Onze
Molens
Rijnlands trots

scan en doneer

35 33

Nieuw-Vennep

Noordwijkerhout

N207

OR

DZ

EE

Lisse

AALSMEER

NO

N208
N206

NOORDWIJK
AAN ZEE

Schiphol-Rijk

Noordwijk-Binnen

Abbenes

Westeinderplassen

34
A44

36

Sassenheim

Voorhout

39

11

43
45

27

Roelofarendsveen

20

21

Oude

41

A4

23

W

Hoogmade
14
19

LEIDEN
31

Wassenaar
A44

32 30

e
ijd

10

Aa

25

Nieuwerbrug
Woubrugge

16
A12

29

Ook bedrijven, instellingen en/of

continu steunen? Word voor minimaal

vermogende mensen verstrekken ons

A 25 per jaar (meer mag ook) donateur

bijdragen. Het minimumbedrag is A 2.500

van de Rijnlandse Molenstichting.

per jaar. U ontvangt dan onze nieuwsbrief

U ontvangt dan automatisch onze

MAALWERK en, als u daar prijs op stelt,

n ieuwsbrief M AALWERK.

wordt u of uw bedrijf inclusief bedrijfslogo

U kunt zich aanmelden door

op onze website weergegeven.

een e-mail te sturen naar

Stuur een e-mail naar

info@rijlandsemolenstichting.nl

info@rijnlandsemolenstichting.nl

4. EEN PERIODIEKE GIFT

6. LAAT ONS IETS NA

Uw gift wordt in een overeenkomst

U kunt de molens van de Rijnlandse

vastgelegd met een looptijd van minimaal

Molenstichting ook blijven steunen als u er

vijf jaar. Een keer per jaar maakt u een vast

niet meer bent. Een mooie manier om uw

bedrag over. Voor periodieke giften geldt

binding met onze molens ook na uw dood

een gunstige aftrek. (Zie verder tekst in

zichtbaar te maken. Steun ons met een

kader)

erfstelling of een legaat.

Ga naar:

U kunt een erfstelling of een legaat regelen

rijnlandsemolenstichting.nl/steun-ons

via uw eigen notaris. Maar u kunt ook

print het pdf-formulier uit en stuur dat

direct contact leggen met Bakker & Neve

ingevuld naar ons.

Netwerknotarissen, Loevestein 12, 2352 KM
Leiderdorp. Tel 071-589 9201.

Waarder
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3. WORD DONATEUR
Wilt u het onderhoud van onze molens
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gelden extra aftrekmogelijkheden. Particulieren mogen in
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belasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een gift
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scan en doneer

Als de molen draait,
bent u welkom

Welkom
in onze molens

PLAN UW BEZOEK

VASTE DRAAIDAGEN

De regel is: als de molen draait, of als onze

• Elke eerste zaterdag van de maand,

vlag wappert, is de molen open voor bezoek.

behalve juli en augustus

De molenaar vertelt u vervolgens of het

• Nationale molendagen in mei

haar of hem uitkomt.

• Monumentenweekend in september

Er zijn ook vaste draaidagen. Raadpleeg
onze website voor actuele openingstijden,
want er zijn altijd molens die vanwege
onderhoud tijdelijk niet te bezoeken zijn.
Twaalf van onze molens zijn bewoond;
het woongedeelte van deze molens is niet
toegankelijk.

WILT U MEER WETEN?
In dit boekje komen alle 49 molens van

Rijnlandse Molenstichting

de Rijnlandse Molenstichting aan bod.

Hooglandse Kerkgracht 17E

Wilt u meer weten over een bepaalde molen

2312 HS Leiden

of de molenstichting? Raadpleeg dan onze

071 516 48 40

website voor uitgebreide informatie.

info@rijnlandsemolenstichting.nl

www.rijnlandsemolenstichting.nl
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Onze Molens
Rijnlands trots

MONUMENT ÉN WERKTUIG

En nog steeds: 43 van onze molens hebben

ONZE MOLENS

Op 11 maart 1959 werd de Rijnlandse

de functie van hoofdgemaal of hulpgemaal.

Wij zien het als onze opdracht om de

Molenstichting opgericht. De directe

Als het extreem veel regent, of een gemaal

molens in goede staat te houden en over te

aanleiding was het behoud van de

is buiten werking, dan helpen onze molens

dragen aan toekomstige generaties. Want de

Zwanburgermolen in Warmond.

mee om droge voeten te houden.

molens zijn van ons allemaal. Ze horen bij

Deze molen was de eerste molen die de

Help de molens in stand
te houden en geef aan de
Rijnlandse Molenstichting.

Nederland, ze horen bij ons landschap.

stichting in eigendom verwierf en tooit

ZORG

nog steeds het beeldmerk.

De belangrijkste zorg van molenaars en

Geniet van onze molens!

bestuur van de Rijnlandse Molenstichting

Bestuur en molenaars van

Het ambacht van molenaar is opgenomen

is dat we voldoende geld hebben om onze

de Rijnlandse Molenstichting

op de lijst van Unesco immaterieel

molens, alle rijksmonumenten, goed te

Juni 2022

erfgoed. De gewoonten en tradities van dit

onderhouden. Helaas is dat niet het geval.



ambacht w illen we behouden en uitdragen.

Jaarlijks komen we 20 tot 30% tekort om al

Molenaars en leden van het bestuur zien

het onderhoud te doen wat nodig is. Daarom

Rijnlandse Molenstichting

www.rijnlandsemolenstichting.nl

ons werk voor de molens dan ook niet als

durven we een vrijmoedig beroep op u te

Hooglandse Kerkgracht 17E

info@rijnlandsemolenstichting.nl

hobby, maar als een missie. Een missie om

doen.

2312 HS Leiden

NL02 ABNA 0566 5471 63 t.n.v.

071-516 4840

R ijnlandse Molenstichting te Leiden

de molens als cultuurhistorisch monument
én als werktuig te behouden. Poldermolens

Help ons mee onze molens te laten malen.

stonden aan de basis van de strijd tegen het

Word vriendin of vriend van onze molens,

water. Zij maakten het mogelijk dat polders

geef een gift, word donateur of laat ons

De Minister van OCW heeft de Rijnlandse Molenstichting aangewezen als

werden drooggemalen en zo konden dienen

iets na. Kijk voor meer informatie op de

een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De Rijnlandse

voor onze voedselvoorziening, economie

laatste pagina’s van dit boekje.

Molenstichting is een ANBI-CI instelling, zie ook bladzijde 71.

scan en doneer

en welvaart.
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De Molens van
Rijnland
Toen en Nu

Molens, ze zijn toonaangevend voor het

belangrijk, maar deden door de industriële

landschap van Nederland. En hebben een rijke

revolutie andere mogelijkheden zich voor. De

geschiedenis, net als het hoogheemraadschap

molens zijn nu eigendom van de Rijnlandse

van Rijnland. Zelf ben ik als dijkgraaf trots

Molenstichting die de molens beheert en heel

op het oudste waterschap van Nederland.

belangrijk ook in stand houdt. Alle molens

Sinds 1255 werken we aan droge voeten en

zijn ook nog eens rijksmonumenten.

schoon water voor ons gebied. Molens zijn
een belangrijk onderdeel van de geschiedenis

Verleden, heden en toekomst komen samen

van Rijnland. In 1408 werd er voor het

bij deze molens. We krijgen steeds vaker te

eerst melding gemaakt van watermolens

maken met klimaatuitdagingen die invloed

in Holland. Deze molens stonden in de

hebben op het wonen, werken en recreëren

a mbachtsdorpen langs de Oude Rijn ten

in ons gebied. Deze uitdagingen vragen om

oosten van Leiden, in de omgeving van Gouda

samenwerking van overheden, partners en

en ten oosten van Haarlem.

inwoners. Maar het is goed te weten dat in
geval van hoge nood de molens van Rijnland

Rond 1665 bestond het grootste deel van

kunnen bijspringen.

