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Gemeente Medemblik

Droge voeten in de polder
Archeologisch en historisch onderzoek 
naar een Medemblikker poldermolen 
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De Molenakte

Om water uit de polder De Vier Noor-
der Koggen in zee te kunnen lozen,
waren rondom Medemblik drie na-
tuurlijke uitwateringspunten in ge-
bruik: het Zijdtwerck aan de zuid-
oostzijde van de stad Medemblik, de
Waardijksluis bij Koppershorn ten
noorden van het dorp Twisk en de
Braaksluis bij Aartswoud. In de loop
van de 15de eeuw werkten deze na-
tuurlijke uitwateringspunten niet
meer naar behoren door de dalende
veenbodem en werd de polder steeds
natter. Om de wateroverlast tegen te
gaan werden vanaf het einde van de
15de eeuw watermolens neergezet.

Uit historische bronnen is bekend
dat al voor 1492 een poldermolen in
gebruik was bij de Berkmeerdijk te
Spanbroek. Vervolgens werd voor
1534 een watermolen geplaatst bij
Benningbroek. De plaatsing van de-
ze molens gebeurde op eigen initia-
tief en men maalde het water van
Spanbroek en Benningbroek rich-
ting Medemblik. Het is dan ook be-
grijpelijk dat Medemblik een klacht
indiende bij de waterschappen van
De Vier Noorder Koggen. Medemblik
eiste een gezamenlijke aanpak van 
de wateroverlast. Na een proces voor
het Hof van Holland werd op 21 april
1537 een akkoord gesloten tussen de
partijen; de Molenakte. Hierin werd
onder andere vastgelegd dat Medem-
blik en de omliggende dorpen water-
staatkundig verenigd zouden blijven
en onder een gemeenschappelijke be-
maling moesten worden gebracht. On-
bedoeld zorgden de lokale initiatieven
van Spanbroek en Benningbroek zo-
doende tot een gemeenschappelijk be-
leid ten aanzien van molenbemaling
in De Vier Noorder Koggen.

2 Archeologie in West-Friesland

West-Friesland wordt als sinds de Middeleeuwen omringd door water. De Westfriese Omringdijk
scheidde de zee van het polderland. Net zoals tegenwoordig kon de polder flink nat zijn. Daarom
bouwden de Westfriezen molens om het water weg te pompen. Van 1634 tot 1908 stonden ten
zuidoosten van Medemblik vijftien grote poldermolens. Deze molens zorgden ervoor dat over-
tollig water uit de polder via een serie kolken en sluizen door de zeedijk naar de Zuiderzee kon
worden geloosd. In 1908 werden de molens gesloopt omdat ze door de plaatsing van het stoom-
gemaal Vier Noorder Koggen overbodig werden. In 2019 heeft Archeologie West-Friesland van-
wege de bouw van vakantiewoningen voor Bungalowpark Zuiderzee op deze locatie de mo-
gelijkheid gekregen om de restanten van Molen nr. 6 grondig te onderzoeken. De funderingen
waren verbazingwekkend mooi bewaard gebleven.

Verder werd in de molenakte gecon-
stateerd dat de drie natuurlijke uit-
wateringspunten niet meer naar be-
horen werkten door het dalende
veen. Molenbemaling naar de Waar-
dijksluis moest het probleem verhel-
pen. Om het water bij de Waardijk-
sluis te krijgen werden in De Vier
Noorder Koggen in totaal zeven mo-
lens bijgeplaatst, bestaande waterlo-
pen verbreed en uitgediept en meer-
dere molenkolken gegraven. De an-
dere twee sluizen zouden natuur-
lijke uitwateringspunten blijven. On-
danks de vele aanpassingen en het
harde werk bleek al gauw dat het
opnieuw een tijdelijke oplossing be-
trof. Het maaiveld daalde door de
molenbemaling namelijk nog sneller

en dat leidde weer tot wateroverlast. 

