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POSITIE VAN POLDERMOLENS VROEGER EN NU 
Inleiding door Wim Bos, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting, bij gelegenheid 
van de onthulling van de panelen bij de Steektermolen en gemaal ’t Steekt 07-09-2019 
 
 
De Steektermolen 
We staan aan de voet van de Steektermolen. Gebouwd op de plek waar in 1486 de Oude 
Steektermolen is gebouwd en – voor zover we weten- in 1597 vernieuwd. Dat jaartal 
wordt daarom aangehouden als het bouwjaar van deze molen.  
 
De molen is nu de grootste wipmolen in Rijnland. Een kleine of grote molen wordt in 
eerste instantie afgemeten aan de diameter van het wiekenkruis, in dit geval 26,60 
meter. Zoals veel molens in de jaren dertig van de vorige eeuw, is ook deze molen toen -
1939 - gemoderniseerd. De wieken zijn gestroomlijnd zodat de molen meer vermogen 
bij minder windkracht kon leveren en daarmee een grotere productie. Een 
levensreddende operatie voor veel molens in die periode.  
 
Een tweede grote verandering was de vervijzeling van de molen in 1962.  
Vijzels werden al veel eerder toegepast. Toen in 1675 de Lisserpoelpolder onder water 
kwam te staan vanwege een doorbraak van Spaardammerdijk bij Halfweg, had deze 
polder al twee vijzelmolens die de polder droog maalden. Het octrooi op de uitvinding 
van de vijzel dateerde van 1634.  
Dat bij poldermolens het scheprad werd vervangen door een vijzel had in deze contreien 
vooral te maken met het zakken van het veenpakket en daarmee het zakken van het 
polderpeil. Het scheprad had op den duur zoals dat heet te weinig tasting, waardoor de 
capaciteit om water uit te malen onvoldoende werd. Voorbeeld: in de Grospolder bij 
Hoogmade zakte het water tussen 1906 en 1992: 40 cm waardoor ook daar het 
scheprad bijna geen tasting meer had.  
Vijzels losten dat probleem op, zij konden veel dieper het water weg halen. Zo ook bij de 
Steektermolen. Tegelijk werd er aan de vijzel vaak  een elektromotor gekoppeld zodat 
de molen niet langer afhankelijk was van wind. Ook dat gebeurde bij de Steektermolen.   
 
Ontwikkeling van de poldermolens 
We zien de ontwikkeling van de Steektermolen ook in algemene termen terug bij meer 
poldermolens. De windbemaling wordt vanaf het begin van 1400 op grote schaal 
toegepast. Want: Nederland = waterland = molenland. 
De windmolen staat in 1600-1700 aan de basis van de eerste Nederlandse 
Industrialisatiegolf. Vooral in de Zaanstreek wordt dit duidelijk met zijn vele honderden 
molens voor allerlei toepassingen 
Na 1800 en in de eerste helft van 1900 volgt enige modernisering:  

- vijzels in poldermolens worden meer toegepast; 
- de aerodynamische stroomlijning van het wiekensysteem komt op gang na circa 

1930;  
- het minder afhankelijk maken van wind door in de molen een brandstofmotor en 

later een elektromotor aan vijzel of scheprad te koppelen.  
 

Daarna komen we in een volgende fase: het bouwen van een gemaal los van de molen. 
Dat is de fase waarin de windmolen overbodig wordt geacht. Wat overbleef werd vaak 
direct gesloopt of raakte in verval en tenslotte ook gesloopt. 
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In termen van kwantiteit: rond 1850 waren er in Nederland nog ongeveer 10.000 
molens. Niet alleen poldermolens maar ook korenmolens oliemolens, zaagmolens, etc. In 
de provincie Zuid-Holland waren er in diezelfde periode ongeveer 1.300 molens. 
Daarvan resteren er vandaag nog circa 230. 
 
Poldermolen monument én werktuig in tijden van klimaatverandering 
Ik lees op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland: (citaat) …”Het klimaat 
in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, 
hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke 
omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.”… 
(einde citaat) 
Ik zou willen aanvullen: niet alleen de stedelijke omgeving ondervindt de gevolgen van 
de klimaatverandering maar ook in de polder zijn de gevolgen zichtbaar. Iedereen 
herinnert zich wel de Veendijk in Mijdrecht na een droge zomer. 
 