Rijnland uit polders, molens hadden dus
een belangrijke functie. Tot het midden van

Rogier van der Sande

de 19de eeuw bleef de functie van de molen

Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland

als enige werktuig voor polderbemaling

9

Aalsmeer

Alphen aan den Rijn

Geremolen

Stommeermolen

Blauwe Wip

1

2

Geijlwijckerweg 10 | 1431 EN Aalsmeer

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar fundering 1650, romp 1742,
bovengronds metselwerk 1920

Met een vlucht van 28,00 en 28,15 meter en
een opvoerhoogte van 4,50 meter is het de

Westgerepolder 3 | 2391 CZ Hazerswoude-Dorp

Wipmolen
Bouwjaar 1636

De nieuwe eigenaar restaureert de molen in
de jaren tussen 1976 en 1986. Daarna kan de

molen met het grootste gevlucht en grootste

Op 4 december 1919 wordt de Stommeer-

molen weer draaien, maar nog niet malen.

opvoerhoogte van de provincie Noord-

Hij staat aan de Oostvaart, ten noordoosten

Met het maalvaardig maken wordt in 2012

Holland.

van Hazerswoude-Dorp. Tot 1957 was hij in

gestart. De waterlopen worden hersteld

molen tijdens het malen getroffen door de

bedrijf als hoofdbemaling. Daarna is hij in

en een nieuw verlaagd scheprad wordt

bliksem en brandt hij geheel af. Daarop

De molen wordt van 1753 tot 1967 bemalen

verval geraakt. Tussen 1969 en 1974 is de

aangebracht. Sinds 2013 is de molen weer

wordt de Oostmolen van de Vrieschekoopse

en bewoond door het geslacht Zwartendijk

molen eigendom van de provincie

maalvaardig.

polder onder Leimuiden aangekocht. Molen-

en stond zodoende ook wel bekend als:

Zuid-Holland, daarna wordt de molen over-

maker Boot uit Oude Wetering demonteert

‘de molen van Zwartendijk’.

gedragen aan de Rijnlandse Molenstichting.

Behalve de namen Geremolen of Blauwe Wip

de molen en bouwt deze in Aalsmeer op de

wordt de molen ook aangeduid als Gerewip.

oude fundering van de Stommeermolen.
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VERBIJ MAAKT
MONUMENTEN

Alphen aan den Rijn

Groenendijksemolen
3

AL MEER DAN 150 JAAR
RESTAURATIE

ONDERHOUD

MOLENS

Groenendijksepolder 2 | 2394 AZ Hazerswoude-Rijndijk

Wipmolen
Bouwjaar 1627

gebaseerd op het idee van een scheepsschroef. Deze molenverbeteringen worden in
die periode op tientallen molens toegepast.

Familiebedrijf
sinds 1868
Duurzaam en gedegen

De Groenendijksemolen wordt in 1627

Maar op deze molen zijn deze verbeteringen,

Uniek in bouw,
restauratie en molens

gebouwd. Arien Ariensz levert de 6.700

als een van de weinige, nog steeds aanwezig.

Van A tot Z geregeld

voor de prijs van 27 gulden, 10 stuivers

In het bovenhuis van de molen is een tekst

en 8 penningen.

geschreven: ‘Wat God doet met de zondaren

stenen voor het fundament en de veldmuren

doen boeren met de molenaren’. Ongetwijfeld

Meer informatie:
Bel 071 501 84 78 of kijk op

www.verbij.nl

De molen krijgt in 1939 gestroomlijnde

een verzuchting van een molenaar over zijn

wieken en het scheprad wordt door een

(boeren)bazen in het polderbestuur. Maar

schroefpomp vervangen, een techniek

een jaartal staat er niet bij.

Erkend Molenmaker

13

Alphen aan den Rijn

Hondsdijksemolen

Alphen aan den Rijn

Lagenwaardsemolen

4

5

Dorpsstraat 65 | 2396 HD Koudekerk aan den Rijn

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1644

De molen heeft tot 1959 de Hondsdijkse

Batelaan 1 | 2396 ET Koudekerk aan den Rijn

Wipmolen
Bouwjaar 1704

van de boortunnel van de aan te leggen
Hogesnelheidslijn (HSL). De molen wordt

polder op windkracht bemalen. Hij is

opgeslagen en gerestaureerd. Op verzoek

De molen wordt in 1644 gebouwd op

sinds 1966 eigendom van Rijnlandse Molen-

De Lagenwaardsemolen bemaalt oorspron-

van het waterschap wordt hij naast het

Roomburg bij Leiden. Hij wordt gebruikt

stichting, die hem heeft laten restaureren.

kelijk de Bospolder bij Leiderdorp. In 1955

gemaal van de Lagenwaardse polder

om het stinkende grachtwater van Leiden

De molen is weer teruggebracht in zijn

wordt een dieselgemaal gebouwd waardoor

geplaatst, omdat er behoefte is aan

te verversen. In 1685 wordt hij afgebroken

oorspronkelijke staat als binnenkruier

de molen overbodig wordt. In 1963 komt

versterking van de bemaling. In 2003

en herbouwd aan de Slaaghsloot ter hoogte

(de kap met de wieken worden van binnen-

de molen in handen van de gemeente

wordt de molen in één keer naar zijn nieuwe

van de Marepoort in Leiden. Dan wordt hij

uit op de wind gezet, dit type molen heeft

L eiderdorp, die de molen restaureert.

locatie in de Lagenwaardse polder gebracht.

in 1693 verkocht aan de Hondsdijkse polder

dus geen staart). Daarmee is de Hondsdijkse-

voor 1.075 gulden, omdat de molen daar is

molen de enige achtkante binnenkruier in

Eind jaren ’90 wordt duidelijk dat de molen

In maart 2004 geeft de molen – voor het

afgebrand.

de provincie Zuid-Holland.

weg moet. Hij staat precies aan het begin

eerst in bijna 50 jaar – weer water.

14
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Alphen aan den Rijn

Het rietdek van uw woning,
boerderij of molen is bij ons
in goede handen

Rietveldsemolen
6

Rietveld 2 | 2391 NH Hazerswoude-dorp

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1648

Mogelijk is dat de reden waarom het
polderbestuur tot ongeveer 1905, jaarlijks
na de Grote Schouw, de traditionele schouw

De Polder Rietveld ontstaat in 1648 door

maaltijd in de Rietveldse molen gebruikt.

samenvoeging van zeven kleine particuliere

Rietdekkersbedrijf Gebr. Visser

poldertjes. Voorwaarde is dat er één

Boven in de molen bevindt zich een grote

achtkante poldermolen wordt gebouwd,

houten ton, die herinnert aan de tijd dat

waarin de molenaar huisvesting heeft

de molenaar verplicht was op de kapzolder

en de polder het gehele jaar droog wordt

een ton met water te hebben staan, om bij

gehouden: dit wordt de Rietveldsemolen.

het warmlopen van de bovenas het vuur

Nieuwveen/Kockengen

onmiddellijk te kunnen blussen.

06-29 060 868 / 0346-242 062

De molen krijgt naam als een molen waar

Lid van de Vakfederatie Rietdekkers

in de nacht veel paling wordt gevangen.
17

Alphen aan den Rijn

Steektermolen

Alphen aan den Rijn

Vrouwgeestmolen

7

8

Heimansbuurt 1 | 2401 LV Alphen aan den Rijn

Steekterweg 31 | 2407 BD Zwammerdam

Wipmolen
Bouwjaar 1597

Tijdens een restauratie in 2010 is een
revolutionaire bestrijding van de bonte

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1797

Jan Vrolijk van 1829 tot 1872, Aart Vrolijk
van 1872 tot 1915, Cornelis Willem Vrolijk

knaagkever toegepast. De molen is toen

van 1915 tot 1950, Karel Pieter Vrolijk van

Het is de oudste molen van de Rijnlandse

geheel ingepakt en verhit met stoom om

In 1797 wordt het bouwen van de molen

Molenstichting én een zeer forse wipmolen.

de insecten te doden.

aanbesteed. Het werk wordt gegund aan de

Tot 1962 is de molen uitgerust met een

De molen had vroeger de functie van

Alphense molenmaker Hendrik Kooperdraat

Om te kunnen voorzien in het levens

scheprad. In dat jaar wordt een vijzel aan

seinmolen. Een seinmolen moest molens

voor 19.800 gulden.

