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Hoofdstuk 1 Inleiding, beschrijving van de uitgevoerde restauratie van De
Meule van Wassens te Zuidwolde
Gegevens molen
Molen

Meule van Wassens
Molenstraat 12
7921 KM Zuidwolde

Monumentennr.

41099

Eigenaar

Stichting De Meule van Wassens
Suuddal 13
7921 EH Zuidwolde

Contactpersoon

Henk Tissing
voorz.meulewassens@gmail.com

Website

https://demeulevanwassens.nl/

Het uitgevoerde restauratieproject heeft betrekking op de algehele restauratie van de Meule van
Wassens. Met het uitvoeren van deze restauratie is de molen weer in een goede maal- en draaivaardige
toestand gebracht, waarbij de molen ook weer toegankelijk is gemaakt voor het ontvangen van
publiek.
Inleiding
Na 2,5 jaar voorbereiding en onderhandelingen heeft een werkgroep van vrijwilligers in 2018 de
vervallen molen De Vlijt – in de volksmond „De Meule van Wassens‟ genoemd – in Zuidwolde
kunnen verwerven. Hierdoor kon eindelijk de langgekoesterde wens van de bevolking van Zuidwolde
om de molen te herstellen, in vervulling gaan. In de tweede helft van 2018 konden alle benodigde
subsidies, fondsbijdragen en overige bijdragen worden verworven om tot restauratie over te kunnen
gaan. Deze restauratie is uitgevoerd in de periode eind 2018 tot eind 2019. In december 2019 kon de
gehele restauratie worden opgeleverd.
Dit restauratieverslag geeft een beeld van de uitgevoerde werkzaamheden om tot dit resultaat te
kunnen komen.
Restauratie
Restaureren van de Meule van Wassens is van groot belang geweest voor het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving van de molen. De molen is een bepalend monument in het dorp
Zuidwolde en was van groot belang bij de ontwikkeling van het gebied. De molen is goed zichtbaar.
Dit is zeker het geval nu de molen is gerestaureerd en de wieken weer veelvuldig draaien.
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Meule van Wassens, historie en restauratiegeschiedenis

