Drijfwielen 
(of poelies) met drijfriemen of touwsnaren vervingen in veel molens de wielen 
voor de aandrijving van maalstenen en werktuigen. Zo konden gemakkelijk extra 
werktuigen worden toegevoegd. Doordat het waterrad verdween werden de 
gebouwen wat minder herkenbaar als watermolens. 
 
Een laatste ontwikkeling was het plaatsen van een hulpmotor in molens. Bij 
ijzeren gangwerken kon die op eenvoudige wijze gekoppeld worden. De 
aanleiding daarvoor was o.a. dat turbines gevoeliger zijn voor vervuiling dan 
waterraderen en voor het dichtslibben van de watertoevoer waardoor ze nogal 
eens niet gebruikt konden worden. Dichtslibben werd o.a. veroorzaakt door 
minder wateraanvoer in de beken vanwege toenemende bebouwing en 
aanpassingen in de waterlopen. In Limburg werd ook veel beekwater gebruikt 
voor het kolenwassen. Het vervuilde (zwarte) waswater werd weer in de beken 
geloosd en veroorzaakte storingen in de turbines. 
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  12.3 HET GAANDE WERK  
   
   

gaande werk, gangwerk 
 
 
 
 
 
 

horizontaal waterrad 
Griekse watermolen 

 
 
 
 

verticaal waterrad 
Romeinse watermolen 

 Onder het gaande werk, ook wel gangwerk genoemd, verstaan we het hele 
stelsel van assen, wielen en spillen waarmee de draaiende beweging van het 
waterrad of de turbine overgebracht wordt op de werktuigen. Voor korenmolens 
zijn dat allereerst de maalstenen maar ook andere voor het maalbedrijf 
benodigde werktuigen, zoals een bloembuil, een luiwerk of een elevator. 
 
De eenvoudigste uitvoering van een gangwerk voor een korenmolen bestaat uit 
een horizontaal waterrad waarop een verticale spil staat die de maalsteen 
aandrijft. Dit type gangwerk kwam ook voor in de z.g. ‘Griekse watermolens’ die 
we kennen uit de laatste eeuwen voor Christus.  
Deze molens hadden snelstromend water nodig en konden slechts kleine stenen 
aandrijven. In ons land is gebruik van horizontale waterraderen niet bekend. 
 
Watermolens met een verticaal rad en een horizontale as, de z.g. ‘Romeinse 
watermolens’ kennen we vanaf het begin van onze jaartelling. 
Bij een verticaal waterrad is een haakse overbrenging nodig van de molenas op 
de steenspil of de koningspil. Voor haakse overbrengingen wordt een bonkelaar 
of een rondsel (wieg) gebruikt. 

   
  12.3.1 Enkelvoudige overbrenging 
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 Kijken we naar enkele kleinere watermolens in ons land, zoals De Mast te Vasse, 
Watermolen Bels en Watermolen Frans te Mander dan zien we veel 
overeenkomsten met bovengenoemde Romeinse molens. 
Op de plaats waar de molenas de molen binnen komt staat een stevige houten 
constructie, de maalstoel waarop een koppel stenen ligt. Op de molenas bevindt 
zich het aswiel – soms ook wel waterwiel genoemd – dat via een klein rondsel de 
verticale steenspil en daarmee de steen aandrijft.  
Het gangwerk zoals hier beschreven noemen we enkelvoudig omdat de rotatie 
van de molenas met behulp van een rondsel rechtstreeks overgebracht wordt op 
de steenspil (fig. 12.3.1.1). Als vroeger een molen over twee koppels stenen 
beschikte dan werd zo elk koppel door een eigen waterrad aangedreven. 
Dit gangwerk bevindt zich binnen en/of deels onder de maalstoel. Dit laatste is 
het geval indien de molenas en het aswiel in een verdiept gedeelte van de 
maalvloer liggen. Deze ruimte wordt wel als ‘de hel’ aangeduid. 
Soms ligt het koppel stenen niet op de maalstoel maar op een lage zolder 
(bordes) daarboven. De maalstoel ondersteunt dan deze zolder. 
Het komt ook voor dat het waterrad twee koppels maalstenen elk enkelvoudig 
aandrijft. Er zijn twee aswielen: elke steenspil wordt direct aangedreven door de 
molenas. Deze nog bestaande molens hebben een ijzeren molenas en wielen. 

   
  12.3.2 Tweevoudige overbrenging 
   

tweevoudig gangwerk 
 

bonkelaar, wieg 
koning, koningspil 

spoorwiel, steenspil 
 
 

 Vermoedelijk vanaf de 18e eeuw werd de tweevoudige overbrenging toegepast. 
Tweevoudig wil zeggen: tussen aswiel en steenspil bevindt zich nog een extra 
overbrenging. Bij de tweevoudige overbrenging drijft het aswiel via een 
bonkelaar of rondsel (wieg) de koning (ook wel: koningspil) aan en via een 
spoorwiel op de koning worden de rondsels van de steenspillen aangedreven. Er 
zijn twee of meer steenkoppels, aangedreven door één waterrad. 
De stenen liggen op een maalstoel, een tussenzolder of bordes of ook op een 
aparte steenzolder (fig. 12.3.2.1). 
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Deze inrichting met één waterrad en twee koppels stenen is het meest toegepast 
in watermolens.  
Toen de vraag naar bakmeel en veevoer in de tweede helft van de 19e eeuw 
toenam, ontstond behoefte aan meer maalcapaciteit. Maar ook aan 
opslagcapaciteit, zoals silo’s voor graan en opslagruimte voor zakken meel. Er 
kwamen ook meer werktuigen, zoals mengketels, builen, pletwalsen, 
koekenbrekers, reinigingsmachines, luiwerken, jacobsladders en later ook 
transportsystemen via buizen e.d. De gebouwen werden groter, vaak van steen 
met meerdere bouwlagen en de inrichting veranderde mee. Enkele molens 
groeiden uit tot complete meelfabrieken, in Limburg ‘bloemfabrieken’ genoemd. 
Deze schaalvergroting heeft in het zuiden meer plaatsgevonden dan in 
Gelderland en Overijssel. 
 
De maalcapaciteit werd vergroot door een groter aantal steenkoppels. Bij houten 
maalstoelen en molenwielen waren drie steenkoppels doorgaans het maximum. 
Ze lagen in een kring rond het spoorwiel. Of ze lagen alle drie naast elkaar: twee 
koppels worden dan aangedreven door het spoorwiel, voor het derde wordt een 
tussenas gebruikt. 
 
Aanvankelijk waren alle molens ingericht met houten maalstoelen en houten 
assen en wielen. Vanaf het begin van de 19e eeuw werd vanwege toenemende 
industrialisatie steeds vaker gebruik gemaakt van gietijzer voor de kolommen van 
de maalstoel, assen, delen van het waterrad en later ook molenwielen. 
Vooral rond de wisseling van de 18e/19e eeuw werden veel gietijzeren 
maalstoelen, gangwerken en waterraderen geplaatst. 
Het toepassen van gietijzeren onderdelen in watermolens heeft met name in 
Limburg plaatsgevonden. Ongetwijfeld is de nabijheid van machinefabrieken in 
zowel Duitsland als België hierbij van invloed geweest. 
 
Gietijzeren gangwerken kunnen kleiner worden uitgevoerd zodat er gemakkelijk 
3 of 4 koppels stenen rond een spoorwiel kunnen liggen. Daarnaast is het vrij 
eenvoudig via transmissie-assen en drijfriemen allerlei andere werktuigen in de 
molen aan te drijven.  
 
Een andere ontwikkeling die van invloed is op de inrichting van watermolens is 
het gebruik van turbines. Turbines deden hun intrede rond 1900. Als een 
waterrad vervangen werd door een turbine moesten nogal wat 
(water)bouwkundige aanpassingen gedaan worden. Er werd een turbinekamer 
aangebouwd, meestal op de plaats waar het waterrad had gehangen. Drijfwielen 
(of poelies) met drijfriemen of touwsnaren vervingen in veel molens de wielen 
voor de aandrijving van maalstenen en werktuigen. Zo konden gemakkelijk extra 
werktuigen worden toegevoegd. Doordat het waterrad verdween werden de 
gebouwen wat minder herkenbaar als watermolens. 
 
Een laatste ontwikkeling was het plaatsen van een hulpmotor in molens. Bij 
ijzeren gangwerken kon die op eenvoudige wijze gekoppeld worden. De 
aanleiding daarvoor was o.a. dat turbines gevoeliger zijn voor vervuiling dan 
waterraderen en voor het dichtslibben van de watertoevoer waardoor ze nogal 
eens niet gebruikt konden worden. Dichtslibben werd o.a. veroorzaakt door 
minder wateraanvoer in de beken vanwege toenemende bebouwing en 
aanpassingen in de waterlopen. In Limburg werd ook veel beekwater gebruikt 
voor het kolenwassen. Het vervuilde (zwarte) waswater werd weer in de beken 
geloosd en veroorzaakte storingen in de turbines. 
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 Onder het gaande werk, ook wel gangwerk genoemd, verstaan we het hele 
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De eenvoudigste uitvoering van een gangwerk voor een korenmolen bestaat uit 
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de steenspil of de koningspil. Voor haakse overbrengingen wordt een bonkelaar 
of een rondsel (wieg) gebruikt. 
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 Kijken we naar enkele kleinere watermolens in ons land, zoals De Mast te Vasse, 
Watermolen Bels en Watermolen Frans te Mander dan zien we veel 
overeenkomsten met bovengenoemde Romeinse molens. 
Op de plaats waar de molenas de molen binnen komt staat een stevige houten 
constructie, de maalstoel waarop een koppel stenen ligt. Op de molenas bevindt 
zich het aswiel – soms ook wel waterwiel genoemd – dat via een klein rondsel de 
verticale steenspil en daarmee de steen aandrijft.  
Het gangwerk zoals hier beschreven noemen we enkelvoudig omdat de rotatie 
van de molenas met behulp van een rondsel rechtstreeks overgebracht wordt op 
de steenspil (fig. 12.3.1.1). Als vroeger een molen over twee koppels stenen 
beschikte dan werd zo elk koppel door een eigen waterrad aangedreven. 
Dit gangwerk bevindt zich binnen en/of deels onder de maalstoel. Dit laatste is 
het geval indien de molenas en het aswiel in een verdiept gedeelte van de 
maalvloer liggen. Deze ruimte wordt wel als ‘de hel’ aangeduid. 
Soms ligt het koppel stenen niet op de maalstoel maar op een lage zolder 
(bordes) daarboven. De maalstoel ondersteunt dan deze zolder. 
Het komt ook voor dat het waterrad twee koppels maalstenen elk enkelvoudig 
aandrijft. Er zijn twee aswielen: elke steenspil wordt direct aangedreven door de 
molenas. Deze nog bestaande molens hebben een ijzeren molenas en wielen. 

   
  12.3.2 Tweevoudige overbrenging 
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 Vermoedelijk vanaf de 18e eeuw werd de tweevoudige overbrenging toegepast. 
Tweevoudig wil zeggen: tussen aswiel en steenspil bevindt zich nog een extra 
overbrenging. Bij de tweevoudige overbrenging drijft het aswiel via een 
bonkelaar of rondsel (wieg) de koning (ook wel: koningspil) aan en via een 
spoorwiel op de koning worden de rondsels van de steenspillen aangedreven. Er 
zijn twee of meer steenkoppels, aangedreven door één waterrad. 
De stenen liggen op een maalstoel, een tussenzolder of bordes of ook op een 
aparte steenzolder (fig. 12.3.2.1). 
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Fig. 12.3.1.1 
Enkelvoudige overbrenging. Het 
aswiel drijft direct het rondsel op 
de steenspil aan. 
Het betreft hier onderaandrijving 

 
  

 

Fig. 12.3.2.1 
Tweevoudige overbrenging. Het 
aswiel drijft via een wieg en 
spoorwiel de steenrondsels aan. 
Het betreft hier onderaandrijving. 
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 Deze inrichting met twee of drie koppels stenen en een tweevoudige 
overbrenging is het meest toegepast in waterkorenmolens.  
 
Twee of drie koppels stenen kunnen rond het spoorwiel liggen. Zijn er echter 
drie koppels stenen aanwezig en liggen deze in een lijnopstelling dan wordt voor 
de aandrijving van het derde koppel gebruik gemaakt van een tussenas. Ook die 
overbrenging is tweevoudig: een rondsel, kammenwiel of bonkelaar op de 
molenas drijft de tussenas aan, een bonkelaar aan het andere einde van de 
tussenas drijft de steenspil van het derde koppel aan. 
Voor de aandrijving van de koning of koningspil kan zowel gebruik worden 
gemaakt van een bonkelaar als van een rondsel, ook wel wieg genoemd. Bij 
onderaandrijving en toepassing van houten wielen bevindt dit rondsel of deze 
bonkelaar zich vanwege de beperkte ruimte vaak vlak onder het spoorwiel. Soms 
vormen bonkelaar en spoorwiel één geheel. IJzeren wielen zijn kleiner en 
worden zowel recht als conisch uitgevoerd. 

   
  12.3.3 Meervoudige overbrenging 
   

meervoudig gangwerk 
 
 
 
 

transmissie-as, drijfriemen 

 Bij meervoudige overbrenging voor de steenkoppels drijft de molenas de koning 
met spoorwiel niet rechtstreeks aan maar via een tussenas. Ook werd wel 
gebruik gemaakt van twee tussenassen. 
Voor overige werktuigen geldt ook dat ze via enkele- of meervoudige 
overbrenging worden aangedreven. Daarbij zijn vele constructies mogelijk, met 
name als in plaats van wielen transmissieassen en drijfriemen worden gebruikt.  

   
  12.3.4 Overbrenging bij waterturbines 
   

 
 

turbineas 
 
 

conische wielen 
aandrijfas 

 Bij molens die aangedreven worden door een turbine komen ook enkelvoudige 
en meervoudige overbrengingen voor. 
Turbines zijn in de meeste molens verticaal geplaatst zodat de turbineas 
verticaal staat. Met behulp van drijfriemen kunnen de steenspillen dan direct 
aangedreven worden. Maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een 
(conische) wieloverbrenging van de verticale turbineas naar de horizontale 
aandrijfas. 
Bij een horizontaal geplaatste turbine ligt de turbineas horizontaal en zijn de 
mogelijke overbrengingen gelijk aan die van een molen met waterrad. 

   
  12.3.5 Toepassing van gietijzer in gangwerken 
   

gietijzeren gangwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

azijnhout, palmhout 
bulletrie 

 

 Gietijzeren gangwerken hebben door gebruik van kleinere tanden en betere 
lagering minder wrijvingsverliezen dan houten gangwerken. Desondanks worden 
er in ijzeren wielen nog vaak houten kammen gebruikt vanwege beperking van 
geluidshinder. Houten kammen zijn bovendien gemakkelijker te vervangen. 
Bij een overbrenging van houten op ijzeren kammen worden steeds de houten 
kammen in het aandrijvende wiel gezet.  
Ter beperking van slijtage moeten de aantallen kammen van twee in elkaar 
grijpende wielen niet op elkaar deelbaar zijn om te voorkomen dat steeds 
dezelfde kammen elkaar raken. 
Bij overbrenging van hout op hout wordt – zoals bij alle houten molenwielen – 
om ongelijkmatige slijtage te beperken gebruik gemaakt van twee verschillende 
soorten hardhout voor de kammen, bijv. azijnhout en palmhout. Tegenwoordig 
ook bulletrie. 
Bij overbrenging van hout op ijzer is de keus voor hardhout voldoende. 
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Fig. 12.3.1.1 
Enkelvoudige overbrenging. Het 
aswiel drijft direct het rondsel op 
de steenspil aan. 
Het betreft hier onderaandrijving 

 
  

 

Fig. 12.3.2.1 
Tweevoudige overbrenging. Het 
aswiel drijft via een wieg en 
spoorwiel de steenrondsels aan. 
Het betreft hier onderaandrijving. 
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Fig. 12.3.5.1 
Een gietijzeren gangwerk voor 
onderaandrijving. Conisch aswiel 
en rondsel. Houten kammen in 
aswiel en spoorwiel. 
De koning(spil) op een spoorbok. 
Gesloten aslager met vetpot. 
 

Bisschopsmolen – Maastricht 
 

  12.3.6 Uit het werk zetten 
   

 
uit het werk zetten 

 
 

bovenaandrijving 
 

onderaandrijving 
 
 

schietstaaf 
 

klauwkoppeling 
 
 

 
 

 Als men maalkoppels of andere werktuigen niet wil of kan gebruiken kunnen ze 
uit het (gang)werk worden gezet: de verbinding tussen aandrijving en werktuig 
wordt dan onderbroken. Bij enkele molens is uit het werk zetten niet mogelijk. 
 
Bij korenmolens met bovenaandrijving wordt het rondsel op de steenspil uit het 
spoorwiel geschoven door het taplager te openen. (fig. 12.4.2.3) 
Bij onderaandrijving zijn de meest voorkomende mogelijkheden: 
- bij een enkelvoudige overbrenging met houten wielen worden enkele 

schietstaven uit het steenrondsel gehaald. 
- indien er te weinig ruimte is om schietstaven te verwijderen maakt men een 

klauwkoppeling op de steenspil boven het steenrondsel. Het rondsel draait 
dan nog wel mee maar de steen niet. 

- bij ijzeren wielen wordt het steenwiel (steenrondsel) – omhoog of omlaag – 
uit het spoorwiel geschoven of gedraaid met behulp van een krik, vork (fig. 
12.3.6.1) of schroefdraad 

(Zie voor uit het werk zetten ook Hoofdstuk 6). 
 

drijfriem 
riemvork, poelie, riemschijf 

spanrol 

 Bij aandrijving met behulp van een drijfriem kan deze riem handmatig of met 
een riemvork van de poelie (riemschijf) worden geschoven. Indien de drijfriem 
onder spanning gebracht wordt met een spanrol kan men deze ontspannen 
waardoor de aandrijving niet overgedragen wordt. 
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Fig. 12.3.6.1 
Een vork om een ijzeren 
steenrondsel in- en uit het werk 
te zetten. 
De ketting wordt aan een haak in 
de maalstoel boven het rondsel 
bevestigd als vast punt van de 
hefboom. 
 

Bisschopsmolen – Maastricht 
 

  12.3.7 De overbrengingsverhouding  
   

 
 
 
 

overbrengingsverhouding 
 
 

 Om een goed product te kunnen leveren is het van belang dat de lopersteen 
voldoende omtreksnelheid krijgt. Deze steen moet daarom (veel) sneller draaien 
dan het waterrad. Het gangwerk is daarom zo uitgevoerd dat er een versnelling 
optreedt: van een groot wiel naar een kleiner wiel.  
Korenmolens kennen in het algemeen een overbrengingsverhouding die ligt 
tussen ca. 1: 5 en 1:7. Dat wil zeggen dat de loper ongeveer vijf tot zeven keer 
sneller draait dan het waterrad. (Dit komt overeen met de verhouding bij veel 
windmolens) 
Uitgaande van ca. 15 omwentelingen per minuut van het waterrad maakt de 
loper dan tussen 75 en 100 toeren. De optimale maalsnelheid hangt mede af van 
de grootte van de steen: bij hetzelfde aantal omwentelingen per minuut is de 
omtreksnelheid van een grote steen hoger dan van een kleine steen. Een kleine 
steen moet daarom meer toeren per minuut maken.  
Bij waterradmolens komen ook overbrengingen van bijv. 1:15 of 1:22 voor. Dan 
betreft het doorgaans een langzaamlopend groot waterrad dat slechts 3 à 4 
omwentelingen per minuut loopt. Door de hoge overbrengingsverhouding krijgt 
de loper dan toch voldoende omtreksnelheid.  

 
  Bij turbinemolens zien we overbrengingsverhoudingen van ca. 1:1 à 1: 2,5. 

 
Bij een overbrengingsverhouding van 1:1 maakt de maalsteen evenveel 
omwentelingen als de turbine. Er wordt dan een drijfriem gebruikt om vanaf de 
verticale turbineas rechtstreeks de steenspil aan te drijven. 
Is het maximum toerental van de turbine te laag dan zal door de uitvoering van 
het gangwerk de maalsteen versneld moeten worden tot de optimale 
productiesnelheid. De overbrengingsverhouding is dan groter dan 1:1. 
In alle gevallen zal het maximale vermogen van de turbine voldoende moeten 
zijn om de maalsteen de gewenste snelheid te kunnen geven. 
Met wegneembare kleppen of instelbare leidschoepen wordt de watertoevoer 
door de turbine – en daarmee het vermogen – zodanig geregeld dat de steen het 
gewenste toerental krijgt. 
Voor het berekenen van overbrengingsverhoudingen zie Hoofdstuk 6, 
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De koning(spil) op een spoorbok. 
Gesloten aslager met vetpot. 
 

Bisschopsmolen – Maastricht 
 

  12.3.6 Uit het werk zetten 
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 Als men maalkoppels of andere werktuigen niet wil of kan gebruiken kunnen ze 
uit het (gang)werk worden gezet: de verbinding tussen aandrijving en werktuig 
wordt dan onderbroken. Bij enkele molens is uit het werk zetten niet mogelijk. 
 
Bij korenmolens met bovenaandrijving wordt het rondsel op de steenspil uit het 
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schietstaven uit het steenrondsel gehaald. 
- indien er te weinig ruimte is om schietstaven te verwijderen maakt men een 

klauwkoppeling op de steenspil boven het steenrondsel. Het rondsel draait 
dan nog wel mee maar de steen niet. 

- bij ijzeren wielen wordt het steenwiel (steenrondsel) – omhoog of omlaag – 
uit het spoorwiel geschoven of gedraaid met behulp van een krik, vork (fig. 
12.3.6.1) of schroefdraad 

(Zie voor uit het werk zetten ook Hoofdstuk 6). 
 

drijfriem 
riemvork, poelie, riemschijf 

spanrol 

 Bij aandrijving met behulp van een drijfriem kan deze riem handmatig of met 
een riemvork van de poelie (riemschijf) worden geschoven. Indien de drijfriem 
onder spanning gebracht wordt met een spanrol kan men deze ontspannen 
waardoor de aandrijving niet overgedragen wordt. 
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Fig. 12.3.6.1 
Een vork om een ijzeren 
steenrondsel in- en uit het werk 
te zetten. 
De ketting wordt aan een haak in 
de maalstoel boven het rondsel 
bevestigd als vast punt van de 
hefboom. 
 

Bisschopsmolen – Maastricht 
 

  12.3.7 De overbrengingsverhouding  
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 Om een goed product te kunnen leveren is het van belang dat de lopersteen 
voldoende omtreksnelheid krijgt. Deze steen moet daarom (veel) sneller draaien 
dan het waterrad. Het gangwerk is daarom zo uitgevoerd dat er een versnelling 
optreedt: van een groot wiel naar een kleiner wiel.  
Korenmolens kennen in het algemeen een overbrengingsverhouding die ligt 
tussen ca. 1: 5 en 1:7. Dat wil zeggen dat de loper ongeveer vijf tot zeven keer 
sneller draait dan het waterrad. (Dit komt overeen met de verhouding bij veel 
windmolens) 
Uitgaande van ca. 15 omwentelingen per minuut van het waterrad maakt de 
loper dan tussen 75 en 100 toeren. De optimale maalsnelheid hangt mede af van 
de grootte van de steen: bij hetzelfde aantal omwentelingen per minuut is de 
omtreksnelheid van een grote steen hoger dan van een kleine steen. Een kleine 
steen moet daarom meer toeren per minuut maken.  
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omwentelingen per minuut loopt. Door de hoge overbrengingsverhouding krijgt 
de loper dan toch voldoende omtreksnelheid.  

 
  Bij turbinemolens zien we overbrengingsverhoudingen van ca. 1:1 à 1: 2,5. 

 
Bij een overbrengingsverhouding van 1:1 maakt de maalsteen evenveel 
omwentelingen als de turbine. Er wordt dan een drijfriem gebruikt om vanaf de 
verticale turbineas rechtstreeks de steenspil aan te drijven. 
Is het maximum toerental van de turbine te laag dan zal door de uitvoering van 
het gangwerk de maalsteen versneld moeten worden tot de optimale 
productiesnelheid. De overbrengingsverhouding is dan groter dan 1:1. 
In alle gevallen zal het maximale vermogen van de turbine voldoende moeten 
zijn om de maalsteen de gewenste snelheid te kunnen geven. 
Met wegneembare kleppen of instelbare leidschoepen wordt de watertoevoer 
door de turbine – en daarmee het vermogen – zodanig geregeld dat de steen het 
gewenste toerental krijgt. 
Voor het berekenen van overbrengingsverhoudingen zie Hoofdstuk 6, 
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  12.4 DE AANDRIJVING  
   
   
  12.4.1 Onder- en bovenaandrijving 
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 Bij waterkorenmolens kan de aandrijving van de maalstenen van onderaf of van 
bovenaf gebeuren. Watermolens verschillen hierin van windmolens: daar komt – 
op één uitzondering na – alleen bovenaandrijving voor. 
Onderaandrijving komt het meest voor. Die zien we vrijwel altijd bij molens met 
één steenkoppel – tenzij deze nog een andere functie heeft, bijv. pelmolen – en 
bij molens met ijzeren gangwerken. 
In de Oostendorper Molen in Haaksbergen zien we beide types aandrijving: twee 
koppels stenen met bovenaandrijving, één koppel met onderaandrijving. 
Bij een onderdrijfwerk worden de loperstenen van onderaf aangedreven door 
een steenspil (ook wel: bolspil). (fig.12.3.1.1 en 12.3.2.1) 
Bij bovenaandrijving worden de loperstenen van bovenaf aangedreven door de 
steenspil met staakijzer (fig. 12.4.1.1). Dit is identiek aan windmolens. 

 
  

 

Fig. 12.4.1.1 
Twee koppels maalstenen met 
bovenaandrijving. 
 

1. waterrad 
2. aswiel 
3. koningspil 
4. spoorwiel 
5. rondsel 
6. luitafel 
7. sleepwiel binnenluiwerk 
8. luiwiel buitenluiwerk 
9. steenkuip 
10. kuipdeksel 
11. kaar 
12. steenlicht 
13. steenspil, steenas 
14. slijpsteen (buiten) 
15. bonkelaar 
 

Den Haller – Diepenheim 
(tekening H.B. Langenkamp ©) 

 
 

spoorwiel 
maalstoel 

 
koning, koningspil 

 Bij aandrijving van twee of meer koppels stenen door één waterrad wordt 
meestal een spoorwiel toegepast dat zich op een koning bevindt. Dat spoorwiel 
bevindt zich bij onderaandrijving in de maalstoel onder de stenen, bij 
bovenaandrijving bevindt het spoorwiel zich boven de stenen. Het wordt in dat 
geval door een verlengde koning of koningspil aangedreven. 
Onderaandrijving vraagt minder ruimte in de molen dan bovenaandrijving. Het 
openleggen van de stenen gaat ook eenvoudiger omdat er geen steenspil hoeft 
te worden verwijderd. 
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  12.4.2 De steenspil en het rondsel  
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steenbus, rijn 
molenijzer kropgat 
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taatspot 
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steenlicht, brug 
 
 
 

spoorbok 
 

 12.4.2.a Bij onderaandrijving 
 
De steenspil bij onderaandrijving is een korte ijzeren as die de steen aandrijft. Op 
deze as is een rondsel aangebracht dat door het aswiel of door het spoorwiel 
wordt aangedreven. (fig. 12.3.1.1) Betreft het een houten rondsel dan wordt dat 
met wiggen op de steenspil bevestigd, al of niet met gebruik van houten 
vulstukken.  
 
N.B. Onder molenaars en in de literatuur blijkt er verschil van mening te zijn over 
het gebruik van de namen ‘steenspil’ en ‘bolspil’ bij molens met 
onderaandrijving. 
Sommigen spreken van steenspil omdat deze de steen aandrijft. 
Anderen gebruiken de term bolspil omdat de lopersteen hierop rust. 
Bij onderaandrijving heeft deze spil inderdaad beide functies. Beide namen zijn 
daarom verdedigbaar. Houd daarom de in de streek gebruikte naam aan. 
 
Bij een houten gangwerk heeft de keuze voor een rondsel op de steenspil in 
plaats van een kammenwiel te maken met het feit dat de molenaar tijdens het 
maalproces de loper geregeld uitlicht of bijhoudt waarbij de steenspil op- en 
neer beweegt (zie 12.7). Daarom is een rondsel als aandrijving voor de stenen 
geschikter dan een bonkelaar. De kammen van het spoorwiel blijven bij verticale 
bewegingen altijd goed in de staven van het rondsel grijpen. 
Een tweede reden is dat de steenspil in de loop van de tijd geleidelijk zakt 
doordat de stenen aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor komt de rijn – en 
daarmee de steenspil en het rondsel – langzaamaan steeds lager. 
IJzeren steenrondsels (steenwielen) worden met behulp van een spie en 
spiebaan op de steenspil bevestigd en ondersteund door een stel- of borgring. 
IJzeren aswielen en rondsels zijn soms conisch. 
Bij turbineaandrijving met een verticale turbineas kan de steenspil ook 
rechtstreeks door een drijfriem aangedreven worden: op de steenspil bevindt 
zich dan een horizontale riemschijf. Maar ook aandrijving via een molenas komt 
voor bij turbinemolens. 
 
Het boveneind van de steenspil loopt bij onderaandrijving door de ligger met 
behulp van een lager, de steenbus.(fig.12.4.4.4) De steenspil grijpt in de rijn of 
het molenijzer dat in het kropgat van de loper is vastgezet. De steenspil 
ondersteunt dus de loper en drijft deze aan.  
Het ondereinde van de steenspil steunt bij een houten maalstoel op de pasbalk 
(ook wel pasbrug, vonderbalk); deze maakt deel uit van het lichtwerk.(zie 12.5) 
In de pasbrug is de steenspil gelagerd met behulp van een taatspot. Vaak is deze 
taatspot in een kussen (fig. 12.4.3.2) bevestigd dat met wiggen in de pasbrug is 
vastgezet. Hiermee kan de steenspil verticaal worden gesteld. 
 
Bij een ijzeren maalstoel met spoorwiel steunt het ondereind van de steenspil op 
een steenlicht die is opgehangen in een brug tussen de gietijzeren kolommen 
van de maalstoel.(fig. 12.5.2.1) 
 
Enkele molens hebben maalstoelen met twee koppels stenen waarbij elke 
steenspil wordt ondersteund door een spoorbok. Er is geen spoorwiel; beide 
stenen worden enkelvoudig aangedreven. Zie bijv. de Molen van Baarlo. 
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staakijzer 
tap, klauwijzer 

 12.4.2.b Bij bovenaandrijving 
 
De steenspil bij bovenaandrijving komt in twee uitvoeringen voor t.w. als een 
doorlopende ijzeren as, het staakijzer met houten bekleding of als een houten 
spil met afzonderlijk tap en klauwijzer.  
De houten bekleding wordt met ijzeren banden op zijn plaats gehouden (fig. 
12.4.2.1). Het bovenste uiteinde is de tap, het onderste is het staak- of 
klauwijzer. Deze klauw grijpt in de rijn (zie 12.4.4) en drijft de loper aan. 