onderhoud van de molenaar en zijn

gebracht. Naast de molen is de afgelopen

in de omgeving het sein geven de bemaling

jaren een nieuw volautomatisch vijzelgemaal

te starten of te staken. Overdag werd op de

De eerste molenaar op de Vrouwgeestmolen

vee gehouden. De huidige molenaar heeft

gebouwd, waardoor de molen alleen nog in

seinmolen een vlag gehesen; ’s nachts werd

is Cornelis Vrolijk (1797-1829). In zijn eerste

op de plaats waar vroeger de veestallen

noodgevallen wordt ingezet.

een lantaarn gebruikt.

contract krijgt hij een jaarwedde van 120

stonden een logiesgelegenheid gebouwd.

gulden. Daarna is het molenaarschap steeds

Zie www.logerenbijdemolen.nl

Steekter

1950 tot 2008 en Hans Vrolijk vanaf 2008.

gezin wordt er door de familie Vrolijk

Vrouwgeestmolen anno 1797

van vader op zoon doorgegeven:
18

19

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Oucoopsemolen

Weijpoortsemolen

9

10

Download een kleurplaat
van deze molen op
onze website

Prinsendijk 4 | 2811 NG Reeuwijk

Wipmolen
Bouwjaar 1688

De naam Prinsendijk verwijst naar het
besluit van Prins Willem III (1650-1702) om

Weijpoort 25 | 2415 BW Nieuwerbrug

Wipmolen
Bouwjaar 1674

In de molen bevindt zich een prachtige
reconstructie van de molenaarswoning met

een extra dijk aan te leggen om het water te

bedstede. De oorspronkelijke woning wordt

In deze omgeving brengt het Franse leger in

keren als het land onder water werd gezet

In rampjaar 1672 wordt de molen door

in 1909 onbewoonbaar verklaard. In 1938

1672 grote vernielingen aan. De voorganger

om de Fransen te beletten verder te trekken.

Franse soldaten in brand gestoken. Tijdens

wordt de molen gemoderniseerd door het

van deze molen wordt waarschijnlijk in

een restauratie van de huidige molen in

scheprad te vervangen door een vijzel.

brand gestoken. In het gemeentearchief zijn

Het waterrijke gebied waarin de Oucoopse

1995 wordt het jaartal 1674 op de konings-

Ook worden de wieken dan gestroomlijnd.

aanwijzingen gevonden over een lening en

molen is gelegen maakt deel uit van het

spil gevonden. Aangenomen wordt dat de

aflossing in 1688. Waarschijnlijk verwijst dat

veenweidegebied bij de Reeuwijkse plassen

huidige molen op de fundering van de

Tot 1975 blijft de molen in gebruik als hoofd-

naar de bouw van de huidige molen.

dat is aangewezen als topgebied van het

vorige molen (uit 1564) is gebouwd.

bemaling voor de polder. Daarna neemt een

cultureel erfgoed.

gemaal deze taak over en wordt de molen

De molen ligt aan de Prinsendijk, onderdeel

eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.

van de Oude Hollandse Waterlinie.
20
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Kaag en Braassem

Adermolen
11

Aderpolder 3 | 2159 BA Rijpwetering - alleen over water bereikbaar

Deckers Tools is een smederij,
service-specialist en verkooppunt voor uiteenlopende
gereedschappen. Wij leveren aan en werken voor sloop-, bouw- en
restauratiebedrijven. Deckers Tools is een familiebedrijf en bestaat
sinds 1860.
Meer informatie:
www.deckerstools.nl

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1941

gemaal die de windbemaling overbodig
maakt. Als gevolg daarvan komt de molen
in 1986 in eigendom van de Rijnlandse

Als door de oorlog in 1941 de brandstof

Molenstichting.

schaars wordt en het motorgemaal versleten

In de jaren vóór 2015 zakt de molen

raakt, grijpt het bestuur van de Aderpolder

langzamerhand scheef de grond in. In het

terug op windkracht. Het geeft de opdracht

metselwerk komen grote scheuren. Bij de

voor het bouwen van een windmolen.

restauratie wordt de molen veertig centi-

De molen wordt bij gebrek aan bouw

meter omhoog gebracht en volledig nieuw

materialen gebouwd met onderdelen

gefundeerd. Kosten 1 440.000. De helft van

van een andere molen.

deze kosten komen voor rekening van de

In 1985 komt er een nieuw elektrisch

Rijnlandse Molenstichting.

23

Kaag en Braassem

Blauwemolen

Kaag en Braassem

Buurtermolen

12

13

Blauwmolenweg 10 | 2375 LZ Rijpwetering

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1772

wipmolen, daarna de achtkanter bemalen.
Piet Kraan wordt in 1878/79 molenaar op de

Buurterpolder | 2375 XJ Rijpwetering - alleen over water bereikbaar

Wipmolen
Bouwjaar: mogelijk eind 17e eeuw

Een nieuwe fundering voor de molen,
inclusief de voor- en achterwaterlopen

eerdergenoemde wipmolen. Zijn zoon Gerrit

is noodzakelijk.

De huidige molen vervangt begin 1900

volgt hem in 1912 op. Gerrit Kraan bemaalt

De molen is mogelijk aan het einde van de

een blauwe wipmolen die versleten is en

de molen tot zijn dood in 1960. Vanwege zijn

17e eeuw gebouwd en staat aan de westkant

Tot op heden de duurste restauratie van

wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats

geweldige lengte en reusachtige kracht is hij

van de Buurterpolder. De capaciteit van de

de molenstichting in deze eeuw. Kosten:

wordt een uit 1772 daterende molen

een legendarisch figuur geworden.

molen is veel te groot voor de omvang van

A 566.000. Inkomsten uit subsidies en

het eiland. Dat heet in Rijnlandse termen:

fondsenwerving: A 356.000. De rest, ruim

‘een paard voor een hondekar’.

twee ton komt voor rekening van de Molen-

gekocht. Het betreft zeer waarschijnlijk
één van de acht gesloopte boezemmolens

Uniek is dat op de molenwerf een overhaal

te Hillegersberg bij Rotterdam.

of overtoom staat, waarmee vroeger een

Tachtig jaar heeft de familie Kraan eerst de

24

stichting. De molenaar heeft een prachtig

polderschuit over de polderdijk werd

De molen is in 2017/2018 fors gerestaureerd.

overzicht gemaakt van de restauratie.

getrokken tussen polder- en boezemwater.

Hij zakte scheef weg in de drassige bodem.

Zie www.molenkunst.nl
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Stress door onweer? Niet nodig!
R&P Bliksembeveiliging is er voor u!

Doesmolen
14

Doespolderkade 3 | 2355 AB Hoogmade

Aardingssystemen - NEN 1010

- Utiliteitsbouw

Risico-Analyse - DEHN Risk Tool

- Industrie

Onderhoud - Inspectie en rapportages

- Defensie

Wipmolen
Bouwjaar omstreeks 1630

Desondanks krijgt het scheprad in de loop
van de tijd steeds minder water. Dit als
gevolg van het inklinken van de bodem

Advies en ontwerp - Meer dan 30 jaar ervaring

- Woningbouw

De molen bemaalt de Doespolder tot 1953
op windkracht en wordt dan buiten bedrijf

Voor dit probleem wordt na het jaar 2000

Bliksembeveiliging - NEN-EN-IEC 62305, NEN 1014

- Particulieren

gesteld. In de periode 1953-1965 wordt

een inventieve oplossing gevonden.

vrijwel geen onderhoud gepleegd.