De huidige molen heeft een aantal voorgangers gehad. De laatste voorganger was nog een
standerdmolen, die in 1731 nieuw was gebouwd en in 1877 door brand verloren ging.
Eigenaar H.J. Wassens kocht toen een bestaande vijzelmolen en liet die door molenmaker
C.H. Schiller op de oude molenplaats herbouwen als belt-korenmolen. De molen was
oorspronkelijk in 1838/39 gebouwd als vijzelmolen voor de bemaling van de Zuidplaspolder,
nabij Moordrecht in Zuid-Holland.
Door vervening van verschillende polders onderging het gebied ten noorden van de
Hollandsche IJssel, gelegen tussen Nieuwerkerk en Gouda, langzamerhand een metamorfose
van veenlandschap naar water. Al in 1595 werden er door de overheid regels uitgevaardigd
om het vervenen daar te beperken, maar doordat turf steeds meer waard werd ging het steeds
sneller met het vervenen. Aangezien van water geen belasting geheven kon worden, werd het
voor veel polders steeds moeilijker om hun dijken en molens te onderhouden, met als
resultaat dat de dijken tussen de verschillende polders bij storm uiteindelijk werden
weggeslagen. Door de vereniging van deze polders werd het gevaar van afslag steeds groter
en doordat de ene poldermolen na de andere uitviel werd het plaspeil ook steeds hoger. De
steeds groter wordende waterplas, die uiteindelijk Zuidplas werd genoemd, werd een
bedreiging voor de omliggende dorpen en steden en in 1807 greep de overheid in door bij
Moordrecht drie beteugelingsmolens te bouwen. Bij Waddinxveen werden twee
verwaarloosde molens ook weer maalvaardig gemaakt. Hiermee konden de verenigde
waterplassen op peil worden gehouden.
In 1825 besloot de regering om deze plassen weer droog te maken. Door de grote diepte en
grootte was dit een lastig project. De Zuidplaspolder is nog steeds de diepste polder van
Nederland en de droogmaking heeft uiteindelijk 3,2 miljoen gulden gekost; rond 1840 een
gigantisch bedrag. Bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1825 werd een commissie van beheer en
toezicht benoemd, waarin J.A. Beijerinck, A.A. Quanjer, J. Scholten en N. Exalto zaten. De
heer Quanjer was later ook werkzaam bij de droogmaking van de Haarlemmermeer, J.
Scholten werd fabriek (hoofd technische dienst) van het hoogheemraadschap van Schieland
en N. Exalto werd later directeur van de Zuidplaspolder.
Rond de plassen werd eerst een ringdijk met ringvaart gemaakt. Alleen langs de Donderdam,
die de scheiding vormde met de Hazerwoudse Droogmakerij (voormalige Noordplas), kwam
geen ringvaart. Het peil van de ringvaart was gelijk aan het plaspeil. Voor de bemaling van de
4420 ha grote polder werden acht poldermolens ontworpen, vier bij Waddinxveen en vier bij
Kortenoord, gelegen tussen Nieuwerkerk en Moordrecht. Deze poldermolens waren berekend
op een opvoerhoogte van 2,14 m en maalden met een vijzel het water vanuit de polder in een
tussenboezem. Vanuit beide tussenboezems, die ieder 1½ km lang waren, maalden vijf
vijzelmolens het water wederom 2,14 m omhoog in de ringvaart. Bij Kortenoord werd de
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ringvaart bemalen door zeven schepradmolens, die hun water uitsloegen op de zogenaamde
lage boezem. Van deze zeven molens waren er vier uitgerust volgens het zogenaamde
“vereenvoudigde stelsel”. Dit was uitgevonden door de waterbouwkundige Jan Blanken.
Iedere molen daarvan was uitgerust met drie schepraderen van verschillende breedte, die
afzonderlijk of gezamenlijk konden malen, naar gelang er wind was. Twee molens hadden
gewone schepraderen en één molen was uitgerust met een door de gebroeders Eckhardt
uitgevonden hellend scheprad.
Als de IJssel laag stond dan kon het water van de lage boezem rechtstreeks, via een spuisluis,
in deze rivier worden geloosd. Als deze sluisgang gestremd was door hogere rivierstanden
dan konden vijf schepradmolens het water van de lage boezem in een hoge boezem malen,
vanwaar het weer via een spuisluis in de IJssel werd gebracht. Van deze vijf molens waren er
twee ingericht volgens het vereenvoudigde stelsel, dus met ieder drie schepraderen, twee
molens hadden ieder twee schepraderen en één molen had een normale constructie. In totaal
werd de polder dus bemalen door 30 molens. Daarnaast waren er bij Kortenoord twee
hulpstoomgemalen, beide uitgerust met een vijzel. Het ondergemaal maalde het water uit de
polder in een korte afzonderlijke tussenboezem. Het bovengemaal maalde het water weer
vanuit deze boezem rechtstreeks in de hoge boezem.
Alle molens en gemalen zijn natuurlijk niet gelijk gebouwd. Men is begonnen met de hoogste
molens en naarmate de plas werd afgemalen, konden de lagere molens worden gebouwd.
Daarbij werden de drie in 1808 gebouwde beteugelingsmolens weer benut. Twee daarvan
maalden vanuit de plas (en later de ringvaart) het water in de lage boezem. De bovenmolen,
staande op de dijk tussen de lage en hoge boezem, was uitgevoerd als stenen stellingmolen en
was uitgerust met twee schepraderen. In 1836 kwamen de molens die de lage boezem
moesten bemalen gereed en in het voorjaar van 1837 kon de bemaling van de ringvaart in
bedrijf worden gesteld. In 1839 konden eindelijk de poldermolens in gebruik worden
genomen. Het bovenstoomgemaal kon op 11 maart 1837 in gebruik worden genomen en op
14 augustus 1839 konden beide gemalen voor het eerst gezamenlijk malen.
In 1878 werd besloten om geheel op stoombemaling over te gaan. De molenaars werden
ontslagen en in 1877/ 1879 werden de molens te koop aangeboden. De vier poldermolens bij
Kortenoord werden de G, H, I en K genoemd. De derde molen vanaf Nieuwerkerk, de “I”
werd daarbij gekocht door H.J. Wassens uit Zuidwolde. Het is een van de weinige compleet
bewaarde molens van de Zuidplaspolder. De achtkante molens van de Zuidplas stonden met
hun achtkant op een hoge stenen voet, waarbij het ondertafelement tevens dienst deed als
bovendorpel voor de ingangsdeuren. Deze molens konden zo een vlucht krijgen van bijna 27
m. In Zuidwolde ontbreekt deze onderbouw en staan de onderzijden van de stijlen ongeveer
op maaiveldhoogte zodat de vlucht nu maar 21,5 m is. Voor een korenmolen van deze vlucht
is het achtkant en de kap zodoende buitengewoon ruim.
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De molen werd bij Kortenoord in 1837 gebouwd door Gerrit Kleij uit Nieuwerkerk aan den
IJssel voor de somma van fl 36.679,-. Voor welk bedrag de molen in 1878 werd verkocht is
niet duidelijk. Naastgelegen molens werden rond die tijd voor bedragen van fl. 1.100 tot fl.
1.400,- verkocht, afhankelijk of er een as en roeden bij zat of niet. Mogelijk is de molen te
Zuidwolde zonder as verkocht want de huidige as is wat te kort voor de maat van de kap.
Gietijzeren bovenassen en ijzeren molenroeden waren in die tijd gewild, een achtkant was
duidelijk veel minder gewild.
De stenen van de onderbouw in Kortenoord werden in 1878 gekocht voor de somma van fl.
100,- door G.van Wingerden.
Wassens kreeg hiermee voor relatief weinig geld een grote sterke molen. Een naastgelegen
molen in Kortenoord bijvoorbeeld brandde in 1865 af er werd toen herbouwd voor fl. 11.295,, 12 jaar later werd deze molen verkocht voor fl. 1.400,-!
Bijzonder is verder nog dat de naast molen I ( molen van Wassens) staande molen H ook in
1878 werd verplaatst en wel naar Giethoorn. Die molen brandde daar af in 1902.