 
 

spilbalk, tapbalk 
maalneut, keerneut 

 

 De tap van de steenspil draait in een houten of bronzen lager dat is opgesloten 
in een in de spil- of tapbalk uitgehakte kamer. Dit lager bestaat meestal uit twee 
delen, de maalneut en de keerneut. De laatstgenoemde is soms van pokhout, 
soms van brons. Als men de keerneut uitneemt kan men de steen uit zijn werk 
zetten. (fig. 12.4.2.3) 

 

 

 

 

Fig. 12.4.2.1 
De steenspil bij bovenaandrijving 
 

1. tapeinde 
2. vulhout 
3. staak- of klauwijzer 
4. klauw 

  Fig. 12.4.2.2 
De spil- of tapbalk 
 

1. spil- of tapbalk 
2. bint- of vloerbalken 
3. stuurtouw tapbalkgrendel 
4. grendelklos 
5. bedieningshefboom 
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steenrondsel 
steenschijfloop 

trekbout 
stutstaaf 

 Rond het vierkante houten gedeelte van de steenspil is het steenrondsel (of 
steenschijfloop) vast gewigd. Het rondsel bestaat uit twee iepenhouten schijven, 
waartussen de staven zijn verankerd. Trekbouten houden de schijven bij elkaar 
en stutstaven voorkomen dat de schijven bij het vastwiggen naar elkaar 
toegetrokken worden.  

 
 

 

 

Fig. 12.4.2.3 
Het taplager 
 

1. maalneut  
2. keerneut 
3. spil- of tapbalk 
4. beugelijzer 
5. uitgenomen keerneut 

 
  12.4.3 De bolspil bij bovenaandrijving 
   

 
bolspil, peerijzer 

taats 
taatspot, kussen, pasbalk 

 Bij gangwerken met bovenaandrijving wordt de loper via de rijn ondersteund 
door de bolspil (peerijzer) 
Aan de onderzijde eindigt de bolspil (fig. 12.4.3.1) in een taats die in een 
taatspot rust. Deze taatspot rust doorgaans in het kussen dat op de pasbalk ligt.  
Lageringen met een kogellager komen ook voor. 
Bij een pennetjeswerk draait de houten bolspil niet mee. 
 

 
trekwig, duwwig 

 
 

nok 
hals 

steenbus 
pokhouten neuten 

wiggen 
vetkamers 

 Om de bolspil precies verticaal te kunnen stellen is het kussen in het horizontale 
vlak op de pasbalk verstelbaar d.m.v. trek- en duwwiggen.(fig.12.4.3.2) 
De taats wordt gesmeerd met wonderolie of niet te dunne olie, bijv. motorolie. 
Over de pot liggen twee halve dekseltjes tegen stof in het lager. Boven op de 
bolspil zit een nok. Daarop ligt de rijn. 
Onder de nok heeft de bolspil een verdikking, de hals. Deze hals draait in de 
steenbus, het houten of ijzeren lager in het steengat van de ligger (fig.12.4.4.4).  
De steenbus houdt de bolspil in een zuiver verticale stand d.m.v. drie pokhouten 
neuten die met erachter geplaatste wiggen verstelbaar zijn.  
Tussen de neuten in de ijzeren steenbus bevinden zich vetkamers voor de hals  
van de bolspil. 
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4. beugelijzer 
5. uitgenomen keerneut 

 
  12.4.3 De bolspil bij bovenaandrijving 
   

 
bolspil, peerijzer 

taats 
taatspot, kussen, pasbalk 

 Bij gangwerken met bovenaandrijving wordt de loper via de rijn ondersteund 
door de bolspil (peerijzer) 
Aan de onderzijde eindigt de bolspil (fig. 12.4.3.1) in een taats die in een 
taatspot rust. Deze taatspot rust doorgaans in het kussen dat op de pasbalk ligt.  
Lageringen met een kogellager komen ook voor. 
Bij een pennetjeswerk draait de houten bolspil niet mee. 
 

 
trekwig, duwwig 

 
 

nok 
hals 

steenbus 
pokhouten neuten 

wiggen 
vetkamers 

 Om de bolspil precies verticaal te kunnen stellen is het kussen in het horizontale 
vlak op de pasbalk verstelbaar d.m.v. trek- en duwwiggen.(fig.12.4.3.2) 
De taats wordt gesmeerd met wonderolie of niet te dunne olie, bijv. motorolie. 
Over de pot liggen twee halve dekseltjes tegen stof in het lager. Boven op de 
bolspil zit een nok. Daarop ligt de rijn. 
Onder de nok heeft de bolspil een verdikking, de hals. Deze hals draait in de 
steenbus, het houten of ijzeren lager in het steengat van de ligger (fig.12.4.4.4).  
De steenbus houdt de bolspil in een zuiver verticale stand d.m.v. drie pokhouten 
neuten die met erachter geplaatste wiggen verstelbaar zijn.  
Tussen de neuten in de ijzeren steenbus bevinden zich vetkamers voor de hals  
van de bolspil. 
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  12.4.4 De rijn 
   

rijn, molenijzer 
 

 De rijn of het molenijzer is een sterke ijzeren constructie die bevestigd is onderin 
het kropgat van de lopersteen. 

 

 

 

Fig. 12.4.3.1 
De bolspil  
 

1. nok voor de rijn  
2. hals 
3. steel 
4. losse of vaste taats 

  Fig. 12.4.3.2 
Kussen met taatspot  
 

1. pasbrug, pasbalk 
2. (en 6) duwwiggen 
3. taatspot 
4. (en 7) trekwiggen 
5. kussen 

   
 
 
 
 

nokken 
 

 Een rijn heeft twee functies: 
- ondersteuning. Via de rijn steunt de loper op de steenspil of de bolspil. 
- aandrijving. Via de rijn wordt de loper aangedreven. Bij onderaandrijving zorgt 
de steenspil (bolspil) daarvoor, bij bovenaandrijving grijpt de klauw van het 
staakijzer om de rijn en tegen de nokken en drijft de steen aan. 
 

 
 

vaste rijn 
takken 

 
 
 

beugelrijn 
 
 

balanceerrijn 
 

binnenrijn, buitenrijn 
 
 

 

 Er zijn verschillende uitvoeringen van de rijn. We kennen de vaste rijn, de 
balanceerrijn en het pennetjeswerk (fig. 12.4.4.1 en 3).  
De vaste rijn past nauwkeurig en onbeweeglijk op de nok van de bolspil of de 
steenspil. De rijn heeft twee, drie of vier uiteinden, de takken. Deze zijn in het 
kropgat van de loper vastgegoten of vastgewigd. Rijn en loper vormen dus één 
geheel. Om de loper zuiver evenwijdig over de ligger te laten strijken moet de 
vaste rijn zeer nauwkeurig in de loper worden bevestigd.  
Een type vaste rijn dat voorkomt in molens met onderaandrijving is de beugelrijn 
(fig. 12.4.4.2). Deze heeft twee takken, maar is sterk gebogen. De beugelrijn rust 
op de steenspil. 
Van de balanceerrijn zijn verschillende uitvoeringen bekend. De meest 
voorkomende is de Engelse balanceerrijn. (fig. 12.4.4.3) Deze bestaat uit een 
binnen- en een buitenrijn. De binnenrijn rust op de nok van de bolspil. Door de 
bolspil of een staakijzer (bij bovenaandrijving) wordt de steen aangedreven. Hij 
heeft twee tegenover elkaar liggende ronde tappen. De buitenrijn ligt hier los op 
zodat hij een kantelende beweging kan maken. 
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rijnschoentjes 

pennetjeswerk 
 

 De buitenrijn heeft haaks op de tappen van de binnenrijn eveneens twee 
tappen. Deze dragen de loper via twee rijnschoentjes.  
Het pennetjeswerk kan ook balanceren. De bolspil draait hier echter niet. 
In plaats van een nok is de bolspil hier voorzien van een taatspot. In deze 
taatspot staat een korte taats die enigszins kan kantelen. Het boveneinde van de 
taats is in de rijn vastgeklemd. 
Deze rijn is tweearmig en wordt op de gebruikelijke manier door het staakijzer 
aangedreven. Pennetjeswerk is niet toepasbaar bij onderaandrijving. 

 

 
 

 

 

Fig. 12.4.4.1 
Diverse vaste rijnen  
 

1. viertaksrijn 
2. tweetaksrijn 
3. rijn voor pennetjeswerk 

 

 

 

 
Fig. 12.4.4.2 
Beugelrijn 
 

1. beugelrijn 
2. meenemer 
3. kogel 
4. nok 
5. hals van de steenspil 

  Fig. 12.4.4.3  
Balanceerrijn 
 

1. buitenrijn 
2. pasmerk buitenrijn 
3. binnenrijn 
4. pasmerk binnenrijn 
5. rijnschoentje 

 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 12 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  16 

  12.4.4 De rijn 
   

rijn, molenijzer 
 

 De rijn of het molenijzer is een sterke ijzeren constructie die bevestigd is onderin 
het kropgat van de lopersteen. 

 

 

 

Fig. 12.4.3.1 
De bolspil  
 

1. nok voor de rijn  
2. hals 
3. steel 
4. losse of vaste taats 

  Fig. 12.4.3.2 
Kussen met taatspot  
 

1. pasbrug, pasbalk 
2. (en 6) duwwiggen 
3. taatspot 
4. (en 7) trekwiggen 
5. kussen 

   
 
 
 
 

nokken 
 

 Een rijn heeft twee functies: 
- ondersteuning. Via de rijn steunt de loper op de steenspil of de bolspil. 
- aandrijving. Via de rijn wordt de loper aangedreven. Bij onderaandrijving zorgt 
de steenspil (bolspil) daarvoor, bij bovenaandrijving grijpt de klauw van het 
staakijzer om de rijn en tegen de nokken en drijft de steen aan. 
 

 
 

vaste rijn 
takken 

 
 
 

beugelrijn 
 
 

balanceerrijn 
 

binnenrijn, buitenrijn 
 
 

 

 Er zijn verschillende uitvoeringen van de rijn. We kennen de vaste rijn, de 
balanceerrijn en het pennetjeswerk (fig. 12.4.4.1 en 3).  
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Een type vaste rijn dat voorkomt in molens met onderaandrijving is de beugelrijn 
(fig. 12.4.4.2). Deze heeft twee takken, maar is sterk gebogen. De beugelrijn rust 
op de steenspil. 
Van de balanceerrijn zijn verschillende uitvoeringen bekend. De meest 
voorkomende is de Engelse balanceerrijn. (fig. 12.4.4.3) Deze bestaat uit een 
binnen- en een buitenrijn. De binnenrijn rust op de nok van de bolspil. Door de 
bolspil of een staakijzer (bij bovenaandrijving) wordt de steen aangedreven. Hij 
heeft twee tegenover elkaar liggende ronde tappen. De buitenrijn ligt hier los op 
zodat hij een kantelende beweging kan maken. 
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rijnschoentjes 

pennetjeswerk 
 

 De buitenrijn heeft haaks op de tappen van de binnenrijn eveneens twee 
tappen. Deze dragen de loper via twee rijnschoentjes.  
Het pennetjeswerk kan ook balanceren. De bolspil draait hier echter niet. 
In plaats van een nok is de bolspil hier voorzien van een taatspot. In deze 
taatspot staat een korte taats die enigszins kan kantelen. Het boveneinde van de 
taats is in de rijn vastgeklemd. 
Deze rijn is tweearmig en wordt op de gebruikelijke manier door het staakijzer 
aangedreven. Pennetjeswerk is niet toepasbaar bij onderaandrijving. 

 

 
 

 

 

Fig. 12.4.4.1 
Diverse vaste rijnen  
 

1. viertaksrijn 
2. tweetaksrijn 
3. rijn voor pennetjeswerk 

 

 

 

 
Fig. 12.4.4.2 
Beugelrijn 
 

1. beugelrijn 
2. meenemer 
3. kogel 
4. nok 
5. hals van de steenspil 

  Fig. 12.4.4.3  
Balanceerrijn 
 

1. buitenrijn 
2. pasmerk buitenrijn 
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5. rijnschoentje 
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Fig. 12.4.4.4 
Diverse uitvoeringen van de steenbus 
 

a. houten steenbus b. metalen steenbus c. steenbus voor pennetjeswerk 
    

1. klauwijzer 
2. lopersteen 
3. rijn 
4. liggersteen 
5. houten steenbus 
6. bolspil 

1. rijn 
2. vetkamer 
3. liggersteen 
4. bolspil 
5. smeervetleiding 
6. metalen steenbus 

7. trekbout 
8. hardhouten neut 
9. trekwig 
10. lopersteen 

1. hardstalen potje 
2. taatspot 
3. smeerolie 
4. staakijzer 
5. taats 
6. rijn 
7. houten bolspil 
8. houten steenbus 
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  12.5 HET LICHTWERK  
   
   

 
lichtwerk 

uitlichten, bijhouden 
 

 Om de lopersteen ten behoeve van het maalproces op- en neer te kunnen 
bewegen heeft een korenmolen een lichtwerk. Hiermee wordt de afstand tussen 
de maalstenen geregeld. We noemen dat uitlichten en bijhouden. 
We maken onderscheid tussen lichtwerken bij houten of bij ijzeren maalstoelen 
omdat deze voor wat betreft de constructie nogal verschillend zijn. Het 
uitlichten of bijhouden van loperstenen gebeurt echter altijd van onderaf. 

   
  12.5.1 Het lichtwerk bij houten maalstoelen 
   

 
 
 
 
 
 

paard 
pasbalk, pasbrug, vonderbalk 

 Bij houten maalstoelen en wielen maakt het voor de constructie van het 
lichtwerk geen wezenlijk verschil of de molen onder- of bovenaandrijving heeft. 
Bij beide types aandrijving gebeurt uitlichten en bijzetten van de lopersteen door 
de steenspil of de bolspil met enkele hefbomen op en neer te bewegen. 
 
De constructie die de steenspil (bolspil), de rijn en de loper draagt wordt het 
paard genoemd. Het ondereind van de steenspil (bolspil) steunt met een lager 
op de pasbalk (pasbrug, vonderbalk). Dit onderlager is meestal een taatslager 
dat met een verstelbaar kussen waarin de taatspot ligt op de pasbalk of 
vonderbalk steunt. Bij bolspillen wordt vrijwel altijd een kussen toegepast. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 12.5.1.1 
Het lichtwerk met de lichtboom 
bij bovenaandrijving 
 

1. rijn 
2. lichtboom 
3. lichtijzer 
4. bolspil of peerijzer 
5. kussen 
6. pasbrug of vonderbalk 
7. paard 
8. lichttouw of –riem 
9. ezel 
   

ezel 
 
 
 

lichtijzer 
lichtboom 

 De pasbalk hangt met het vaste uiteinde scharnierend in een ezel die aan de 
(vloer)balken van de maalstoel of de steenzolder is bevestigd. Het andere 
uiteinde beweegt in het verticale vlak binnen een houten raamwerk. Dit 
raamwerk voorkomt zijdelings slingeren van de pasbalk. Met ditzelfde uiteinde 
hangt de pasbalk via een trekstang, het lichtijzer, aan de korte arm van een 
hefboom, de z.g. lichtboom.  
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Fig. 12.4.4.4 
Diverse uitvoeringen van de steenbus 
 

a. houten steenbus b. metalen steenbus c. steenbus voor pennetjeswerk 
    

1. klauwijzer 
2. lopersteen 
3. rijn 
4. liggersteen 
5. houten steenbus 
6. bolspil 

1. rijn 
2. vetkamer 
3. liggersteen 
4. bolspil 
5. smeervetleiding 
6. metalen steenbus 

7. trekbout 
8. hardhouten neut 
9. trekwig 
10. lopersteen 

1. hardstalen potje 
2. taatspot 
3. smeerolie 
4. staakijzer 
5. taats 
6. rijn 
7. houten bolspil 
8. houten steenbus 
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Fig. 12.5.1.1 
Het lichtwerk met de lichtboom 
bij bovenaandrijving 
 

1. rijn 
2. lichtboom 
3. lichtijzer 
4. bolspil of peerijzer 
5. kussen 
6. pasbrug of vonderbalk 
7. paard 
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ezel 
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 De pasbalk hangt met het vaste uiteinde scharnierend in een ezel die aan de 
(vloer)balken van de maalstoel of de steenzolder is bevestigd. Het andere 
uiteinde beweegt in het verticale vlak binnen een houten raamwerk. Dit 
raamwerk voorkomt zijdelings slingeren van de pasbalk. Met ditzelfde uiteinde 
hangt de pasbalk via een trekstang, het lichtijzer, aan de korte arm van een 
hefboom, de z.g. lichtboom.  
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Om het einde van de lange arm van de lichtboom is een touw of leren riem 
geslagen dat aan één eind vastgezet is op de vloer of een zolderbalk en aan het 
andere eind voorzien is van een contragewicht. Dit bedieningstouw bevindt zich 
boven de maalvloer, onder handbereik van de molenaar. 

 
uitlichten 

 
 

bijhouden 

 Door het contragewicht naar beneden te trekken gaat de pasbalk via de 
lichtboom omhoog en wordt de loper uitgelicht d.w.z. er komt meer ruimte 
tussen de ligger en de loper. Heft men echter het contragewicht omhoog, dan 
gaat de pasbalk via de lichtboom juist naar beneden en wordt de loper 
bijgehouden d.w.z. er komt minder ruimte tussen beide stenen (zie 12.7). 

 
 

kruisvonder 
 
 

lichtstok 

 Bij een andere vaak gebruikte constructie bevindt zich tussen pasbalk en 
lichtboom nog het kruisvonder.(fig. 12.5.1.2) Deze constructie biedt een nog 
fijnere afstelmogelijkheid van de ruimte tussen ligger en loper. 
In plaats van een touw om de lichtboom wordt soms gebruik gemaakt van een 
riem met een stok, de z.g. lichtstok. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fig. 12.5.1.2 
Lichtwerk met kruisvonder bij 
bovenaandrijving 
 

1. rijn 
2. bolspil of peerijzer 
3. lichtboom 
4. kruisvonder 
5. pasbrug of vonderbalk 
6. kussen 
7. riem 
8. lichtstok 
9. paard  

 
  12.5.2 Het lichtwerk bij ijzeren maalstoelen 
   

 
 

steenlicht 
brug 

 

 Bij ijzeren maalstoelen is de constructie van het lichtwerk niet alleen anders, maar 
ook eenvoudiger. Een gangbare uitvoering is die waarbij het ondereind van de 
steenspil (bolspil) steunt op een steenlicht. Deze steenlicht is opgehangen aan een 
brug tussen twee kolommen van de maalstoel. Met behulp van een handwiel kan 
de stand van de steenlicht en daarmee de hoogte van de loper worden ingesteld. 
De doorvoer van de steenspil of bolspil door de brug gaat met een lager. 
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Fig. 12.5.2.1 
Gietijzeren lichtwerk. 
De steenlicht hangt tussen de 
kolommen van de maalstoel. 
De steenspil steunt op de brug. 
Het steenrondsel is omhoog uit 
het werk geschoven. Op de 
steenspil is de stel- of borgring te 
zien. 
 

Bisschopsmolen – Maastricht 
 

 
spoorbok 

poer 
lichtboom 

 

 Andere uitvoeringen van het lichtwerk zijn die waarbij de steenspil of bolspil met 
een taatspot op een gietijzeren ondersteuning, de spoorbok staat. Deze 
spoorbok steunt dan op een betonnen of gemetselde poer. 
De taatspot rust in de spoorbok op een lange smeedijzeren stang, de lichtboom. 
De bediening van deze lichtboom gebeurt aan de voorzijde van de maalstoel met 
een schroefspil en handwiel.  
 
Er zijn ook enkele watermolens, bijv. De Volmolen in Epen, die een houten 
maalstoel hebben waarin zich een ijzeren gangwerk bevindt. De lichtbrug is dan 
ook van hout. De steenlicht wordt bediend met behulp van een handwiel of met 
een lichtboom met touw of riem.  
Spoorbokken in houten maalstoelen steunen op houten balken in de maalstoel. 
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  12.6 DE GRAANTOEVOER EN DE MEELAFVOER  
    
    
  12.6.1 De graantoevoer  
   

 
meelring, ringhout 

 
kuip, kuipdeksels, kaarbomen 

 
kaar 

schuddebak, schoe 
 

kropgat  
aanslag 

opzetspil 
speleman 

 Net onder het oppervlak van de ligger is rond die ligger een houten ring 
aangebracht, de meelring of het ringhout. Daarop staat de houten kuip die de 
loper omsluit. (metaal is minder geschikt vanwege optredende condensatie) 
De kuip is afgedekt met kuipdeksels. Op de kuipwand zijn de kaarbomen 
bevestigd. Ze lopen zowel schuin naar beneden als taps naar elkaar toe. Op het 
hoogste gedeelte van de kaarbomen rust het kaar, een vierkante trechter waarin 
het graan wordt gestort. Onder het kaar hangt de schuddebak of schoe, een naar 
het midden van de kuip smaller wordende houten goot die eindigt boven het gat 
in het midden van de loper, het kropgat (zie 12.7.1). Tegen één der zijkanten van 
de schoe is een balkje aangebracht, de aanslag, dat doorloopt tot voorbij het 
staakijzer van de steenspil. Of, bij onderaandrijving, voorbij de opzetspil of 
speleman. (in Limburg: spieleman, in Twente ook wel: juffertje). 

   
  

 

Fig. 12.6.1.1 
Een opzetspil of speleman. 
Er achter de schuddebak of schoe 
en rechts de aanslag en de pees. 
 

Watermolen Frans – Mander (Ov) 

   
 

schuif 
 
 
 

hangerkam 
pees 

 Een nauwkeurig regelbare graantoevoer is onmisbaar om goed meel te malen. 
Via een schuif in het kaar loopt het graan in de schuddebak. Door het meer of 
minder ver openen van deze schuif kan de graantoevoer naar de schuddebak 
worden geregeld.  
De graantoevoer van de schuddebak naar de stenen is eveneens in te stellen.  
- de helling van de schuddebak is instelbaar met behulp van de hangerkam en de 
pees; hoe schuiner de stand, des te groter de toevoer.  
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aanslag 
 
 
 
 

klapspanen 
 

opzetspil, speleman 
 
 
 
 
 

afhouder 
 
 
 
 
 
 

aanhouder 

- de toevoer wordt ook geregeld door datgene waaraan de schuddebak zijn 
naam te danken heeft, de schuddende beweging die hij maakt.  
Deze beweging wordt veroorzaakt door de aanslag welke door de schuine stand 
van de pees tegen het staakijzer wordt getrokken. Een vierkant staakijzer zal, als 
het gaat draaien, een schokbeweging op de schuddebak overbrengen.  
Is het staakijzer rond dan wordt de schokbeweging verkregen door een  
aantal rond het staakijzer aangebrachte hardhouten latjes of metalen strippen, 
de z.g. klapspanen.  
Bij molens met onderaandrijving is geen staakijzer aanwezig. Daar wordt op de 
rijn een z.g. opzetspil (speleman) bevestigd. Dit is een korte spil met een drie- of 
vierkante verdikking die via de aanslag zorgt voor de beweging van de 
schuddebak.(fig. 12.6.1.1) 
Door het schudden valt het graan gelijkmatig uit de schuddebak in het kropgat 
van de loper. Naarmate de molen sneller draait zal het schudden sneller en 
heviger zijn en zal er dus meer graan in het kropgat vallen. 
- een derde voorziening is dat de schuddebak voorzien is van een ‘afhouder’: een 
touwtje (soms ook ijzerdraad) dat vanaf de schuddebak via enkele katrollen naar 
een scharnierend latje aan de meelpijp (of direct daar in de buurt) gaat. Hoe 
meer gewichtjes er aan dit latje worden gehangen des te minder graan er in de 
steen zal vallen. De afstand staakijzer – aanslag wordt er immers door vergroot 
en de klappen tegen de aanslag worden daardoor wat gedempt. Regionaal zien 
we verschillen in uitvoering van de afhouder. 
- sommige molens zijn tevens voorzien van een ‘aanhouder’: een houten veer – 
of soortgelijke constructie – die er juist voor zorgt dat de aanslag met meer 
kracht tegen het staakijzer wordt getrokken. 

   
 
 

bok, zakkenbank  
 

 De kuip bestaat meestal uit drie of vier delen zodat hij gemakkelijk kan worden 
weggenomen voor het reinigen, het billen of voor onderhoud aan de steenbus. 
Naast het kaar is vaak een bok of zakkenbank opgesteld waarop een zak met 
graan kan worden klaargezet om in het kaar te worden geleegd. 
Bij grotere productie zijn er vaak silo’s: via een pijp kan vanuit een silo het kaar 
gevuld worden door een klep te openen. 

 
  12.6.2 De meelafvoer 
   

 
meelring 

uitloop 
meelpijp 

 
 

ringmeel 
 
 
 

jager, strijker 
meelkoek 

 

 Tussen de loper en de kuip blijft een ongeveer vijf cm brede ruimte over. In deze 
ruimte waarvan de meelring de bodem vormt valt het meel dat tussen de stenen 
vandaan komt. In de meelring bevindt zich de uitloop, een gat in de meelring dat 
de toegang vormt tot de meelpijp. 
Naar deze uitloop wordt het meel gedreven door de luchtstroom die de 
draaiende loper opwekt. Deze luchtstroom is echter niet voldoende om alle meel 
de meelpijp in te voeren. Het achterblijvende meel, het z.g. ringmeel, zou dan 
langdurig blijven liggen en kan met name door condensvocht een aan bederf 
onderhevige koek op de meelring vormen waarin bovendien insecten zoals 
meelmotten en klanders zich graag nestelen. 
Daarom is aan de loper een z.g. jager of strijker bevestigd die het meel voor zich 
uit schuift over de meelring in de richting van de uitloop zodat er geen meelkoek 
kan ontstaan. Het gebruik van de strijker maakt het regelmatig reinigen van de 
ruimte tussen kuipwand en loper echter niet overbodig! 
 

maalbak 
 
 

stofschort 

 Het meel dat in de meelpijp valt komt vervolgens terecht in de maalbak, een 
langwerpige (vaak taps toelopende) houten bak. Deze is aan de bovenkant 
gedeeltelijk met plankjes afgedekt en voor de afvoeropening voorzien van een 
stofschort, een stuk linnen of zeildoek, om stofvorming te beperken. 
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Fig. 12.6.1.2  
Een compleet maalkoppel met steenspil en rondsel (bovenaandrijving) 
 

1. kaar 
2. kaarboom 
3. schuif 
4. stofbord 
5. schuddebak of schoe 
6. hangerkam 

7. kuipgrendel  
8. loper  
9. ligger  
10. steenrondsel  
11. steenspil  
12. staak- of klauwijzer 

13. kuipdeksel 
14. hanger 
15. pees 
16. kuip 
17. rijn 
18. meelring of ringhout 

19. ringklos 
20. meelpijp of -koker 
21. uitloop 
22. klapspanen 
23. strijker of jager 
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  De meelzak waarin het meel uiteindelijk wordt opgevangen hangt aan twee 

haakjes onderaan de maalbak. De meelzak wordt opengehouden door een derde 
haak die is bevestigd aan een touw dat over een katrol loopt en waaraan aan het 
andere uiteinde een contragewicht is bevestigd. In dit touw is een klosje 
aangebracht om te voorkomen dat de haak in het gezicht van de molenaar komt 
als het contragewicht valt.  
De meelzak staat doorgaans op de vloer of op een kleine pallet maar in Limburg 
is er vaak een aparte bok met een steun op verschillende hoogtes waarop de zak 
staat. 
 
Tegenwoordig wordt vaak om hygiënische reden in papieren zakken gemalen; 
deze worden met twee metalen klemmen aan de maalbak bevestigd. 

   
  

 

Fig. 12.6.2.1 
De meelpijp en maalbak 
 

1. meelpijp 
2. stofschort 
3. maalbak 
4. scheiplank 
5. meelzak 
6. steekschuif 
7. scheistok 

 
scheiplank 

 
 
 
 
 

scheistok 
 

 De open onderzijde van de maalbak wordt afgesloten met de scheiplank.  
De meeltoevoer naar de meelzak kan daarmee worden onderbroken. Dit is nodig 
als de meelzak vol is en de molenaar deze moet afhaken en vervangen door een 
lege. Daarna verwijdert de molenaar de scheiplank weer en komt de meelafvoer 
weer op gang. Het maalproces wordt tijdens het verwisselen van de zakken niet 
onderbroken. 
Aan de scheiplank is soms een scheistok bevestigd waarmee de scheiplank 
eventueel ook vanaf de steenzolder kan worden bediend. 
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  12.7 HET MAALPROCES 
   
   

  12.7.1 Het malen van graan 
   
 
 

arme steen 
rijke steen 
scherpsel 

 

 Molenstenen werken d.m.v. druk, snijvermogen en beweging. De ligger behoort 
op het maalvlak volkomen vlak te zijn terwijl de loper op het binnenste gedeelte 
van het maalvlak enigszins hol moet zijn, in vakjargon een arme steen genoemd. 
Een vlakke steen wordt een rijke steen genoemd.  
Op het maalvlak van zowel ligger als loper is een scherpsel aangebracht. (zie 
12.7.2) Het doel van dit scherpsel is drieledig: 
a. het vergroten van snijvermogen. 
b. het aantrekken van koellucht voor het meel tussen de stenen. 
c. het buitenwaarts transporteren van maalgoed en meel. 

  

 

Fig. 12.7.1 1 
Rijke of arme stenen 
 

1. voorbeeld van een juist 
gebild koppel stenen  

2. een goed gebilde, arme, 
loper maar de ligger is te rijk 

3. de loper is te rijk 
 

entree 
 
 

breekvlak 
 

maalbaan 
 

 Het binnenste gedeelte van het maaloppervlak, om het kropgat, is de entree. 
Hier is de ruimte tussen de stenen het grootst en wordt het maalgoed verdeeld. 
Het middelste gedeelte waar de ruimte tussen de stenen nauwer wordt is het 
breekvlak; hier worden de graankorrels gebroken.  
Het buitenste gedeelte waar de stenen het dichtst bij elkaar komen is de 
maalbaan: hier worden de gebroken korrels fijn gemalen tot meel. 
Als de molen langzaam draait is de op de schuddebak overgebrachte 
schokbeweging gering. Er komt weinig graan tussen de stenen en dat wordt 
gemakkelijk gemalen. Draait de molen sneller dan komt daardoor niet alleen 
méér graan tussen de stenen maar wordt dat graan door de sneller draaiende 
loper ook veel sneller tussen de stenen buitenwaarts gevoerd. 
Dit levert een te grof meel op; de oorzaak hiervan is dat door de grotere 
hoeveelheid graan de druk per graankorrel sterk afneemt. 
Om dat te voorkomen grijpt de molenaar in. 

lichtstok, licht  Met behulp van de lichtstok, kortweg de licht genoemd, wordt de loper iets 
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bijhouden 
bijzetten, bijsteken 

omlaag gebracht waardoor de ruimte tussen beide stenen kleiner en de druk 
groter wordt. Het graan zal nu weer op de gewenste wijze worden gemalen. 
Deze handeling, het dichter bij elkaar brengen van de stenen heet bijhouden, 
bijzetten of bijsteken.  