De Doesmolen krijgt gezelschap van een

In 1963 wordt de Rijnlandse Molenstichting

andere wipmolen: de Kalkmolen. Deze

eigenaar en in 1965 volgt een restauratie

molen brengt het water op een hoogte

zodat de molen weer kan draaien en water

waardoor het scheprad van de Doesmolen

kan verplaatsen.

weer voldoende water krijgt: een tweegang

Bel: 0297-362688

www.renp-installatietechniek.nl
Wij zijn in het bezit van de onderstaande certiﬁcaten:

en daarop volgende waterpeilverlagingen.

is geboren.
Hoogwerker Certiﬁcaat

Montage Kedge ankerpunten

VOL-VCA

Explainsafe certiﬁcaat

Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen
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Googermolen

Grosmolen
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Googermolenweg 1 | 2377 CW Oude Wetering

Ronde gemetselde poldermolen
Bouwjaar 1717

In 1944, aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog, hebben de Duitsers een aantal

Doespolderweg 4 | 2355 CP Hoogmade

Wipmolen
Bouwjaar 1640

Het voortdurend dalen van het waterpeil
in de polder heeft deze molen danig parten

Rijnlandse polders onder water gezet, waar-

gespeeld. Tussen 1906 en 1992 is het water-

De Googermolen is de grootste gemetselde

onder de Googerpolder. Na de bevrijding

Tot 1956 blijft deze kleine wipmolen voor

peil 40 centimeter gezakt. Daardoor kan het

poldermolen in Rijnland met muren aan

stuurt de rijksoverheid een pompinstallatie

het bemalen van de Grospolder in bedrijf

scheprad niet meer bij het water komen.

de onderkant van meer dan 1 meter dik.

die de polder droog moet malen. Bij de

maar raakt daarna snel in verval. Nadat de

De woonruimte bevindt zich op de tweede

opstelling van de installatie blijkt de pomp

Rijnlandse Molenstichting in 1961 eigenaar

Het enige alternatief is het maken van een

en derde verdieping, daaronder is de vijzel-

defect. De molenaar, de zeventigjarige Hein

is geworden, volgt er in 1966/’67 een flinke

rondmaalcircuit waarbij het water rond de

ruimte en de ondermolen. De Googerpolder

de Jong, spant de molen in en maalt

restauratie.

molen op een hoger peil wordt gehouden.

omvat 270 hectare, de opvoerhoogte is 4,30

de polder droog.

Aldus geschiede: sinds 1994 draait de

m. De waterverplaatsing kan oplopen tot

molen in circuit.

30.000 liter per minuut.
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Hoogmadesemolen
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Kagermolen

17

18

Noordeinde 34a | 2355 AN Hoogmade

Wipmolen
Bouwjaar 1897

door het zakken van de waterstand het
scheprad niet voldoende water meer kan

Balgerij 2 | 2195 LZ Kaag - bereikbaar met de pont bij Buitenkaag

Wipmolen
Bouwjaar omstreeks 1683

De molen staat op het Kaageiland en
ligt aan een laarzenpad. Vanuit het

verplaatsten. Om niet afhankelijk van

Bezinningscentrum ‘De Stal’ is het

De molen wordt ook wel aangeduid als

de wind te zijn wordt in 1968 een elektro

In 1683 worden de drie polders op het

te bewandelen, maar niet tijdens de

‘De Heerlijkheid’. Zo genoemd omdat de

motor als hulpaandrijving geplaatst.

Kaageiland samengevoegd. Waarschijnlijk is

broedperiode van 15 maart tot 15 juli.

polder vrijwel samenvalt met het grond

De Rijnlandse Molenstichting wordt in

toen ook besloten gezamenlijk één nieuwe

Het pad loopt dwars door het poldergebied

gebied van de Heerlijkheid Hoogmade.

1976 eigenaar van de molen.

molen te bouwen, vandaar de schatting

en heeft een lengte van circa drie kilometer.

van het bouwjaar 1683. Dat wordt later nog

Het dragen van laarzen is inderdaad geen

Een Heerlijkheid is een middeleeuwse
bestuursvorm waarbij de leenheer de

Op het dak van de molen staat een wind-

ondersteund door inscripties die bij een

overbodige luxe. Een gedeelte van het

absolute macht heeft gekregen van

vaan met de tekst: ‘H Donatus bewaar ons.’

restauratie worden gevonden.

pad draagt de naam van Jan Verhaar, de

de eigenaar.

St. Donatus is in de katholieke kerk de

molenaar van de Kagermolen die in januari

beschermheilige tegen het onweer.

2022 overleed.

In 1962 krijgt de molen een vijzel, omdat
30
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Kalkmolen

Lijkermolen 1
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Poeldijk 8 | 2375 NE Rijpwetering

Doespolderkade 5 | 2355 AB Hoogmade

Wipmolen
Bouwjaar 1684

bemalingstaak over. De Kalkpolder wordt
opgeheven op 1 juli 1972. Besloten wordt,

Twaalfkante gemetselde molen
Bouwjaar 1780

het metselwerk van een twaalfkant sterker
is dan een ronde molenromp. Uniek: met de

dat de molen elders een plaats krijgt.
De molen fungeert als eerste molen van de

Lijkermolen 2 vormen deze molens de enige
Vanaf 1744 wordt de Lijkerpolder gedurende

twaalfkante molens in ons land.

tweegang in de Doespolder. De Kalkmolen

Opmerkelijk is dat het bovenhuis van deze

30 jaar uitgeveend. In de jaren 1779-1780

maalt het water uit de polder naar de

molen – die oorspronkelijk een donker

worden de beide Lijkermolens gebouwd

Boven de westelijke ingang van de Lijker 1,

Doesmolen, die het water in de Does maalt.

groene kleur had – nu in het Rijnlands Rood

om de uitgeveende plas droog te maken en

bevindt zich een stichtingssteen. Het begin

kleurt. Men zegt dat deze keuze, op verzoek

daarna de polder op het gewenste peil te

van de tekst op deze steen luidt als volgt:

De molen bemaalde met zijn buiten

van de grondeigenaar, mede is ingegeven

houden.

‘…Livinus Haeck Oud 12 Jaaren Heeft op Den

scheprad oorspronkelijk de Kalkpolder in

vanuit ‘religieuze’ motieven. Het katholieke

Leiderdorp. De molen blijft in bedrijf tot

Hoogmade wilde geen protestantse

De afwijkende vorm van de beide molens is

1959. Dan neemt een elektrisch gemaal de

(= groene molen) binnen zijn grenzen.

een keuze van de metselaars: zij vinden dat

32

18e Mey 1780 aan deze Moolen den eersten Stien
gelegen…’
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Lijkermolen 2
21

Poeldijk 1 | 2375 NE Rijpwetering

Twaalfkante gemetselde poldermolen
Bouwjaar 1780

Bij het vernieuwen van de roeden in 1976
worden deze circa 50 tot 60 centimeter
ingekort. Daarmee wordt voorkomen dat er

Als de Rijnlandse Molenstichting in 1976

schade wordt aangebracht aan het gevlucht

eigenaar is geworden van de in verval

van de molen dan wel aan passerende

zijnde molen, vindt begin jaren tachtig een

(landbouw)voertuigen.

eerste restauratie plaats. Wieken en kap
worden vernieuwd, zodat de molen weer

In 2018/2019 worden de beide Lijkermolens

kan d raaien. Maar het duurt nog tot aan het

gerestaureerd. Balkkoppen en vloeren zijn

begin van deze eeuw voordat de molen weer

zodanig aangetast dat deze moeten worden

water kan verplaatsen. Dan wordt er een

hersteld, dan wel aangeheeld met kunststof.

nieuwe vijzel aangebracht.
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Moppemolen

Rodemolen

22

23

Poeldijk 16 | 2375 NH Rijpwetering

Achtkante rietgedekte molen
Bouwjaar 1752

In 2001 ziet het er naar uit dat de molen
door de aanleg van de hogesnelheidslijn zijn

Rode Polder | 2374 BP Oud Ade

Wipmolen
Bouwjaar 1632

In de loop van 2013 wordt vastgesteld dat
zich een grondige restauratie aandient

verbinding met de Veender- en Lijkerpolder

omdat de Rodemolen langzaam scheef zakt.