Zuidplasmolen H in 1878 herbouwd te Giethoorn en in 1902 verbrand.
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Model van een van de Zuidplas vijzelmolens. De Meule van Wassens heeft er zo uit
gezien toen deze nog bij Kortenoord stond.
Zoals uit het voorgaande blijkt werd de toepassing van nieuwe uitvindingen in de Zuidplas
niet geschuwd. Zo hadden de poldermolens (en dus ook molen I) conische vijzels. Die waren
er al eerder, maar meestal waren die onder wijder dan boven. De gedachte daar achter was dat
er onderweg veel water verloren ging zodat de vijzel onder wel wijder kon. In de praktijk
bleek echter dat dit soort molens meer wind nodig had dan molens met gewone cilindrische
vijzels. Bij de Zuidplas werden de vijzels juist boven wijder gemaakt. Onder hadden ze een
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diameter van 1,65 m en boven van 1,90. Hier ging men uit van de waarneming dat een diep in
het polderwater gestoken vijzel meer water opschept dan er in de compartimenten past, zodat
een gedeelte van het water weer over de spil terug loopt. Bovendien kreeg de vijzelkom
hierdoor een iets minder steile helling. Veel navolging hebben de conische vijzels niet
gekregen en ook het vereenvoudigde stelsel bleek op den duur niet te voldoen. De hellende
schepraderen hebben goed gewerkt, maar de voordelen daarvan bleken minder groot dan
aanvankelijk gedacht. Door de grotere bouwkosten heeft dit systeem weinig navolging
gekregen. De enige innovatie die de tand des tijds heeft overleefd is de toepassing van het
conische gaande werk. Diverse molens zijn hiervan voorzien en ook het bovenwiel en de
bonkelaar van korenmolen De Vlijt werken er nog steeds mee.
In Zuidwolde werd de molen verder op de klassieke manier ingericht tot korenmolen. In 1887
werd de molen verkocht aan de landbouwer Frederik Lucas Steenbergen, maar 23 jaar later
komt de molen weer in handen van de familie Wassens en dat zou nog lang het geval blijven.
Voor de Tweede Wereldoorlog werd al grotendeels overgeschakeld op motorische
aandrijving, maar in die oorlog moest weer van windkracht gebruik worden gemaakt. In 1940
werd de molen door molenmaker Bisschop uit Dalfsen voorzien van het stroomlijnsysteem
Van Bussel. Na de oorlog werd weer snel overgeschakeld op motorische bemaling en kwam
de molen langzamerhand in slechte staat te verkeren. In 1960 volgde een restauratie en werd
er weer af en toe met de molen gemalen, maar het uit de molen voortgekomen graanbedrijf
slokte de meeste tijd op van de eigenaren, waardoor de molen toch weer in verval raakte. In
1980/81 volgende weer een restauratie, maar ook nu weer raakte de molen na verloop van tijd
in verval. Nadat er heklatten naar beneden waren gekomen werden de roeden op 5 mei 2004
gestreken.
De laatste eigenaar, Joe Wassens, heeft de molen nog wel steeds wind en waterdicht weten te
houden, maar aangezien de molen verder alleen maar geld kost en niets oplevert, had hij niet
veel zin om zich in de schulden te steken voor nog een restauratie.