 

 

 

 

Fig. 12.7.1.2  
Schematische indeling van het 
maalvlak  
 

1. maalbaan  
2. breekvlak 
3. entree 
4. kropgat  

 
 

uitlichten 
 
 

 Neemt de snelheid van de loper weer af dan vergroot de molenaar de afstand 
tussen beide stenen weer iets. Deze handeling heet uitlichten. Daarmee zorgt de 
molenaar ervoor dat de fijnheid van het meel zo constant mogelijk blijft want 
dat is wat de bakker verwacht: een product van constante kwaliteit.  
Een molenaar controleert dan ook regelmatig met de hand de fijnheid en de 
temperatuur van het meel.  
Bij een gelijkmatige toevoer van water krijgt een waterrad of turbine een vrijwel 
constante snelheid en draait de steen ook gelijkmatig. Maar voor goed meel is 
ook een voldoende hoge omtreksnelheid van de steen noodzakelijk. 
Als de molenaar bij gelijkmatige gang ook de toevoer van graan vanuit het kaar 
en de schuddebak en de afstand tussen de stenen goed op elkaar afstelt dan zal 
het uitlichten of bijhouden verder weinig aandacht van hem vragen. 
Door de gelijkmatige gang en goede afstelling kan dan meel met een constante 
kwaliteit worden gemalen zonder dat de molenaar voortdurend aan de licht 
hoeft te staan. 
Op dit punt heeft hij het gemakkelijker dan een collega-windmolenaar. 
Door onregelmatige windsterktes verandert bij een windmolen namelijk ook de 
snelheid van het wiekenkruis en daarmee de snelheid van de stenen. De afstand 
tussen de stenen moet dan voortdurend worden aangepast. 
Om dit aanpassen enigszins te automatiseren is voor windmolens de z.g. 
regulateur bedacht. Op watermolens hebben die geen nut. 

   
  12.7.2 De maalstenen  
   

 
Duitse steen 

blauwe steen 
 
 

 Natuursteen dat voldoende ruw en stroef is en een open structuur heeft (een 
natuurlijk snijvermogen bezit) is als maalsteen geschikt. Zo kennen we de Duitse 
of blauwe steen die uit de Eifel komt en van vulkanische oorsprong is. 
De blauwe steen is goed te gebruiken voor het malen van tarwe. Omdat deze vrij 
zacht is zal hij wel vaker gescherpt moeten worden. 
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breekvlak 
 

maalbaan 
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Als de molen langzaam draait is de op de schuddebak overgebrachte 
schokbeweging gering. Er komt weinig graan tussen de stenen en dat wordt 
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lichtstok, licht  Met behulp van de lichtstok, kortweg de licht genoemd, wordt de loper iets 
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bijhouden 
bijzetten, bijsteken 

omlaag gebracht waardoor de ruimte tussen beide stenen kleiner en de druk 
groter wordt. Het graan zal nu weer op de gewenste wijze worden gemalen. 
Deze handeling, het dichter bij elkaar brengen van de stenen heet bijhouden, 
bijzetten of bijsteken.  

 

 

 

 

Fig. 12.7.1.2  
Schematische indeling van het 
maalvlak  
 

1. maalbaan  
2. breekvlak 
3. entree 
4. kropgat  

 
 

uitlichten 
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Door onregelmatige windsterktes verandert bij een windmolen namelijk ook de 
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tussen de stenen moet dan voortdurend worden aangepast. 
Om dit aanpassen enigszins te automatiseren is voor windmolens de z.g. 
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  12.7.2 De maalstenen  
   

 
Duitse steen 

blauwe steen 
 
 

 Natuursteen dat voldoende ruw en stroef is en een open structuur heeft (een 
natuurlijk snijvermogen bezit) is als maalsteen geschikt. Zo kennen we de Duitse 
of blauwe steen die uit de Eifel komt en van vulkanische oorsprong is. 
De blauwe steen is goed te gebruiken voor het malen van tarwe. Omdat deze vrij 
zacht is zal hij wel vaker gescherpt moeten worden. 
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kunststenen 
maallaag, ballastlaag 

 
massieve kunststeen 

 
kunststeen met zachte uitslag 

uitslag, bodemsel 
kerf 

 
 
 

Een tweede belangrijke soort is de Franse steen. Deze is samengesteld uit 
stukken zoetwaterkwarts dat zeer hard is en eveneens geschikt voor het malen 
van tarwe. 
Behalve natuurstenen worden er ook kunststenen gefabriceerd die bestaan uit 
een maal- en een ballastlaag (fig. 12.7.2.1). De maallaag bestaat uit stukjes 
natuursteen die samen met een vloeibaar bindmiddel in een kuip worden 
verhard en als maalsteen geschikt worden gemaakt. Dit noemt men massieve 
kunststeen omdat het oppervlak gelijkmatig van samenstelling is (fig. 12.7.2.2c).  
Naast massieve kunststeen bestaat er ook kunststeen met zachte uitslag. Dat 
vergemakkelijkt het scherpen (billen). Daarbij is de uitslag of bodemsel, het 
gedeelte dat gebild moet worden, van een zachtere steensoort dan de kerf die 
moet blijven staan en van harder materiaal is gemaakt (fig. 12.7.3.2). Door deze 
structuur kan echter niet een ander scherpsel worden aangebracht. 
Kunststenen zijn doorgaans zeer geschikt voor het malen van veevoeders zoals 
gerst, haver en maïs. 

   

 

 

 

Fig. 12.7.2.1  
Doorsnede van een kunststeen  
 

1. kraangat 
2. balanceerbus 
3. kropgat 
4. ballastlaag 
5. maallaag 
6. steengat 

   
 

flintsteen 
 
 
 
 
 

zeventienders, zestienders 
 
 
 

wolfje 
 

 

 De afgelopen decennia zijn echter ook kunststenen gemaakt waarbij de 
steensoort flint wordt toegepast, een soort vuursteen. Deze ‘flintstenen’ blijken 
in de praktijk zeer geschikt voor het malen van tarwe. 
 
Een nieuwe loper is ca. 40 cm dik, een nieuwe ligger ca. 30 cm. Het gewicht is 
uiteraard afhankelijk van de diameter en de steensoort. Er is een grote variatie 
in diameters. Het meest voorkomend zijn stenen met een diameter van 1.50 m 
en 1.40 m, zeventienders en zestienders genoemd. Vijftienders, veertienders en 
dertienders, met diameters van resp. 1.30 m, 1.20 m en 1.10 m komen minder 
voor. De benaming zeventiender, zestiender etc. zou gebaseerd zijn op oude 
omtrekmaten in Amsterdamse voeten, al zijn hier nog steeds onduidelijkheden 
over. Een nog kleinere maalsteen noemen we een wolfje. 
Een nieuwe zestiender loper van blauwe steen weegt ca. 1200 kg en een  
nieuwe zestiender ligger ca. 900 kg. 
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 De stenen zijn tijdens het maalproces aan slijtage onderhevig en zullen, mede 
doordat ze steeds opnieuw moeten worden gescherpt in de loop van de tijd 
dunner en minder zwaar worden. Een afgemalen loper heeft een te laag gewicht 
gekregen om nog voldoende maaldruk te kunnen uitoefenen. Hij kan dan echter 
nog wel als ligger worden gebruikt. Ook kwam het voor dat afgemalen lopers 
met een ballastlaag van beton werden opgestort om zo weer voldoende 
maaldruk te kunnen uitoefenen. 

 

 
Fig. 12.7.2.2 
Maalstenen met scherpsels; a. en c. hebben voorbijligging en zijn rechtsdraaiend. 
 

a. Duitse blauwe steen met 
zwaaischerpsel 
1. uitslag of bodemsel 
2. kerf 

b. Franse steen 
1. zachte delen  
2. harde delen 

c. kunststeen met pandscherpsel 
1. pand 
2. kerf  
3. uitslag of bodemsel 

 
 

kropgat, steengat  
steenbus 

 

 Zowel loper als ligger heeft in het centrum een rond gat. Het gat in de loper 
wordt kropgat genoemd, dat in de ligger steengat. In het steengat van de ligger 
wordt de steenbus aangebracht (zie 12.4.2 en 12.4.3) Hierin wordt de steenspil 
of de bolspil gelagerd en kan deze op en neer bewegen. Om te voorkomen dat 
stof en maalgoed in het lager komen wordt het steengat afgesloten door een 
(zinken) deksel. 
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kraangaten 
 
 

balanceerbussen 
 

 In het kropgat van de loper bevindt zich de rijn en de klauw of de opzetspil 
(speleman). In dit gat valt het graan dat tussen de stenen wordt gebracht.  
Maalstenen hebben in hun buitenomtrek de z.g. kraangaten. Deze zijn nodig om 
de steen in de steenkraan te kunnen hangen (zie 12.9.4). 
Aangezien een (natuur)steen nooit helemaal homogeen van samenstelling is zijn 
er in de bovenzijde van een steen balanceerbussen aangebracht om een geringe 
onbalans in de steen te compenseren met stukjes lood. 
 

  12.7.3 Het scherpsel  
   

 
scherpsel, 

billen, scherpen 
 
 

kerven, maalbalken 
uitslagen, bodemsel 

 Het werkend oppervlak van loper en ligger wordt voorzien van een 
groevenpatroon, het scherpsel. Het aanbrengen van een scherpsel of het 
opnieuw scherp maken wordt billen of scherpen genoemd. Dit verbetert het 
snijvermogen, verhoogt de kwaliteit van het meel en versnelt het 
productieproces.  
Een scherpsel bestaat uit afwisselend naast elkaar liggende kerven of maalbalken 
en uitslagen of bodemsels: dat zijn de groeven, ontstaan door het weghakken van 
steenmateriaal.  

   
  

 

Fig. 12.7.3.1 
Een scherpsel met kerven en 
uitslagen. 
Hier een zwaaipandscherpsel met 
voorbijligging 
   

 
 

 Scherpsels kunnen sterk van vorm verschillen. Welk scherpsel men kiest hangt af 
van de structuur van de steen, het te malen product, de gewenste meelkwaliteit 
en de gewenste productiesnelheid en hoeveelheid.  
Het aantal kerven verschilt ook: voor tarwestenen zijn dat er ca. 60 à 80, maar 
voor rogge of gerst kunnen dat er wel 120 à 140 zijn. Verder kan de verdeling 
over het maaloppervlak sterk verschillen. 

   
  12.7.3.a Soorten scherpsels 
   

rechtscherpsel, stralenscherpsel 
zwaaischerpsel 

 
voorbijligging 

 De kerven kunnen recht zijn, het recht- of stralenscherpsel of gebogen, het 
zwaaischerpsel. 
De kerf kan gericht zijn op het middelpunt van het kropgat maar ook met – meer 
of minder – voorbijligging worden aangebracht: dan raakt de kerf a.h.w. aan een 
denkbeeldige cirkel om het kropgat. 
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panden, pandsels 
hoofdkerf, nevenkerf 

 Kerven kunnen allemaal gelijkmatig naast elkaar liggen maar ook in groepen, z.g. 
panden of pandsels aangebracht worden. Dan spreken we van een 
pandscherpsel. Daarbij bestaat ieder pand uit een hoofdkerf en enkele 
nevenkerven. Zowel rechte als gebogen kerven kunnen in panden worden 
aangebracht. 
Bij recht- of stralenscherpsels worden vaak rond het kropgat de kerven om en 
om iets korter gemaakt: dat geeft meer ruimte bij de entree.(fig. 12.7.2.2) 
 
Vroeger was het vaak ‘het geheim van de molenaar’ welk scherpsel hij op zijn 
maalstenen aanbracht. Dat gebeurde uit concurrentie-overwegingen: ‘dankzij 
mijn scherpsel is mijn meel het beste!’ 

 

 

 

 

Fig. 12.7.3.2  
Doorsnede van een steen  
met zachte uitslag  
 

1. uitslag of bodemsel 
2. kerf of maalbalk 
3. ballastlaag  
   

  12.7.3.b Links- en rechtsdraaiend scherpsel 
   

linksdraaiende steen 
rechtsdraaiende steen 

 
 
 
 
 
 

rechtsdraaiend scherpsel 
 
 

linksdraaiend scherpsel 

 Bij watermolens komen zowel links- als rechtsdraaiende stenen voor. De 
draairichting is van verschillende factoren afhankelijk: 
- het type waterrad. De draairichting van de molenas is bij een onder- en 
middenslagrad tegengesteld aan die bij een bovenslagrad.  
- het type aandrijving: is deze een enkelvoudige of meervoudig. 
- de positie van de molen: staat deze op de rechter- of de linkeroever. 
- de positie van de bonkelaar of het rondsel: wordt deze door de onderkant of de 
bovenkant van het aswiel aangedreven. 
We noemen een scherpsel rechtsdraaiend als het scherpsel van de ligger in de 
draairichting van de wijzers van de klok wijst. (fig. 12.7.2.2.a en c). Loopt het 
scherpsel tegen de draairichting van de klok in dan spreken we van een 
linksdraaiend scherpsel.  
Ligt het koppel stenen open dan is de draairichting van de kerven en uitslagen 
van beide stenen gelijk. Ligt de loper op de ligger dan vormen de kerven elkaars 
spiegelbeeld en staan ze onder een hoek t.o.v. elkaar. Ze werken als een soort 
schaar als de steen gaat draaien. 
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 Ter vergelijking: bij windkorenmolens zijn scherpsels altijd rechtsom, met 
uitzondering van het scherpsel van de voormolen in een standaardmolen. 
 
In het verleden is bij watermolens wel eens het bovenslagrad omgedraaid omdat 
het vanwege veranderende wateraanvoer niet meer goed functioneerde. Het rad 
ging dan als middenslagrad werken. Daarmee veranderde niet alleen de 
draairichting van het rad maar ook die van de molenstenen. En dus moesten de 
scherpsels op de stenen ook omgedraaid worden. 

   
  12.7.4 Scherpen of billen 
   
 

scherpen, billen 
 
 
 

bilhamer 
 
 

 We hebben al vermeld dat de stenen slijten door het maalproces. De kerven 
worden stomp. Het wordt dan tijd de stenen opnieuw te scherpen (billen). De 
uitslagen worden weer op diepte gebracht en de snijrand van de kerven scherp 
gemaakt. Billen is een inspannend en tijdrovend werk dat bovendien zeer 
nauwkeurig moet gebeuren en groot vakmanschap van de molenaar vereist. 
Het billen of scherpen geschiedt m.b.v. de bilhamer. Deze weegt ongeveer 1½ kg 
en is aan beide zijden voorzien van een brede hardstalen bek. De laatste decennia 
worden vrijwel alleen nog hamers gebruikt die voorzien zijn van zogenaamde 
‘widia’-punten. Widia is Duits en komt van ‘wie Diamant’ (‘zoals diamant’). Deze 
punten zijn zo hard dat ze vrijwel niet bot worden. 

   

 

 

 

Fig. 12.7.4.1  
Bilhamers  
 

1. bilhamer met hardstalen 
punten 

2. bilhamer met verwisselbare 
inzetstukken 

 
 

steenkraan 
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 Om de stenen te kunnen billen moet het maalkoppel worden opengelegd. Dat 
doet men met behulp van de steenkraan. Deze wordt boven de loper gedraaid 
en de pennen van de kraanbeugels worden in de kraangaten van de loper 
gestoken. Daarna draait men met de spindelmoer die zich op de dwarsbalk van 
de steenkraan bevindt de loper omhoog en zwenkt de kraan opzij. 
De loper wordt op de vloer gelegd of in de kraanbeugels omgedraaid om te 
scherpen.(zie ook 12.9.3)  
 
De steenkraan moet de loper kunnen tillen en dus solide van constructie zijn. 
Hij is meestal van hout en bestaat uit een verticale staander en een 
ondersteunde dwarsbalk.  
Door deze dwarsbalk steekt een schroefspindel die aan de spindelmoer hangt.  
Onderaan de spindel hangen twee kraanbeugels, voorzien van dikke pennen die 
in de kraangaten van de steen passen.  
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Fig. 12.7.4.2  
De steenkraan  
 

1. spindelmoer  
2. spindel  
3. kraanbeugels 
4. kraan 
   

 
 In enkele molens is in plaats van een steenkraan een trommel of gaffelwiel met 

steenreep en windkoppel aanwezig om de stenen open te leggen. 
   

 

 

 

Fig.12.7.4.3 
Een trommel met steenreep en 
windkoppel voor het lichten van 
de stenen. 
 

Opwettense Molen – Opwetten 
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  12.8 HET LUIWERK 
   
   
  12.8.1 Het luiwerk  
   

luien, luiwerk  
lui-as, luitouw, luireep 

luiluiken 
luiwiel 

 
 

binnenluiwerk 
 

buitenluiwerk 
 
 
 

luikap, luiluifel 
 

 Luien is het ophijsen van maalgoed. Daarvoor is bovenin de molen het luiwerk 
aangebracht, bestaande uit de lui-as, voorzien van een stevig luitouw of luireep, 
en een aandrijfwiel. Het luitouw loopt door de luiluiken naar de onderliggende 
verdieping(en). Door aan het luiwiel te draaien wordt het luitouw om de lui-as 
gewikkeld en een aan het uiteinde bevestigde zak maalgoed omhoog getrokken. 
 
Het binnenluiwerk kan zowel maalgoed boven de steen brengen als het meel 
vanuit de kelder naar de begane grond luien. 
Sommige molens hebben een buitenluiwerk waarmee zakken maalgoed vanaf 
het erf omhoog gebracht worden naar de steenzolder of de opslagzolder. 
Bij een buitenluiwerk bevindt het uiteinde van de lui-as met luitouw zich buiten 
de molen en is goed herkenbaar omdat het beschermd wordt tegen weer en 
wind door een luikap of -luifel.  
 

  

 

Fig. 12.8.1.1 
Buitenluiwerk met luifel 
 

Oldemeulle – Oele. 
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gaffel, gaffelwiel 
 

afschieten 

 De aandrijving van de lui-as gebeurt op verschillende manieren. De eenvoudigste 
is met de hand: het wiel op de luias is dan voorzien van een aantal houten of 
gietijzeren gaffels. Om dit gaffelwiel ligt een rondgesplitst gaffeltouw dat 
meestal door een of meerdere vloeren loopt. Door aan dit touw te trekken kan 
men een zak maalgoed luien. Of eventueel laten zakken, het afschieten 

   
  12.8.2 Het sleepluiwerk 
   
 
 

luitafel, luiwiel 
 

pasbrug 
lichtboom 

sleepluiwerk 
 

 Naast handbediening is er ook bediening op waterkracht. 
Rond de koningspil of op een horizontaal draaiend molenwiel (bijv. het 
spoorwiel) is een schijf bevestigd, de luitafel. Het luiwiel aan het eind van de lui-
as bevindt zich boven de luitafel. 
Dat uiteinde van de lui-as is gelagerd op de pasbrug. Met behulp van het 
stuurtouw en een lichtboom kan men de pasbrug laten zakken waardoor het 
luiwiel op de luitafel komt en de lui-as gaat draaien. We spreken hier van een 
sleepluiwerk. 
 
Door aan het ene einde van de lui-as een gaffelwiel te maken en aan het andere 
eind een sleepwiel kan men zowel op handkracht als op waterkracht luien. 

   
  

 

Fig. 12.8.2.1  
Een sleepluiwerk 
 

1. gaffelwiel  
2. luias  
3. lui- of sleepwiel 
4. pasbrug of pasbalk 
5. stuurtouw 
6. gaffeltouw 
7. lichtboom 
8. luitouw of luireep 
9. koningspil 
10. luitafel 
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  12.8.3 Het kammenluiwerk 
   

kammenluiwerk 
varkenswiel 

 Een ander type luiwerk is het kammenluiwerk. Het luiwiel is hier uitgevoerd als 
varkenswiel. Met een stuurtouw wordt de lui-as neergelaten of omhoog 
getrokken waardoor de kammen van het varkenswiel tussen de kammen van 
een bonkelaar of een ander wiel worden getrokken. 

 

 

 

Fig. 12.8.3.1  
Een kammenluiwerk  
 

1. gaffelwiel  
2. luias  
3. pasbrug  
4. luiwiel  
5. stuurtouw  
6. gaffeltouw  
7. lichtboom  
8. luitouw of luireep 
9. koningspil 
10. luibonkelaar 

 
  12.8.4 Het riemluiwerk 
   
 
 

riemschijf, spanrol 
 
 
 
 

elevator 
 

 Het luiwerk kan ook aangedreven worden door een aparte aandrijfas. Dit komt 
veel voor bij ijzeren gangwerken. Er wordt dan doorgaans gebruik gemaakt van 
riemschijven en drijfriemen, voorzien van een spanrol. 
Soms wordt het luiwerk aangedreven door een extra aandrijfwiel op de molenas. 
Ook komen elektrisch aangedreven luiwerken voor. 
 
Voor het transport van losgestort maalgoed zijn molens ook wel voorzien van 
elevatoren die het maalgoed omhoog voeren naar silo’s. Een elevator is een 
rondgaande riem in een koker waaraan ijzeren bakjes zijn bevestigd die boven 
aangekomen kantelen en leeglopen in een stortkoker. Elevatoren kunnen op 
waterkracht of elektrisch worden aangedreven. 
In een enkel geval wordt de elevator ook gebruikt om meel vanuit de kelder 
omhoog te brengen om het daar in zakken te doen. 
Bij grootschalige productie wordt vaak gebruik gemaakt van een buizenstelsel 
waardoor met behulp van lucht graan of meel van en naar de werktuigen of 
opslagsilo’s wordt vervoerd. 
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  12.9 SPECIFIEKE TAKEN VAN DE KORENMOLENAAR 
   
   
  12.9.1 Inleiding 
   
  De Basisopleiding voor Vrijwillig Watermolenaar leidt op voor het bedienen van 

een onbelaste molen. Wel zal de kandidaat op het examen worden gevraagd om 
het werktuig in gang te brengen. Dat zal praktisch gesproken meestal inhouden 
een kleine hoeveelheid graan te malen. De in deze paragraaf behandelde lesstof 
behoort daarom m.u.v. artikel 12.9.2 niet tot de examenstof. Voor (leerling-) 
molenaars die op nog werkende korenmolens gaan werken is kennisnemen van 
onderstaande zaken echter wel belangrijk. (Zie voor veilig werken ook Hfdst. 10) 

   
  12.9.2 Inbedrijfstellen 
   
  12.9.2.a Voorbereiden 
   
  Om te gaan malen moet de molen gereed worden gemaakt voor gebruik: 

- binnen en buiten beveiligingen tegen ongewenst gaan draaien wegnemen. 
- het waterpeil en het krooshek controleren; vuil verwijderen. 
- lagers controleren en smeren volgens het smeerschema. 
- tijdelijke voorzieningen t.b.v. de hygiëne wegnemen. 
- maalkoppels waarmee niet gemalen wordt uit het werk zetten. 
- het maalkoppel waarmee wordt gemalen in het werk zetten. 
- het kaar (bij)vullen en controleren of het kropgat niet te vol zit. 
- de schuddebak ongeveer in de juiste stand zetten. De definitieve afstelling 

kan pas tijdens het malen worden bepaald. 
   
  12.9.2.b Malen 
   

 
‘droogmalen’ 

 Het belangrijkste aandachtspunt als je begint te malen is: voorkom dat de stenen 
‘droog’ malen. De loper mag niet bijgehouden worden als er te weinig graan 
tussen de stenen zit. De stenen gaan dan schuren en slijten hard. 
Droogmalen is bij de huidige maalpraktijk niet denkbeeldig. Waar vroeger 
dagelijks gemalen werd ging men ’s morgens verder waar men ’s avonds gestopt 
was. In de huidige praktijk maalt men soms maar één keer per week of nog 
minder en de molenaar is dan zo verstandig de kaar en de schuddebak leeg te 
malen. 
Wil je later weer gaan malen dan moet er voldoende graan tussen de stenen 
zitten alvorens de loper bijgezet mag worden. 
 
Naast het voorkomen van droogmalen zijn meer aandachtspunten: 
- als de molen met uitgelichte steen snel gang maakt moet het bijzetten van de 
steen voorzichtig en zonder schokken gebeuren. 
- de molenaar wil zo veel mogelijk voorkomen dat er in de aanloop teveel 
ongemalen of grof gemalen graan van de stenen komt. Lukt dat niet helemaal, 
houd dan het eerste mengsel graan/meel apart en voer dat opnieuw toe. 
 
De volgorde van handelingen om te gaan malen zal mede van de situatie 
afhangen. Kun je bijvoorbeeld vanaf de maalvloer met een haal de maalsluis 
openen of moet je hiervoor naar buiten gaan? En hoeveel tijd kost het om van 
de maalsluis naar de kaar/schuddebak te lopen? 
Komt de molen snel op gang of juist niet? 
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Een goede werkwijze kan zijn: 
- licht de steen uit. 
- houd de nog lege schuddebak aan. Het kaar is al gevuld. 
- open de maalsluis; de molen komt op gang. 
- open de schuif in het kaar, schuddebak goed vullen (daarna ca. 2 cm open) 
- zodra er een handvol graan in het kropgat is gevallen de steen bijzetten. 
- luister goed: loopt het toerental terug? Steen iets lichten. 
- schurend geluid? Steen lichten, meer graan toevoeren. 
 
Een variant hierop is om eerst de kaarschuif te openen en de schuddebak te 
vullen. Houd de schuddebak nog af en open dan de maalsluis. Na het op gang 
komen van de steen de schuddebak aanhouden en zodra het eerste graan in het 
kropgat valt de steen bijzetten.  
 
Als een molen snel op gang komt kan het beter zijn belast te starten, dus met de 
steen bijgezet. De schuddebak moet gevuld zijn en worden aangehouden.  
Je moet ook weten hoe ver de maalsluis open moet om de goede snelheid te 
krijgen. Zorg er dan wel voor dat bij het stoppen alleen de kaar en schuddebak 
worden leeggemalen maar er wat graan in het kropgat achterblijft. Bij 
hervatting wordt dan de gevulde schuddebak aangehouden en de loper bijgezet 
vóór de maalsluis geopend wordt. 
 
Bij het stoppen met malen willen we meestal de schuddebak leegmalen. Op het 
juiste moment stoppen is dan belangrijk om ‘droogmalen’ te voorkomen.  
Heeft de molen een haal dan is het moment waarop het laatste graan in het 
kropgat valt ook het moment om de watertoevoer te onderbreken. Moet je naar 
buiten om het water van het rad te halen dan kost dat meer tijd en moet je 
eerder in actie komen om het rad stil te zetten. 
Na het onderbreken van de watertoevoer mag de loper geheel bijgezet worden. 
 
‘Droog’ malen voorkomen door de steen uit te lichten en pas daarna de 
watertoevoer te onderbreken brengt het gevaar met zich mee dat de molen 
ineens gaat versnellen omdat de belasting sterk vermindert. Dat is af te raden. 
Op hol slaan kan met een watermolen echter niet gebeuren. 
 
Goed graan malen vereist ervaring. Het afstellen van de schuddebak is daarbij 
erg belangrijk. Maar ook van de maalsluis om de gewenste snelheid van de steen 
te krijgen. Een ervaren molenaar als leermeester is daarvoor beslist nodig. 

   
  12.9.3 Luien 
   
  Het luiwerk is tot ca. 70 kg belastbaar. Luit men méér dan kan het gebeuren dat 

het luiwerk niet meer vrij komt van de luitafel (sleepluiwerk) of de luibonkelaar 
(kammenluiwerk). De zak kan dan om de luias slaan en openscheuren. Vergeet 
ook niet de lageringen van de luias van tijd tot tijd te smeren. 

   
  12.9.4 Openleggen van een maalkoppel 
   
  Dit is voor de korenmolenaar een omvangrijke taak die bovendien enig gevaar 

met zich meebrengt. Het te gebruiken gereedschap, met name de steenkraan, 
dient dan ook in goede staat te verkeren. De helpers bij dit karwei moeten 
vooraf goed geïnstrueerd zijn. Men legt een koppel stenen open voor reparatie 
of om de stenen te billen of schoon te maken. (zie 10.6 Veiligheid 
De werkwijze is als volgt: 

  - Verwijder achtereenvolgens het kaar, de schuddebak, de kaarbomen, de 
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stofborden, de kuipdeksels en de kuipdelen. Bij onderaandrijving ook de 
opzetspil of speleman. Zet deze onderdelen ver van het open te leggen 
koppel dan staan ze niet in de weg. 

  - Zorg dat er op het klauwijzer en de rijn merktekens staan. Zo niet: breng ze 
dan alsnog aan (fig. 12.9.4.1) 

- Bij bovenaandrijving: verwijder vervolgens voorzichtig de steenspil. Pas op 
dat de klauw van de spil tijdens het opzij zwaaien de rijn niet beschadigt (fig. 
12.9.4.2). Haal de spil op tot ruim boven de loper, zet hem daarna weg naast 
de ligger en zeker hem tegen omvallen. 

 

  

 

Fig. 12.9.4.1 
De merktekens op spil en rijn 
 

1. klauw van de steenspil 
2. buitenrijn 
3. binnenrijn 
   
  

 

Fig. 12.9.4.2 
Waarop men moet letten bij het 
uitnemen van de steenspil 
 

1. weinig ruimte bij het 
uitlichten van de spil 

2. veiliger stand van de rijn bij 
het uitlichten 

   
  - Leg nu het maalkoppel open met de steenkraan. Gebruik de juiste 

kraangaten: die welke het meest in het midden zitten. Bij een goed 
functionerend systeem kan men de loper nadat men deze eerst met de 
spindelmoer vrij van de ligger omhoog heeft gedraaid eenvoudig verder 
omhoog draaien door aan de steen zelf te draaien waarbij de spindelmoer 
vastgezet is. Dit werkt eenvoudiger en lichter dan de loper met de grote 
moer omhoog te draaien. Moet de loper gescherpt worden, kantel hem dan 
in de kraanbeugels en leg hem omgekeerd op de ligger met een paar balkjes 
ertussen. 
N.B. Kantel een steen in de kraanbeugels altijd van je af! 