De huidige molen wordt gebouwd na het

verliest, maar dankzij een duiker van 300

Tot 1956 wordt de Rode polder op wind-

Water uit de – hoger gelegen – boezem loopt

afbranden van zijn voorganger. Als de

meter kan dit worden voorkomen.

kracht bemalen. Daarna wordt bij de molen

daardoor onder de molen door de polder in.

molen in 1924 overbodig wordt, blijft hij

een motor geplaatst om niet afhankelijk te

Het versterkt de verzakking en tast boven-

voor de sloop bewaard. In 1951 wordt de

Boven het kelderraam bevindt zich een

zijn van de wind. Dat blijft zo tot 1988 als er

dien de (houten) fundering aan. Een grote

molen stilgezet vanwege technische

zwart kruis op een witte achtergrond.

een afzonderlijke gemaal wordt gebouwd en

funderingsrestauratie volgt in 2016.

mankementen. Na overname door de

Dat heet een duivelskruis. De achtergrond

de molen overbodig wordt. In 1991 komt de

Rijnlandse Molenstichting vinden

is een oud volksgeloof om de duivel te

molen in handen van de Molenstichting.

verschillende restauraties plaats.

verhinderen de kelder binnen te gaan. Dat

De Rodemolen is de enige wipmolen met een
rieten kap in de vorm van een wolfsend.

zou de etensvoorraad in de kelder bederven.
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Veendermolen

Vlietmolen
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Vlietkade 1 | 2355 CR Hoogmade

Aderweg 2 | 2371 AH Roelofarendsveen

Ronde gemetselde poldermolen
Bouwjaar onderbouw 1830, romp 1934

Na de vervening beschouwde men het
droogmaken van uitgeveende plassen

Wipmolen
Bouwjaar 1913

molen eens tot onderwerp van een van haar
schilderijen gekozen (zie inzet). Toen zij het
schilderij wilde afmaken, stond het boven-

noodzakelijk uit meerdere oogpunten:
De bodem, van wat later de Veenderpolder

de betrekkelijk ‘waardeloze’ plas verandert

De voorganger van de huidige molen

huis echter in een andere stand dan toen de

zou gaan heten, was veen en dus goud

in rendabele landbouwgrond en de fiscus

brandt af op 30 mei 1913, als de bliksem

koningin potloodschetsen had gemaakt.

waard. Want gedroogd veen is turf,

komt daardoor beter aan zijn trekken.

inslaat. Met een gebruikt bovenhuis wordt

Op haar verzoek kruide molenaar Willem

de molen weer hersteld. In de nacht van

van der Ploeg de molen in de door haar

brandstof voor een land waar brandhout
schaars en steenkool (nog) niet gevonden

De molen uit 1830 wordt in 1934 vervangen

27 op 28 september 1956 stort het wieken

gewenste stand, zodat zij het schilderij

was. Vandaar dat tot wegbaggeren van het

door de huidige molen. De kap, die van een

kruis omlaag in een zware storm. Het

volgens de oorspronkelijke opzet kon

veen werd besloten. De vervening vond

andere molen komt, is bedekt met koperen

polderbestuur vraagt een vergunning voor

a fmaken. De molen is afgebeeld op

plaats tussen 1792 en 1834.

platen. Die had de dakdekker waarschijnlijk

het slopen van het bovenhuis. De provincie

de 2-cents-kinderpostzegel uit 1951.

overgehouden van zijn werk aan de spits van

weigert.

Opmerkelijk is dat de molen daarop in de

de kerktoren van Hoogmade.

Koningin Wilhelmina (1880-1962) heeft deze

rouwstand staat.  
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Vrouw Vennemolen
26

ONTDEK DE MOLENS VANAF
HET WATER MET REDERIJ VAN HULST
Gooi het eens over een andere boeg! Vaar mee met
Rederij van Hulst en geniet van de 14 gerestaureerde
molens in het Hollandse landschap. Ontdek de molens
langs de Kaag, Braassem en Ade. Uniek: bij ons kunt
u ook een tocht met bezoek aan een werkende molen
boeken. Bekijk ons uitgebreide vaaraanbod op
www.rederijvanhulst.nl
Reserveer rechtstreeks bij de Rederij via
+31 (0)71 250 19 00, info@rederijvanhulst.nl
of via de website.
Op welke rondvaart mogen wij u verwelkomen?

Rederij

van Hulst

Leidseweg 3 | 2374 AN Oud Ade

Wipmolen
Bouwjaar 1835

restauratie krijgt de molen een nieuwe

De in de Vrouwe Vennepolder gelegen

Tijdens de Duitse bezetting (1940-1945)

gronden behoren toe aan de Vrouwenabdij

luisteren buurtbewoners in de molen naar

van Rijnsburg, waaraan polder en molen

Radio Oranje, de verboden Engelse zender.

hun naam ontlenen. De molen komt al

Aangezien er nog geen elektriciteit in de

voor als ‘Vennemolen’ op de kaart van de

molen was, dreven de molenwieken de

‘Vrouwe Ven’ uit 1618. In 1835 wordt de

dynamo aan die de accu van het radiotoestel

molen grotendeels vernieuwd.

voedde.

De molen komt in 1961 in eigendom van de

www.vrouwvennemolen.nl

fundering en is het scheprad verdiept.

Rijnlandse Molenstichting. Hij wordt stap

 +31 (0)71 250 19 00  info@rederĳvanhulst.nl

www.rederĳvanhulst.nl

voor stap gerestaureerd. Bij de laatste
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Leiden

Stevenshofjesmolen

27

28
Download de lesbrief
voor groep 7/8 op
onze website

Achterdijk 11 | 2375 XJ Rijpwetering

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1857

kleinzoon Leen Witteman. Later neemt zijn
jongste broer Cok Witteman het molenaar-

Henriëtte Bosmanspad 1 | 2331 NS Leiden

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1797

De bouwkosten voor de nieuwe molen
bedragen 4.579 gulden. In november 1797

schap over. Na zijn overlijden in 2012 is zijn
De Waterloosmolen is prachtig gelegen aan

zoon Hugo Witteman de molenaar.

de Koppoel. De huidige molen wordt in

is de nieuwe molen maalvaardig.
Drie december 1796 maalt de voorganger
van deze molen met harde wind tijdens

De Stevenshofjesmolen is lange tijd

1857 gebouwd op de fundamenten van een

Op de molen is een plaquette aangebracht

een zware onweersbui. Molenaar Claes

een seinmolen geweest. Een seinmolen

verbrande wipmolen uit 1775.

van Anton Bicker Caarten, de oprichter

van Duykeren heeft, in strijd met de voor

moest molens in de omgeving het sein

en eerste voorzitter van de Rijnlandse

schriften, de molen verlaten en het malen

geven de bemaling te starten of te staken.

De molen wordt al een eeuw bemalen door

Molenstichting. In 1963 stond de Waterloos-

overgelaten aan iemand anders. De molen

Overdag werd op de seinmolen een vlag

één familie. Jaap Hoogenboom wordt in

molen als symbool van de Zuid-Hollandse

gaat door de vang (rem), er ontstaat brand

gehesen: ’s nachts werd een lantaarn

1915 benoemd tot molenaar en overlijdt in

poldermolen, op de uitgebrachte serie

en de molen gaat grotendeels verloren.

gebruikt.

1965. Hij wordt opgevolgd door zijn oudste

zomerpostzegels (zie inzet).

Hierdoor verbeurt Van Duykeren zijn

facebook.com/stevenshofjesmolen

maalloon over het jaar 1796.
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Achthovensemolen

Doeshofmolen

29
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Ruigekade 8 | 2351 SX Leiderdorp

Wipmolen
Bouwjaar 1893

In 1959 wordt een breuk in de as
geconstateerd en deze wordt vervangen

Ruigekade 7 | 2351 SX Leiderdorp

Achtkant met riet gedekte molen
Bouwjaar 1830

herstelt. Maar het duurt tot 2004 voordat
de Doeshofmolen weer maalvaardig is.

door een as uit een molen te ScheemderDe molens van de Achthovensepolder zijn

zwaag (Groningen).

in de loop van de eeuwen achtervolgd door

Met een vlucht van 12,5 meter, is het de
De Doeshofmolen is in 1830 gebouwd voor

kleinste achtkante met riet gedekte molen

de bemaling van de Doeshofpolder, een

van de provincie Zuid-Holland.

brand. De vorige molen, eveneens een

Tot 1964 is de molen nog voorzien van een

smalle strook grond tussen de Does en de

wipmolen en daterend uit 1627, is in 1892

gesloten ijzeren scheprad. In dat jaar wordt

Ruigekade.

verbrand. De voorganger hiervan, gebouwd

dit vervangen door een vijzel die door een

in 1541, verving weer een molen die in 1540

dieselmotor wordt aangedreven. Ook wind-

De molen loopt in 1949 stormschade op,

Doeshofmolen en de Achthovensemolen

door brand verloren ging. De huidige molen

bemaling blijft dan mogelijk.