Historische ontwikkeling 
molencomplex Oosterdijk

De molens aan de Oosterdijk waren
‘achtkante binnenkruiers’, uitgerust
met één of twee schepraderen: een
gebruikelijk type molen voor het
droogmalen van grote gebieden. Deze
werden bijvoorbeeld ook gebruikt
bij droogmakerijen zoals de Scher-
mer, de Beemster en de Purmer. De
situatie rond Medemblik is voor het
eerst te zien op de oudste stadsplat-
tegrond van de bekende cartograaf
Jacob van Deventer uit circa 1560.
Hierop is te zien dat ten zuiden van
de stad Medemblik, aan de Ooster-

Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 zijn ten zuidoosten van
de stad al twee molens zichtbaar. Ongeveer ter hoogte van de rode pijl
wordt in de 17de eeuw de opgegraven molen nummer 6 gebouwd.
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Op een anonieme schets van de stad Medemblik
is zichtbaar dat de molenkolk ten zuidoosten 
van de stad Medemblik is uitgebreid tot vijf 
molens. Het noorden is links.

dijk, al twee molens staan weerge-
geven, de latere molens nr. 14 en
15. Op een anonieme schets van de
stad uit 1588 is te zien dat de mo-
lenkolk tot vijf poldermolens is uit-
gebreid. 

Het Groot Proces

Tussen 1637 en 1695 werd binnen
West-Friesland het “Groot Proces” ge-
voerd, dat de meningsverschillen over
het onderhoud van de Westfriese Om-
ringdijk moest oplossen. Voor dit pro-
ces werden ordelijke kaarten van de
dijk getekend en een inspectiereis ge-
maakt. Uit de gegevens bleek dat in

Op de kaart van Cornelisz. van Schagen uit 1638
blijkt dat het gehele molencomplex aan de 
Oosterdijk dan bestaat uit vier molenkolken, 
vier sluizen en vijftien molens. 
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1638 het gehele molencomplex van
De Vier Noorder Koggen uit vijftien
molens bestond, verdeeld over vier
molenkolken met elk een eigen sluis.
Deze situatie zou tot in de 19de

eeuw onveranderd blijven. 

In de transcriptie die tijdens de reis
is gemaakt, komen enkele interes-
sante gegevens naar voren. Hier
wordt sluis 3 namelijk een ‘nieuwe
sluis’ genoemd, waaruit blijkt dat de
molens nr. 6 en 7 kort voor 1638
zijn gebouwd. Over de vijf molens
die bij de zuidelijkste molenkolk
hoorden, wordt geschreven: …”vijf
watermolens seggende deselfde te
wesen de vijff watermolens die aen
de westzijde der stadt Medemblick
eerst gestaen hebben”. Ook wordt
een reden genoemd dat de vijf wa-
termolens van de westzijde naar de
oostzijde werden verplaatst: …”de
voorseyde sluyse door de groote
diepte ende swaren slach van de zee
aldaer vallende niet en konden wer-
den gehouden maer de deuren tel-
cken wierden aan stucken geslagen
ende ontramponneert ende het lant
gestelt in pryckel van inundantie”. 

Werking van een molencomplex 

De vijftien molens aan de Ooster-
dijk waren verdeeld over vier mo-
lenkolken en vier sluizen. Per sluis
werd een systeem aangelegd van
meerdere molens, molenkolken en
een boezemwater. Het polderwater
stroomde richting het scheprad, dat
het water richting de boezem maalde.
De boezem was een afgedijkt meer-
tje waar het water tijdelijk werd op-
geslagen. Vanuit de boezem kon het
water met een sluis richting de Zui-
derzee worden gebracht. Dit gebeur-
de via de molenkolk. Als het water
in de molenkolk hoger stond dan
het zeewaterpeil, kon de sluis rich-
ting Zuiderzee worden geopend. De
molens met een dubbel scheprad
waren in staat om het water iets ho-
ger op te malen. Het voordeel hiervan
was dat men het water ook nog bij
vloed op zee kon lozen. 
Van de vijftien molenaars werd er één
tot eerste molenaar, of ‘Admiraal’ be-
noemd. De Admiraal bepaalde wan-
neer het malen moest beginnen en
stoppen. De andere molenaars waren
verplicht de werkzaamheden van de

stenen poeren waren gemetseld op
een houten fundering van zes naald-
houten balken die in een rooster wa-
ren geplaatst. Zo ontstonden vier vier-
kanten. Deze vierkanten werden opge-
vuld met circa 25 houten palen ofwel
slieten van maximaal 2 m lang. Jaar-
ringonderzoek aan het hout heeft aan-
getoond dat de bomen gebruikt voor
de poeren zijn gekapt in 1634. Hier-
mee kan met zekerheid worden ge-
steld dat de molen in 1634 is gebouwd. 

Admiraal binnen enkele uren op te
volgen. Deden ze dit niet, dan kre-
gen ze een boete. 

Resten van de molen

De basis van de opgegraven polder-
molen waren de acht poeren, de fun-
dering waarop het houtskelet van
de molen rustte. De poeren stonden
in een achtkantige vorm op een on-
derlinge afstand van 3,5 m. De bak-

De vijftien poldermolens
langs de Oosterdijk 
zoals weergegeven 
op de kadastrale 
minuutkaart uit 1825.