- Wil je de ligger scherpen, leg de loper dan – indien er voldoende ruimte is – 
naast de ligger op de vloer op een paar balkjes. Is er weinig ruimte, zet dan 
de loper op zijn kant op een plaats waar een balk onder de vloer aanwezig is 
en borg hem met twee klossen tegen wegrollen.  

- Moet de steenbus schoongemaakt, gesmeerd of gerepareerd worden haal 
dan indien mogelijk de steenspil of bolspil uit de steenbus. Bij 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 12 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars  38 

Een goede werkwijze kan zijn: 
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bovenaandrijving kan men deze er omhoog uittrekken. Bij onderaandrijving 
lukt dit niet vanwege het op de steenspil bevestigde rondsel. 

- Zet de bolspil niet met de taats op de steen want dan raakt het 
wrijvingsoppervlak beschadigd. Dit kan later problemen met de smering 
opleveren. Spillen krijgt men soms moeilijk los. Licht in dat geval de spil zo 
ver mogelijk uit en onderstop de rijn. De spil zal dan loslaten als men 
voorzichtig op het lager tikt. 

  - Om het maalkoppel weer dicht te leggen voert men bovengenoemde 
werkzaamheden uit in omgekeerde volgorde. De merktekens moeten 
daarbij weer tegenover elkaar staan. 

   
  12.9.5 Scherpen of billen van maalstenen 
   
  De Basisopleiding voorziet niet in het leren billen van maalstenen. Men leert dit 

slechts onder leiding van een ervaren vakman. Het is een secuur werkje en 
vraagt zeker de nodige oefening en het juiste gereedschap. 
Een vrijwillige molenaar zonder ervaring dient er niet op eigen houtje aan te 
beginnen. Een goede maalsteen is sneller verprutst dan hersteld. 

   
  12.9.6 Afstellen van de bolspil/steenspil 
   

 
taatspot 

trekwiggen, duwwiggen 

 Het belangrijkste dat men aan de bolspil kan afstellen is de plaats van de 
taatspot die in het kussen op de pasbrug zit. Voor het afstellen ervan staan vier 
wiggen ter beschikking: twee trek- en twee duwwiggen. Met de trekwiggen 
verplaatst men het kussen in een richting dwars op de pasbalk. Met de 
duwwiggen verplaatst men het kussen in de lengterichting van de pasbalk. Voor 
deze uiterst belangrijke afstelling verwijzen we naar het boek ‘Zingende Stenen’ 
van D.J. Abelskamp. 

   
  12.9.7 Afstellen van de schoe of schuddebak 
   

schuddebak, schoe 
 

pees, veter 
hanger 

afhouder, aanhouder 

 Voor de juiste afstelling van de schoe of schuddebak gebruikt men de pees of 
veter en de hanger. Hiermee geeft men de schoe meer of minder helling en 
regelt daarmee de toevoer van graan naar het kropgat. Door de pees/veter naar 
links of rechts over de hanger te verplaatsen bepaalt men de kracht waarmee de 
steenspil of de speleman tegen de aanslag tikt. Met een afhouder en/of 
aanhouder kan dit ‘schudden’ nog fijner ingesteld worden. 

   
  12.9.8 Malen voor consumptie 
   

 
 
 
 
 
 

reinheid  
 

hygiënecode 

 Wanneer men daadwerkelijk wil gaan malen dan zijn er naast bovengenoemde 
nog veel meer aandachtspunten. Deze vallen echter buiten de doelstelling van 
de opleiding tot vrijwillige molenaar, nl. het ‘voor de Prins’ laten draaien van 
molens. Aspirant-korenmolenaars verwijzen we naar de korenmolenaarscursus 
die het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (AKG) geeft in samenwerking met het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Eén zaak, nl. reinheid, brengen we met klem onder de aandacht. Wanneer men 
maalt voor menselijke consumptie is men verplicht te werken volgens de 
hygiënecode voor windmolens, watermolens en ambachtelijke maalderijen.  
Het schoonhouden van de molen waarmee men maalt is daarbij zeer belangrijk. 

   
  N.B. Het smeren van lagers en andere onderdelen met als specifieke taak van 

een korenmolenaar het smeren van de bolspil/steenspil wordt beschreven in 
Hoofdstuk 7, De praktijk 
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  13.1 INLEIDING 
   
   
  Het verwerken van gerst tot een eetbaar product was al voor 1500 bekend. In 

ons land was gort een hoofdvoedsel vóór de komst van de aardappel. 
Verondersteld wordt dat gerst gepeld werd met maalstenen. Met gebruik van de 
vaste rijn (in die tijd normaal) werd de loper zover gelicht dat de gerstekorrel er 
net niet tussen paste. Daardoor werd de korrel niet vermalen maar werd de dop 
van de kern losgemaakt. In het boek van J.J. Kamphuis ‘Spieren, water, wind’ 
wordt nog wat verder nagedacht over de mogelijke verdere ontwikkeling. 
Het pellen van gerst met een zandsteen voorzien van windkerven en omgeven 
door een pelkuip is historisch gezien vrij nieuw. In 1625 verlengde de Staten-
Generaal een octrooi voor het pellen van gerst. 
In 1639 werd de eerste windbrief uitgereikt aan een uitgeweken Duitser voor de 
bouw van een pelmolen in Koog aan de Zaan. De molen waar het mee begon 
werd in 1880 afgebroken als oliemolen. De stoompellerijen hadden toen al 
tientallen jaren in de Zaan de pelmolens verdrongen. Door het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog viel de export van rijst uit Birma naar Nederland stil. In 
opdracht van de Nederlandse regering moest toen gerst gepeld worden. Men 
onderzocht in hoeverre dit mogelijk was. In Groningen waren 59 en in Friesland 
7 pelmolens en in de Zaan 2 stoompellerijen. Watergedreven pelmolens worden 
daar niet genoemd. 

   
  In tegenstelling tot de pelmolens in de Zaan betrof het in de rest van Nederland 

zowel wind- als wateraangedreven molens. Dit waren steeds combinaties van 
koren- en pelmolens. 
Lagen er in windmolens twee koppels pelstenen, voor de watermolens kunnen 
we rustig aannemen dat dit maar één koppel betrof. Pellen is zwaar werk voor 
een molen. Het benodigde vermogen om twee koppels stenen aan te drijven zal 
te groot zijn geweest voor één waterrad. Zelfs voor het minder vermogen 
vragende graanmalen lukte het doorgaans niet twee koppels maalstenen tegelijk 
aan te drijven. 
Toen het pellen niet meer lonend was bleven de stenen onder de vloer liggen 
waar ze geen sta-in-de-weg vormden.  
In Limburg werden rond 1900 de oude waterraderen vervangen door de 
verbeterde wielen en turbines. Ook inwendig werden de houten gangwerken 
door gietijzeren wielen vervangen. Vermoedelijk zijn toen bij de herinrichting de 
pelstenen definitief verdwenen.  
In Twente en Gelderland is die ontwikkeling er niet gekomen en zijn ze een 
zachte dood gestorven. 
Uit gerechtelijke stukken over de Mallumsche Molen in Eibergen wordt in 1685 
over 5 molentypes gesproken maar een pelmolen wordt niet genoemd. In 1895 
bij een verkoping wordt dat wel gedaan. In 1941 wilde het waterschap – de 
laatste eigenaar – na gedeeltelijke instorting de molen afbreken. Er lagen toen 
twee maalkoppels waarvan er één gedeeltelijk boven de pelsteen lag. 
Ook in Borculo wordt pas bij een verkoping in 1831 een pelmolen genoemd. In 
Zutphen wordt voor het eerst in 1680 over een pelmolen gesproken en in 1830 
over twee stuks. In 1887 werden de stadskoren-, run- en pelmolens aanbesteed 
voor afbraak. 
 

  Op dit moment kennen we in ons land nog één maalvaardige waterpelmolen, 
nl. De Mallumsche Molen in Eibergen. Dit is een koren- en pelmolen, met 
twee koppels maalstenen en een koppel pelstenen. 
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  In tegenstelling tot de pelmolens in de Zaan betrof het in de rest van Nederland 
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  Op dit moment kennen we in ons land nog één maalvaardige waterpelmolen, 
nl. De Mallumsche Molen in Eibergen. Dit is een koren- en pelmolen, met 
twee koppels maalstenen en een koppel pelstenen. 
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  13.2 DE INRICHTING VAN EEN WATERGEDREVEN PELMOLEN 
   
   
  13.2.1 De aandrijving 
   

pelsteen 
 

 Voor het pellen wordt een pelsteen gebruikt. Dit is vaak een Bentheimer 
zandsteen, hoewel de kwaliteit van de Engelse stenen beter is. Om goed te 
kunnen pellen heeft de steen een hoge draaisnelheid nodig. Vanwege deze hoge 
snelheid (globaal het dubbele van een maalsteen) wordt de pelsteen onder de 
werkvloer tussen de balklagen geplaatst. Breuk tijdens het draaien is namelijk 
niet denkbeeldig. IJzeren hoepels om de pelsteen zijn niet mogelijk.  

   
  

 

Fig. 13.2.1.1 
De inrichting van een pelmolen 
met afsluitvloer, kaar, geopende 
schuif en schootemmer. 

   
steenrondsel  Om deze hogere snelheid te kunnen bereiken is het rondsel van een pelsteen 

aanzienlijk kleiner dan dat van een maalsteen. De overbrengingsverhouding voor 
de pelsteen bedraagt 1:10, die van de maalsteen 1: 5.16. 
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Fig. 13.2.1.2 
Het rondsel van de pelsteen is 
kleiner dan van de maalsteen 
waardoor een hogere snelheid 
van de steen bereikt wordt. 
   
  

 

Fig. 13.2.1.3 
Het rondsel van de maalsteen 
   
  13.2.2 De pelstenen 
   

 
doodbed, ligger 

 
 

steenbus, bolspil 
viertaks rijn 

ruwbeitel, kerven 
 

 Het belangrijkste werktuig in een pelmolen is het koppel pelstenen. Bij een 
pelkoppel spreekt men van de pelsteen en het doodbed (ook wel: ligger). De 
loper is een zandsteen. Voor het doodbed kan in principe iedere steensoort 
worden gebruikt. Hij dient als ondervloer van de kuip. In het midden zit de 
opening waarin de steenbus wordt geplaatst met hierin de bolspil met altijd een 
viertaks rijn.  
De pelsteen moet zuiver rond zijn. Met een ruwbeitel worden verticale kerfjes 
geslagen op de omtrek van de steen. Dit om de schurende werking te vergroten. 
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windkerven 
 

zogijzer 
 

 Aan de onderzijde van de pelsteen zijn vier of zes windkerven aangebracht. Deze 
windkerven worden aan de buitenzijde voorzien van stalen strippen, de 
zogijzers. Bij het kleiner worden van de steen moesten ze verder binnenwaarts 
verplaatst kunnen worden. 

  

 

Fig. 13.2.2.1 
De onderkant van een Groninger 
pelsteen. 
 

1. viertaksrijn 
2. zogijzer 
3. handgat 
4. windkerf of zoggat  
5. geribbelde buitenomtrek 
 
(tekening D.J.Tinga ©) 

handgat  In de steen is een handgat aangebracht: dit dient ervoor om de steenbus te 
kunnen smeren. 

   
  

 

Fig. 13.2.2.2 
Bovenkant pelsteen met 
viertaksrijn en handgat 

  13.2.3 De pelkuip 
   

pelkuip, ringhout 
 

pelblik 
 

 De pelstenen liggen in een pelkuip. Om het doodbed zit het ringhout en hierop 
wordt de pelkuip geplaatst, bestaande uit een houten geraamte waarop het 
pelblik is aangebracht. De pelkuip wordt met verstelbare klembeugels zuiver 
cirkelvormig om de pelsteen geplaatst, met een tussenruimte van ongeveer 11 
millimeter. 
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passtukken 

 Door het slijten en scherpen wordt de steen kleiner en moet ook de pelkuip 
aangepast kunnen worden. Er zijn dan ook meerdere passtukken aanwezig. Zelfs 
diverse maten van kuipen.  

  

 

Fig. 13.2.3.1 
De klembeugel voor het 
vastzetten van de pelkuip. 
   

 
doorslag 

 
 

 De wand van de pelkuip bestaat grotendeels uit blik met scherpe puntjes. In dit 
pelblik worden met een doorslag om en om gaatjes geslagen. De scherpe randjes 
aan de binnenzijde van de kuip doen de schrapende werking. Door de naar 
buiten gekeerde randjes verdwijnt het afval beter uit de kuip. Tevens kan 
hierdoor het pelblik na het stomp zijn binnenstebuiten gebruikt worden. 

   
  

 

Fig. 13.2.3.2 
Het kussen waarop het pelblik 
wordt geslagen en de ruwbeitel 
waarmee de verticale kerfjes op 
de omtrek van de steen worden 
geslagen. Aan de muur hangen 
de hulplatjes waarmee de kuip 
zuiver om de steen wordt gesteld. 
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  13.2.4 Overige werktuigen 
   

zeven 
 
 
 
 
 
 

dustruimte 
 

 Andere belangrijke werktuigen in pelmolens zijn zeven, om na het pellen de 
schillen van de gort te kunnen scheiden en de gort op grootte te kunnen 
sorteren. 
Onderzoek heeft niet aangetoond dat er bijvoorbeeld ook een waaierij of een 
vaste zeefinstallatie aanwezig was. Mogelijk werd het schonen van gerst 
uitgevoerd met een verplaatsbare kafmolen zoals hier en daar nog aanwezig is. 
 
De in de Mallumsche Molen aanwezige zeefinstallatie, met dustruimte is in 1981 
ontworpen en gemaakt door Hans Weerheim. Deze molenmaker was in dienst 
bij firma Groot Wesseldijk De rijksdienst monumentenzorg was het eens met de 
gekozen uitvoering. Of deze er oorspronkelijk ook zo heeft uitgezien is niet 
duidelijk maar hij werkt perfect.  

   

 

 

 

Fig. 13.2.3.3 
De opengelegde pelsteen met 
binnenkant van het pelblik. 
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  13.4 HET PELPROCES IN HET KORT 
   
   

schoot, kaar 
 
 
 
 
 

 Bij het pellen wordt een hoeveelheid gerst (een schoot genoemd) via het kaar in 
zijn geheel op de snel draaiende steen gestort. Dit in tegenstelling tot malen van 
koren waarbij graan continue gelijkmatig wordt toegevoerd. 
De gerst wordt naar de buitenzijde geslingerd waar ze tegen het pelblik en in de 
ongeveer 11 mm smalle opening tussen steen en pelkuip terecht komt. 
De luchtstroom die door de 4 of 6 windkerven in de onderzijde van de pelsteen 
én de kerven op de buitenomtrek wordt opgewekt zorgt er voor dat de korrels 
niet naar beneden vallen en op de bodem van de kuip terecht komen. De korrels 
blijven in een zwevende toestand meedraaien waarbij ze steeds in contact 
komen met de scherpe uitsteeksels van het pelblik en met de ruwe zijkant van 
de steen. Het scherpe pelblik en de volle kuip zorgen voor zoveel weerstand dat 
de korrels niet met de snelheid van de steen kunnen meedraaien. 
Het is de pelsteen die met hoge snelheid langs de korrels schuurt en er steeds 
een laagje afslijpt. Het pellen gebeurt dus niet alleen door het pelblik. Hoe voller 
de kuip, hoe meer de schurende (slijpende) werking van de pelsteen plaatsvindt. 

   

Fig.13.4.1 
De aandrijving van de zeven met 
een spanrol om de bolspil. Onder 
het kussen het vliegwiel op de 
krukas voor de zeven. 

pelgang 
 

zeeferij, zeverij, zifterij 
schootemmer 

 Een pelgang duurt ongeveer 4 minuten. Door een langere draaitijd wordt de 
gerst warm wat de kwaliteit niet bevordert. Na de draaitijd openen we de 
schuif en voeren de hoeveelheid direct af naar de zeeferij (zeverij, zifterij). 
Hierdoor verkleinen we de hoeveelheden zo snel mogelijk. De schootemmer 
is er wel maar wordt hier niet meer als zodanig gebruikt. 
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  De zeeferij kan alleen werken als de pelsteen niet wordt belast. Twee porties gaan 
zo zeker driemaal over de pelsteen en de zeeferij. Door de controle tussentijds kan 
nog wat worden gevarieerd met de draaitijd zodat de porties gelijkwaardig zijn. Bij 
de laatste – vierde – pelgang worden de beide porties samengevoegd. De volle 
kuip zorgt er dan voor dat de pelsteen extra schuurt (‘poetst’) zodat een goed 
eindproduct ontstaat.  
Na deze gang voeren we de gort nog eenmaal langzaam over de zeven en hebben 
dan zonder waaierij een schoon eindproduct. 
Van de hoeveelheid te pellen gerst houden we dan tussen de 50 à 60% gort 
over. 
Gezien de ervaring met het pellen in de Mallumsche Molen en wetend hoe 
gering de hoeveelheid gelijktijdige gestorte gerst (een schoot) op de steen is – 
namelijk ca. 8 kg. – in verhouding tot die op de windgedreven molens, dan 
moet de levering van gort door watermolens minimaal zijn geweest. 

   
  

 

Fig. 13.4.2 
Het kaartje op de tussenvloer voor 
directe afvoer naar de zeven. 
Opvangkast met geopende 
dustruimte, grijze zak voor kleine 
korrels, nog net zichtbaar de witte 
zak voor opvang eind product.  
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  14.1 INLEIDING 
   
   

 
 
 
 

oliemolen 
 
 
 
 
 

oliekoek 
 
 
 

enkelwerks oliemolen 
dubbelwerks oliemolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al eeuwenlang wordt uit oliehoudende zaden olie geperst. Dit gebeurde 
aanvankelijk met handkracht, later werden hiervoor op grote schaal 
watermolens gebruikt. Nog weer later rosmolens en windmolens. In ons land 
kwamen watermolens ongeveer 4 à 500 jaar na het begin van onze jaartelling.  
Na de korenmolen is de oliemolen het meest voorkomende type geweest. 
 
In een oliemolen wordt oliehoudend zaad verwerkt, zoals lijnzaad, kool- en 
raapzaad en hennepzaad. Maar ook noten zoals walnoten en pinda’s. 
Lijnolie werd en wordt o.a. gebruik voor het maken van verf, zeep, drukinkt en 
linoleum. Raapolie werd gebruikt als lampolie en als bakolie. 
Behalve olie levert een oliemolen ook oliekoeken. ’s Winters werd hiermee het 
vee bijgevoerd als aanvulling op het schrale hooi. Soms was de productie van 
oliekoeken een grotere bron van inkomsten voor de molenaar dan de olie. 
 
We zien bij oliemolens twee ontwikkelingen. De eerste was de enkelwerks 
oliemolen, later volgde de dubbelwerks oliemolen. Molens met een enkel 
oliewerk hadden een koppel kantstenen, een vuister en een slagbank. 
Aanvankelijk waren dit water- en rosoliemolens, later ook windoliemolens. 
Enkelwerks oliemolens kwamen in alle watermolenregio’s veel voor. Vaak 
werden ze gecombineerd met een korenmolen omdat er zomers minder vraag 
was naar veekoeken. Olieslaan was voor deze molens vooral seizoenswerk.  
Dubbelwerks wateroliemolens zijn veel minder bekend. 
Het olieslaan met molens behoorde in de tweede helft van de 20e eeuw vrijwel 
tot het verleden in ons land.  
 
Gelukkig verkeren we thans in een situatie dat diverse oliemolens na vele jaren 
stilstand weer op kleine schaal in bedrijf zijn gekomen. We kennen nog vijf 
‘slagvaardige’ wateroliemolens: 
- In Overijssel: ’De Oostendorper Watermolen’ in Haaksbergen en de 

‘Noordmolen’ in Delden. 
- In Noord-Brabant: De ‘Collse Molen’ in Eindhoven en de ‘Kilsdonkse Molen’ 

 in Heeswijk-Dinter (een dubbelwerks oliemolen). 
- In Limburg: de St. Ursula- of Leumolen in Nunhem. 

   
 
 

voorslagmeel 
meelbak, meelkist 

vuister 
buul    

perslade 
 

tweede persing 
stamperpotten 

naslagmeel 

 Het proces van olieslaan verloopt in het kort als volgt: 
Oliehoudend zaad wordt onder de kantstenen geplet en fijngewreven tot het z.g. 
voorslagmeel. Tijdens dit pletten wordt het nog bevochtigd. 
Als dit meel fijn genoeg is laat men het aflopen in de meelbak of meelkist. 
Hieruit wordt steeds een afgemeten hoeveelheid op het vuister geschept en 
verwarmd tot ca. 35°C. (‘handwarm’) Het warme meel wordt in twee bulen 
geschoven en in de perslade geplaatst waar het wordt geperst. De olie wordt in 
een bak opgevangen en het meel is tot een koek geperst. Soms wordt deze 
bewerking herhaald en volgt nog een tweede persing. De koeken worden dan in 
stamperpotten of onder de kantstenen weer fijngestampt of -gewreven tot 
naslagmeel. Dit wordt dan opnieuw verwarmd en geperst.  
Bij de voorslag wordt ca. 70% van de olie uit het zaad geperst. Na de naslag 
bevat de koek nog slechts 8 tot 12% van de oorspronkelijk in het zaad aanwezige 
olie. 
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  14.2 DE INRICHTING 
   
   
 

kantstenen 
vuister, roerijzer 

slagblok, slagbank, hei 
pottenblok, stampers 

 Een oliemolen bevat voor het olieslaan meerdere werktuigen: 
- De kantstenen voor het pletten van oliehoudende zaden. 
- Het vuister met roerijzer voor het voorverwarmen van de geplette zaden. 
- Het slagblok (of slagbank) met heien voor het persen van het meel. 
- (Soms) een pottenblok met stampers voor het stampen van de koeken. 
- Andere werktuigen, zoals een koekenbreker e.d. 

   
  Enkel- en dubbelwerks oliemolens verschillen v.w.b. werking niet van elkaar. We 

bespreken in dit hoofdstuk de enkelwerks molen en vullen dit aan met 
informatie over de dubbelwerks molen.  

   
  14.2.1 Het gaande werk 
   

 

 

 

Fig. 14.2.1.1 
Een schets van een enkel 
oliewerk bestaande uit 
kantstenen, een slagbank en het 
vuister. 
 

Holtens Molen – Deurne  
(tekening N. Jurgens ©) 

 
 
 

pottenblok, stamperpotten 

 Een enkelwerks oliemolen is uitgerust met kantstenen, een vuister en een 
slagbank. Van de bestaande enkelwerks molens heeft alleen de Noordmolen te 
Delden daarnaast nog een pottenblok met twee stamperpotten. 
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voorslagblok, naslagblok 
stamperpotten 

 De Kilsdonkse Molen is een dubbelwerks oliemolen: deze heeft ook één koppel 
kantstenen maar twee slagblokken, het voorslag- en het naslagblok. Verder zijn 
er twee vuisters en zes stamperpotten. 

 
Fig. 14.2.1.2 
Inrichting Oostendorper Molen te Haaksbergen, een enkelwerks oliemolen 
(tekening A. ter Laak©) 
 

1. waterwiel 
2. wentelaswiel 
3. wentel- of tuimelas 
4. dollenwiel 
5. slagblok 
6. heef 

7. slaghei 
8. loshei 
9. wentelaswiel 
10. koningwiel 
11. koning 
12. steenraam 

13. doodbed 
14. kantsteen 
15. dollenwiel overbrenger 
16. overbrenger 
17. dollenwiel roerspil 
18. rondsel roerspil 

19. vuister 
20. rookkanaal 
21. werkbank 
22. aandrijfriem 

koekenbreker 
23. koekenbreker 

 
  14.2.2 De wentelas 
   

wentel- of tuimelas 
 
 
 
 

koningwiel, steenwiel, steenspil 
koning 

 De belangrijkste as in de oliemolen is de wentel- of tuimelas. Deze drijft de 
diverse werktuigen aan. Deze as ligt boven hoofdhoogte vanaf de begane grond. 
Boven het aswiel (waterwiel) bevindt zich een wentelaswiel, soms een rondsel, 
waarmee de wentelas word aangedreven. (fig. 6.5.2.1) 
Aan het andere eind van de wentelas bevindt zich ook een groot kroonwiel 
waarmee het koningwiel of steenwiel wordt aangedreven. Via de steenspil (ook 
wel koning genoemd) wordt het steenraam met de kanstenen aangedreven. 
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overbrenger 
overwerker, roerspil, roerijzer 

 

 Op de wentelas is een dollenwiel (of bonkelaar) bevestigd dat via de 
overbrenger (overwerker) de roerspil aandrijft waarmee het roerijzer voor het 
vuister wordt aangedreven. 
De wentelas is met tappen, met schenen of met mutsen gelagerd in een steen 
en deze lagers worden gesmeerd met reuzel (fig. 6.1.4.1). 

 

 
 

 

Fig. 14.2.2.1 
Een wentelas-/steenzolder met 
twee wentelassen. 
 

Met het achterste wiel op de 
linker wentelas wordt zowel de 
linker als de rechter wentelas 
aangedreven. 
Het voorste wiel op de linker as 
drijft de kantstenen aan. 
Op de rechter wentelas de heef 
en de bonkelaar voor de 
overbrenger van het roerijzer. 
Op de achtergrond twee 
steenkuipen. 
 

St. Ursulamolen – Nunhem 
 

heef 
vuist, hei 

 
spaken 

 

 Aan de wentelas wordt de heef bevestigd. Deze grijpt bij het rondgaan onder de 
vuisten waarmee de heien worden opgetild. Een heef treffen we aan bij de 
Collse Molen en de St. Ursulamolen. 
De Noordmolen en de Oostendorper Molen hebben twee spaken in plaats van 
een heef. De Kilsdonkse Molen heeft ook spaken: twee voor de voorslag, drie 
voor de naslag en drie voor de stampers. Drie spaken geven een hoger 
slagtempo dan twee. 
 

 

 

 

Fig. 14.2.2.2 
De heef 
 

Een dubbel houten raamwerk met 
daartussen twee rollen voor het 
lichten van de heien. 
   
  14.2.3 De kantstenen 
   

kantstenen, kollergang 
pletmolen 

 
ligger 

 De kantstenen (of kollergang, pletmolen) breken het zaad. Ze hebben een 
middellijn van 1,50 tot 1,80 m, een breedte van ca. 40 à 60 cm en wegen tussen 
de twee- en vierduizend kilo. Ze rollen en wringen op hun kant over een nog 
grotere steen, de ligger. Hierdoor breekt het zaad open. De ligger ligt op het 
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doodbed 

kuip 
afloopschuif 

koning 
 

 

 doodbed, een gemetselde en degelijk gefundeerde ronde stenen tafel. Rond de 
ligger is een brede (houten) rand bevestigd, de kuip, met daarin een opening, 
afgesloten door de afloopschuif. Door het slijten en weer vlak hakken van de 
ligger ontstond geleidelijk aan midden op de ligger een verhoging die koning 
genoemd wordt. 
N.B. De benaming ‘koning’ wordt ook wel gebruikt voor de steenspil. 
Later bracht men vaak een gietijzeren ligger aan die minder snel sleet en weinig 
onderhoud vergde. 
De kollergang met drie zware stenen heeft een zeer groot gewicht. Door de 
ligging in de molen bevindt deze zich op de vaste oever, zover mogelijk 
verwijderd van het water. Dat vermindert het gevaar bij onderspoeling. 

   
  

 

Fig. 14.2.3.1 
De kantstenen 
 

Boven het koningwiel, daaronder 
het steenraam met steenoor. 
Rechts de aanstrijker en de 
jongen. 
(de kollergang draait linksom) 
 

Kilsdonkse Molen – Heeswijk-
Dinther 
 

lopers, steenraam 
koning, steenspil 

tappen, steenoren 

 De kantstenen (of lopers) lopen in het steenraam, een zwaar houten raamwerk 
dat op de houten steenspil (koning) is vastgewigd. De uiteinden van de steenas – 
de tappen – draaien in de steenoren. De gaten in de oren voor deze tappen zijn 
langwerpig. Daardoor hebben de tappen enige speling en kunnen op en neer 
bewegen als de lopers over het op de ligger uitgestrooide zaad rollen. Ook 
kunnen bij slijtage van de steen de tappen mee omlaag bewegen. 
Een kollergang in watermolens kan linksom of rechtsom aangedreven worden. 
 

koningwiel, steenwiel 
 

tapbalk, ijzerbalk 
taats, taatspot 

koning 
binnensteen, buitensteen 

strijkers 
koningsstrijker 

 
aanstrijker 

 
de jongen 

 

 Boven het steenraam is het koningwiel (ook wel steenwiel) op de steenspil 
aangebracht. 
Het boveneind van de steenspil is gelagerd in de tapbalk (ijzerbalk). 
De steenspil draait met het ondereind op een hardstalen taats in een taatspot 
die in het midden van het doodbed is geplaatst op een blok, de koning.  
De kantstenen lopen doorgaans niet in hetzelfde spoor; er is een binnen- en een 
buitensteen. Het zaad op de ligger wordt door meedraaiende strijkers 
beurtelings voor de binnen- en de buitensteen geschoven. De koningsstrijker 
strijkt langs de koning en schuift daarbij het te pletten zaad onder de 
buitensteen. Na een halve omwenteling woelt de aanstrijker het zaad om en 
schuift het voor de binnensteen, enz.  
De buitenste strijker, de jongen, veegt de kuip schoon. Bij de resterende 
oliemolens staat de kuip echter niet schuin maar verticaal waardoor de jongen 
meestal ontbreekt. De aanstrijker is dan soms verlengd tot de kuiprand. 
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Fig. 14.2.3.2 
De kantstenen 
 

1. steenspil (koning) 
2. binnensteen 
3. steenraam 
4. gietijzeren plaat op ligger 
5. afloopschuif 
6. meelkist 
7. kuip 
8. koningsstrijker/afloopbak 
9. ligger en doodbed 
10. steenoor 
11. buitensteen 

 
 

afloopbak 
meelbak, meelkist 

voorslagmeel 

 Wanneer het zaad voldoende is geplet laat de olieslager het verlengde deel van 
de koningsstrijker, de afloopbak, neer. Deze schuift het meel over de kuip 
waardoor het via de inmiddels geopende afloopschuif in de meelbak (meelkist) 
valt. Dit meel wordt voorslagmeel genoemd. 