Als in 1890 de nabij gelegen Munnikkenmolen bij harde wind afbrandt, worden de

waarna in 1960 een sloopvergunning wordt

in werking gesteld om door het snel

is in 1893 gebouwd. De molen ligt ten zuiden

afgegeven. De molen wordt ‘gered’ omdat hij

draaien van de wieken te verhinderen

van de Does aan de Ruigekade.

in 1963 wordt gekocht door de Rijnlandse

dat toewaaiende vonken op de molens

Molenstichting, die de molen draaivaardig

zullen vallen. Dit heet ‘vonken malen’.
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Peter van der Voortpad 2 | Leiderdorp

Achtkant met riet gedekte poldermolen
Bouwjaar 1684

Door de verslechterde molenbiotoop –
onder andere door uitbreiding van het

Peter van der Voortpad 4 | Leiderdorp

Wipmolen
Bouwjaar 1890

verplaatsen naar de nieuwe Munnikkenpolder, daar waar Dwarswatering en Does

industrieterrein bij Zoeterwoude en door de

samenkomen. Onderdeel van de plannen is

De Meerburgermolen staat tot de zomer

verhoogde aanleg van de snelweg A4 – valt

De Munnikkenmolen bemaalt de polder

ook dat de molen in eigendom overgaat naar

van 2007 aan de Meerburgerwetering, in de

in 2006 het besluit de molen te verplaatsen.

met windkracht tot in 1958 een dieselgemaal

de Rijnlandse Molenstichting in 2012.

omgeving van de spoorlijn Leiden-Alphen en

Maar pas in september 2013 vindt de molen

wordt gebouwd. In 1964 koopt de gemeente

ten oosten van de A4. De molen bemaalt de

zijn plek in de nieuwe Munnikkenpolder.

Leiderdorp de molen. De locatie van de

De molen wordt in juli 2014 in gebruik

molen wordt steeds ongunstiger vanwege

gesteld aan het Peter van der Voortpad,

Roomburger- en Meerburgerpolder van
circa 100 hectare met een opvoerhoogte van

De molen is uitgerust met stroomlijnwieken

woningbouw, maar ook door verzakking

vernoemd naar de naam van de beoogde

1,05 m. De molen is in 1684 gebouwd door

volgens octrooi van A.J. Dekker uit 1928.

van de molen.

molenaar van de Munnikkenmolen die in

Claes Jansz. van Staveren en Ary Jacobsz

dat voorjaar overlijdt.

voor 2.175 gulden.

Onder protest van bewoners beslist de
gemeenteraad in 2010 om de molen te
46
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Lisse

Lageveensemolen
33

Loosterweg Zuid | te Lisse - te voet bereikbaar vanaf parkeerplaats Puntenburg

Wipmolen
Bouwjaar 1890

Omstreeks 1990 wordt dat gemaal
vervangen door een pomp. Daarmee komt
de functie van de molen als hoofdgemaal

Op 25 juli 1890 brandt de voorganger

te vervallen. In dat jaar gaat de molen over

van de huidige molen af, waarschijnlijk

naar de Rijnlandse Molenstichting.

vanwege vonken van een passerende (stoom)

Om vroeger bij de molen te komen, roeide

locomotief. In hetzelfde jaar wordt de molen

de molenaar de Leidsevaart over. Vervolgens

door molenmaker Melman uit Warmond

stak hij te voet de spoorlijn over om daarna

herbouwd.

met een tweede roeiboot de bermsloot over

Rond 1950 wordt er in het Keukenhofbos

te steken.

een vijzelgemaaltje voor noodgevallen

Let op: deze molen is niet te bezoeken tijdens de

neergezet.

broedperiode van 15 maart tot 15 juli
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Rooversbroekdijk 100 | 2161 LL Lisse

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1676

Ook deze molen wordt weer uitgerust met
een vijzel. Eerder gebeurde dat ook met de

Leidsevaart 81 | 2211 VR Noordwijkerhout

Achtkante rietgedekte poldermolen
Bouwjaar 1654

die zorgen voor een hoger rendement.

twee voorgangers.
De Lisserpoelpolder komt in 1675 onder

In 1978 wordt de brandstofmotor vervangen
De Hogeveensemolen is een eikenhouten

door een elektromotor die het scheprad

water nadat de Spaarndammerdijk bij

In 1989 draait de molen voor het laatst als

poldermolen, gebouwd door Bartholomeus

met een riem op het onderwiel aandrijft.

Halfweg is doorgebroken. Omdat beide

hoofdbemaling nadat een volautomatisch

Dirksz. Klinkenberg.

Een molen met deze aandrijving is zeer

bestaande molens in slechte conditie zijn,

gemaal gebouwd is. In dat jaar wordt de

Om minder afhankelijk van de wind te zijn,

zeldzaam en van grote cultuurhistorische

kan de polder met grote moeite weer

molen overgedragen aan de Rijnlandse

worden in 1924 en 1930 brandstofmotoren

waarde.

drooggemaakt worden. Daarom wordt in

Molenstichting. De molen is de oudste nog

in de molen geplaatst. Maar de vrees

maart 1675 besloten een nieuwe molen te

functionerende vijzelmolen ter wereld.

voor een naderende oorlog, en daarmee

Nadat er 300 meter verderop een nieuw

brandstofschaarste, leidt in 1939 tot het

gemaal in gebruik is genomen, wordt de

besluit om de molen te renoveren. De molen

molen medio 2018 overgedragen aan de

krijgt onder meer aerodynamische wieken

Rijnlandse Molenstichting.

bouwen: de huidige Lisserpoelmolen.
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Noordwijk

Hoogewegsemolen

Teylingen

Boterhuismolen

36

37

Leidsevaart 239 | 2203 LC Noordwijk

Wipmolen
Bouwjaar 1652

In 1959 komt naast de molen een diesel
gemaal waarmee de molen van hoofd

Zijldijk 3 | 2362 AE Warmond

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1744

Restauraties volgen elkaar dan snel op:
in 1963-’64, in 1970 en in 1996. Begin 2000

bemaling hulpgemaal wordt. Dat is ook de

zijn omvangrijke werkzaamheden gestart

In zijn bestaan krijgt hij twee keer te maken

reden dat de molen in 1961 in eigendom

De Boterhuismolen bemaalt tot 1959 de

om de molen te kunnen behouden. Door het

met zware stormschade. In 1711 en 1938.

komt van de Rijnlandse Molenstichting,

Boterhuispolder als hoofdbemaling. Hij is in

verlaagde polderpeil zijn de droogstaande

In ’38 gaan bovenas, roeden en een groot

die de molen in 1966 en in 1971 laat

1744 de opvolger van een wipmolen. Deze is

funderingspalen onder de molenromp gaan

gedeelte van de kap verloren. Herstel volgt

restaureren. In 2021 brak de koningsspil

op zijn beurt de opvolger van zeven kleine

rotten, maar ook kan het scheprad steeds

met gebruikmaking van as, bovenwiel en

waarschijnlijk door een blok hout in het

poldermolentjes rond 1634.

moeilijker bij het water. In 2002 worden

roeden van de molen van de Klinkenberger-

scheprad. Vanaf bovenaf moest een nieuwe

polder bij Sassenheim, die moet wijken voor

spil worden ingetakeld (zie inzet).

de aanleg van de snelweg A44.

herstelwerkzaamheden aan de stenen romp
Nadat in 1960 een elektrisch gemaal wordt

uitgevoerd.

gebouwd, komt de molen in 1962 in handen
van de Rijnlandse Molenstichting.
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Teylingen

Broekdijkmolen

Teylingen

De Hoop Doet Leven

38

39

Download een kleurplaat
van deze molen op
onze website

Broekpolder 1 | 2361 PA Warmond

Achtkante met riet gedekte molen
Bouwjaar veldmuren 1840, romp 1862

te stoppen. De volgende ochtend smeulen de
vangstukken nog en deze worden gekoeld.