Met de restauratie van 2018- 2019 is het gelukt de molen weer volledig draai- en maalvaardig
te maken en geheel te restaureren. Hiermee is ook het duurzame behoud op langere termijn
zeker gesteld.
De molenstichting heeft inmiddels al meer dan 800 donateurs, meest uit het dorp Zuidwolde.
Dit geeft wel aan hoe sterk het herstel van de molen leeft binnen de dorpsgemeenschap.
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Restauratie

De restauratie is uitgevoerd in de periode eind 2018 – eind 2019. Op 1912-2019 is de restauratie opgeleverd.

Korte omschrijving
van de restauratie/
doel van het project Het werk bestond uit de maalvaardige restauratie van de molen, het
herstel van het wiekenkruis, het geheel vervangen van het rietdek van
het achtkant en de kap en het weer in orde brengen van het gaande
werk. Ook werd de staartconstructie vernieuwd. Het gehele project is
conform de doelstelling en volgens plan gerealiseerd.
Planvorming

De gehele planvorming met het bijbehorende ontwerp is uitgevoerd door
van Reeuwijk bouwmeester te Arum

Uitvoering

Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk uit Lochem heeft de restauratie
uitgevoerd. Rietdekkersbedrijf Kleinjan uit Den Ham heeft het
rietdekkerswerk uitgevoerd.

Directievoering

De directievoering is uitgevoerd door Van Reeuwijk bouwmeester te
Arum in nauwe samenwerking met het stichtingsbestuur.

Bouwvergaderingen Er zijn 9 bouwvergaderingen gehouden, waarbij de uitvoering, planning
, het meer- en minderwerk en de verrekening van de stelposten aan de
orde zijn geweest. Tevens is het werk diverse malen ter plaatse en in de
werkplaats van de molenmaker beoordeeld.
Oplevering

Het werk is 19-12-2019 opgeleverd. Het werk is netjes naar de
maatstaven van vakkundig restauratiewerk uitgevoerd.

Foto’s

G.J.van Reeuwijk, Van Reeuwijk bouwmeester.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van de restauratiewerkzaamheden en behaalde
resultaten/ prestaties
Om tot het doel van het project; algehele restauratie van de Meule van Wassens, zijn de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk:
- Maalvaardige herstel van het complete gaande werk
- Restauratie van de kapconstructie
- Restauratie van de staartconstructie
- Restauratie van vloeren en trappen
- Restauratie van het achtkant
- Restauratie van het wiekenkruis ( gevlucht) van de molen
Rietdekkersbedrijf Kleinjan;
-Het aanbrengen van een nieuw rietdek op achtkant en kap. Het oude riet werd hierbij door
vrijwilligers van de stichting verwijderd en afgevoerd.
De restauratie werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de hand van het bestek dat is opgesteld
door Van Reeuwijk bouwmeester.
Directievoering en rol Molenfonds
De gehele restauratie is inhoudelijk begeleid door Van Reeuwijk bouwmeester die in opdracht
van de opdrachtgever de directie heeft gevoerd. Hierbij heeft met name het Molenfonds op
gezette tijden advies en een inhoudelijke bijdrage geleverd bij de bouwvergaderingen. Ook
werden de gebruikte materialen gekeurd.
Regelmatig zijn bouwvergaderingen georganiseerd waar de aannemer, de opdrachtgever, de
directie ( Van Reeuwijk bouwmeester) en het Molenfonds (dhr. M.Ero) voor zijn uitgenodigd.
Conclusie
Alle bij de beschikking opgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Met het afronden van
het project zijn alle prestaties zoals die in de beschikking zijn opgenomen uitgevoerd. De
molen is derhalve volledig volgens plan gerestaureerd.
Tevens is de publieke toegankelijkheid gewaarborgd. Met de restauratie heeft de
gemeenschap er weer een prachtige molen bij gekregen met een bijzondere historie.
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Hoofdstuk 3 De restauratie in foto`s

11-12-2018, het met een grote kraan afnemen van de kap van de molen

Rondom de molen zijn een aantal reclameborden aangebracht met hierop de sponsoren,
subsidiënten en de uitvoerende bedrijven. Ook in de media is ruimschoots aandacht besteed
aan de restauratie.
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Veel onderdelen van de kap waren in slechte staat

De kap staat op de grond
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Overzicht van de kap, januari 2019

De bovenbonkelaar in restauratie in de werkplaats van de molenmaker, februari 2019
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Het keuren van het zware hout bij de zagerij. Februari 2019.