 
  

 

Fig. 14.2.3.3 
De strijkers en de afloopbak 
 

1. koning met taatspot 
2. kuip 
3. de jongen 
4. aanstrijker 
5. baan van de buitensteen 
6. baan van de binnensteen 
7. afloopbak 
8. afloopbak 
9. koningsstrijker 
10. afloopschuif 
 

(de kollergang draait rechtsom) 
   
  14.2.4. Het vuister 
   

vuister 
 
 
 

vuisterplaat 

 Vóór het voorslagmeel wordt geperst verwarmt de olieslager dit op het vuister 
om de olie vloeibaarder te maken waardoor er meer olie uit geperst kan worden. 
Het vuister is een blokvormig gemetseld fornuis waarin men turf of hout stookt 
om een gelijkmatig en niet te heet vuur te krijgen. Het vuister is afgedekt met 
een ijzeren vuisterplaat die aan de voorkant ca. 20 cm uitsteekt. 
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kaar, buul 

 In dit overstekende deel zijn twee rechthoekige gaten uitgespaard waaronder 
kleine kaartjes zijn aangebracht. Onder elke kaar wordt een zak (buul) gehangen. 

 
  

 

Fig. 14.2.4.1 
Het vuister 
 

1. roerstok, roerspil 
2. kaartjes 
3. bulen 
4. schuifring of vuisterpan 
5. vuister 

schuifring, vuisterpan 
roerijzer, roerstok, roerspil 

 
 
 
 

 Op de plaat ligt de schuifring, een pan zonder bodem. In deze ring draait het 
roerijzer, aangedreven door de roerstok (roerspil). Dit houdt het meel in 
beweging waardoor het gelijkmatig wordt verwarmd en aanbranden wordt 
voorkomen. Als het meel voldoende is voorverwarmd (handwarm, ca.35 à 40°) 
haalt de olieslager het roerijzer omhoog en trekt de schuifring naar zich toe 
waardoor het meel via de kaartjes in beide bulen valt. 

 
  

 

Fig. 14.2.4.2 
Een vuister met schuifring, 
kaartjes en een buul. 
 

Oostendorper Molen – 
Haaksbergen 
 
  14.2.5 Het slagblok 
   

slagblok, slagbank 
perslade, laad 

knuppelstroppen 
stuitblokken 

laadgoed 
jagers, staanders 

kussen, schei, slagbeitel, losbeitel 

 Tegenover het vuister ligt het slagblok of de slagbank. Hierin bevindt zich de 
perslade of laad. Het slagblok is een zware eiken balk, versterkt met 
smeedijzeren knuppelstroppen. 
Het slagblok rust op een zware stenen of houten fundatie, de stuitblokken. In 
het slagblok is een ruimte uitgehakt, de laad of lade. In de laad is het laadgoed 
geplaatst, bestaande uit twee stellen ijzers, jagers en staanders geheten, twee 
houten kussens, een schei en de slag- en losbeitel. 
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Fig.14.2.5.1 
Een slagblok of slagbank 
 

In het midden de slagbeitel (l) en 
de losbeitel (r). 
Links en rechts van het stuitblok 
twee olieschalen onder de 
uitloop-openingen. 
Achter het slagblok het vuister. 
 

St. Ursulamolen – Nunhem 
   

haar  De olieslager legt nu elke buul met verwarmd meel in een haar. Dat is een matje, 
gevlochten van paardenhaar en voorzien van een leren omslag. Tegenwoordig 
gebruikt men ook wel andere materialen, bv. kunststof, touw of plankjes. 

   
  

  

Fig. 14.2.5.2 
De laad met het laadgoed . 
 

1. knuppelstrop 
2. staander 
3. jaagijzer of jager 
4. slagbeitel 
5. kussen 
6. perslade of laad 
7. schei 
8. losbeitel 
9. kussen 
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jaagijzers, staanders 

slaghei, slagbeitel 
 
 

uitloop openingen 

 Deze beide haren worden tussen de jaagijzers en de staanders geplaatst. Daarna 
wordt de slaghei gelost. Deze drijft de wigvormige houten slagbeitel omlaag 
waarmee tijdens 40 à 50 slagen de druk tussen de jaagijzers tot ca. 250 hPa 
wordt opgevoerd waardoor de olie uit het meel wordt geperst. Door uitloop-
openingen in het slagblok loopt de olie uit de laad en wordt in olieschalen onder 
het slagblok opgevangen. 

   
  

 

Fig. 14.2.5.3 
De haar 
 

Een gevlochten paardenharen 
mat bekleedt met een lederen 
omslag. 

   
 

schorten, loshei 
losbeitel 

 
 

oliekoek 

 Als de slagbeitel niet verder wil en de slaghei begint te ‘stuiteren’ stopt de 
olieslager met persen door de slaghei te schorten. Vervolgens lost hij de loshei. 
Deze slaat de losbeitel, een contrawig, met enkele slagen omlaag waardoor de 
druk in de laad opgeheven wordt en de haren uit de laad kunnen worden 
genomen. 
Door de hoge druk van het persen is het meel tot een harde oliekoek geworden. 

   
  

 

Fig. 14.2.5.4 
De kaak en het koekenmes voor 
het bewerken van de oliekoeken. 

   
kaak, koekenmes 

 
snijdsel 

 Op de kaak stroopt de olieslager de bulen van deze koeken. Met het koekenmes 
worden de koeken op een vaste maat tot oliekoeken gesneden. 
Het snijdsel, de afgesneden uiteinden, bevat dan nog een restje olie. Het gaat 
weer terug om nogmaals geperst te worden. 

   
naslag 

tweede persing 
koekenbreker 

 
pottenblok, stamperblok 

 

 Soms wordt dit persproces nog een keer herhaald. Dit noemen we de naslag of 
tweede persing. Daarvoor moeten de oliekoeken eerst gebroken worden. Dit 
gebeurt in een koekenbreker waarna de brokken onder de kantstenen verder 
worden fijngewreven tot naslagmeel.  
Als een molen een pottenblok (stamperblok) heeft dan worden de koeken en 
snijdsels in de stamperpotten opnieuw fijngestampt tot meel. 
Het naslagmeel wordt nogmaals verwarmd en geperst.  
 
Bij de naslag wordt er nog extra olie uit het meel gehaald. De olieopbrengst 
wordt dus groter. Daar staat tegenover dat de prijs van een naslagkoek lager was 
aangezien er minder olie en dus minder voedingswaarde in de koek zit. 
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Fig. 14.2.5.5 
Een koekenbreker 
 

Deze wordt aangedreven door 
een aandrijfas en drijfriemen 
vanaf de molenas. 
 

De Collse Molen – Eindhoven 

 
  

 

Fig. 14.2.5.6 
Verschillende vormen 
stamperpotten 
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  14.2.6 De dubbelwerks oliemolen 
   
  Vanaf de 17e eeuw hebben we bij de windmolens, vooral in de Zaanstreek, een 

enorme toename van het aantal industriële oliemolens gezien. Hier werd in 
ploegendienst, zes dagen per week en 24 uur per dag olie geslagen. De 
maalploeg bestond uit 5 à 6 man. 
In de rest van het land ontstonden veel minder industríële oliemolens. 
En bij watermolens hebben we deze ontwikkeling vrijwel niet gezien. 
De Kilsdonkse Molen is de enige overgebleven dubbelwerks wateroliemolen. 
 
Wellicht dat het vermogen van een waterrad of turbine te gering was om zowel 
een voorslag als een naslag en ook nog een kollergang aan te drijven. Ook moest 
er voor industriële productie het hele jaar door voldoende water zijn. 

   
  

 

Fig. 14.2.6.1 
Een dubbelwerks oliemolen 
 

Links het voorslagwerk, midden 
het pottenblok met zes stampers 
en achteraan het naslagwerk. 
Rechtsvoor het voorslagvuister. 
 

Kilsdonkse Molen – Heeswijk-
Dinther 

   
 

pottenblok, stamperblok 
stamperpotten 

 
stamper 

 
 

naslagmeel, naslagvuister 
 

 Een dubbelwerks oliemolen heeft zowel een voorslag- als een naslagblok. En 
tevens een z.g. pottenblok (stamperblok) waarin zich een aantal – vaak zes – 
gietijzeren stamperpotten bevindt. Deze stamperpotten kunnen verschillende 
vormen hebben. Vaak vormt het pottenblok één geheel met een slagblok. Op de 
wentelas zitten per stamper drie spaken dus per omwenteling drie slagen. 
Bij een dubbelwerks oliemolen gaan de koeken uit het voorslagblok in de 
stamperpotten. Daarin worden ze door de stampers fijngestampt tot 
naslagmeel. Dit naslagmeel wordt weer verwarmd op het naslagvuister en 
nogmaals geperst in het naslagblok. 
De bewerking in de naslag is gelijk aan die in de voorslag. De naslag heeft op de 
wentelas ook drie spaken en geeft bij elke omwenteling drie slagen. Dit in 
tegenstelling tot het voorslag dat twee spaken heeft.  
Dat er bij de naslag toch nog olie uit het meel komt gebeurt doordat de druk in 
de naslag hoger wordt dan in de voorslag. 
Dit wordt bereikt door de naslagbeitel een spitsere vorm te geven dan een 
voorslagbeitel. De naslaglade is ook smaller en dus de bulen kleiner. 
Door deze hogere druk van ca. 350 hPa wordt in de naslag nog ongeveer 5 à 10 
% extra olie uit het meel geperst. 
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  14.3 OVERIGE INFORMATIE 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oliekelder 

 14.3.a Draaisnelheid 
Een constructie zoals een wentelas met een heef of met spaken kan in principe 
te snel draaien. Dat is het geval als de wentelas zo snel draait dat een hei of een 
stamper niet voldoende tijd heeft om te vallen voordat de heef of een volgende 
spaak onder de vuist grijpt. De stamper valt dan met zijn volle gewicht op de 
opkomende heef of spaak. Dit zogenaamde ‘spaken’ kan tot schade leiden. 
Bij een wentelas met een heef (d.w.z. twee armen) of met twee spaken is dat 
risico geringer dan bij een wentelas met drie spaken.  
Dit ‘spaken’ is voor windolieslagers een reëel aandachtspunt maar voor 
wateroliemolens is het niet aan de orde. 
Het aantal omwentelingen van de wentelas is doorgaans lager dan bij een 
windmolen en met een goede watertoevoer ook beter constant te houden. 
 
14.3.b Uit het werk zetten 
De wentelas en de kantstenen worden niet los van elkaar uit het werk gezet. 
Heien en stampers kunnen worden geschort waardoor de kantstenen 
onafhankelijk van de heien kunnen werken. 
Bij enkele molens is het mogelijk het gehele oliewerk uit het werk te zetten bijv. 
om alle beschikbare vermogen voor de korenmolen te gebruiken of om ‘voor de 
prins’ te draaien. 
Zo is bij de Kilsdonkse Molen een koppeling op de molenas aangebracht om alle 
gaande werk van de oliemolen uit het werk te zetten. Bij de St. Ursulamolen kan 
de kettingaandrijving van het oliewerk onderbroken worden. 
 
14.3.c Opslag 
Het olieslaan op enkelwerks molens of ‘boerenoliemolens’ was vooral 
seizoenswerk. De productie was niet erg hoog en voornamelijk voor regionaal 
gebruik. De olie werd opgeslagen in vaten en transport ervan ging over de weg 
of over water. Grote opslagcapaciteit was niet aanwezig. 
 
Deze kleinschaligheid zien we niet bij de industriële (wind)oliemolens. Grote 
oliemolens die in continue-productie werkten konden per jaar wel 390 ton zaden 
verwerken. Dat leverde ongeveer 110.000 liter olie op en 270.000 kilo 
oliekoeken. De olie werd opgeslagen in grote oliekelders. Als de prijs op de beurs 
gunstig was werd de olie overgepompt in vaten en verkocht. 
 
Zo heeft De Kilsdonkse oliemolen twee oliekelders van elk 4000 liter. Deze 
industriële oliemolen, mogelijk de enige ooit in Oost-Brabant, is na de brand in 
1842 opnieuw opgebouwd met toepassing van ijzer en staal, dat toen sterk in 
opkomst was. De molen is gebouwd om veel olie te produceren; oliekoeken 
waren bijzaak. De olie werd over water richting ’s-Hertogenbosch vervoerd. 
 
Vaak werden oliemolens gecombineerd met een korenmolen. Opvallend daarbij 
was dat de olie- en korenmolen vrijwel altijd aan weerszijden van de beek lagen 
en zelden in hetzelfde gebouw waren ondergebracht. 
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 AANTEKENINGEN 
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  15.1 INLEIDING 
   
   
  De Nederlander Cornelis Corneliszn. van Uitgeest heeft als eerste de windmolen 

aangepast tot zaagmolen door gebruik te maken van een krukas. Hieruit werden 
vervolgens de paltrok en de bovenkruier zaagmolen ontwikkeld. 
Echter de wateraangedreven zaagmolen werd al lang voor zijn tijd toegepast in 
Normandië en het Zwarte Woud. 
De windaangedreven zaagmolens beschikken over een krukas waarmee meestal 
drie verticale zaagramen worden aangedreven. Waterzaagmolens hebben 
doorgaans één zaagraam. 
In Nederland zijn er anno 2020 nog drie wateraangedreven zaagmolens en één 
restant aanwezig. We noemen: 
 
Molen van Hackfort in Vorden 
 
De molen functioneert als korenmolen en soms als zaagmolen. Een zaagtafel 
met een cirkelzaag kan via een poelie en een riem door de molen worden 
aangedreven. De zaagtafel wordt daartoe buiten de molen gezet. De cirkelzaag 
wordt gebruikt voor het zagen van brandhout. 

  

 

Fig. 15.1.1 
Molens van Singraven 
In het gebouw links zijn links de 
zaag- en rechts de korenmolen 
ondergebracht. Het gebouw 
rechts was een oliemolen maar 
de inrichting is verwijderd Alleen 
het onderslagrad is nog 
aanwezig. 
   
  Molens van Singraven in Denekamp 
   
  De zaagmolen is een in 1896 omgebouwde pelmolen. De molen van Singraven 

beschikt over één verticaal zaagraam dat van onderen wordt aangedreven door 
een krukwiel. Er is dus geen krukas en ook de bovenoverbrenging naar het 
zaagraam bestaande uit de wuifelaar en draaihoofd ontbreekt. De zaagmolen 
van Singraven kent wel de volgende onderdelen c.q. hulpmiddelen: de 
aandrijving, het balkengat, de sleephelling, de winderij, de zaagslede, het 
krabbelwerk, het zaagraam en een cirkelzaag.  
De zaagmolen heeft een groot houten onderslagrad en is vermoedelijk de enige 
zaagwatermolen die oostelijk Nederland heeft gekend. 

   
  De Wenumse Molen in Wenum 
   
  In deze korenwatermolen is bij de restauratie rond 1984 een zaaginrichting 

geplaatst met een horizontaal zaagraam en een zaagwagen. Dit als aanvulling op 
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de maalfunctie. 
Deze zaaginrichting was begin 20e eeuw geconstrueerd door Jan Oudt voor zijn 
wagenmakerij in Avenhorn, Noord Holland.  

 
  

 

Fig. 15.1.2 
Wenumse Molen 
In de kelder achter de dubbele 
toegangsdeuren is de zaagmolen 
ondergebracht. 
   
  De Wenumse Molen heeft een bovenslagrad, gemaakt van Bilinga met een 

diameter van 2,8 m en een breedte van 1,6 m. Het verval is 3.0 meter. 
   
  

 

Fig. 15.1.3 
De Wenumse Molen is voorzien 
van een bovenslagrad.  
Rechts de haal voor de 
maalschuif, in het midden de 
haal voor de maalklep (of 
bodemklep). 
   
  Opwettense Molen in Nuenen. 
   
  In 1918 werd er een houtzaaginstallatie toegevoegd aan het gebouw van de 

korenmolen. Op het verticale zaagraam na is de zaaginstallatie nog compleet 
aanwezig. 
Mogelijk wordt de zagerij in de toekomst nog eens gecompleteerd en eveneens 
weer in gebruik genomen. 
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  15.2 HET GAANDE WERK 
   
   
  De twee zaagmolens die nog regelmatig werken, t.w. Singraven en Wenum, 

hebben een sterk verschillende inrichting. Beide komen in dit hoofdstuk 
uitgebreid aan de orde. 

   
  15.2.1 De aandrijving 

   
 
 
 

drijfriem 
 
 

drijfriemschijf 
 
 
 
 

vork, riemtrekker 
losse en vaste schijf 

 Wateraangedreven zaagmolens hebben in tegenstelling tot windaangedreven 
molens – zoals gezegd – geen krukas, wuifelaars (kolderstokken) en 
draaihoofden. 
Daarvoor in de plaats wordt gebruik gemaakt van één of meerdere drijfriemen. 
Op de molenas zit een groot aswiel (waterwiel) dat via een varkenswiel of een 
bonkelaar een as aandrijft met per aan te drijven werktuig een dubbel 
uitgevoerde drijfriemschijf.(alleen de aandrijving van de winderij in Singraven is 
enkel uitgevoerd, zie 15.2.7). Het aantal aan te drijven werktuigen of 
hulpmiddelen bedraagt vier in de zaagmolen van Singraven en één in de 
Wenumse Molen. 
De dubbele uitvoering is nodig voor het in of uit het werk stellen van een 
werktuig. De drijfriem wordt aan de kant van het werktuig met een vork of 
riemtrekker zijdelings verplaatst van een losse naar een vaste schijf of andersom. 

   
  

 

Fig. 15.2.1.1 
De zaagmolen van Singraven 
 

Links het aswiel met daarachter 
het varkenswiel en twee van de 
vier dubbele riemschijven met de 
leren drijfriemen. 
   
  Ook bij de wateraangedreven zaagmolens in Duitsland (Nordbecks Wassermühle 

in Halle, gemeente Uelsen) en België (Klaaskensmolen in Neeroeteren) wordt 
deze vorm van aandrijving gebruikt. 
 
Voor de aandrijving van meerdere werktuigen van de zagerij werd in de 
Opwettense Molen op de koningsspil van de korenmolen een tweede spoorwiel 
aangebracht. 
Aan dit tweede spoorwiel konden drie varkenswielen worden aangekoppeld. 
- Eén dreef via een overbrengingsas met ijzeren tandwielen en poelie de 

verticale zaagmachine aan. 
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- Eén dreef via een overbrengingsas met ijzeren tandwielen en poelie de 
cirkelzaag aan. 

- Eén dreef waarschijnlijk een zaagslijpmachine aan.  
 

   

Fig. 15.2.1.2 
De ijzeren ‘vork’ voor het 
verplaatsen van de drijfriem. Op 
de Wenumse Molen wordt deze 
vork ‘riemtrekker’ genoemd. Aan 
de glans is de vaste riemschijf te 
herkennen. 
   

spanrol 
 
 

traan- of lijnolie 
 

riemensmeer 
 

 Op den duur gaan drijfriemen slippen. Zeker als er geen spanrol op zit. En dat is 
bij geen van beide zaagmolens het geval. 
Om dit slippen tegen te gaan wordt de drijfriem met enige regelmaat op de 
huidzijde ingesmeerd met traan of lijnolie. 
Als dat niet meer werkt dan zal de riem moeten worden ingekort. 
Het gebruik van riemensmeer zoals hars is hier niet aan te bevelen omdat de 
drijfriem regelmatig zijdelings verschoven moet worden bij het in- en uit het 
werk zetten. 

   
  15.2.2. Aandrijving zaagraam 
   
 
 
 
 

krukwiel 
verticaal zaagraam 

drijfstang 
 

contragewicht 
 
 
 

horizontaal zaagraam 
 
 

 Bij de overbrenging naar het zaagraam moet de draaiende beweging van de 
riemschijf worden omgezet in een op en neer gaande beweging bij een verticaal 
zaagraam of een heen en weer gaande beweging bij een horizontaal zaagraam. 
 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van krukwielen. Bij de molen van Singraven 
met één verticaal zaagraam wordt gebruik gemaakt van twee krukwielen, onder 
het zaagraam geplaatst en twee drijfstangen, een naar elke raamstijl van het 
zaagraam. In verband met het gewicht van het zaagraam is in de krukwielen een 
contragewicht aangebracht. Dit gewicht gaan naar beneden als het zaagraam 
omhoog gaat en omhoog als het zaagraam naar beneden gaat. Op deze wijze is 
een evenwicht gevonden in de belasting. 
 
Bij de Wenumse Molen met één horizontaal zaagraam wordt gebruik gemaakt 
van een krukwiel, geplaatst naast het zaagraam en een drijfstang.  
In verband met de heen- en weergaande beweging van het zaagraam is een 
contragewicht in het krukwiel niet nodig. 
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Fig. 15.2.2.1 
Schema aandrijving Wenumse Molen. 
De zaagmolen heeft een horizontaal zaagraam. De korenmolen heeft onderaandrijving. 
De overbrengverhouding waterwiel-aandrijfriemschijf zaagmolen is 96/27x54/50 = 1: 3,84 (1:4). 
De zaagslag is 50 cm  
 

(tekening Jan ten Böhmer ©) 
 
 

  

 

Fig. 15.2.2.2 
Aandrijving horizontaal 
zaagraam. 
Het krukwiel drijft m.b.v. een 
houten drijfstang het horizontale 
zaagraam aan. 
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Fig. 15.2.2.1 
Schema aandrijving Wenumse Molen. 
De zaagmolen heeft een horizontaal zaagraam. De korenmolen heeft onderaandrijving. 
De overbrengverhouding waterwiel-aandrijfriemschijf zaagmolen is 96/27x54/50 = 1: 3,84 (1:4). 
De zaagslag is 50 cm  
 

(tekening Jan ten Böhmer ©) 
 
 

  

 

Fig. 15.2.2.2 
Aandrijving horizontaal 
zaagraam. 
Het krukwiel drijft m.b.v. een 
houten drijfstang het horizontale 
zaagraam aan. 
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Fig. 15.2.2.3 
Aandrijving verticaal zaagraam. 
Een van de krukwielen met drijfstang. Daarachter de losse 
en vaste riemschijf. Linksonder in het krukwiel het 
contragewicht. 

Fig. 15.2.2.4 
Aandrijving verticaal zaagraam. 
Rechts langs de raamstijl de bovenzijde van de drijfstang en 
de bevestiging ervan aan het raam. 

 
  15.2.3 De zaagramen 
   
  Er bestaan twee types zaagramen, het verticale en het horizontale zaagraam. In 

een verticaal zaagraam kunnen meerdere verticale zagen worden bevestigd. In 
een horizontaal zaagraam wordt één horizontale zaag bevestigd. 

   
  15.2.3.a Het verticale zaagraam 
   

raamstijlen 
raamkalf 

boven- en onderspanhoofd 
 

strijkplaten 
 
 
 
 
 

klossenbak 
kluft 

spiegat, hengsel 

 Het zaagraam is opgebouwd uit twee raamstijlen die onderling van boven naar 
beneden verbonden zijn door het raamkalf met twee schoren en het boven- en 
het onderspanhoofd. 
Zowel in de vloer boven het zaagraam als in de zaagvloer zijn geleiders voor het 
zaagraam aangebracht. De strijkplaten die in andere zaagmolens het zaagraam 
een voorwaartse pendelbeweging geven ontbreken op de molen van Singraven. 
Tussen het boven- en onderspanhoofd worden meerdere zagen zuiver verticaal 
aangebracht. Tussen twee zagen wordt met behulp van houten klossen de 
onderlinge afstand geregeld. Hiervoor beschikt men over een groot aantal 
klossen van diverse afmetingen die gesorteerd opgeslagen liggen in de 
zogenaamde klossenbak. 
De zagen zijn voor het spannen aan de bovenzijde voorzien van een kluft met 
een spiegat en aan de onderzijde van een hengsel. 
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Fig. 15.2.2.5 
Aandrijving horizontaal 
zaagraam 
 

Op de aandrijfas zit een brede 
ijzeren riemschijf.  
Een drijfriem loopt naar een stel 
houten riemschijven op een 
daaronder liggende as. Eén 
riemschijf is los en één vast.  
Aan deze as zit een krukwiel voor 
de aandrijving van het 
horizontale zaagraam. 
Met behulp van een vork 
(riemtrekker) wordt handmatig 
de drijfriem tussen losse en vaste 
riemschijf verplaatst. 
   

  15.2.3.b. Inspannen van zagen in het verticale zaagraam 
   
 
 
 

raamstijl 
 

spie 
 

 Bij het inspannen wordt de zaag verticaal, evenwijdig aan de spanhoofden, zover 
door het bovenspanhoofd omhoog gestoken dat het hengsel door het 
onderspanhoofd kan worden gestoken. Vervolgens wordt de zaag een kwart slag 
gedraaid en boven en onder tegen de klossen tussen de raamstijl (de eerste 
zaag) of een al ingespannen zaag gedrukt. Hierna wordt de zaag gespannen door 
een spie door de kluft te slaan. 
Een verticaal zaagraam kan meerdere zagen bevatten maar deze zagen alléén in 
de neerwaartse slag. Het aanbrengen van zagen moet voor het plaatsen van de 
stam gebeuren in verband met het uitlijnen van de stam op de slede. 
 

  15.2.3.c Het horizontale zaagraam 
   
  In een houten raamwerk is een horizontaal zaagraam aangebracht. Dit glijdt over 

een stel geleiders dat zowel boven als onder het zaagraam is aangebracht. Een 
horizontaal zaagraam kan slechts één zaag bevatten maar zaagt zowel in de 
heengaande als in de teruggaande beweging. 
De zaaginrichting is geschikt voor stammen met een max. diameter van 55 cm. 

   
  15.2.3.d Inspannen van zagen in het horizontale zaagraam 
   

moeren 
 
 

schroefdraadstangen 
 

 De zaag wordt gespannen met behulp van een stel moeren. Ook is er een 
instelmogelijkheid voor het horizontaal inspannen van de zaag. 
Het zaagraam is in hoogte verstelbaar. Dit gebeurt m.b.v. verticale 
schroefdraadstangen links en rechts van het zaagraam. Met een zwengel en 
conische tandwielen op een horizontale as bovenop de zaaginstallatie kan het 
zaagraam naar boven en beneden worden bewogen. 
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Fig. 15.2.3.1 
Het ingespannen verticale 
zaagraam met gele 
afstandsklossen tussen de zagen. 
De eerste klos rechts moet lang 
zijn omdat de lagering van de 
drijfstang aan de binnenzijde van 
het raam uitsteekt. 
Ook is de te zagen stam in het 
algemeen breder aan het 
worteleinde. 
Boven het spanhoofd bevindt zich 
de horizontaal aan het zaagraam 
bevestigde krabbelstok. 
Geheel boven zijn de schoren 
naar het raamkalf zichtbaar. 

   
   
  

 

Fig. 15.2.3.2 
Het aanslaan van een spie in een 
kluft, gestoken door het 
bovenspanhoofd. 
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Fig. 15.2.3.3 
Het horizontale zaagraam in de Wenumse Molen. 
   

 
 

oormoeren 
 

 Om ongewenste verplaatsing van een horizontaal zaagraam te voorkomen moet 
dit worden vastgezet alvorens te gaan zagen. Dat wordt gedaan m.b.v. twee 
oormoeren (een voorloper van de vleugelmoeren), één bij elk van de verticale 
schroefdraadstangen in het raamwerk. 
 
Aan het raamwerk van de zaaginrichting hangt zowel links als rechts, aan een 
katrol, een gewicht van ca. 70 kg. 
Dit is noodzakelijk voor de stabiliteit van het geheel. 

   
  Behalve de Wenumse Molen heeft ook de Klaaskensmolen in Neeroeteren 

(Maaseik) in Belgisch Limburg een horizontaal zaagraam. 
Het is een onderslagmolen met een ijzeren waterrad. 
Deze gerestaureerde zaagmolen is weer geheel maalvaardig. 
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Fig. 15.2.3.4 
Rechter opspanning zaagblad. 
Links de instelmogelijkheid voor 
het horizontaal inspannen van de 
zaag. 
Rechts de moer. 

   
   
  

 

Fig. 15.2.3.5 
Raamwerk met conische 
tandwielen voor de 
hoogteverstelling van het 
zaagraam. 
Links de katrol voor het gewicht. 
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Fig. 15.2.3.6 
Zwengel voor hoogteafstelling 
van het zaagblad (plankdikte). 

   
  

 

Fig. 15.2.3.7 
Een van de gewichten aan het 
raamwerk die zorgt voor de 
stabiliteit van het geheel. 
Rechts een oormoer om het 
zaagraam mee vast te zetten. 

   
  15.2.4 De cirkelzaag 
   

schulpraam, schulpvloer 
kantrechten 

 
 

cirkelzaag 
 

 Op de windgedreven zaagmolens kent men het schulpraam en de schulpvloer 
voor het kantrechten van de gezaagde planken, d.w.z. de onregelmatig 
gevormde zijkant van de plank wegzagen. 
Deze schulpramen ontbreken op Singraven en in de Opwettense watermolen 
maar daarvoor in de plaats is een cirkelzaag aanwezig. Het toerental van de 
cirkelzaag moet veel hoger zijn dan dat van de riemschijf op de as die 
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kantrechten 
 
 

aangedreven wordt door het varkenswiel. Het wordt in drie stappen verhoogd 
door aandrijving van een kleine riemschijf gekoppeld aan een grote riemschijf. 
Door een drijfriem te verschuiven tussen de losse en de vaste riemschijf wordt 
de cirkelzaag in of uit het werk gezet. 
De te kantrechten plank wordt hierbij op een ijzeren plaat op rollen over rails 
langs de cirkelzaag gehaald.  
 

  

 

Fig. 15.2.4.1 
Aandrijving cirkelzaag. 
 

De eerste trap in de versnelling. 
De grote riemschijf zit op 
dezelfde as als de kleine 
riemschijven. 
Om de kleine riemschijven zit de 
drijfriem voor de volgende trap. 

   
  15.2.4.a Het spouwmes 
   

spouwmes 
 
 
 

 Achter het zaagblad bevindt zich het spouwmes, een sikkelvormig hulpstuk om 
het vastlopen van het zaagblad in de zaagsnede te voorkomen. 
Het spouwmes is dikker dan het zaagblad maar dunner dan de breedte van de 
tanden. 
Een vuistregel voor de dikte van het spouwmes is: dikte zaagblad + 1 x de 
zetting. 
Stel dikte zaagblad = 4 mm. 
Zetting tanden = 0,3 mm om en om links/rechts. 
Dikte spouwmes = 4 + 0,3 = 4,3 mm. 

   
  

 

Fig. 15.2.4.2 
De cirkelzaag met ijzeren plaat, 
rails en spouwmes. 
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  15.2.5 De bandzaag 
   

bandzaag 
 
 

aandrijfwiel, spanwiel 
 
 

 De al eerder genoemde Nordbeckse zaagmolen is voorzien van een bandzaag. 
Deze molen lijkt v.w.b. de inrichting op een molen met een heen- en weer gaand 
horizontaal zaagraam maar er is een vaste opstelling waarin de zaag rond draait.  
Deze zaag loopt over een aandrijfwiel en een spanwiel. Midden tussen dit drijf- 
en spanwiel zit een wiel waarmede de rollen naar elkaar toe kunnen worden 
gebracht. Na het openen van de beschermkappen kan de zaag geplaatst of 
verwijderd worden. 
De bandzaag zaagt uiteraard maar in één richting. 
De plankdikte wordt geregeld door de zaag verticaal te verschuiven. Dit gebeurt 
elektrisch via twee conische wielen zowel bij het aandrijfwiel als bij het spanwiel. 