Terug naar 1959. In Warmond is onrust. Er zijn plannen om de Zwanburgermolen te 
slopen. De molen staat dan al enkele jaren stil omdat de bovenas, waaraan de wieken 
vastzitten, onbetrouwbaar is. Enkele inwoners van het dorp komen samen en vinden dat 
de molen niet gesloopt mag worden. Het resultaat is dat de molen in 1960 voor een 
symbolisch bedrag van één gulden wordt overgenomen door de Rijnlandse 
Molenstichting die het jaar daarvoor is opgericht. Aan de overname verbindt het 
polderbestuur één voorwaarde. Dat is dat de jonge stichting de molen in maalvaardige 
staat moet restaureren.  
Enkele maanden na het herstel van de molen valt er zoveel regen dat op verzoek van het 
polderbestuur de molen wordt ingeschakeld om mee te helpen de polder droog te 
malen. De stichting krijgt een bijdrage van fl. 100 als bijdrage voor de gemaakte 
herstelkosten. 
 
Zie daar de oorsprong van de missie van de Rijnlandse Molenstichting om haar molens 
zoveel mogelijk maalvaardig te onderhouden. Niet alleen rijksmonument maar ook 
werktuig. 43 van onze 49 poldermolens zijn maalvaardig en hebben een functie als 
reservebemaling. 2 molens van deze 43 molens hebben nog steeds de functie van 
hoofdbemaling.  
Onze maalvaardige molens worden regelmatig ingezet. Zeker, de laatste twee jaren was 
er sprake van droogte, maar ook dan is een gemaal wel eens buiten werking. Nog in 
2017 werd zes keer een beroep gedaan op onze molens om mee te helpen wateroverlast 
weg te werken. Onze molens hebben de gezamenlijke capaciteit om 9.000 hectare 
polderland veilig te stellen, dat is ongeveer de helft van de Haarlemmermeer. 
Voor het in standhouden van deze reservebemaling ontvangen wij jaarlijks een bijdrage 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarvoor grote dank. Wij werken aan 
plannen om van de zes molens die geen functie hebben in de reservebemaling er twee of 
drie op die functie terug te geven en hebben daarbij ook de hulp van Rijnland nodig.  
 
We overschatten de functie van de reservebemaling van onze molens niet. Bij het 
uitvoeren van de primaire taak van Rijnland, neergelegd in het credo; Droge Voeten en 
Schoon Water, speelt uiteraard heel wat meer dan alleen het hebben van reserve-
bemaling voor de polders. Maar het is van belang dat Rijnland de mogelijkheid heeft van 
een back up als extreme wateroverlast optreedt of een gemaal tijdelijk buiten werking 
is. 
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Of om met uw dijkgraaf mr. F.M.A. Schokking te spreken bij het tien-jarig bestaan (in 
1969) van de Rijnlandse Molenstichting (citaat) :…”De oude polders en waterschappen 
zijn niet zó oud, dat zij geen gebruik weten te maken van de huidige techniek. Druk-op-de-
knop-gemalen zijn normaal geworden. Hoe voortreffelijk deze ook zijn…zij kunnen ons 
onverhoeds in de steek laten. Gelukkig de polder, die dan nog beschikt over een 
maalvaardige molen: hij is een extra veiligheid, een offer waard en kan een uitkomst zijn! 
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, maar het gemakkelijk prijs geven van een 
maalvaardige molen bedriegt de wijsheid.”…. (einde citaat) 
En toen, in 1969, was er nog geen debat over de gevolgen van de klimaatverandering. 
 
Draagvlak voor molens 
“Waar denk je aan bij Nederland?” Die vraag werd in een onderzoek gesteld aan 1700 
Nederlanders. Op plaats 1 en 2 kwamen ‘Nederland als thuisland’ en ‘Nederland als een 
fijn land’. Op plek 3 stond: ‘Kaas’ en op 4: ‘Vrijheid’. Dan op vijf: ‘Molens’. Op 6: ‘Water, 
scheepvaart en dijken’. Dan achtereenvolgens: ‘Tulpen, het Weer en Klompen’. 
In elk soortgelijk onderzoek scoren molens hoog. Die hoge score betekent veel 
draagvlak. Maar draagvlak is niet iets statisch. In de molenwereld zou er meer aandacht  
moeten zijn voor het vergroten draagvlak. In Rijnland beschikken wij niet over een 
iconen als Kinderdijk of de Zaanse Schans. Wij moeten het hebben van de kleine 
pareltjes in het landschap. Pareltjes uit ons verleden, maar al eeuwen van vitaal belang. 
 
