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 Inleiding 

 

 

Windmolens bestaan al meer dan 2000 jaar.  
Nederland is in de wereld beroemd om haar oude windmolens.  
In Nederland kun je nog ruim duizend oude molens vinden. 
Sommige molens werken nog.  
In dit boek lees je meer over deze molens van vroeger.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wanneer gebruikten mensen voor het eerst molens? 

 Hoe werkt een molen precies? 

 Wat is kruien? 

 Waarvoor kun je molens gebruiken? 

 Wat is het verschil tussen bovenkruiers, middenkruiers en 
onderkruiers? 



 
Perzië 
De windmolen is waarschijnlijk geboren in het 
Midden-Oosten. Rond het jaar 200 voor Christus 
komen er al windmolens voor in Perzië (nu Iran).  
De eerste werkende molens zijn er vanaf  de 7e 
eeuw na Christus.  
Die molens zagen er wel anders uit. De as van 
deze molens liep van boven naar beneden. De 
wieken waren bedekt met zeil.De wind stroomde 
langs de zeilen. Deze molens waren afgekeken 
van de windkracht van de zeilboot (1). 
Later bouwde men twee muren om de molen (2). 
Door de tocht werd de windkracht sterker.  
De molens werden gebruikt om koren en 
suikerriet te malen. Ook werden ze gebruikt om 
water uit de grond op te pompen. 

Europa 
Rond het jaar 1000 komen de eerste 
molens in Europa voor in Noord-Frank-
rijk, Zuid-Engeland en Vlaanderen. 
In het jaar 1280 wordt in Nederland 

voor het eerst een toren-
molen (3) genoemd. Vanaf  
dat moment veranderen 

de vorm en de bediening van de 
molen.  

1. De eerste windmolens 
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 2. Hoe werkt een korenmolen? 

 

 

Windkracht wordt gebruikt voor beweging. 
Die beweging (energie) kun je gebruiken voor 
allerlei bewerkingen: 
 Malen (koren, mosterd, papier). 
 Zagen (hout). 
 Persen (olie uit zaden). 
 Pellen (van gort en gerst). 
 Pompen (water uit polders). 
 
Hieronder lees je hoe de korenmolen maalt. 
1. De wieken vangen wind en draaien. 
2. De askop aan de wieken draait mee. 
3. Het bovenwiel begint ook te draaien. 
4. Het schijfwiel laat nu 
5. de koningsspil ronddraaien. 

6. Het spoorwiel onderaan de 
koningsspil  zet de molenstenen (7) 
in beweging. 
De draaiende molenstenen malen de 
graankorels tot meel. 
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 3. Kruien 

Het kruiwiel 
Alle windmolens hebben wind nodig om te 
draaien. Een molenaar wil die wind zo goed 
mogelijk gebruiken. Daarom moeten de wieken 
van de molen recht tegen de wind in staan.   
De molenaar moet zijn wieken dus goed in de 
wind kunnen zetten. De molen moet dus van stand 
kunnen veranderen. 
Het veranderen van de stand noem je “kruien”.  
De molenaar kruit zijn molen met het kruiwiel (1).  
Door aan het kruiwiel (2) te draaien verandert de 
molenaar de stand van de molenwieken.  
Onderkruiers, middenkruiers en bovenkruiers 
Bij sommige molens draait de hele molen.  
Die molens noem je onderkruiers (A). 
Bij andere molens kan alleen de bovenste helft 

draaien. Dat noem je middenkruiers (B). 
Bij de derde soort molen kan alleen de 
kap (het dak) samen met de wieken van 
de molen draaien. Deze soort noem je 

bovenkruiers (C) 
Op de volgende bladzijden 
lees je meer deze drie 
soorten molens. 
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 4. Bovenkruiers 

a. De beltmolen 
Beltmolens staan op heuvels en worden 
daarom ook wel bergmolens genoemd. 
Beltmolens zijn meestal korenmolens. In de 
heuvel was een gang onder de molen 
gegraven met een in– en een uitgang. Door 
die gang kon een paard en wagen rijden 
met graan. Dus het lossen van het graan 
gebeurde onder de molen. Was men klaar 
met het lossen van het graan dan reed de 
wagen er aan de andere kant weer uit. 
 
b. De stellingmolen 
Stellingmolens zijn op een verhoging 
gebouwd. Je vindt ze meestal in dorpen en 
steden tussen de huizen. Vandaar dat ze 

extra hoog moesten staan om 
meer wind te kunnen vangen. 
De molenaar kruide de molen op 
de houten stelling waar je altijd 

een hek omheen ziet. 
Stellingmolens waren 
meestal korenmolens, 
oliemolens of  pel-
molens. 
 

 

 



 5. Middenkruiers 

a. De standerdmolen of  standaardmolen 
Deze molen staat op een standaard (1), waarop 
de molen rondgedraaid kan worden.  
Vandaar dat deze molen een middenkruier is. 
De standerdmolen kwam al in het jaar 1250 voor. 
Het is daarmee de oudste molensoort in 
Nederland. 
De standerdmolen werd gebruikt als 
korenmolen. Uit de standerdmolen ontstaat later 
de wipmolen. 
 
b. De wipmolen 
Bij een wipmolen is de standaard vervangen 
door een woning in de vorm van een piramide.  
Hierin woont de molenaar. Het gedeelte boven 
de woning kon gedraaid worden. De wipmolens 

werden gebruikt om water weg te 
pompen in polders. Aan wipmolens zat 
dus een scheprad dat het water van 
laag naar hoog kon brengen.  