   
   

Fig. 15.2.5.1 
Met het blauwe wiel tussen het 
drijf- en spanwiel worden de 
rollen naar elkaar toe gebracht 
om de bandzaag te kunnen 
aanbrengen. 
   
  15.2.6 Zaagslede en zaagwagen 
   
  Een stam die met de winderij of een takel de molen is ingetrokken wordt op de 

zaagslede (Singraven) of de zaagwagen (Wenum) bevestigd. Deze zorgen voor 
transport door het zaagraam. 

   
  15.2.6.a De zaagslede 
   

zaagslede 
 

leier 
legger, voorsleehoofd 

achtersleehoofd 
 

pollenstuk 
 

 Bij een verticaal zaagraam wordt voor het transport van de stam de zaagslede 
gebruikt.  
Dit is een groot rechthoekig raamwerk bestaande uit twee lange balken, leiers 
(of leggers) genaamd. Deze zijn aan de uiteinden verbonden door een voor- en 
een achtersleehoofd.  
Eén leier loopt buiten en de ander binnen het zaagraam. 
Op de leier die buiten het zaagraam loopt is het pollenstuk aangebracht met drie 
rijen verspringende gaten.  
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zaagslede 
 

leier 
legger, voorsleehoofd 

achtersleehoofd 
 

pollenstuk 
 

 Bij een verticaal zaagraam wordt voor het transport van de stam de zaagslede 
gebruikt.  
Dit is een groot rechthoekig raamwerk bestaande uit twee lange balken, leiers 
(of leggers) genaamd. Deze zijn aan de uiteinden verbonden door een voor- en 
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pollen Tussen de horizontale pollenstukken staan negen verticaal geplaatste pollen. 
Deze pollen zijn voorzien van twee kolommen met elk vijf verspringende gaten. 

 
  

 

Fig. 15.2.6.1 
Zaagslede met stam, pollenstuk, 
pollen, schotels, wiggen, 
balkijzers en wurgkettingen. 

   
tandheugel 

rondsel 
ijzeren schoentje 

 

 Voor het verplaatsen van de zaagslede zit onder elke leier een tandheugel die 
aangedreven wordt door – per leier – een rondsel. 
De slede zelf ligt in/op een houten U-profiel en glijdt over ijzeren schoentjes. Dit 
in tegenstelling tot de windaangedreven zaagmolens waar de slede over 
hardhouten neuten wordt verschoven. 

   
  

 

Fig. 15.2.6.2 
Aandrijving zaagslede. 
 

De tandheugel onder de leier met 
daaronder het rondsel voor de 
aandrijving en de aandrijfas met 
lager.  
Op de leier de metalen strip met 
een van de haken voor het 
vastzetten van een wurgketting 
of een ijzeren staaf. 
   
  Op de zijkant van de leier zit een metalen strip met haken waaraan de 

wurgkettingen wordt bevestigd en de ijzeren stangen om deze vast te knellen. 
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Fig. 15.2.6.3 
Onder de leier het houten U-
profiel met een van de ijzeren 
schoenen. 

   
  15.2.6.b Het krabbelwerk 
   
 

krabbelwerk, krabbelstok 
krabbelaar 

instelblok 
krabbelrad 

tandheugels 

 Tijdens het zagen dient de zaagslede voorwaarts te worden bewogen. Hiertoe 
dient het krabbelwerk. Aan het zaagraam is een balk bevestigd, de krabbelstok, 
die via de krabbelarm verbonden is met de krabbelaar. Op de krabbelaar bevindt 
zich een instelblok waarin de pal is bevestigd. Deze pal grijpt in op een groot 
tandwiel, het krabbelrad. Dit krabbelrad drijft via tandwielen een as aan met 
twee rondsels die ingrijpen op de tandheugels onder de leiers. 

   
  

 

Fig. 15.2.6.4 
Het krabbelwerk (1) 
 

1. de krabbelstok aan het 
zaagraam 

2. de krabbelarm naar de 
krabbelaar 

3. de krabbelaar met het 
instelblok 

4. de pal scharnierend in het 
instelblok 

   
 
 

instelblok 
teruglooppal 

 

 Elke keer als het zaagraam omhoog beweegt wordt door de pal het krabbelrad 
één of meerdere tandjes verder getrokken. Het aantal tanden is instelbaar via 
het instelblok op de krabbelaar. Om te voorkomen dat het krabbelrad weer 
terug draait is een teruglooppal aanwezig. M.b.v. kettingen worden de pal en de 
teruglooppal in en uit het werk gezet. 
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Fig. 15.2.6.5 
Het krabbelwerk (2) 
 

1. de pal die ingrijpt op het 
krabbelrad (uit het werk) 

2. de teruglooppal (liggend op 
de vloer) 

3. het krabbelrad 
4. een tandwiel dat de 

krabbelas aandrijft 
5. drijfriem voor het 

terugtrekken van de 
zaagslede (hier op de losse 
riemschijf) 

   
  15.2.6.c De zaagwagen 
   

zaagwagen 
 

tandheugel 
 
 
 
 
 
 

 Bij zaagmolens die horizontaal zagen ligt de stam op een zaagwagen die met 
wielen – voorzien van een gleuf – over dunne rails met T-profielen loopt. Midden 
onder de zaagwagen zit een tandheugel voor het verplaatsen. 
Om de wisselende, zijwaartse krachten van de zaag op de zaagwagen op te 
vangen is in de Wenumse Molen onder de zaagwagen een zwaar T-profiel 
aangebracht. De opstaande kant daarvan loopt tussen twee gesloten rollagers 
door die naast elkaar op een balk op de zaagvloer – onder het zaagraam – 
gemonteerd zijn. 
De positie van deze rollagers is instelbaar m.b.v. een bout met moer. 

   
  

 

Fig.15.2.6.6 
Zaagwagen op de rails. Rechts de 
tandheugel voor het verplaatsen. 
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Fig. 15.2.6.7 
De zaagwagen 
Links de aandrijfketting, onder de 
stam de tandheugel en rechts het 
T-profiel met het rechtse 
rollager. Linksboven de zaag. 

 
  15.2.6.d Voortbewegen van de zaagwagen 
   
 

zaagwagen 
 
 
 

 De in de Wenumse Molen geïnstalleerde zaaginrichting had oorspronkelijk geen 
aanvoer- en retourmechanisme. De zaagwagen werd met de hand geduwd. 
Molenmaker Vaags heeft een handmatig aanvoer‐ en retourmechanisme 
geïnstalleerd, bestaande uit een hefboom, kettingoverbrenging en tandwielen 
naar een as met een rondsel onder de tandheugel. 

   
  

 

Fig. 15.2.6.8 
Het aanvoer- en 
retourmechanisme voor de 
zaagwagen. 
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  Uit kostenoverweging is hiervoor gekozen. Een mechanische aandrijving met een 
krabbelwerk zou het tienvoudige hebben gekost. 
Door de hendel (met veer) van het aanvoer- en retourmechanisme in te knijpen 
komt een pal vrij en kan de hefboom naar voren en naar achteren bewegen. 
In de ‘zaagstand’ gaat de zaagwagen en daarmee de stam 2 cm. voor of achteruit 
bij een slag van 50 cm. van de hefboom. 
Door de pal opzij te schuiven en daardoor tussen tandwielen te wisselen, komt 
het mechanisme in de ‘snelle stand’ en gaat het transport 4x zo snel (voor- of 
achteruit). Dit is vooral van belang bij het terugrijden van de zaagwagen. 
De zaagwagen is dus vanaf één werkplek te bedienen.  
De te zagen stam wordt langzaam met een kleine beet in de zaag geleid opdat de 
zaag niet gaat happen of zelf zijn eigen weg in het hout zoekt.  
Bij molens in België en Duitsland wordt voor transport van de zaagwagen een 
drijfriem of een elektromotor gebruikt. 

   
  15.2.7 De winderij 
   

winderij, sleephelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rem 
 

 Met behulp van de winderij wordt een stam vanaf de sleephelling de molen 
binnengesleept, het worteleind van de stam het laatst. 
Deze winderij bestaat uit een trommel waaromheen een kabel is gewonden met 
aan het einde een ketting. Deze trommel zit op ca. 1 meter voor het zaagraam. 
De drijfriem is middels een riemschijf gekoppeld aan een kleine poelie. Deze 
drijft met een V-snaar een grotere poelie aan op de aandrijfas.  
Aan de trommel zit een groot tandwiel. Dit wordt aangedreven door een klein 
tandwiel op de aandrijfas. Met een houten hendel wordt, na het lossen van de 
rem de aandrijfas gekoppeld aan de grote poelie door deze in de richting van de 
aandrijfas te bewegen. Hierdoor gaat de trommel draaien waardoor de stam 
naar binnen wordt getrokken. 
Aan de aandrijfas zit tevens een rem. Qua uitvoering lijkt deze rem sterk op een 
bandvang. Door de rem van de trommel te lossen met een touw, kan de kabel 
worden uitgelopen en de ketting om het kruineind van de te slepen stam 
worden bevestigd. 

 

 

 

 
Fig. 15.2.7.1 
Het uitlopen van de kabel van de winderij 

 Fig. 15.2.7.2 
Een ketting om de binnen te slepen stam 
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Fig. 15.2.7.3 
De winderij (Houtzaagmolen van Singraven) 
 

De trommel met kabel en kettingeinde hangt voor het zaagraam. Geheel rechtsboven de drijfriem en de vaste riemschijf. 
Via een as, poelies, V-snaren en tandwielen wordt de trommel vertraagd aangedreven. Boven de trommel het mechanisme 
voor het koppelen van de grote poelie met de aandrijfas. Links op de as voor de trommel de rem. Door aan het touw te 
trekken wordt de rem gelicht. Als het touw in de keep in het plankje onder op de foto wordt gehaakt blijft de rem gelicht. 

 
   
  15.2.8 Andere wijze van het binnenhalen van stammen 
   
  Daar de zagerij van de Wenumse Molen in de kelder is ondergebracht worden de 

te zagen stammen met handtakel, spanbanden en touwen vanaf de binnenplaats 
via de vroegere ingangsdeuren de kelder ingevoerd en op de zaagwagen gelegd. 
Gezien de beperkte ruimte in de zagerij en mede afhankelijk van het gewicht van 
de stammen zijn de stammen maximaal 2,9 meter lang en hebben maximaal een 
doorsnede van 55 cm. 
Bij voorkeur wordt 2,5 m lengte en 50 cm diameter aangehouden. 
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Fig. 5.2.8.1 
Transport met handtakel 

  
  

 

Fig. 5.2.8.2 
De stam wordt op de zaagwagen 
gelegd. 
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  15.3 OVERIGE VOORZIENINGEN 
   
   
  15.3.1 Het balkengat 
   

balkengat 
 

 In het balkengat wordt naaldhout minimaal één en maximaal twee jaar gewaterd 
in zacht stromend water. Dit om de sappen uit het de stam te spoelen. Hiertoe 
worden de stammen met het worteleind stroomopwaarts in het water gelegd. In 
tegenstelling tot andere zaagmolens wordt het loofhout op Singraven niet 
gewaterd. Het balkengat is bij Singraven niet, zoals gebruikelijk, naast de molen. 
Daarom moeten de gewaterde stammen met behulp van een kraanwagen naar 
de sleephelling worden getransporteerd. 
Sinds enkele jaren wordt – op verzoek van de eigenaar – op Singraven niet meer 
gewaterd. Dit omdat het balkengat langs de openbare weg ligt en men bang is 
dat kinderen op de stammen gaan spelen en tussen de balken terecht kunnen 
komen. 

   
  15.3.2 De sleephelling 
   
  De te zagen stammen worden opgeslagen op de sleephelling. Ze worden zo 

neergelegd dat het worteleind beneden ligt.  
   
   

Fig. 15.3.2.1 
De sleephelling 

   
  15.3.3 Zaagselopvangbak en kot 
   
 

zaagselbak 
 

kot 
 

 In de zaagmolen van Singraven is onder het zaagraam tussen de drijfstangen en 
boven de riemschijven de zaagselbak aangebracht. 
Dit is een schuingeplaatste goot die het zaagsel afvoert naar een naastgelegen 
ruimte, het kot. 
Op deze wijze wordt het aandrijfwerk vrij gehouden van zaagsel. Ook de 
cirkelzaag is via een goot aangesloten op het kot. 
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  15.4 HET ZAAGPROCES 
   
   
  15.4.1 Het plaatsen van de stam op de zaagslede 
   
 
 
 
 
 
 

schotel 
pollenstuk 

 
 
 

valkerf 
 
 

 Voor het plaatsen van de te zagen stam wordt de zaagslede, met behulp van 
waterkracht, teruggeschoven naar de sleephelling. Vervolgens wordt met de 
winderij de stam vanaf de sleephelling in de zaagslede getrokken. Hij ligt dan op 
de vloer. Komt de stam bij de zagen dan staat de kabel naar de trommel van de 
winderij inmiddels verticaal en wordt het topeind omhoog getrokken. Als dit 
eind voldoende hoog is opgetrokken kan voorbij het midden (richting 
sleephelling) een balk, schotel genaamd, onder de stam worden gelegd, dwars 
op de slede met de inkeping naar beneden aan de kant van het pollenstuk. 
(Anders ligt hij niet waterpas). Door het topeind vervolgens te laten zakken komt 
het worteleind omhoog waar een tweede schotel wordt geplaatst. Door daarna 
het topeind weer omhoog te trekken kan ook daar een schotel worden 
geplaatst. Vervolgens wordt de stam zo gedraaid dat de rechte valkerf (een bij 
het omzagen aangebrachte schuine zaagsnede voor de valrichting) plat op de 
achterste schotel ligt voor stabiliteit van de stam en om de schotel makkelijker 
te kunnen verwijderen. Ontbreekt de valkerf dan wordt een recht steunvlak bij 
het worteleind aangebracht met een kettingzaag. 

   
  

 

Fig. 15.4.1.1 
Maatlat met schuifjes 
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 Hierna wordt de stam uitgelijnd met behulp van een koevoet. Dit gebeurt in 
eerste instantie op het oog. Voor het preciezere werk wordt op Singraven een 
maatlat gebruikt. Deze is voorzien van twee met een boutje vast te zetten 
schuifjes. Deze schuifjes worden bij de zagen zo ingesteld dat als de maatlat 
tegen het pollenstuk wordt gehouden de boutjes precies voor het eerste en voor 
het laatste zaagblad zitten. Hiermee wordt de afstand gemeten tussen de stam 
en het pollenstuk bij top- en worteleind. Ook kan, bij een kromme stam, het 
verloop van de zagen bij de kromming worden vastgesteld. Hetzelfde geldt bij 
het zagen van platen (eenmaal doorgezaagde stamdelen). Hier kan zeer 
nauwkeurig worden vastgesteld of het spint wordt weggezaagd.  

   
  15.4.1.a Het vastzetten van de stam op de zaagslede 
   
  Na het uitlijnen worden wiggen tussen de stam en de schotels aangebracht en 
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pol, wurgketting 

wurgstang 

wordt de stam vastgezet met balkijzers. De balkijzers worden daartoe aan één 
zijde in de pollenstukken c.q. pol gestoken en vastgezet met een wurgketting die 
strak gespannen wordt met een ijzeren wurgstang. 

   
  

 

Fig. 15.4.1.2 
Het vastzetten van de stam met 
balkijzers en wurgkettingen 

   
  

 

Fig. 15.4.1.3 
Een vastgezette wurgketting 
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Fig. 15.4.1.3 
Een vastgezette wurgketting 
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  De wurgstang in de ketting wordt zo gedraaid dat als deze los mocht schieten, 

het onderste (= langste) stuk wegschiet in de richting van de slede en dus niet 
tegen de benen slaat van de molenaar of een bezoeker. 

 
platen 

 

 Om planken of balken te krijgen moet een stam twee keer worden gezaagd. Na 
de eerste keer zagen worden de platen – na het terugtrekken van de zaagslede 
richting de helling – weer op schotels op de slede gelegd, uitgelijnd en vastgezet. 
Bij zware platen wordt hiervoor een lorrie gebruikt en handtakels voor het 
verplaatsen van de platen tussen de zaagslede en de lorrie 

   

Fig. 15.4.1.4 
Zaagslede met platen op de 
schotels. 

   
  15.4.2 Het plaatsen van de stam op de zaagwagen 
   
  Met dezelfde handtakel waarmee de stammen de Wenumse Molen worden 

binnengehaald, gebruik makend van ronde palen als rollen met balken als 
hefboom, wordt de te zagen stam op de zaagwagen geplaatst. 

   
  15.4.2.a Het vastzetten van de stam op de zaagwagen 
   
 
 

spantangen 
 
 

strip 
 

 Bij horizontaal zagen kan geen gebruik worden gemaakt van balkijzers en 
wurgkettingen. Voor het vastzetten van de stam wordt gebruik gemaakt van aan 
de wagen gemonteerde spantangen. Er zijn vier spantangen aanwezig. Aan elke 
kant twee welke over twee dwars onder de zaagwagen gemonteerde 
schroefdraadstangen verschoven kunnen worden. 
Onder beide draadstangen zit een stalen strip met een aantal op gelijkmatige 
afstand verdeelde gaten. 
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Fig. 15.4.2.1 
Een spantang 
Onder de draadstang de strip met gaten 

 Fig. 15.4.2.2 
Toepassing van losse verlengstukken voor hoge 
opspanning 

 
  De gaffelvormige onderzijde van de spantang is voorzien van gaten en omvat 

zijdelings de stalen strip.  
Na het handmatig ‘positioneren’ van de spantangen t.o.v. stam, wordt een pen 
gestoken door de gaten in de spantang en de strip er tussen waardoor de 
spantang om de pen kan kantelen.  
M.b.v. een moersleutel worden beurtelings de vóór de spantang op de 
schroefdraadstang zittende moeren aangedraaid waardoor de klauwen van de 
spantangen zich in het hout vastbijten. 
Tijdens het zaagproces moeten de moeren soms opnieuw wat worden 
aangedraaid. 
Omdat de spantangen onder de zaag moeten blijven grijpen ze laag in de stam. 
Voor dikkere stammen zijn er losse verlengstukken voor de spantangen 
gemaakt, waarmee het aangrijppunt van de klauw op de stam kan worden 
verhoogd.  
Voor het verkrijgen van de beste planken/balken uit een stam worden indien 
nodig opvulhoutjes en/of wiggen toegepast. Ook wordt vaak gebruik gemaakt 
van een ophoogbalk. 

   
  15.4.3 Het zagen 
   
 
 
 
 
 
 

 Na het plaatsen van de zagen en uitlijnen van de stam of de platen (dat zijn 
houten platen na één keer zagen, met de breedte van de stam en de gewenste 
dikte) kan het zaagraam in werking worden gesteld. 
Op Singraven is hiervoor een houten hendel op de zaagvloer aanwezig waarmee 
de drijfriem van de 2e van vier riemschijven naar de riemschijven van de 
krukwielen tussen de losse en vaste riemschijf kan worden verplaatst. Het 
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teruglooppal 

 
 

zaagraam komt in beweging. 
Vervolgens wordt de teruglooppal in het krabbelrad getrokken en daarna de pal. 
Beide worden bediend met kettingen. Door deze handelingen komt het 
krabbelrad in werking; het zagen begint.  
De snelheid waarmee de zaagslede wordt verplaatst is meestal 3,5 meter per uur 
doch kan sneller of langzamer worden ingesteld. Taai hout eventueel langzamer 
of, bij weinig zaagwerk, om voorraad te hebben voor demonstraties. 
Zodra een schotel bij de zagen komt wordt het zagen gestopt om een schotel 
met balkijzer en wiggen te plaatsen direct achter de zagen. Daarna worden de 
schotel, balkijzer en wiggen vóór de zagen verwijderd. Deze volgorde is, zeker bij 
de stameinden, van belang om het verschuiven van de stam te voorkomen bij 
het aanslaan van de wiggen. 
Is een deel van de stam gezaagd dan wordt op het gezaagde deel een grote 
lijmtang geplaatst of een touw of spanband om de stam gebonden om de platen 
c.q. planken of balken bij elkaar te houden. 
Als het zagen wordt gestopt aan het einde van de dag wordt de slede iets 
teruggetrokken door handmatig aan het krabbelrad te draaien en worden ca. 2 
mm. dikke ijzeren platen in de zaagsnede geslagen om de druk op de zetting van 
de zagen te verminderen. 
Wordt eikenhout gezaagd dan wordt – zo mogelijk – de gehele stam gezaagd om 
te voorkomen dat de zagen een week in de stam blijven zitten. De zagen gaan 
dan roesten door de zure sappen in het hout. Lukt het niet de eiken stam geheel 
te zagen dan wordt dieselolie op de zagen gespoten dat echter als nadeel heeft 
dat het hout vet wordt en slecht schilderbaar wordt. 

   
  15.4.3.a De noodstop 
   
  Het kan voorkomen dat het zagen snel moet worden gestopt omdat er 

bijvoorbeeld ijzer in de stam zit. 
Dit gaat op Singraven als volgt: 
Het uit het werk zetten van het zaagraam door de aandrijfriem te verplaatsen is 
hiervoor minder geschikt. Door de kinetische energie die er in de krukwielen zit 
gaat het zaagraam na het uit het werk zetten nog zeker twintig keer op en neer. 
Ook de zaagslede wordt dan nog getransporteerd door het krabbelwerk. Daarom 
wordt de teruglooppal uit het krabbelwerk getrokken waardoor het transport 
van de zaagslede direct stopt. Daarna wordt de aandrijfriem van het zaagraam 
verplaatst. 
Op de Wenumse Molen wordt in geval van een noodstop met de riemtrekker de 
aandrijfriem van de vaste aandrijfschijf naar de losse riemschijf verschoven.  
 

  15.4.4 Oplatten van gezaagde delen 
   
  Na het zagen van de stam worden de platen op een lorrie gelegd met houten 

latjes tussen de platen. Zo kunnen ze drogen. Hierbij is het van belang dat de 
latjes tussen de verschillende platen boven elkaar liggen om doorbuigen als 
gevolg van druk op een niet ondersteunde plaats te voorkomen. 
Gezaagde platen worden later weer op de zaagslede geplaatst om tot planken of 
balken te worden gezaagd. Hiertoe wordt de zaagslede in de richting van de 
sleephelling getrokken en de lorrie met de te zagen platen er naast gereden. Een 
stam wordt in het algemeen twee keer gezaagd. De verticaal gezaagde platen 
komen plat op de zaagslede te liggen. Dus een kwart slag gedraaid. 
Ook de gezaagde planken of balken worden weer opgelat. 
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Fig. 15.4.4.1 
De lorrie op rails evenwijdig aan 
de zaagslede 

   
   

Fig. 15.4.4.2 
Het oplatten van platen 
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  15.5 DE ZAAG 
   
   
  De zaag van een horizontaal zaagraam die in beide richtingen zaagt heeft anders 

gezette tanden dan die van een verticaal zaagraam die enkel in de neergaande 
beweging zaagt of een bandzaag die steeds in dezelfde richting zaagt. 

   
   

Fig. 15.5.1.1 
Tandprofiel van een in één 
richting zagende zaag 

   
  

 

Fig.15.5.1.2 
Tandprofielen van in twee 
richtingen zagende zagen. De 
tanden zijn om en om gezet. 
 

Wenumse Molen – Wenum 
   
  15.5.1 Zagen strijken, zetten en scherpen 
   
 
 

vijlbank 
vijlbok 

 

 Een goed gezette en scherpe zaag is een voorwaarde om goed te kunnen zagen. 
Dit zetten en scherpen moet ongeveer na elke 30 meter zagen gedaan worden. 
Voor het strijken, zetten en scherpen van een zaag wordt deze in de vijlbank 
(ook: vijlbok) geklemd. 
In Wenum worden al deze bewerkingen handmatig uitgevoerd. In Singraven 
wordt wel handmatig gezet maar machinaal geslepen. 

   
  15.5.1.a Strijken 
   
  Eerst worden de tanden licht gestreken. Dit wordt gedaan om de tandpunten op 
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strijklijn 
 
 
 
 

gelijke hoogte (de strijklijn) te brengen. Dat is van belang om alle tanden 
evenveel werk te laten verrichten. 
Voor het strijken wordt een strijkblokje gebruikt waarin een oude molenzaagvijl 
is geklemd die over de tanden van het zaagblad wordt gehaald.  
Bij het strijken ontstaat op elke tand een klein plat vlakje dat niet overal even 
groot is. Dat wijst erop dat de tandpunten niet op één lijn lagen. 
Op Singraven worden de tanden niet gestreken. Dit omdat alle tanden bij het 
slijpen worden meegenomen. 

   
  15.5.1.b Zetten 
   
 
 
 

zetijzer 
 

 Het zetten van de zaag bestaat uit het om en om naar links en rechts buigen van 
de tanden.  
Voor het zetten wordt gebruik gemaakt van een tang waarmee de tand grofweg 
wordt gezet waarna met een zetijzer nauwkeuriger wordt gebogen. Dit ijzer 
wordt net achter de tandpunt geplaatst en vervolgens wordt deze voorzichtig 
omgebogen. De grootte van de zetting wordt per tand met behulp van een 
meetklokje vastgesteld. Hoe minder er wordt gebogen hoe beter. Een te vaak 
verbogen tand breekt op den duur af. 

  

 

Fig. 15.5.1.3 
De zaag in de vijlbank terwijl met 
het zetijzer een tand wordt 
gebogen. In de linkerhand het 
metertje om de hoek te meten. 

   
zetting 

 
 Afhankelijk van de te zagen houtsoort is de zetting groter of kleiner. Voor 

loofhout zoals eiken en kastanje wordt 0,4 mm naar rechts en links 
aangehouden. Voor naaldhout 0,7 mm en voor het taaie iepen zelfs 1 mm. 
Vanwege de gewenste optimale zetting worden op Singraven verschillende 
zagen gebruikt voor loof- en naaldhout. 
Op de Wenumse Molen worden de tanden gezet op 0,5 mm voor alle 
houtsoorten. 
Bij een te kleine zetting zullen de zagen warm worden en bestaat de kans dat de 
zagen vastlopen in het hout. Een te grove zetting heeft, naast onnodig verlies 
aan hout door een brede zaagsnede, een wasbordeffect tot gevolg op de 
oppervlakte van de gezaagde delen. 
 
Op sommige zaagmolens wordt ook wel een andere zetting toegepast zoals twee 
tanden naar links, twee rechtop en twee naar rechts enz. Of één tand naar links, 
één rechtop en één naar rechts enz. 
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  15.5 DE ZAAG 
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Fig. 15.5.1.1 
Tandprofiel van een in één 
richting zagende zaag 

   
  

 

Fig.15.5.1.2 
Tandprofielen van in twee 
richtingen zagende zagen. De 
tanden zijn om en om gezet. 
 

Wenumse Molen – Wenum 
   
  15.5.1 Zagen strijken, zetten en scherpen 
   
 
 

vijlbank 
vijlbok 
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  15.5.1.a Strijken 
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  Als reden hiervoor wordt genoemd dat de rechtopstaande tanden een betere 

afvoer van het zaagsel geven als de verticale beweging van het zaagraam kleiner 
is dan de diameter van de stam. Zo is de verticale beweging van het zaagraam op 
Singraven 40 cm. terwijl er stammen tot ca. 60 cm diameter worden gezaagd. De 
tanden in het midden van de stam komen dus niet buiten de stam. Dit geeft op 
Singraven geen probleem met de afvoer van het zaagsel ondanks het ontbreken 
van de rechtopstaande tanden.  

   
 
 
 
 
 
 
 

rechtslijp 
 
 
 
 
 
 

borst 

 15.5.1.c Scherpen 
 
Na het zetten worden de tanden geslepen om ze van een scherpe punt te 
voorzien. Die tandpunten werken namelijk als kleine beiteltjes. 
Het zaagblad wordt nu laag in de vijlbank geplaatst zodat de onderkant van de 
tand ongeveer een centimeter boven de vijlbank zit. Eerst worden de tanden die 
van de vijlrichting af gezet zijn gevijld. Het vijlen gebeurt zoveel mogelijk haaks 
op het zaagblad (rechtslijp). 
Zuiver rechtslijp is echter onmogelijk zonder dat het zaagblad gaat trillen en 
‘schreeuwen’. Tevens wordt daarbij het zaagoppervlak niet mooi glad en raakt 
de vijl snel bot. 
Daarom worden vooral de tandruggen iets schuin gevijld. Verder is van belang 
dat vijlen alleen van je áf gebeurt, nooit vijlen bij het terugtrekken van de vijl 
(‘achteruit vijlen’)!  
  
Vijlen van de borst (de voorzijde van de tand) 
 
We vijlen eerst de tandborst. Deze wordt arm gevijld m.a.w. voornamelijk de 
tandpunt. Met de ronde zijkant van de vijl wordt de juiste vorm en diepte in de 
tandholte gebracht. Voorkomen moet worden dat de tand daarbij van steek 
raakt.  
 

  

 

Fig. 15.5.1.4 
Een slijpmachine 

   
 
 

tandrug 

 Vijlen van de tandrug (de achterzijde van de tand) 
 
Na het vijlen van de borst wordt de tandrug gevijld. Hierbij wordt de tandpunt 
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gevormd. 
Het vijlen van de rug gaat over de gehele lengte dus van de tandgrond tot de 
punt. De punt mag daarbij echter niet onder de strijklijn komen. 
Als zo de ene helft van de tanden is gescherpt wordt de zaag gedraaid in de 
vijlbank en worden de overige tanden gescherpt. 
Nadat alle tanden op deze wijze gescherpt zijn is de zaag gebruiksgereed. 

   
  Op Singraven worden zagen wel handmatig gezet maar machinaal geslepen. 

Volgens de instructie bij de slijpmachine moeten de tanden onder een hoek van: 
- 8˚ tot 12˚ worden geslepen voor loofhout, 
- 14˚ tot 16˚ worden geslepen voor naaldhout. 
Op Singraven worden de tanden van alle zagen onder een hoek van 12˚ 
machinaal geslepen. 

   
  15.5.1.d Bandzaag zetten en slijpen 
   
  Een bandzaag kan door zijn vorm niet in een zaagbank worden geplaatst.  

De zaag ligt daarom op een constructie van een aantal steunen met wieltjes. De 
tanden worden links- en rechtsom gezet. en machinaal gevijld. 