Herstel van de balklaag van de eerste zolder, maart 2019.
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Het nieuwe riet is aangebracht. De beide spruiten en het windpeluw zijn vervangen. Mei
2019.

Zicht op de binnenzijde van de kap na het aanbrengen van het nieuwe riet.
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Het achtkant staat in de steigers, het oude riet is verwijderd. Juli 2019.

Een aantal delen van de eiken kuip, die bovenop het achtkant de kap centreert, moesten
worden vervangen.
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Zicht op de kap vanaf de steiger. De molen heeft een opvallend grote kap. Dit komt door de
vorige functie als grote poldermolen in Zuid-Holland.

Nogmaals de kap. De baard is pas aangebracht na het plaatsen van de kap om beschadigingen
te voorkomen. Juli 2019.
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Hier is te zien hoe slecht het boventafelement en de kuip waren op diverse plaatsen. Door het
herstellen van delen van het hout met name aan de buitenzijde kon ervoor gezorgd worden dat
e.e.a aan de binnenzijde vrijwel niet meer zichtbaar is. Aan de buitenzijde dekken het riet en
de rietplanken e.e.a nu weer goed af. Juli 2019.

In rotte plekken werden hele vogelnesten aangetroffen!

~ 18 ~

Zicht op het boventafelement met de kuip. Het riet is hier verwijderd. Zichtbaar zijn
duidelijke Zuid-Hollandse kenmerken met zelfs aan de buitenzijde ronde tafelementstukken
om de kuip beter te kunnen dragen. Een bijzonderheid die we echter ook bij ontwerpen van
Krook uit de 19e eeuw al tegenkomen.

Het rietdek van het achtkant is gereed in september 2019. De nieuwe dakkisten zijn geplaatst,
ramen konden worden hersteld.
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De kap afgeschilderd Ook hier weer duidelijk de Zuid-Hollandse herkomst. De
voeghoutkoppen uit 1838 werden polymeer chemisch hersteld.

Werk aan de maalstenen. In de molen waren nog bijzondere zogenaamde gatenstenen
aanwezig om veevoer te malen ( ws van de firma Kees uit Leende). De technische toestand
was echter heel matig. Ook kan dit soort stenen met de huidige hygiëne normen niet worden
gebruikt om graan te malen voor menselijke consumptie. Ze zijn museaal opgesteld onderin
de molen. Er kwamen nieuwe kunst maalstenen en een koppel blauwe natuurstenen. De
molen is weer geheel maalvaardig gemaakt.
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De herstelde kruivloer voor het plaatsen van de rolwagen en de rollen.

De roeden waren nog in redelijke toestand. Deze zijn gestraald en voorzien van een geheel
nieuw verfsysteem. De heklatten en stroomlijnneuzen moesten wel worden vervangen.
Oktober 2019.
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De molen is weer gereed. Er zijn als vanouds twee bruine en twee witte molenzeilen
aangebracht. December 2019.

Het metselwerk van de veldmuren is hersteld, de belt is weer in profiel gebracht.
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Zicht op het wiekenkruis met de van Bussel stroomlijnneuzen. De grijze kleur werd gelijk met
het aanbrengen van de stroomlijnneuzen in 1940 aangebracht. Dit waarschijnlijk om de
nieuwe tijd goed vorm te geven. In die ( oorlogs) tijd was dit een zeer modern wiekenkruis.
Het wieksysteem is al bijna 60 jaar aanwezig en voldoet nog prima. Dit was ook de reden om
dit systeem bij de restauratie te handhaven.

Het kruirad onderaan de staartbalk om de molen op de wind te kunnen zetten.
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Nogmaals de kap en het wiekenkruis. In het rietdek is het bouwjaar van de molen in
Zuidwolde aangebracht zoals dit ook voor de restauratie het geval was.

De kap met de fraaie door vrijwilligers herstelde baard. Deze baard toont zijn Zuid-Hollandse
karakter. Voor Drenthe, maar ook voor Nederland is met deze restauratie een bijzondere
molen weer draai- en maalvaardig gemaakt en toegankelijk voor het publiek. Dit na jaren
zonder wieken te hebben gestaan. Een prachtige realisatie die tot stand kwam na grote inzet
van vrijwilligers ondersteunt door Molenfonds, Gemeente Zuidwolde, Provincie Drenthe en
diverse sponsoren.
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