Situatie A: 
Het polderwater (1) 
werd met behulp van het
onderste, lager liggende
scheprad naar de 
boezem gemalen (2). 
Met een sluis kon het 
water van de boezem 
naar de molenkolk (3) 
worden gebracht van 
waaruit het water op 
de Zuiderzee (4) werd 
geloosd.

Situatie B: 
Met behulp van het 
tweede scheprad kon 
men het water uit de 
boezem (1) naar de 
molenkolk opvoeren (2).
Dit was noodzakelijk 
bij hoog zeewater (3). 



    
H     Venhuizen w         De Goorn Grosthuizen Hensbroek Opdam Oudendijk Rustenburg Scharwoude Spierdijk Ursem Zuidermeer Blokker Zwaag HoornW   

Archeologie in West-Friesland 5

Een zijaanzicht van de in de klei 
geslagen slieten. 

De roosterfundering van de molen 
gemaakt van balken waarop de 
penanten werden gebouwd. 
De ruimtes tussen de balken 
werden opgevuld met slieten. 

Het funderingshout wordt in het veld door de
houtspecialist onderzocht. 

Het polderwater werd via een con-
structie van twee bakstenen muren
en een houten vloer, de achterwa-
terloop genoemd, richting het schep-
rad geleid. Het scheprad stuwde het
water vervolgens circa 1,5 m om-
hoog richting de voorwaterloop,
waarvandaan het water richting de
boezem stroomde. Al deze onder-
delen van de molen waren eveneens
gefundeerd op een houten rooster
opgevuld met naaldhouten slieten.
Op deze roosterfunderingen lag een
eikenhouten vloer waarop de bak-
stenen constructies waren gebouwd.
Het muurwerk was volledig gemet-
seld uit Friese boerengeeltjes.

Een bovenaanzicht van een achtkante 
poldermolen met enkel scheprad. 

Het muurwerk van Friese boerengeeltjes wordt met de hand schoongemaakt. 
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Het tweede scheprad

Aan de oostzijde van de molen heeft
nog een tweede scheprad gedraaid,
zodat de molen een extra trap hoger
kon malen. Dit scheprad lag hoger
en is daarom minder goed bewaard
gebleven. Van de constructie van het
tweede scheprad zijn slechts enkele
naaldhouten funderingsplanken aan-
getroffen, wat duidelijk maakt dat bij
het tweede scheprad een andere fun-
deringstechniek is gebruikt. In het
midden van de molen was een grote
bakstenen constructie aanwezig; de
wielbak. Hierin draaide een groot
houten wiel met een diameter van
3,7 m. Dit wiel was verbonden aan de
schepraderen. De wielbak was ge-
fundeerd op grote en dikke eiken-
houten planken. In eerste instantie
werd gedacht dat het hergebruikt
scheepshout betrof, maar dit bleek
niet het geval te zijn. Op de planken
was een goedje aanwezig van runder-
haar en pek. Dit zorgde er voor dat er
geen water tussen het hout zou door-
spoelen. Mogelijk waren de planken
ooit onderdeel van een sluis om na
het afbreken van de sluis te worden
hergebruikt als funderingshout van
de wielbak. 

Van scheprad naar vijzel

In de loop van de tijd kwam het
polderpeil steeds lager te liggen en
bleek het niet meer afdoende moge-
lijk om het water omhoog te krijgen
met schepraderen. De vijzel bood uit-
komst. Dit was een opvoerschroef
die van grotere diepte het water om-
hoog kon malen, zodat de opvoer-
hoogte veranderde van circa 1,5 m
naar maar liefst 4 tot 5 m. In 1837
werd molen nummer 6 vervijzeld.
De vijzel draaide in een grote bakste-
nen kom. Aan het einde van de con-
structie van de vijzel waren twee
lange muren aanwezig die schuin
naar buiten liepen. De fundering van
de vleugelmuren leek sterk op die
van de zijmuren van de vijzelbak. De
dikke vleugelmuren werden van het
noorden naar het zuiden toe steeds
smaller doordat de muren aan de
buitenzijde insprongen.

De molenaar

De molenaar had een belangrijk,
maar weinig gewaardeerd en slecht 

Op de funderingsplanken van de wielbak werd een goedje aangetroffen
van runderhaar en pek, ook wel breeuwsel genoemd. Het breeuwsel 
diende om de fundering waterdicht te maken. 