   
  

 

Fig. 15.5.1.5 
De bandzaag van de Nordbecks 
Mühle bij de elektrische 
slijpmachine.  
De zaag wordt steeds één tand 
verder doorgedraaid 
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  15.6 VEILIGHEID 
   
   
  - Bij de zaagmolen is vooral het naar binnen slepen c.q. het naar binnen 

takelen van stammen niet van gevaar ontbloot. 
Mochten er kabels losschieten of breken dan kan dat bij onoplettendheid 
ongelukken veroorzaken. Het sleep- en hijsmateriaal (takels, hijsbanden, 
touwen e.d.) moet dan ook voor honderd procent betrouwbaar zijn. Tijdens 
het slepen moet iemand bij de bediening van de winderij klaar staan om in 
te grijpen en moeten bezoekers op afstand worden gehouden. Dat geldt niet 
alleen in de molen maar ook voor kijkers buiten. 

- Het werken met kantelhaken brengt risico van beknellen met zich mee. 
- De wurgstangen van de wurgkettingen moeten zo gespannen staan dat ze, 

als ze losraken, in de richting van de slede wegschieten.  
- Het zaagraam moet, als het in beweging is, afgeschermd zijn en men moet 

zoveel mogelijk achter de zagen werken. 
- Tijdens het zagen staat steeds iemand bij de ketting om de teruglooppal uit 

het werk te trekken waardoor het zagen direct stopt. 
- De as, het waterwiel en varkenswiel, de riemschijven en de drijfriemen 

evenals de krukwielen dienen zo afgeschermd te zijn dat het publiek er niet 
bij kan komen of kan aanraken. 

- Bij het werken tussen de wielen en riemschijven moeten altijd de collega-
molenaars gewaarschuwd worden en de molen uiteraard stil staan. 

 
De sleephelling moet minimaal met een ketting en een bord ‘niet beklimmen’ 
worden afgesloten voor het publiek. Zeker bij nat weer kan die erg glad zijn. 
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AANTEKENINGEN 
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  16.1 INLEIDING 
   
   
  Het eerste behoorlijk beschrijfbare materiaal was papyrus, gemaakt van de 

papyrusplant waarop de oude Egyptenaren sinds ca. 3000 v.Chr. al schreven. 
Rond 700 v. Chr. kwam perkament, gemaakt van dierenhuid, uit Pergamon in 
West-Turkije. Perkament verdrong papyrus.  
Omstreeks 200 v. Chr. vond men in China het papier uit zoals wij het kennen. 
Vanuit de Arabische wereld bereikte het Europa via Spanje (toen ook nog 
Arabisch) waar rond 1100 de eerste papiermolen ontstond. 
Bijna 500 jaar later, in 1586, wordt door Antwerpenaar Johannes van Aalst 
met behulp van gevluchte protestantse papiermakers de eerste Hollandse 
papiermolen (een getijdemolen) in Zwijndrecht gesticht en komt ook al snel 
de eerste windpapiermolen in Alkmaar. 
Voorheen kon men op de markten in de grote Brabantse en Vlaamse steden 
het Franse (Troyes) en Italiaanse (Lombardije) papier kopen. Dat was tot de Val 
van Antwerpen in 1585 toen de Spanjaarden deze, op dat moment 
protestantse stad, veroverden. 
Omdat de getijdemolen voor de papierfabricage niet ideaal was – de hamers 
konden hier niet 12 uur achter elkaar werken – werd bij Tiel in de Waal een 
schipmolen tot papiermolen ingericht. Omdat dit met aan- en afvoer ook niet 
optimaal was kreeg Van Aelst in 1591 vergunning de eerste Veluwse 
papiermolen te bouwen te Arnhem op de Sint Jans- of Sonsbeek. Hij werd wel 
verplicht om zowel ’wit, wit-grauw, grauw, blauw en bordpapier te slaen’.  

   
  In het westen bouwde men windgedreven papiermolens. Dit waren 

stellingmolens met lange schuren omdat er veel droogruimte nodig was. De 
enige nog werkende windgedreven papiermolen is de Schoolmeester in 
Westzaan. 

  In het zuiden en oosten van ons land bouwde men watergedreven 
papiermolens. Vooral op de Veluwe, ongeveer 170 stuks. Daar beschikte men 
ruimschoots over schoon helder water dat bij fabricage van wit papier nodig 
is. De overgebleven werkende watergedreven papiermolens zijn ‘De 
Middelste Molen’ in Loenen en de voormalige ‘Achterste Molen’ van Loenen, 
die thans in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem staat. 
 

  

 
   
Fig. 16.1.1 
Deze gevelsteen, voorstellende het interieur van een papiermolen is afkomstig uit het in 1649 voor de Amsterdamse 
papierhandelaar Pieter Haack gebouwde pand Damrak 98. Dit pand is in 1908gesloopt. 
De steen is thans aangebracht in het pand Herengracht 105/hoek Leliegracht. 
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  16.2 DE INRICHTING VAN EEN WATERGEDREVEN PAPIERMOLEN 
   
   
  Voor de productie van papier dient de grondstof verschillende bewerkingen te 

ondergaan. Hiervoor zijn meerdere voorzieningen en ruimten nodig. 
We onderscheiden: 
- de stuwvijver of wijer 

- - de molen met werktuigen 
- de hangzolder 
In de volgende paragrafen zullen deze verder worden besproken. 

   
  

 

Fig. 16.2.1 
De Veluwse papiermolen met 
bovenslagrad 
(Collectie Nederlands 
Openluchtmuseum’ 

  16.3 HET PRODUCTIEPROCES IN HET KORT 
   
   
  1. Lompen en vodden sorteren op kleur en soort. 

2. De lompen met de klingen in stukjes scheuren, knopen etc. verwijderen. 
  3. Wassen en half tot vezels slaan (halfstof) in de hamerbakken. 

4. De halfstof in de zink- of stofkisten laten bezinken waarbij ook broei 
optreedt. 

5. Het verder fijnmalen tot heelstof in de maalbak of hollander. 
6. De gemalen heelstof uit de maalbak laten aflopen naar de stofkuip. 
7. De stof in de schepkuip overbrengen. 
8. Papier scheppen met de schepvorm en koetsen tot een post van 125 stuks. 
9. Post onder de natpers brengen. 
10. Het papier ophangen op de hangzolder. 
11. Papier vlakpersen in de droogpers. 
12. Sorteren naar dikte en eventueel nogmaals persen. 
13. Schrijfpapier naar de lijmketel. 
14. Verlijmd papier nogmaals persen en drogen op de hangzolder. 
15. Inpakken. 
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  16.4 DE STUWVIJVER OF WIJER 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

goot, kanjel 
 

 Er zijn verschillende soorten papier die met molens gemaakt kunnen worden. 
In het begin werd met de Veluwse papiermolens wit schrijf- en drukpapier, 
grauw pakpapier en het blauwe suikerbakkerspapier gemaakt. Druk- en 
pakpapier werd van katoen gemaakt, schrijfpapier vooral van linnen dat fijner 
van structuur is.  
Toen in de 17e eeuw de Zaanse molens zich meer gingen toeleggen op het 
fijne witte schrijfpapier en het blauwe pakpapier gingen de Veluwse 
papiermakers vooral wit drukpapier, het minder fijne schrijfpapier en het 
gewone pakpapier maken. 
Het Veluwse boekdrukkerspapier was in de 18e eeuw wereldvermaard om de 
hardheid, duurzaamheid, vastheid en kleurechtheid en overtrof toen zelfs het 
Franse papier in kwaliteit! 
Dat was vooral te danken aan het feit dat het zo wit was. Dat heeft met het 
water te maken. Het beekwater drijft niet alleen de molen aan maar wordt 
ook via leidingen vanuit de goot (kanjel) naar binnen geleid om de 
hamerbakken, hollander en schepkuip te vullen. 
Hoe helderder dit water, hoe witter het papier. 

  

 

Fig. 16.4.1 
De wijer van de Veluwse 
papiermolen. 

stuwvijver, vergaarvijver 
wijer, molenvijver 

 
 
 
 
 
 
 

sprengkop 
 
 

sprengbeken 

 Helder water is dus van belang en daarvoor is de stuwvijver (vergaarvijver, 
wijer, molenvijver) ook bedoeld. Het bevat de voorraad water voor 
aandrijving maar onderbreekt ook de stroomsnelheid ervan waardoor vuil en 
ongerechtigheden gaan bezinken, zodat het water zo helder mogelijk wordt.  
Het heldere water van de Veluwse beken is te danken aan het zandpakket 
dat in de ijstijd op de stuwwallen van de toen gevormde Veluwe is afgezet. 
Dit zand vormt een filter voor regenwater. Dit regenwater kan niet bezinken 
tot het grondwater vanwege de leemlaag onder dit zandpakket. Aan de 
plantengroei kan men zien dat de grond op de Veluwse heuvels plaatselijk 
vochtig is. Wanneer men hier naar toe graaft ontstaat een sprengkop van 
waaruit water opwelt. 
Dit water kan men via gegraven beekstelsels, de sprengbeken, naar molens 
laten lopen. Er zijn ruim 1.000 sprengbeken geweest op de Veluwe. 
Vanwege de kleur die op het papier afgezet wordt kan ijzerhoudend water 
niet gebruikt worden 
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  16.2 DE INRICHTING VAN EEN WATERGEDREVEN PAPIERMOLEN 
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 De ijzerhoudende sprengbeken werden dan ook uitdrukkelijk gescheiden 
gehouden van die met helder water (zelfs viaductjes bij met elkaar 
kruisende beken kwamen voor). 
Om 1 kilo papier te maken was 150 tot 175 liter water nodig. 
Om het water ook in de molen nooit met ijzer in aanraking te laten komen 
waren alle leidingen van lood of koper. Dat gold vooral voor de witpapiermolens 
om roestvlekken in het papier te voorkomen. Voor pakpapiermolens was dit 
minder belangrijk; pakpapier mag grauw zijn. 
 

   

Fig. 16.4.2 
Het bovenslagrad van de 
Middelste Molen te Loenen met 
stroomafwaarts het schot – 
midden in de beek – om het 
schone water (links) te scheiden 
van het vervuilde water (rechts) 
voor de lager gelegen molen. 

  Bij de papierproductie werden ook wel kleurstoffen gebruikt waarvan de 
afvalstoffen op de beek werden geloosd. Om te voorkomen dat een lager 
gelegen molen last kreeg van gekleurd water bij de papierproductie werd in 
de gehele lengte van de beek een schot geplaatst. (fig. 16.4.2) 
Dit houdt het schone water van de beek en het afvalwater gescheiden. Zo 
kon de lager gelegen molen ook nog beschikken over schoon water.  
Het vervuilde water liep daar over het rad en het schone water werd naar 
binnen geleid. 
 

bodemluik, bodemklep 
borst 

 
 
 

dorpel 
 

 In de goot zit vlak voor het bodemluik (bodemklep) - dat het water op het 
rad doet stromen - een gat dat met een houten stop, de borst, kan worden 
afgesloten. Haalt men de borst eruit dan stroomt het water via het 
buizenstelsel de molen in om zo de hamerbakken, maalbak of hollander en 
de schepkuip te vullen. Tussen het luik en het gat is een uitneembare 
houten dorpel geplaatst om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende water 
in de goot blijft staan voor dit vullen. 
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  16.5 DE MOLEN 
   
   
  16.5.1 Het verzorgen van de grondstof 
   

zeef 
klingen 

 

 In de molen staat de zeef, een houten bak met een metalen rooster als bodem 
waarin twee messen, de klingen staan. Hier werkten twee vrouwen of kinderen 
die de binnengekomen vodden of lompen bewerkten nadat die waren 
gesorteerd op soort en kleur.  
 

   

Fig. 16.5.1.1 
De zeef met klingen 
   

 
klingen, scheurmessen 

 
 
 
 
 

hakblokken, lompenbakken 
hamerbakken 

 Witpapiermolens verwerkten uitsluitend witte vodden. Op het rooster werd ook 
vuil en stof uit de vodden geslagen. De klingen (ook wel: scheurmessen) 
gebruikte men om knopen, haakjes, gespen enz. te verwijderen en om de 
lompen in smalle repen of stukjes te scheuren. 
Dit was smerig, stoffig werk; de lompen waren niet schoon en zaten vol met 
luizen, vlooien, schimmels en schurft. 
De grovere vezels van hennep en de gescheurde linnen en katoenen lompen 
werden op de hakblokken in de lompenbakken in kleine snippers gehakt. Deze 
snippers en die van de zeef werden naar de hamerbakken gebracht om hieruit 
de vezels te krijgen. 

 
 
 

hamers, nokken, fuizels 
wateras 
heelstof 

 
halfstof 

zink- of stofkist 

 De hamerbakken zijn in een eikenhouten stam uitgehakt waarbij de bakken 
onderin naar binnen taps toelopen. Op de bodem ligt een dikke metalen plaat. 
De meeste hamerbakken zijn uitgerust met vijf of zes zware eikenhouten 
hamers. Deze hamers worden opgelicht door de nokken, de fuizels, op de 
wateras. Aan de onderzijde van de hamers zitten stompe metalen messen die de 
lompen in ca. twaalf uur tot heelstof konden stampen.  
Na de uitvinding van de hollander is dit teruggebracht tot zes uur stampen tot 
halfstof, waarna de hollander deze halfstof verder verwerkt tot heelstof. Dat 
gebeurt nadat de halfstof eerst in de zink- of stofkist gaat bezinken en broeien 
(waarbij de stof verbleekt).  
 
Het aantal hamerbakken wordt bepaald door het vermogen van het waterrad; 
bij groter vermogen kan men meer hamerbakken plaatsen. Het maximale 
vermogen van het waterrad is echter afhankelijk van de hoeveelheid 
beschikbaar water. 
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 Een Veluws waterrad kan gemiddeld ca. 3 PK leveren. 
 
 Het aantal hamerbakken staat ook in verband met de soort papier die men wil 
maken; twee-, drie- en vierbaksmolens maken pakpapier, vijfbaksmolens maken 
boekdrukpapier en zesbaksmolens schrijfpapier. 

 
 

 Alleen bij de pakpapiermolens mogen de bodem van de hamerbakken en de 
messen van de hamers van ijzer zijn. IJzer in het water is hier minder schadelijk. 
De hamerbakken geven een dof roffelend geluid en waren dag en nacht in 
gebruik. 

  

 

Fig. 16.5.1.2 
De hamerbakken 

   
  16.5.2 Het malen 
   

maalbak, hollander 
 
 

wrijfbak 

 Het malen gebeurt in de maalbak of hollander, uitgevonden in de Zaanstreek, 
daar in 1672 vervolmaakt en geschikt gemaakt voor het maken van wit papier. 
Het was een belangrijke technische verbetering in de papierfabricage. 
Op de Veluwe wordt dit ook wel een wrijfbak genoemd. 
De meeste Veluwse papiermakers bleven echter vooral met hamerbakken werken. 
Voor hen waren de maalbakken te kostbaar en vroegen daarbij om veel meer 
energie die niet altijd door de beken geleverd kon worden. 

   
  

 

Fig. 16.5.2.1 
De maalbak geopend, de maalrol 
zichtbaar. 
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bakwieltje 

 
 
 

zadel, maalplaat 
 

kerven 
maalrol 

 De maalbak wordt door twee overbrengingen versneld aangedreven door een 
ca. 70 cm groot bakwieltje. De maalbak, gevuld met ca. 2 m3 water is een zware 
houten bak van ca. 3 x 1,5 m waarvan de binnenhoeken rond afgewerkt zijn. Een 
houten middenschot van ca. 6 cm dik waarvan de uiteinden tot aan het begin 
van de ronding reiken verdeelt de bak in tweeën. In de ene gang is een 
verhoging aangebracht, het zadel, met daarop de maalplaat, een zware metalen 
drempel waarvan de bovenzijde over de volle lengte voorzien is van 
zaagtandvormige kerven. Boven deze maalplaat draait een hardhouten rol van 
65 à 70 cm doorsnee, de maalrol.  

   
  

 

Fig. 16.5.2.2 
De maalbak gesloten, de kap met 
de knopenvangers is geplaatst. 
Op de achtergrond de kraan 
waarmee in het verleden de 
hollander met beekwater werd 
gevuld. 
Rechts de stofkuip. 

schenen 
kerven 
wrijver 

 In de rol zijn metalen schenen gestoken die buiten de rol uitsteken en waarin 
per scheen twee kerven zijn gehakt. 
Het vlakke deel, 8 à 10 mm breed is de wrijver. In witpapiermolens waren de 
maalplaat en de schenen van geel koper maar in grauwpapiermolens gebruikte 
men goedkoper weekijzer. 
 

 
 

kaak 
binnen- en buitenlicht 

 
rijzing 

 
 

kap 
 

stofkuip 
 

hoos, schepkuip 
 

 Achter de maalplaat volgt het zadel de maalrol tot 5 cm onder de bovenrand 
van de maalbak en gaat daarna onder een hoek van ca. 40° omlaag. Dat laatste 
deel is de kaak. De rol draait op een ijzeren as van ca. 10 x 10 cm, gelagerd op 
de binnen- en de buitenlicht. Daarmee stelt de papiermaker de afstand tussen 
de maalrol en de maalplaat in. 
Tijdens het malen trekt de maalrol het materiaal via de rijzing over de maalplaat 
waardoor het uit elkaar scheurt. Vervolgens valt het over de kaak omlaag en 
drijft via de afgeronde binnenzijden in de maalbak weer terug naar het zadel 
enzovoort. Over de rol is een kap geplaatst tegen het spatten. 
Als de stof volledig vervezeld is laat men de massa via een schuif in de maalbak 
aflopen naar een stofkuip, een gemetselde bak van ca. 2 x 2 x 2 m waarin de 
stof opgeslagen wordt tot het in de schepkuip nodig is. 
Daaruit kan het met een hoos in de schepkuip gehoosd worden. Naarmate meer 
stof in de schepkuip gehoosd wordt zal zwaarder (dikker) papier geschept 
kunnen worden. 

   
  16.5.3 Het papierscheppen 
   

schepper, koetser 
schepvorm, rand 

deksel 

 Aan de schepkuip werken twee man, de schepper en de koetser. 
Zij beschikken samen over twee schepvormen en één losse eikenhouten rand 
of deksel. 
Een schepvorm bestaat uit een houten rand met daartussen een aantal smalle 
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Fig. 16.5.2.2 
De maalbak gesloten, de kap met 
de knopenvangers is geplaatst. 
Op de achtergrond de kraan 
waarmee in het verleden de 
hollander met beekwater werd 
gevuld. 
Rechts de stofkuip. 

schenen 
kerven 
wrijver 
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binnen- en buitenlicht 
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stofkuip 
 

hoos, schepkuip 
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  16.5.3 Het papierscheppen 
   

schepper, koetser 
schepvorm, rand 

deksel 

 Aan de schepkuip werken twee man, de schepper en de koetser. 
Zij beschikken samen over twee schepvormen en één losse eikenhouten rand 
of deksel. 
Een schepvorm bestaat uit een houten rand met daartussen een aantal smalle 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 16 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 10 

 

 

 

stevens 
 
 

 latjes, de stevens waarover een zeer fijn raster van dun koperdraad is 
gespannen. Dit geeft ‘vergé’ papier. Wanneer in plaats van koperdraad een 
zeef van kopergaas is gebruikt heet het hiermee geschepte papier ‘velijn’. 

  

 

Fig. 16.5.3.1 
De schepkuip met middenop de 
schietplank waarop van voor 
naar achteren gezien: koetsbred 
met vilten en gekoetst papier, de 
schepvorm en het deksel. 

 
merk 

 Op de schepvorm is het mogelijk een merk aan te brengen door van een dunne 
draad een figuur of naam te maken. Deze figuur, het merk, wordt op de zeef 
genaaid en geeft in het papier een watermerk. Veel papiermolens hadden een 
eigen merk waardoor men kon zien wie het papier gemaakt heeft. 

   
   

Fig. 16.5.3.2 
Voorbeeld van een vergé 
schepvorm met watermerk. 
 

(Collectie Nederlands 
Openluchtmuseum) 

schepper 
 
 
 
 

schietplank 

 De schepper dompelt een schepvorm met deksel verticaal in de kuip, draait 
deze onderin horizontaal en schept zo de stof. Uit het water genomen verdeelt 
de schepper door schudden van de schepvorm de vezelstof gelijkmatig over 
het gehele oppervlak, waarbij de vezels tot een blad vervilten en het water 
grotendeels wegloopt. Hierna schuift de schepper de schepvorm over de 
schietplank naar de koetser. 
Het losse deksel neemt hij af en gebruikt hij om met de tweede schepvorm 
een volgend vel te scheppen. 
Het water en de stof in de schepkuip worden verwarmd tot zo`n 30 graden. 
Het warme water loopt sneller door de zeef en verhoogt zo de productie. 
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Fig. 16.5.3.3 
De papierschepper van het Ned. 
Openluchtmuseum heeft zojuist 
een vel geschept. 
(foto’s: Willie Bosch ©) 

   
  

 

Fig. 16.5.3.4 
Het geschepte vel wordt 
gekoetst. Met zijn linkerhand 
drukt de koetser de rand van de 
schepvorm op het vilt en met zijn 
rechter hand duwt hij de 
schepvorm met het vel op het 
vilt. Zodra het gehele vel op het 
vilt ligt trekt de koetser met zijn 
rechterhand de schepvorm 
omhoog waarbij het vel op het 
vilt achterblijft. De schepvorm 
maakt bij het koetsen een 
kantelende beweging 

   
koetser, koetsstoel 

koetsbred, koetsbord, vilten 
 
 
 
 
 

post 
 

 De koetser staat naast de koetsstoel, een vlonder tussen de schepkuip en 
de natpers. Op deze koetsstoel ligt een koetsbred (koetsbord) waarop de 
vilten worden gespreid.  
De koetser keert de schepvorm in een vloeiende beweging om op het door 
hem klaargelegde vilt zodat het vel hierop blijft liggen. De lege schepvorm 
gaat terug naar de schepper en de koetser dekt het vel af met een vilt. De 
twee schepvormen rouleren totdat men een volle stapel van steeds 125 
vellen papier heeft geproduceerd; dit wordt een post genoemd. 
De post wordt afgedekt met een vilt en bovenop komt nog een koetsbred om 
de druk van het onderkalf van de pers over te brengen op het gehele vilt- en 
papieroppervlak.  
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  16.5.4 Het papierpersen 
   
 

natpers 
 

 De post van 125 vellen nat papier en vilten, opgestapeld op een koetsbred en 
afgedekt met een tweede bred wordt over de koetsstoel tot onder de natpers 
getrokken. Deze bestaat uit een zware houten installatie en een ca. 10 cm. 
dikke spindel waarmee onder zeer grote druk het water uit de post wordt 
geperst. 

 
  

 

Fig. 16.5.4.1 
De natpers 
 

1. bovenkalf 
2. spindel of vijzel 
3. schijfloop met vier stutten 
4. lager 
5. onderkalf 
6. te persen papier 
7. stijl 
8. persboom 
9. pal voor schijfloop 

 

 

 
 

  

Fig. 16.5.4.2 
De natpers. 
Rechts de leggerstoel waarop de 
legger het geperste papier 
plaatst. 
 

Ned. Openluchtmuseum – 
Arnhem 

persboom 
 

 Het aandraaien van de pers geschiedt eerst door de persboom in het schijfloop 
te steken en deze met de hand aan te trekken. Vervolgens wordt aan de 
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haspel 
legger 

hangzolder 

 persboom de reep van de haspel vastgebonden waarna met de haspel wordt 
nagetrokken. Na de natpers scheidt de legger de vellen papier en de vilten en 
wordt het papier naar de hangzolder gebracht. 

  

 

Fig. 16.5.4.3 
De pers (links) kan worden 
aangetrokken; de persboom zit 
in het schijfloop en is met de 
reep verbonden aan het haspel 
(rechts). 
Door de spaken van het haspel 
rond te trekken wordt de pers 
aangetrokken. 
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  16.6 DE HANGZOLDER 
   
   

hangzolder 
 

basten 
strikken 
hanger 

 

 Veluwse papiermolens kenmerken zich door de hangzolders, van buiten 
zichtbaar aan de luiken in de zijwanden.  
De droogschuur is ingericht met losse balkjes, de basten, die tussen de binten 
van de zolder hangen waartussen de strikken van vijgentouw zijn gespannen. 
Het papier wordt door de hanger vel voor vel over de touwen gehangen om te 
drogen.  
In de zijwanden zijn rondom over de volle lengte luiken aangebracht. 
Afhankelijk van de weersgesteldheid opende men aan de luwe zijde een aantal 
hiervan. De droogtijd bedraagt bij droog weer minimaal 24 uur. 
 

  

 

Fig. 16.6.1 
Vellen papier hangen aan de 
drooglijnen op de hangzolder te 
drogen. 

 
 

vlakpers 

 Door de spanning die bij het scheppen in het papier komt trekt dit tijdens het 
drogen krom. Tevens is het papier nog erg ruw. Om vlak papier te verkrijgen 
wordt het in de vlakpers geperst. De vlakpers werkt hetzelfde als de natpers.  
Na een keer gekeerd te zijn volgt een tweede persronde waarna het papier uit 
de pers gehaald wordt. 

verlezen 
 
 

lijmketel 
 
 

 Voordat het papier in de vlakpers gaat worden de vellen verlezen ter controle 
op vuil, gaatjes, vouwen en scheuren. 
Wit papier moet beschrijfbaar worden. Daartoe lijmde men het in de 
lijmketel met een warm mengsel van water, dierlijke lijm en aluin. 
Na deze lijmfase gaat het papier weer naar de hangzolder en wordt nogmaals 
geperst. 

   
 

folio 
plano, boek 

riem 

 Op de paktafel werd het papier vel voor vel geteld en op kwaliteit 
gecontroleerd. Daarna sloeg men ze eventueel dubbel (folio) of hield men ze 
ongevouwen (plano) en voegde men 24 vel samen tot een boek. Twintig 
boeken verpakte men samen tot één riem (480 vel). Hierbij was het bovenste 
boek ‘retrieë’; hierin zaten vellen met vlekken of plooien. Het onderste boek 
was ‘kas’, waarin een scheur zat of waar een hoek af was. De overige 18 
boeken waren gaaf. Dit was een vast gebruik aangezien veel vellen bij de 
werkzaamheden beschadigd of vervuild raakten. 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 16 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 15 

 

 
  

riemkap  De riem werd verpakt in een riemkap waarop een afbeelding werd gedrukt 
met daarop vermeld welke soort papier er in zat en de naam van de 
fabrikeur. Dit was iemand die grondstoffen verkocht en deze weer opkocht 
nadat daaraan een of meer bewerkingen waren uitgevoerd, in dit geval door 
de papiermolen. 

   
   

Fig. 16.6.2 
Afbeelding met de naam van de 
fabrikeur en de kwaliteit van het 
papier. 
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Fig. 16.6.3 
Plattegrond van de Veluwse papiermolen (Collectie Nederlands Openluchtmuseum ©) 
 

1. de zeef 
2. de lompenbakken met 

hakblokken 
3. de hamerbakken 
4. de zink- of stofkisten 

5. de hollander/maalbak 
6. de stofkuip 
7. de schepkuip 
8. de koetsstoel 
9. de natpers 

10. het haspel 
11. de droogpers 
12. de lijmketel 
13. de paktafel 

a. de goot 
b. de wateras met links onder de 
goot het bovenslagrad 
c. kamraderen voor de 
hollander/maalbak 
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  16.7 DE PAPIERMOLEN 1850 - 1900 
   
   
  Bovenstaande beschrijving betreft de Veluwse papiermolens zoals die gewerkt 

hebben tussen grofweg 1590 en 1850. Enkele molens zijn hierna nog gaan 
moderniseren –nog wel met behoud van waterkracht – al kwam stoom als 
hulpkracht ook aan bod of juist stoom als hoofdkracht en het water als 
hulpkracht. 
De Middelste Molen bij het Veluwse Loenen ligt enkele honderden meters 
stroomopwaarts van de plaats waar de Achterste Molen (nu in het 
Openluchtmuseum) heeft gestaan. Door een brand in de 2e helft van de 19e eeuw 
heeft men daar bij de herbouw ook modernere middelen toegepast. 
Ondertussen begon men omstreeks 1875 op grote schaal hout als grondstof voor 
papierproductie toe te passen en molens zijn niet erg geschikt om het hout 
hiertoe te verwerken. Enkele papiermolens zijn daarna tot wasserijen 
omgebouwd, de meeste zijn tot fabriek omgebouwd. Wat rest is nog de beek 
want schoon water blijft nodig! 

   
  

 

Fig. 16.7.1 
De Middelste Molen te Loenen 
 

De watergoot met haal. 
   

 
trommel 

kollergang 

 Om de lompen tot vezels te verwerken worden deze in de modernere molens 
eerst in een trommel gekookt zodat ze zacht worden en daarna gaan ze onder de 
kollergang. 

kantstenen 
 
 
 
 

langzeef 
 

 Onder de kantstenen van de kollergang worden de zachte vodden tot vezels 
gewalst. Vervolgens gaan de vezels ook hier in de maalbak of hollander, nadat 
eerst in een knopentrommel de eventueel nog aanwezige knopen en grove 
stukjes zijn uitgezeefd. De vodden zijn tot heelstof verwerkt als ze uit de 
maalbak komen. Deze heelstof komt via een kettingpomp op de papiermachine 
terecht, een soort lopende band van zeefdoek (van kopergaas), de langzeef waar 
de stof over uitvloeit en het water uitlekt. 
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Fig. 16.7.1 
De Middelste Molen te Loenen 
 

De watergoot met haal. 
   

 
trommel 

kollergang 

 Om de lompen tot vezels te verwerken worden deze in de modernere molens 
eerst in een trommel gekookt zodat ze zacht worden en daarna gaan ze onder de 
kollergang. 

kantstenen 
 
 
 
 

langzeef 
 

 Onder de kantstenen van de kollergang worden de zachte vodden tot vezels 
gewalst. Vervolgens gaan de vezels ook hier in de maalbak of hollander, nadat 
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Fig. 16.7.2 
De trommel 

  

 
Fig. 16.7.3 
De kollergang  

   
pulp 

 
 Als het water is uitgelekt schuift de pulp door naar een vilten rol. Deze rol zorgt 

ervoor dat de pulp op een laag vilt komt. De dikte van het papier is te regelen 
door een schuif af te stellen die de porties pulp doorlaat. 
Door middel van twee rollen met een holte wordt door hefbomen een mes 
bediend dat het deels gedroogde papier op maat snijdt. 
Vervolgens kan het papier in een droogmachine gedroogd worden. 
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Fig. 16.7.4 
De papiermachine 

   
  In de beide Veluwse papiermolens wordt weer papier gefabriceerd.  

In het Nederlands Openluchtmuseum sinds 1933 toen daar door toedoen van de 
Nederlandse Vereniging van Papierfabrikanten de ‘Achterste Molen’ van Loenen 
werd opgebouwd en gecompleteerd om zo het ambacht van papierschepper in 
ere te houden. Hier wordt voornamelijk het grof wit (druk)papier geschept van 
pulpplaten die men betrekt bij de oude buurman, De Middelste Molen. Deze 
pulpplaten bestaan uit katoenvezels met houtcellulose. Lompen worden 
hiervoor niet meer gebruikt omdat deze te vaak kunststof (polyester) bevatten.  
 