De vergroting van het draagvlak heeft een directe relatie met geld. Een poldermolen kost 
jaarlijks gemiddeld€ 16.500. Van rijk, provincie en gemeenten ontvangen wij jaarlijks € 
10.000. Blijft dus een flink gat over dat we proberen aan te vullen door fondsenwerving, 
eigen donateurs en sponsoring. Maar dan nog blijft er een tekort van meer dan 20%. Dat 
gaat ten koste van het onderhoud. Niet verstandig, maar er is geen alternatief behalve 
een faillissement. Het antwoord is werken aan een groter draagvlak en meer support. 
Het is mijn overtuiging dat een groter draagvlak zich tenslotte uitdrukt in hogere 
bijdragen van overheden. 
 
Te lang hebben we onze pareltjes goed verborgen weten te houden. Hoe promoten we 
het bezoek aan onze molens, hoe proberen we het draagvlak te vergroten? Een paar 
ontwikkelingen die bestuur en molenaars hebben ingezet. 

- De laatste jaren is er bij de Rijnlandse Molenstichting en ook bij de molenaars 
meer aandacht voor onze bezoekers. Wij houden bij hoeveel bezoekers tien 
minuten of langer bij een molen zijn. Molenaars zijn actief in het rondleiden en 
vertellen het verhaal van het water. De afgelopen jaren kwamen per jaar 8.500 
mensen naar onze molens.  

- Onze molens zijn niet 24/7 voorzien van een molenaar. Wij zijn een organisatie 
van vrijwilligers. Daarom zetten we bij de molens waar relatief veel bezoekers 
komen, panelen neer van de orde die de burgemeester straks gaat onthullen. Een 
verhaaltje over de geschiedenis van de molen, een doorsnede van de molen en 
een QR code met een vertaling in het Engels en het Duits 

- Als derde poot gaat het over educatie. Bij een aantal van onze molens hebben we 
lesbrieven geschreven voor de groepen zeven en acht van het basisonderwijs. De 
leerkracht kan in enkele lessen het verhaal van het water doornemen en de rol 
van de molen daarin. Het project wordt dan afgesloten met een excursie naar de 
molen waar de molenaar een rondleiding geeft. Juist op het vlak van de educatie 
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biedt deze locatie en met een gemaal en met een molen, maximale mogelijkheden 
om het verhaal van het water te vertellen.  

- Als toekomstige vierde ontwikkeling zijn we in gesprek met rederijen om op een 
georganiseerde manier toeristen naar onze molens te brengen. Niet grootschalig, 
maar kleinschalig mooie molens bekijken in een mooi landschap en zelf een 
molen gaan bezoeken en van binnen voelen en ruiken welke rol molens in 
vroegere tijden hebben gespeeld. Waar vind je midden in de Randstad oasen van 
rust en stilte: Hier, bij onze pareltjes. 

 
Ik sluit af.  
Ik heb aangegeven dat de ontwikkeling van de poldermolen niet stil stond. Door 
toepassing van nieuwe vindingen bleef de produktiviteit van de poldermolen zich 
ontwikkelen tot dat los van de molen staande gemalen de hoofdbemaling overnamen.  
 
Vervolgens gaf ik aan dat de resterende poldermolens monument én werktuig zijn: zij 
vormen de reservebemaling voor het Hoogheemraadschap in klimaatonzekere tijden.  
 
Om tenslotte af te ronden en naar binnen te kijken. Te lang zijn wij ervan uitgegaan dat 
het met dat draagvlak voor molens wel goed zat. We zagen onszelf niet als actoren die 
permanent moeten blijven werken aan het vergroten van draagvlak en heb een aantal 
ontwikkelingen benoemd om het draagvlak moet versterken. 
 
Wij markeren vandaag het afscheid van de resterende drie poldermolens in het bezit 
van het Hoogheemraadschap. Die molens vinden bij ons hun thuis. Onze missie 
monument én werktuig: molens in zo goed mogelijke staat van onderhoud door te geven 
aan volgende generaties. Als poldermolens die er goed uit zien en als werktuig optimaal 
hun functie voor de reservebemaling kunnen uitoefenen, als dat nodig is.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