De eikenhouten 
fundering van de
wielbak wordt in het
veld schoongemaakt.
Links is de bakstenen
opbouw van de 
wielbak nog 
zichtbaar.

De houten vijzel 
van de 
Varnebroekermolen
in Heiloo maalt 
het water op. 
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gen vaak een stukje grond waar ze
een moestuin konden onderhouden.
Ook hadden ze vaak wat kleinvee
en kippen in bezit en hadden ze de
vrijheid om te vissen in de wateren. 
De molenaars woonden met hun ge-
zinnen in de molen. Het is bijna niet
voor te stellen hoe men dat vroeger
deed. Een poldermolen zoals molen
nummer 6 had namelijk een grond-
oppervlakte van circa 45 m2. Bij een
molen met een vijzel blijft daarvan
een groot deel over om in te wonen.
Met een enkel scheprad in de molen
is nog maar de helft van de molen
bewoonbaar. Met een dubbel schep-
rad wordt het onmogelijk om in een
molen te wonen. In dat geval kan al- 

leen de molenaar in de molen over-
nachten. Molen nummer 6 had een
dubbel scheprad, zodat amper woon-
ruimte overbleef. Het is niet aanne-
melijk dat de molen door een gezin
werd bewoond.

Stoomgemaal

Aan het gebruik van poldermolens
kleefden veel nadelen. Een eerste na-
deel was dat ze afhankelijk waren
van de wind. Bij te zachte wind
draaiden de wieken niet, maar bij te
harde wind, een storm van wind-
kracht 9 of meer, bestond het risico
op schade en zelfs brand door te veel
warmteontwikkeling in de lagers van
de wieken. Ook kon een te hoge
stand van het zeewater voor proble-
men zorgen. Het opgepompte water
kon dan niet op zee worden geloosd.
Vooral in perioden van hevige regen-
val, als het belang van bemaling het
grootst was, bleek het daardoor niet
te voorkomen dat lager liggende
delen van de polders overstroomden.
De stoommachine voorkwam al deze
nadelen en zorgde uiteindelijk voor
het einde van het molencomplex aan
de Oosterdijk. Slechts 30 jaar na het
vervijzelen van de molens werd aan
de Oosterdijk een hulpstoomgemaal
gebouwd. Deze werkte samen met de
molens om de polder droog te hou-
den. Toen men in 1907 een tweede
stoomgemaal bouwde, raakten de
molens overbodig. De sloop van de
vijftien molens volgde in 1908. Ook
het stoomgemaal werd vervangen
door een elektrisch gemaal. Deze zijn
nog steeds onmisbaar omdat nu en in
de toekomst, mede door de klimaat-
verandering, veel regen in de polders
zal blijven vallen en droge voeten
nodig blijven. 

betaald beroep. De Admiraal ver-
diende in 1814 een kleine 20 gulden
per jaar. Dat is omgerekend naar de
huidige maatstaven circa € 12,50 per
maand. Hiervoor moest de molenaar
regelmatig meerdere etmalen achter
elkaar doorwerken, ook in de nacht.
Als de molen niet draaide, was het
tijd voor onderhoud. De molen was
tochtig, vochtig en donker en de leef-
ruimte was klein. Een malende molen
maakte daarnaast een hoop herrie en
het werk was gevaarlijk. Om het loon
aan te vullen als er niet gemaald 
hoefde te worden, werkten veel mo-
lenaars nog als arbeiders. Voordelen
waren er echter ook. Molenaars moch-
ten gratis in de molen wonen en kre-

Op deze foto zijn de 
vijzelkom, vijzelbak en 
vleugelmuren zichtbaar, die
bij de vervijzeling van de
molen werden aangebracht. 

Een plattegrond van een poldermolen met het werkgedeelte (groen) en
het woongedeelte (geel). In het werkgedeelte stond de wielbak en het
scheprad. Molen nummer 6 had twee schepraderen. De wielbak stond
daarom meer in het midden van de molen en bij het hier afgebeelde
woongedeelte was ook nog een scheprad aanwezig. 

Het stoomgemaal aan de Oosterdijk uit 1869. Op de achtergrond 
zijn nog twee van de vijftien molens zichtbaar. 
Tekening naar foto door Sander ter Steege.
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De poldermolen van Schellinkhout nabij Hoorn is aan de sloop 
ontsnapt en staat fier in het open polderlandschap. 

Een sfeerimpressie van de poldermolens, van de situatie 
aan de Oosterdijk rond 1895. Tekening naar ansichtkaart 
door Sander ter Steege. 