Het scheprad wipte het 
water naar een hoger 
gelegen deel. Vandaar de 
naam wipmolen. 
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 6. Onderkruiers 

a. De paltrokmolen 
De paltrokmolen is zeldzaam in Nederland.  
Er bestaan er nog maar vijf  van.  
De paltrokmolen is in Nederland altijd een 
zaagmolen geweest. Er wordt niet een deel van 
de molen gedraaid, maar de hele molen draait. 
De hele molen hangt aan een zware dwarsbalk 
en draait over een muur met rollen.  
De molen is verder van hout en heeft een 
vierkante wijd uitlopende vorm die een beetje 
doet denken aan een jas.  
Een paltrok (1) was vroeger een soort wijd uit-
lopende jas voor mannen. 
 
b. De tjasker 
De tjasker is de kleinste molen die in Nederland 

bestaat. Ze werden voor het eerst 
gemaakt in Friesland en worden 
gebruikt om water weg te pompen 
naar hoger gelegen delen. 

In Nederland zijn nu nog 
ongeveer 25 van deze 
tjaskers te vinden. Je 
vindt ze vaak nog in 
natuurgebieden. 
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 7. Molens aan het werk 

Je hebt al gelezen dat molens allerlei werk 
kunnen doen: malen, zagen, persen, pellen en 
pompen. Zo ontstonden er allemaal molens die 
hun eigen soort werk deden. 
A. De korenmolen 
De wind laat binnen in de molen de molensteen 
(1) draaien. Tussen die stenen komen de graan-
korrels terecht. Ze worden tussen de twee stenen 
fijngemalen tot meel. 
Het meel wordt onder de stenen opgevangen in 
zakken en gaat naar bakkerijen. 
Bakkers gebruiken het meel om broden en gebak 
van te maken. Sommige korenmolens malen nog, 
maar het meeste meel wordt nu in fabrieken 
gemalen. 

B. De oliemolen 
In sommige zaden, zoals lijnzaad en 
koolzaad (2), zit veel olie. Oliemolens 
werden gebruikt om de olie uit deze 
zaden te persen. Men gebruikte die olie 

meestal voor het maken 
van olieverf. Tussen de 
twee grote ronddraaiende 
stenen werden de zaden 
fijn geperst. De olie liep uit 
de zaden. 
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C. De papiermolen 
Papier werd heel vroeger uit oude 
vodden en lappen gemaakt.  
De molen liet hamers en messen 
bewegen.  
De vodden veranderden in pulp (1).  
Het werd een pap van kleine 
draadjes.  
Uit de pap werd met een zeef  papier 
geschept (2).  
Het papier was kletsnat en moest 
eerst drogen voor je het kon gebruiken. 
 
 

 
D. De zaagmolen 
Met windkracht kon je ook één of  
meerdere zagen heen en weer laten 
bewegen.  
Zo ontstonden er zaagmolens waar 
boomstammen overdwars in planken 

werden gezaagd.  
De eerste zaagmolen in 
Nederland werd ge-
bouwd in 1594. 
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E. De poldermolen 
Rad en vijzel 
Water stroomt altijd van hoog naar laag.  
Als je water van laag naar hoog wilt laten stromen, 
heb je hulp nodig. Poldermolens gaven die hulp. 
Met de hulp van de wind en de wieken ging buiten 
de molen een groot waterrad draaien. Dat rad 
pompte het water weg (1). Later werd er een vijzel 
(2) gebruikt. Het was een soort kurkentrekker die 
het water omhoog trok. 
Nieuw land uit water 
Vroeger waren in het westen van ons land veel 
meren. Molens pompten zo’n meer leeg.  
De bodem van het meer werd een polder (3).  
Soms werden poldermolens op een rij gezet.  
Dat gebeurde als het water over een lange afstand 
moest worden weggepompt. 

 Zo’n rij noem je een molengang (4). 
Op de bodem van die meren wonen nu 
mensen. Het is land geworden.  
Nu houden moderne gemalen  met grote 

machinale pompen (5) die 
gebieden droog. 
In het filmpje achterin hoor 
en zie je meer over de 
poldermolen.  
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 8. Filmpjes 

 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-
werelderfgoed-kinderdijk/#q=molens  

Het Klokhuis 
Molens in Kinderdijk 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/graan-malen-in-
de-molen-een-molenaar-maalt-graan-in-

De graanmolen 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-werelderfgoed-kinderdijk/#q=molens
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-werelderfgoed-kinderdijk/#q=molens
https://schooltv.nl/video/graan-malen-in-de-molen-een-molenaar-maalt-graan-in-een-korenmolen-tot-meel/#q=molen
https://schooltv.nl/video/graan-malen-in-de-molen-een-molenaar-maalt-graan-in-een-korenmolen-tot-meel/#q=molen






 Bronnen 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schorsmolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliemolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Papiermolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaagmolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wipmolen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Standerdmolen 



 Colofon en voorwaarden 
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