Eerste Elsgeesterweg 1 | 2215 PZ Voorhout

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1783

Dan vindt de molen een nieuwe plek in de
Elsgeesterpolder bij Voorhout. Tegelijk wordt

Later die dag vliegt de molen alsnog in
In de nacht van 12 op 13 november 1972

brand.

woedt een hevige storm over Ierland,

de Rijnlandse Molenstichting de nieuwe
De molen bemaalt oorspronkelijk de

eigenaar. De overdracht van de molen vindt

polder Kamphuizen bij Rijnsburg. Na de

plaats op het moment dat de molen een

Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland,

In de Waarderpolder bij Haarlem stond een

bouw van een nieuw gemaal in 1992 wordt

halve meter boven de grond hangt. De molen

België, Duitsland, Polen en Denemarken.

achtkante molen uit 1862, die daar weg

de overbodig geworden molen overgedragen

is dan geen onroerend goed en valt daarmee

De storm ontwortelt 5 miljoen bomen en

moest vanwege de uitbreiding van een

aan de naburige Bloemenveiling Flora.

onder een gunstiger belastingtarief.

doodt 54 mensen, waaronder 9 mensen in

industrieterrein. Romp en kap van deze

Vervolgens dreigt de molen geheel te

Nederland.

molen passen op de onderbouw van de

worden ingebouwd door de uitbreidings-

Met de Maredijkmolen te Leiden vormt deze

afgebrande Broekdijkmolen, alsof ze er

plannen van de veiling.

molen een uniek duo: dit zijn de laatste twee

In deze storm slaat de Broekdijkmolen op

voor gemaakt zijn.

molens in Nederland met een nog zichtbare

Broekdijkmolen

hol. Met grote moeite weet men de molen
54

Eriksson hulpaandrijving.
55

Teylingen

Faljerilmolen
40

Eiland Faljeril | Kagerplassen - alleen over water bereikbaar

Wipstaartmolen
Bouwjaar 1936

gebouwd. Het ontwerp is van A.J. Dekker uit

De Faljerilmolen is de kleinste molen van

Jan Blok, een van de eigenaren van het

de Rijnlandse Molenstichting. De vlucht is

eiland: “...Mijn opa was zenuwarts in Den Haag

4,60 meter. Hij behoort tot de categorie van

en een wat excentrieke man. Hij zocht een plek

de weidemolentjes en staat op het eiland

buiten en kocht in 1935 het eiland als rietpol, liet

Faljeril in de Kagerplassen. Een weidemolen

dijken aanleggen en de molen bouwen...”

Leiden.

heeft vrijwel geen bediening nodig omdat
de grote windvaan (vandaar wipstaart) aan

Op 29 oktober 1935 werd het eiland geveild,

de achterzijde er voor zorgt dat de molen

het bracht 2.785 gulden op.

altijd op de wind staat. De molen is in 1935
door molenmaker G. Sepers te Hazerswoude
57

Teylingen

Teylingen

Klaashennepoelmolen

Kokmolen

’t Poeltje

Kogjesmolen

41

42

Warmond I - bereikbaar via Adriaan van Royenlaan, Oegstgeest

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1787

Kogjespolder | 2361 NB Warmond - alleen over water bereikbaar

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1809

Medio 2018 is de molen overgedragen aan

De Kokmolen ligt op een eiland in de

De molen blijft als hoofdbemaling van

Kagerplassen. Op dat eiland waren ooit

de polder in functie. Mét de Lakermolen

Als de Rijnlandse Molenstichting het

twee polders die in 1686 zijn samengevoegd:

zijn het de twee molens van de Rijnlandse

karkas heeft overgenomen wordt de molen

de Tuinder- en Kogjespolder.

Molenstichting die voor de hoofbemaling

Na tien jaar stilstaan is de molen in 1934

in 2005 uitwendig als draaibare molen

De molen kwam in 1979 in het bezit van

zorgdragen.

in slechte staat, maar in 1940 volgt herstel.

gerestaureerd. We willen de molen weer

het Waterschap De Oude Rijnstromen en

Het wiekenkruis wordt in 1955 nog

water laten verplaatsen, maar daarvoor is

werd in 2005 eigendom van het Hoogheem

De naam Kokmolen is waarschijnlijk een

vernieuwd, maar daarna volgt wederom de

extra geld nodig.

raadschap van Rijnland.

verbastering van Kogjes. De naam Kogjes

nog lang als zomerhuis, maar uiteindelijk
treedt het verval op. Omstreeks 1995 staat

de Rijnlandse Molenstichting.

er een stenen romp met grote gaten, zonder
De molen wordt in 1787 gebouwd en is tot

kap. De molen staat op instorten.

1924 in bedrijf. Hij wordt dan vervangen
door een motorgemaal.

onttakeling van de molen. De romp fungeert

molen is ook in gebruik geweest.
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Teylingen

Teylingen

Lakermolen

Nieuwe Hofmolen

43

44

Lakerpolder | Warmond - alleen over water bereikbaar

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1818

na de winter wordt de polder weer drooggemalen. In die periode diende de polder

Hofpolder 8 | 2361 AZ Warmond - alleen over water bereikbaar

Wipmolen
Bouwjaar 1859

Houtfabriek Padox in Warmond gebruikt
de molen als een ontvangstcentrum. In 1980

alleen als grasland voor veevoer. Vanaf

moet de molen verdwijnen in verband met

De molen wordt in 1818 opgeleverd met

1990 wordt de polder ook in de winter

De oorspronkelijke molen op deze plaats –

de aanleg van een weg. Men komt op de

een experimenteel horizontaal wiekenkruis,

bemalen. De molen heeft de functie van

de Hofmolen – wordt in de hongerwinter

gedachte om de molen te verplaatsen naar

maar daar stapt men al in 1830 vanaf.

hoofdbemaling.

van 1944-1945 in één nacht gesloopt voor

het (nog steeds) lege erf van de vroegere

brandhout. De daders worden gepakt en

Hofmolen.

Dan wordt een gebruikelijk vertikaalw iekenkruis aangebracht.

Om vandalisme door bezoekers te

het hout verdwijnt in de kachels van de

ontmoedigen hangt al minstens sinds

gaarkeuken.

Tot 1990 is de Lakerpolder een zomerpolder:

1952 op de molen een bord met een gedicht

in de winter loopt de polder onder water en

(zie inzet).

60

Op 21 februari 1981 wordt de complete
molen op een dekschuit naar zijn nieuwe

Een kilometer of twee van de Hofmolen

plek gebracht en op de fundering van de

verwijderd staat de Veermolen. Rond

Hofmolen gezet: de Nieuwe Hofmolen is

1940 komt deze molen buiten gebruik.

geboren.
61

Teylingen

Teylingen

Zwanburgermolen

Zweilandermolen

45
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Zwanburgerpolder 3a | 2361 CX Warmond - alleen over water bereikbaar

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar 1805

Er komt in Warmond een discussie op
gang om de molen te slopen. De sloop

Sweilandpolder 9e | 2362 AG Warmond - alleen over water bereikbaar

Wipmolen
Bouwjaar 1632

van 1968 verwerft, blijkt hij in een
ongekend slechte toestand te verkeren.

wordt afgewend als een nieuw opgerichte

Na te zijn gestut, ondergaat de molen nog in

De Zwanburgermolen wordt, als opvolger

stichting de molen koopt. Voorwaarde is dat

De ‘Sweylantse’ polder wordt opgericht in

van een wipmolen, in 1805 gebouwd door

de kopers zich verplichten de molen weer

april 1632. Besloten wordt om de bemaling

de Warmonder molenmaker Simon

bedrijfsvaardig te maken om zo nodig als

met een windwatermolen te laten uitvoeren.

In de zomer van 1942 vinden clandestiene

Paddenburg.

hulpgemaal te kunnen dienen. Die functie

Waarschijnlijk is de toen gebouwde polder-

slachtingen in de Zweilandermolen plaats.