Dat herstel geldt ook voor de Middelste Molen die na een periode van verval in 
1991 weer papier is gaan maken, vooral met de papiermachine maar ook 
handgeschept. Als grondstof wordt hier gebruikt: linnen, hennep, katoen (o.a. 
spijkerbroekenstof), eventueel ook aangevuld met houtcellulose. Tevens kunnen 
gedroogde fecaliën van bijvoorbeeld olifanten (die eten alleen planten) gebruikt 
worden. 
Naast gewoon papier wordt ook aquarel- en etspapier voor kunstenaars 
vervaardigd, evenals het aanvezelpapier ten behoeve van restauratie van papier 
van oude boeken, etsen, tekeningen en archieven. 
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Fig. 16.7.5 
Een oude schoolplaat over papierbereiding. 
De bewerking is weergegeven van boven rechts naar links en dan naar onder: rechts boven een kooktrommel, daarnaast 
een kollergang en de maalbak waarna de pulp of heelstof onder uitkomt bij een langzeef papiermachine. 
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  17.1 INLEIDING 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

energiebron 
watermolen 

 
 

windmolen 
 

rosmolen 
 
 
 
 
 

Poldermolen 
 
 

wiekenkruis, gevlucht 
roede 

hekwerk, windbord 
 

end 
 
 
 

 Wie niet zo nauw betrokken is bij de molens in ons land heeft vaak het idee dat 
alle molens hetzelfde zijn. Maar niets is minder waar. Kenners zeggen zelfs dat er 
geen twee molens gelijk zijn! Soms zijn de verschillen ook voor niet-deskundigen 
gemakkelijk waarneembaar maar vaak moet je echt een kenner zijn en op details 
letten om de verschillen te kunnen vaststellen. 
 
Ons land telt vele vormen en toepassingen van molens. Er kunnen diverse 
indelingen gemaakt worden, bijvoorbeeld naar de bron waaruit ze hun energie 
betrekken, naar bouwwijze, standplaats, functie, enz. 
 
Een eerste, gemakkelijk te onderscheiden indeling ontstaat als we letten op de 
energiebron: wordt een molen met behulp van een waterrad aangedreven door 
stromend water dan spreken we van watermolens (watergedreven molens). 
Daarover gaat het grootste deel van dit lesmateriaal  
Wordt de molen aangedreven door de wind met behulp van een gevlucht, dan 
spreken we van windmolens (windgedreven molens). 
Een derde groep vormen de door spierkracht aangedreven molens. Hier kun je 
denken aan handmolens of door dieren aangedreven molens, bijv. de rosmolen. 
Deze kwamen vroeger veel voor maar thans zijn er nog maar enkele. 
 
De term ‘watermolen’ kan overigens voor verwarring zorgen. Want naast de 
‘echte’ watermolens in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
spreekt men elders in ons land ook van watermolens maar dan bedoelt men 
doorgaans ‘poldermolens’. 
 
De windmolen verkrijgt dus zijn energie uit de wind. Hiertoe is de molen 
voorzien van een wiekenkruis dat de molenaar ‘het gevlucht’ noemt. Het geheel 
bestaat uit twee zware houten of metalen balken, de roeden, waaraan het 
hekwerk en de windborden zijn bevestigd. Samen vormen deze delen de vier 
wieken zoals die in de volksmond worden genoemd. In vaktaal spreekt men van 
vier enden of van het gevlucht. Het hekwerk kan ter vergroting van de windvang 
nog voorzien worden van zeildoek. Metalen roeden zijn doorgaans gelast, maar 
ook geklonken roeden komen nog voor. Ze worden vastgezet in het uiteinde van 
een grote houten of gietijzeren as, gelagerd in de kap van de molen. Via een 
eveneens op deze as aangebracht wiel worden de werktuigen aangedreven. 
 

  Het ambacht van molenaar is in 2018 door de UNESCO op de lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed geplaats. Dat schept verplichtingen! 
Om watermolenaars ook enig inzicht te geven in de wereld van windmolens is 
dit hoofdstuk opgenomen. Om dezelfde reden is in het lesmateriaal voor 
windmolenaars een hoofdstuk opgenomen over watermolens. 
 
In de huidige examenopzet worden aan examenkandidaten voor watermolenaar 
geen vragen gesteld over windmolens. Dit hoofdstuk is dus vooral informatief. 
Wie na het lezen van dit beknopte hoofdstuk meer wil weten over windmolens, 
kan alle lesstof vinden op de website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
(www.vrijwilligemolenaars.nl) 
Leden van het Gilde kunnen hierop inloggen en toegang krijgen tot de 
Basisopleiding Vrijwillig Molenaar. 
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  17.2 DE GRONDVORM 
   
   
  Geen land kent zoveel verschillende types molens als Nederland. De molens zijn 

in alle opzichten functioneel te noemen. Niets eraan is overbodig of het zouden 
de spaarzame versieringen moeten zijn. 
We kunnen deze molens op verschillende manieren in groepen indelen. 
Bij onderstaande indeling gaan we uit van de grondvorm van de constructie en 
het model. We komen dan tot de hiernavolgende indeling.  
Bij de afbeeldingen staan tussen haakjes de meest voorkomende functies van 
het type molen. Deze zijn overigens in de loop der jaren nogal eens gewijzigd. 

   
  17.2.1 Vierkante molens 
   

kast, bovenhuis  Kenmerkend voor deze molens is, dat de kast of het bovenhuis een vierkante of 
rechthoekige doorsnede heeft. We spreken van vierkante molens, maar het zijn 
eigenlijk ‘vierkantige’ (vierzijdige) molens, want de doorsneden zijn meestal 
rechthoekig. 
Tot deze groep rekenen we: 
- de standerdmolen 
- de wip of kokermolen 
- de spinnekop 
- de paltrokmolen 
- het weidemolentje 

   

 
 

Fig. 17.2.1.1  
De standerdmolen 
(korenmolen) 

Fig. 17.2.1.2 
De wip- of kokermolen 
(poldermolen, sommige als korenmolen) 
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Fig. 17.2.1.3 
De spinnekop 
(poldermolen, voornamelijk in Friesland) 

Fig. 17.2.1.4 
Het weidemolentje 
(poldermolen) 

  

 
Fig. 17.2.1.5 
De paltrokmolen 
(houtzaagmolen) 

  

  17.2.2 Achtkante molens 

 
kruien 

buitenkruier, binnenkruier 

 Dit type molen heeft een achtkante romp, doorgaans van hout. De kap is 
draaibaar (‘krui-baar’). Het kruien van de kap kan vanaf de molenwerf of stelling 
gebeuren (buitenkruier) of binnen in de kap (binnenkruier) 
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Fig. 17.2.1.5 
De paltrokmolen 
(houtzaagmolen) 

  

  17.2.2 Achtkante molens 

 
kruien 

buitenkruier, binnenkruier 

 Dit type molen heeft een achtkante romp, doorgaans van hout. De kap is 
draaibaar (‘krui-baar’). Het kruien van de kap kan vanaf de molenwerf of stelling 
gebeuren (buitenkruier) of binnen in de kap (binnenkruier) 



BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 17 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 6 

 

 

 

 
Fig. 17.2.2.1 
De buitenkruier 
(vooral polder- en korenmolen) 

Fig. 17.2.2.2 (onder) 
De mounts of monniksmolen 
(poldermolen, Friesland) 

Fig. 17.2.2.3 
De binnenkruier 
(polder of boezemmolen) 

  

 

  17.2.3 Zeskante molens 
   
  Naast de veelvoorkomende achtkante molens zijn er ook nog acht zeskante 

molens in Nederland. 
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  Papiermolen De Schoolmeester te Westzaan en zaagmolen Het Jonge 
Schaap in Zaandam zijn bekende voorbeelden. De overige zes zeskante 
molens zijn korenmolens.  

   
   

Fig. 17.2.3.1 
De zeskante molen 
(meestal korenmolen) 
   
  17.2.4 Veelkante molens 
   
  Ons land kent ook twee twaalfkante stenen poldermolens, nl. de 

Lijkermolen No.1 en No.2 in Rijpwetering (Z.H.) en een zestienkante houten 
korenmolen, De Hoop in Horn (L) 

  17.2.5 Ronde molens 
   
 

torenmolen 
 Ronde molens hebben een gemetselde stenen romp. Bij de oudste 

uitvoeringen, de torenmolens, is de romp cilindrisch. Van deze torenmolens  
 

   

Fig. 17.2.5.1 
De torenmolen 
(korenmolen) 
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korenmolen, De Hoop in Horn (L) 

  17.2.5 Ronde molens 
   
 

torenmolen 
 Ronde molens hebben een gemetselde stenen romp. Bij de oudste 

uitvoeringen, de torenmolens, is de romp cilindrisch. Van deze torenmolens  
 

   

Fig. 17.2.5.1 
De torenmolen 
(korenmolen) 
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  zijn er nog vijf bewaard gebleven in ons land. Het betreft alle korenmolens. 
Alle andere ronde stenen molens hebben een conische rompvorm. 
 

   

Fig. 17.2.5.2 
De ronde stenen molen 
(vooral polder- en korenmolen) 
   
  17.2.6 Overige types windmolens 
   

tjasker 
 
 

paaltjasker, boktjasker 

 Een bijzonder type windmolen is de tjasker. Dit is een poldermolentje, 
bedoeld om een klein perceel te bemalen. Ze komen voor in Friesland en in 
de Kop van Overijssel. 
We kennen twee uitvoeringen, de paaltjasker en de boktjasker. 

 

 

Fig. 17.2.6.1 
De paaltjasker 
(poldermolen) 

Fig. 17.2.6.2 
De boktjasker 
(poldermolen) 
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  17.3 BOUWWIJZE EN PLAATSING 
   
   
  We kunnen een indeling maken van molens naar de plaatsing en bouwwijze. 

   
  

Fig. 17.3.1 
Een grondzeiler 
 

Ze hebben een open omgeving nodig voor windvang. 

Fig. 17.3.2 
Berg- of beltmolen 
 

Een belt zorgt voor meer windvang en extra opslagruimte. 

  

Fig. 17.3.3  
Stelling of baliemolen 
 

Voor voldoende windvang in bebouwde omgevingen. 

Fig. 17.3.4 
Stellingmolen op een schuur 
 

Dit betreft altijd industriemolens. 
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  17.4 HET KRUISYSTEEM 
   
   
 

kruien 
 
 
 
 

buitenkruier 
 

binnenkruier 
 
 
 
 

bovenkruier 
 

onderkruier 
 

bovenhuis, kast 
zetelkruier 

 
 
 
 
 

zetelkruiwerk 
 
 
 
 

onderzetel, bovenzetel 
 
 
 
 

kruivloer, kruiring, neuten 
voeghoutenkruiwerk 

neutenkruiwerk 
kruiring 

 
 
 
 
 
 
 

overring 
kruirollen 

 
Engels kruiwerk 

 Weer een andere indeling is die waarbij gekeken wordt naar de wijze waarop 
het gevlucht naar de wind gekeerd kan worden, het z.g. kruien. 
 
17.4.1 De plaats van de bediening 
 
- Buiten de molen: de constructie om de molen te kruien bevindt zich buiten de 
molen. Dit type molen noemen we dan ook een buitenkruier. 
- In de molen: de constructie om de molen te kruien bevindt zich in de 
molenkap. We spreken dan van een binnenkruier. Enkele torenmolens en veel 
poldermolens in Noord-Holland zijn binnenkruiers. 
 
17.4.2 Het draaipunt: waar draait de molen bij het kruien? 
 
Molens waarvan alléén de kap draait bij het kruien noemen we bovenkruiers.  
Paltrokmolens staan op een gemetseld penant en een lage ringmuur en draaien 
in zijn geheel rond: dit noemen we onderkruiers. 
Ook zijn er molens waarvan de ondertoren of de voet vaststaat en het 
bovenhuis of de kast draait bij het kruien. Dit kun je middenkruiers noemen 
maar die term wordt weinig gebruikt. Het zijn z.g. zetelkruiers. 
 
17.4.3 De uitvoering van het kruiwerk 
 
17.4.3.a het zetelkruiwerk 
 
Bij een zetelkruiwerk schuiven twee vlakken, gevormd door zware balken, over 
elkaar. We kunnen molens met een zetelkruiwerk in twee groepen indelen. 
De eerste groep is uitgerust met één zetel. Hieronder vallen standerdmolens en 
weidemolens. De paltrokmolen kan er in zekere zin ook bij gerekend worden. 
De tweede groep zetelkruiers wordt gevormd door de wipmolens. Deze molens 
bezitten twee zetels, de onder- en bovenzetel. 
 
17.4.3.b het sleepkruiwerk 
 
Dit type kruiwerk komen we tegen op bovenkruiers. De onderkant van de kap 
schuift over een kruivloer of kruiring, al of niet voorzien van neuten. 
We onderscheiden twee uitvoeringen, het voeghoutenkruiwerk en het 
neutenkruiwerk. Bij het eerstgenoemde type ligt de kap met de voeghouten en 
de steunder van de kap direct op een houten ring, de kruiring. 
Bij het neutenkruiwerk kruit de kap over kruineuten die radiaal geplaatst zijn in 
de kruivloer. 
 
17.4.3.c het rollenkruiwerk 
 
Dit type kruiwerk treffen we bij veel molens aan zowel bij bovenkruiers als bij 
paltrokken. Bij de paltrokken is dat gecombineerd met een zetel. 
Tussen de kruivloer en de onderkant van de kap, de overring, bevindt zich een 
groot aantal houten of ijzeren kruirollen, gevat in rollenwagens.  
In het type rollen is ook onderscheid te maken; we kennen het gewone 
rollenkruiwerk en het z.g. Engels kruiwerk. 
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  17.5 HET GEVLUCHT 
   
   

gevlucht 
 
 

wiekenkruis, kruis, roeden 
askop, keerklossen 

roewiggen 
spitijzers 

 
 
 
 
 

enden, heklatten 
molenzeilen 
windborden 

steekbord 

 Het gevlucht is dat deel van de windmolen dat de wind vangt en omzet in een 
draaiende beweging. Het gevlucht heeft dus bij windmolens dezelfde functie 
als het waterrad bij watermolens. 
Het gevlucht, wiekenkruis, of kortweg kruis, bestaat uit twee roeden die 
kruislings door de askop zijn gestoken. Ze worden met keerklossen verankerd. 
Verder worden de roeden in de askop vastgeslagen met roewiggen. 
Tenslotte worden de roewiggen geborgd met spitijzers  
 
Bij het ontstaan van de eerste windmolens waren gevluchten geheel van hout. 
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw begon men de houten roeden 
geleidelijk te vervangen door metalen roeden. Deze waren aanvankelijk 
geklonken, tegenwoordig worden ze gelast. 
Elke roede heeft twee enden. In deze enden zijn de heklatten gestoken. Op de 
heklatten kunnen de molenzeilen gelegd worden. De heklatten steken aan de 
voorkant iets uit en daarop worden de windborden bevestigd. 
Het onderste windbord (steekbord) kan gemakkelijk uitgenomen worden. 

   
  

 

Fig. 17.5 
Bevestiging van de roeden in de 
askop 
 

1. buitenroede 
2. keerklos 
3. roewig 
4. spitijzer 
5. binnenroede  

   
Oud-Holland wieksysteem  De hierboven genoemde beschrijving van het gevlucht betreft het Oud-

Hollands wieksysteem. Er zijn echter ook andere uitvoeringen. 
Daarbij streeft men vooral naar vergroting van het rendement van het 
gevlucht of om vergroting van het bedieningsgemak voor de molenaar. 
Hierna volgt een aantal afbeeldingen van diverse in gebruik zijnde (verbeterde) 
wieksystemen. 
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  17.5.1 Het Oud-Hollands wieksysteem 

 
Fig. 17.5.1 
Het Oud-Hollands wieksysteem 
 

1. hekwig 
2. bordschroot 
3. steekbord 
4. bordveer 
5. kluft 

6. voorzoom 
7. scheerhout 
8. de roede 
9. korte zeilklamp 
10. lange zeilklamp 

11. zwichtlatje 
12. middenzoom 
13. achterzoom 
14. heklat of -stok 
15. bordzijde 

16. hek of hekwerkzijde 
17. dubbele wafel 
18. enkele wafel 
19. div. windbord-

vergrendelingen 
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  17.5.2 Zelfzwichting 

 

Fig. 17.5.2 
Zelfzwichting 
 

1. lange koppel- of trekstang 
2. kniehefboom 
3. spin 
4. klepje 

5. div. vergrendelingen 
6. treklat 
7. grendelhaak tegen dichtslaan 
8. gesloten klep 

9. buitenlooplat 
10. geopende klep 
11. binnenlooplat 
12. remklep 
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  17.5.3 Het Dekker-wieksysteem 
   
 

stroomlijnlichaam 
 
 

 Bij dit systeem zijn de windborden aan de voorkant van de roede vervangen 
door een stroomlijnlichaam dat geheel om de roede en een deel van het 
hekwerk is aangebracht. Als het gevlucht in beweging komt gaat dit 
stroomlijnprofiel extra trekkracht leveren. Ook de luchtweerstand van de 
roede wordt door deze aerodynamische vorm minder. 
Hek hekwerk en de zeilen zijn smaller dan bij het Oud-Hollands wieksysteem. 

   

 
Fig. 17.5.3 
Het Dekker-wieksysteem 
 

1. bolle profieldeel 
2. stroomlijnprofiel 

3. holle profieldeel 
4. hek met twee zoomlatten 

5. de diverse profielen 

BASISOPLEIDING VRIJWILLIG WATERMOLENAAR Hoofdstuk 17 

© Het Gilde van Vrijwillige Molenaars 15 

 

  17.5.4 De Van Bussel stroomlijnneus 
    
 

stroomlijnneus 
 Molenmaker Van Bussel verving de windborden aan de voorkant van de roede 

door een stroomlijnneus. Deze levert meer trekkracht dan een windbord. 
   
   

Fig. 17.5.4 
De Van Bussel stroomlijnneus 
 

1. holle voorzijde 
2. neuslijst 
3. bolle achterzijde 
4. diverse profielen 
5. stompe voorzijde 
6. profiel of schenkel 

  17.5.5 De fokwiek 
   
  Ir. Fauël verving de windborden door een gebogen klep met een spleet tussen 

deze klep en de roede. De klep werkt net zoals de fok op een zeilschip. 
   
   

Fig. 17.5.5 
De fokwiek 
 

1. fok 
2. schenkel 
3. luchtspleet 
4. remklep 
5. diverse schenkelstanden 
6. schenkel met 

dubbelstraalsprofiel 
7. schenkel met 

enkelstraalsprofiel 
8. fokkestoel 
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  17.5.6 Het Bilau-wieksysteem 
   
  Aan de voorzijde van de roede wordt een ijzeren stroomlijnplaat aangebracht, 

aan de achterzijde een verstelbare klep. Dit komt nog op twee molens voor. 
   
   

Fig. 17.5.6 
Het Bilau-wieksysteem 
 

1. klep-as 
2. spin 
3. zwichtstang 
4. klep 
5. regulateurgewichten 
6. regulateurveer 
7. tuimelaar 
8. stroomlijnneus 
9. diverse profielen 

  17.5.7 Het Van Riet-wieksysteem 
   

klep  Molenmaker Van Riet verving het hekwerk en het zeil door een klep die 
draaide om een klep-as evenwijdig aan de roede. De windborden verving hij 
door een gestroomlijnde plaat. Drie molens in Nederland zijn nog voorzien van 
dit wieksysteem. 

   
  17.5.8 Het Ten Have-wieksysteem 
   
  Ook molenmaker Ten Have verving het hekwerk en het zeil door een grote, 

enigszins holle klep, bestaande uit vier delen die bevestigd zijn op een klep-as, 
evenwijdig aan de roede. De klep ligt in een raamwerk van zoomlatten. 
Het Ten Have-wieksysteem wordt vrijwel altijd in combinatie met een Van 
Bussel stroomlijnneus aangebracht. Dit systeem is veel toegepast op 
korenmolens in het Oosten van ons land. 
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Fig. 17.5.7 
Het Van Riet-wieksysteem 
 

1. doorsnede 
2. wiek met open klep 
3. wiek met gesloten klep 
4. klephefboom 
5. kniehefboom 
6. binnenroe 
7. zwichtstang 
8. arm voor regulateurveer 
9. klep 
10. klepas 
11. stroomlijnneus 
12. kleplagersteun 

   
   
  

 

Fig. 17.5.8 
Het Ten Have-wieksysteem 
 

1. wiek met open klep 
2. kleplagersteun 
3. wiek met gesloten klep 
4. voorzoom of koppellat 
5. gesloten klep 
6. achterzoom of koppellat 
7. binnenste klepstang met 

kniehefboom 
8. scheiding tussen klepdelen 
9. buitenste klepstang met 

kniehefboom 
10. borgstang 
11. klepkoppelstang 
12. Van Bussel-stroomlijnneus 
13. doorsnede 
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  17.5.6 Het Bilau-wieksysteem 
   
  Aan de voorzijde van de roede wordt een ijzeren stroomlijnplaat aangebracht, 

aan de achterzijde een verstelbare klep. Dit komt nog op twee molens voor. 
   
   

Fig. 17.5.6 
Het Bilau-wieksysteem 
 

1. klep-as 
2. spin 
3. zwichtstang 
4. klep 
5. regulateurgewichten 
6. regulateurveer 
7. tuimelaar 
8. stroomlijnneus 
9. diverse profielen 

  17.5.7 Het Van Riet-wieksysteem 
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draaide om een klep-as evenwijdig aan de roede. De windborden verving hij 
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  17.5.9 Rem- of regelkleppen 
   
 
 

vangen 
remkleppen 

regelkleppen 
 

 Wiekverbeteringen leidden ertoe dat molens met minder wind konden malen. 
Spoedig werd echter duidelijk dat gestroomlijnde gevluchten bij flinke wind 
moeilijker of zelfs helemaal niet meer waren te vangen (stilzetten).  
Dit probleem werd opgelost door het toepassen van remkleppen of 
regelkleppen (regelborden). 
Het openen en sluiten van de kleppen kan handmatig gedaan worden 
(remklep) maar ook automatisch door de middelpuntvliedende kracht op een 
gewicht en een tegenwerkende veer (regelklep). 
Bij handmatige bediening wordt de bovenas doorboord om er een zwichtstang 
doorheen te laten lopen. 
Doorboorde assen tref je ook aan bij molens met enkele types verbeterde 
wieksystemen. 

 

 

Fig. 17.5.9 
Rem- en regelkleppen 
 

1. houten remklep in Oud-
Hollands windbord 

2. remklep in fokwiek van een 
spinnekop 

3. regelklep in een fokwiek 
4. regelklep in een Dekkerwiek 
5. remklep in Van Busselneus 

en zelfzwichting 
6. regelklepmechanisme met 

hydraulische demper 
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  17.6 DE FUNCTIE 
   
   
  Behalve alle hiervoor genoemde indelingen van molens kunnen we ook een 

indeling maken naar functie: waarvoor werd/wordt de molen gebruikt? 
 
17.6.a Poldermolens 
Een groot aantal molens in ons land is in gebruik (geweest) als poldermolen. 
Hiermee werden de polders bemalen zodat men er kon wonen en ook het land 
gebruiken voor veeteelt en akkerbouw. Het uitgemalen water werd afgevoerd 
via een boezem. 
Daarnaast werden grote aantallen molens ingezet om grote meren of 
veenplassen droog te malen. Bijvoorbeeld de droogmakerijen in Noord-Holland. 
Types molens die voor polderbemaling worden gebruikt zijn o.a. de wipmolen, 
de ronde stenen molen, achtkanten (zowel binnen- als buitenkruiers), 
spinnekoppen, tjaskers en weidemolentjes. Het maalwerktuig is een scheprad of 
een vijzel, soms een pomp. 
Een speciaal type poldermolen is de boezemmolen: deze maalt het water van 
een lagere boezem in een hogere. Voorbeeld: de molens van Kinderdijk  
Poldermolens zijn op een paar uitzonderingen na altijd grondzeilers 
 
17.6.b. Korenmolens en pelmolens 
Molens voor het malen van graan vormen een tweede grote groep. In vrijwel elk 
dorp stond vroeger wel een korenmolen om de bevolking van meel te voorzien. 
Veel voorkomende types korenmolens zijn achtkante en ronde stenen molens. 
Alle nog bestaande standerdmolens zijn ook korenmolens. Verder kennen we 
enkele wipkorenmolens  
Korenmolens die in een bebouwde omgeving staan zijn vaak uitgevoerd als 
stellingmolen of als berg-/beltmolen.  
Veel korenmolens werden naast de maalstenen ook voorzien van pelstenen 
waarmee gerst tot gort kon worden gepeld. 
 
17.6.c. Industriemolens 
Werkzaamheden die tegenwoordig worden verricht met behulp van 
verbrandings- of elektromotoren werden vroeger vaak verricht met behulp van 
molens. Er zijn duizenden industriemolens geweest in ons land. De meesten zijn 
inmiddels verdwenen. 
Denk bijv. aan het maken van buskruit (kruitmolen), het vervilten van wollen 
stoffen tot lakense stof (volmolen), het vermalen van eikenschors voor de 
leerlooierijen (eek- of runmolen) of het vermalen van krijt voor de verfindustrie 
(krijtmolen). 
Gelukkig is er nog een flink aantal industriemolens bewaard gebleven. Door 
deskundige en enthousiaste vrijwilligers worden deze nog steeds in bedrijf 
gehouden en wordt de ambachtelijke kennis overgedragen op volgende 
generaties. 
We noemen een aantal nog bestaande industriemolens: zaagmolens, 
oliemolens, pelmolens, brandersmolens, snuif- en specerijmolens, 
mosterdmolens, een papiermolen, een verfmolen en een hennepklopper. 
 
Industriemolens zijn vaak herkenbaar aan de grote schuren waarop ze gebouwd 
zijn. 
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  17.7 DE ROSMOLEN 
   
   

rosmolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trekboom 
haam 

kamwiel 
 

 Een rosmolen is in strikte zin een molen die door een ros, een paard wordt 
aangedreven. Maar ook molens met andere dieren rekenen we er toe. 
De rosmolen vindt zijn oorsprong in handgedreven molens of wrijfstenen 
waarvan de productie vanzelfsprekend erg gering is. Al in de Grieks-Romeinse 
tijd zocht men naar betere methoden en naar op andere wijze aangedreven 
maalwerktuigen. 
In de musea van bijv. Pompeï (It). en Niedermendig (Dld) vinden we prachtige 
voorbeelden van dit soort primitieve werktuigen. 
 
De rosmolen is meestal een kleine molen maar er komen ook enkele 
behoorlijk grote voor. In de molen staat een zware verticale as waaraan een 
trekboom is bevestigd met aan het eind een haam. Hiervoor kunnen één of 
twee paarden worden gespannen. Op deze as is een groot kamwiel 
aangebracht, een soort spoorwiel. Via dit wiel worden de diverse werktuigen 
aangedreven.  

   

 
Fig. 17.7.1 
Rosoliemolen te Zieuwent (thans N.O.M.) 
 

Collectie Nederlands Openluchtmuseum 
   
  Rosmolens kunnen verschillende functies hebben. We kennen ze als 

oliemolen, grutmolen, korenmolen, karnmolen, dorsmolen en ook als 
touwslagerij. In ons land is nog een aantal bewaard gebleven o.a. in het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, in Lievelde en in Zeddam. 
Bij oliemolens drijft de trekboom soms direct de kantstenen aan en drijft het 
kamwiel (‘steenwiel’) de wentelas en het vuister aan. 
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  17.7.1 De grutmolen 
   
  Een vroeger veel voorkomende rosmolen was de grutmolen. Maar ook 

watermolens werden als grutmolen gebruikt. In het bijzonder de constante 
snelheid van deze molens was belangrijk voor het productieproces en maakte 
ze hiervoor meer geschikt dan windmolens. 
 

  In de grutmolen werd boekweitzaad verwerkt tot grutten of boekweitmeel. 
Dit was in de 18e en 19e eeuw, voor de komst van de aardappel een belangrijk 
en goedkoop volksvoedsel, vooral voor het minder welvarende volksdeel. Men 
maakte er gruttenpap of pannenkoeken van. 

   
 
 

eest 
 

breekstoel 
 

breeksteen 

 Het productieproces ging als volgt: 
Na het oogsten en dorsen werd de boekweit eerst gezeefd en geschoond. 
Daarna werd het een paar uur gedroogd en verwarmd op de eest. Dat is een 
gemetselde bak met gaten in de bodem waaronder een vuur brandde. 
Vervolgens ging het zaad naar de maalstoel – die hier breekstoel genoemd 
werd. De zaden werden niet gemalen maar gebroken zodat de harde bast eraf 
ging. We spreken daarom van breekstenen i.p.v. maalstenen. 
 
Daarna werd het weer gezeefd en door de wanmolen gehaald om de doppen 
en het stof te verwijderen. De gebroken boekweit kon als grutten verkocht 
worden maar ook in een tweede maalstoel tot meel worden gemalen. 
 

  Een grutmolen kon ca. 300 kg per dag produceren maar dat bood onvoldoende 
bestaansrecht. In een dergelijke grutterij werden naast grutten en meel ook 
bonen, erwten e.d. verkocht. Later werd een dergelijke grutterij een 
kruidenierswinkel. 
Vanwege de beperkte omzet kwamen grutterijen ook vaak voor naast 
bakkerijen, bij boerderijen of korenmolens. 
Vaak was er ook een mosterdmolen aanwezig in de grutmolen. 
De komst van de aardappel en de gemechaniseerde maalderijen luidden het 
einde van de grutmolens in. 
 
De paarden werden steeds na een uur afgelost: daarvoor was een zandloper in 
de molen aanwezig. 
De grutters echter stonden de hele lange dag in de warmte en het vele stof… 
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Fig. 17.7.2 
Plattegrond en doorsnede van een grutmolen 
 
Het betreft de voormalige Grutterij van Van Dillewijn in Wormerveer. In deze molen liepen twee paarden. 
Het maalwerk is in 1922 overgebracht naar het N.O.M. 
Tekeningen: Collectie Nederlands Openluchtmuseum 
 

A,B,C schijflopen en de daardoor 
aangedreven stenen. 
A en B breekstenen 
C maalstenen 

D bonkelaar met mosterdmolen 
Z.a bovenzeef 
Z.b breekzeef 
W.a, W.b, W.c wanmolens 

Bb buil 
O oven 
E eest 
G goot 

 

N.B. De stippellijnen zijn riemaandrijvingen. 
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