De molen is hoofdbemaling tot januari 1958.

heeft de molen nog steeds.

molen de huidige molen, al is sindsdien het

Als Nazi-controleurs komen inspecteren,

meeste houtwerk vernieuwd.

treffen zij twee geslachte varkens aan. Deze

Tijdens het malen scheurt de askop en wordt

hetzelfde jaar een ingrijpende restauratie.

het wiekenkruis verspeeld. In datzelfde

Het is de eerste molen van de Rijnlandse

jaar wordt de molen vervangen door een

Molenstichting, nog steeds zichtbaar in het

Als de Rijnlandse Molenstichting de buiten

worden in beslag genomen. Het blijkt niet
mogelijk om proces-verbaal op te maken

elektrisch gemaal. De molen wordt dan

beeldmerk.

gebruik gestelde molen in het voorjaar

want niemand weet van wie de varkens zijn.

buiten gebruik gesteld.
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Wassenaar

Zuidwijksemolen
47

nabij Rijksstraatweg 269 | Wassenaar

Ronde stenen poldermolen
Bouwjaar waarschijnlijk na 1811

In februari 1987 raakt het gemaal van de
Zuidwijkse polder onklaar. Op verzoek van
het waterschap wordt de Zuidwijksemolen

Afgaande op de vorm van de molenromp,

ingeschakeld. Molenaar Willem Waltman

is de molen in de tweede helft van de

zorgt ervoor dat de polder, die inmiddels

achttiende eeuw gebouwd. Maar op de lijst

blank was komen te staan, met windkracht

van de op Rijnlands Boezem u itmalende

weer op peil werd gebracht. De molen is in

molens van 1811-1812, staat dat de

een periode van ruim vijf weken 270 uren

‘Zuidwijkschepolder’ wordt bemalen

in bedrijf. De bovenas maakt dan 220.000

door een wipmolen. Als dat juist is, dan

omwentelingen.

is de tegenwoordige molen dus na 1811
gebouwd.
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Zoeterwoude

Grootemolen

Zoeterwoude

Zelden van Passe

48
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Molenpad 9 | 2382 GZ Zoeterwoude

Hofweg 5 | 2381 EX Zoeterwoude

Wipmolen
Bouwjaar 1626

meer met de Oude Rijn. Daarom maalt de
molen nu in een circuit.

Achtkante met riet gedekte poldermolen
Bouwjaar 1642

De Grootemolen is inderdaad een forse

De zware storm van 2 april 1973 die over

De molen is gebouwd als binnenkruier,

molen met een vlucht van 25 meter.

Noord- en Zuid-Holland en Noord-Nederland

daarbij wordt de kap van binnen uit op de

De molenaar moest in vroeger tijden de

Tot 1972 bemaalde de molen de Grote Polder

raast, kost in Nederland drie doden In dit

wind gezet. Later is de molen voorzien van

waterstand laag houden om het vee niet weg

met een oppervlakte van 520 hectare en

geweld breekt de koker van de molen af en

staartwerk (buitenkruier) zodat hij van

te laten zakken in de veengrond, maar weer

een opvoerhoogte van 1,50 meter.

wordt het bovenhuis met wiekenkruis en

buitenaf op de wind wordt gezet.

niet te laag omdat vervoer over water dan

overgelaten. In 1962 neemt de Rijnlandse
Molenstichting hem over. De molen is dan
een wrak.

al volkomen verwoest. In de jaren daarna

niet mogelijk was. De molen kwam voor de

Vanwege uitbreiding van een industrie

wordt de molen volledig gerestaureerd

De molen bemaalt tot 1952 op windkracht

terrein in 1972 wordt de voorboezem

maar het duurt tot 1976 alvorens hij weer

de polder, daarna neemt een gemaal zijn

afgedamd. Sindsdien is er geen verbinding

maalvaardig is.

werk over en wordt de molen aan zijn lot

66

boeren dan ook ‘zelden van pas’.
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Colofon
‘Onze molens, Rijnlands trots’, juni 2022, verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Rijnlandse
Molenstichting te Leiden
Vormgeving: Ratio Design, Haarlem
Oplage: 5000 ex.
Foto’s: Wim Bos, Bart Dooren, Peter van Driel, Kees de Haas,
Mitch van Hameren, Hans Roest, Pieter Sleeboom,
Martha Stroo, Griet Vandepitte, Leo van der Vlist en
Jan van ’t Zelfde.

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
- Bakker en Neve Netwerknotarissen, Leiderdorp
- Deckers Tools, Hoogmade
- Durieux schilders, Katwijk
- Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden
- De Kleurmakers Schilderbedrijf, Katwijk
- Rederij van Hulst, Katwijk
- R & P Installatietechniek, Rijsenhout
- J. Straathof constructiebedrijf, Hillegom
- Verbij Monumentaal Onderhoud, Hoogmade
- Gebr. Visser Rietdekkers, Nieuwveen/Kockengen

© Overname van teksten voor niet-commerciële doeleinden toegestaan,
u itsluitend met bronvermelding: “Rijnlandse Molenstichting”. Voor foto’s
van molens kunt u zich wenden tot: info@rijnlandsemolenstichting.nl  
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Van de wind alléén
kunnen wij niet leven
Wij kunnen niet zonder uw steun

Wilt u het behoud van onze molens steunen?
Er zijn zes verschillende manieren om ons te helpen.

3. WORD DONATEUR

5. WORD SPONSOR

Wilt u het onderhoud van onze molens

Ook bedrijven, instellingen en/of

c ontinu steunen? Word voor minimaal

v
 ermogende mensen verstrekken ons

A 25 per jaar (meer mag ook) donateur

bijdragen. Het minimumbedrag is A 2.500

van de Rijnlandse Molenstichting.

per jaar. U ontvangt dan onze nieuwsbrief

U ontvangt dan automatisch onze

MAALWERK en, als u daar prijs op stelt,

n ieuwsbrief M AALWERK.

wordt u of uw bedrijf inclusief bedrijfslogo

U kunt zich aanmelden door

op onze website weergegeven.

een e-mail te sturen naar

Stuur een e-mail naar

info@rijlandsemolenstichting.nl

info@rijnlandsemolenstichting.nl

4. EEN PERIODIEKE GIFT

6. LAAT ONS IETS NA

Uw gift wordt in een overeenkomst

U kunt de molens van de Rijnlandse

vastgelegd met een looptijd van minimaal

Molenstichting ook blijven steunen als u er

vijf jaar. Een keer per jaar maakt u een vast

niet meer bent. Een mooie manier om uw

bedrag over. Voor periodieke giften geldt

binding met onze molens ook na uw dood

een gunstige aftrek. (Zie verder tekst in

zichtbaar te maken. Steun ons met een

kader)  

erfstelling of een legaat.

Ga naar:

U kunt een erfstelling of een legaat regelen

rijnlandsemolenstichting.nl/steun-ons

via uw eigen notaris. Maar u kunt ook

print het pdf-formulier uit en stuur dat

direct contact leggen met Bakker & Neve

ingevuld naar ons.

Netwerknotarissen, Loevestein 12, 2352 KM
Leiderdorp. Tel 071-589 9201.

1. WORD VRIENDIN OF VRIEND

2. GEEF EEN EENMALIGE GIFT

Wilt u regelmatig iets horen van onze

Wilt u het onderhoud van onze molens

molens? Word dan vriendin of vriend van

of een specifieke molen financieel

de Rijnlandse Molenstichting en krijg

ondersteunen? Schenk ons dan een

BELASTINGVOORDEEL VOOR ANBI-CI

regelmatig onze nieuwsbrief MAALWERK

eenmalige gift.

De Rijnlandse Molenstichting is c ulturele ANBI, daarvoor

op uw mailadres.

U kunt uw gift overmaken op

gelden extra aftrekmogelijkheden. Particulieren mogen in

Stuur een e-mail naar

NL02 ABNA 0566 5471 63 t.n.v. Rijnlandse

de aangifte inkomstenbelasting een gift aan ons met 1,25

info@rijnlandsemolenstichting.nl

Molenstichting Leiden of via de QR-code

verhogen. Ondernemingen die onder de vennootschaps-

en meld u aan als vriend.

op de volgende pagina.

belasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een gift
aftrekken. Zie verder belastingdienst.nl/anbi  
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scan en doneer

Rijnlandse Molenstichting
Hooglandsekerkgracht 17E
2312 HS Leiden
T 071 516 4840
E info@rijnlandsemolenstichting.nl
www.rijnlandsemolenstichting.nl

English
Deutsch

