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De verdwenen watermolens van de polder 
Breukeleveen 

Ing. Jan den Besten 
Vreelandseweg 12, 3632 EP Loenen aan de Vecht 

In de veenpolders binnen het territorium van ßreukelen hebben 
verscheidene poldermolens gestaan om in de regenrijke winterperioden de 
landerijen van overtollig water te bevrijden. Zo had Breukeierwaard een 
wipwatermolen, evenals Otterspoorbroek. Ook Breukelen-Proostdij had een 
wipmolen terwijl Breukeleveen twee achtkante molens had. De wipmolen 
van de polder Kortrijk en Gieltjesdorp bij het station tenslotte is de enige 
van de zes poldermolens rond Breukelen die nog is overgebleven. 

Standplaats van de Breukeleveense molens 

We zullen ons thans beperken tot de twee spoorloos verdwenen 
achtkante molens van Breukeleveen. Ik zeg "spoorloos" om de volgende 
redenen. Toen onze voorzitter, de heer Manten, op zaterdag 13 september 
1986 de Kortrijkse molen bezocht - die we zo mogelijk iedere zaterdag 
laten draaien, waarbij dan bezoekers welkom zijn - raakten we aan de 
praat over de reeds lang verdwenen molens die ooit onder Breukelen 
stonden. Manten was bij zijn historisch speurwerk een watermolen tegen
gekomen die de polder Breukeleveen in ver vervlogen tijden moest hebben 
bemalen en waarvan de standplaats hem nog voor raadselen stelde. Nu 
wilde het geval dat ik hierover door een bijzondere samenloop van 
omstandigheden direkt opheldering kon geven. Als jong technisch ambte
naar bij de gemeente Amsterdam werd mij namelijk in 1950 opgedragen 
ten behoeve van het ontworpen Waterleidingkanaal vanaf de Bethune-
poider tot de Loenderveense plas alle terreinsituaties op te meten en in 
kaart te brengen, waar dit kanaal andere wateren en wegen zou moeten 
kruisen. Zo ook bij de uiterste noordpunt van de Scheendijk-Noord, waar 
het kanaal onder de Weersloot door geleid moest worden. 

Met verbazing ontdekte ik destijds een verhoging in het weiland die 
sterk deed denken aan een oude molenwerf. Nog opmerkelijker was het dat 
vanaf deze bult een volkomen dichtgegroeide boezem, aan weerszijden 
begrensd door twee lage kaden, in westelijke richting naar de Vecht liep en 
daar tussen de "Vliegende Kraai" en de "Hanehof" doorliep. In de bermen 
van de Vechtdijk was aan weerszijden nog een vervallen gemetselde toog 
te zien, die de restanten van een oude, geheel gedempte uitwateringssluis 
overkluisde. 

De enige verklaring was dat dit de oude bemaiing betrof van één van de 
molens die vroeger de Breukeleveense polder op de Vecht afmaaiden! Ik 
zeg éên, omdat op korte afstand noordwestelijk van de bewuste molenwerf 
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Afb. 1. Lokatie van de twee voormalige poidermolens van de polder Breukeleveen-
Tienhoven. Schaal 1 : 50 000 

nog een tweede lokatie was te vinden die met de genoemde boezem was 
verbonden door een zijtak hiervan. 

In Afbeelding 1 is de lokatie van de twee voormalige molenwerven 
omcirkeld, terwijl in Afbeelding 2 vergroot de plaats van de zuidoostelijke 
molenwerf is weergegeven, zoals deze door mij medio juni 1950 werd op
gemeten en in kaart gebracht. 

Er is daar sindsdien heel wat veranderd. In 1956 - 1957 werd het 
Waterleidingkanaal gegraven, waarbij de werf van de zuidoostelijke molen 
geheel werd weggegraven, bij welke gelegenheid nog heel wat puin van de 
sinds lang verdwenen molen tevoorschijn kwam. 
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Afb 2. Terreinsituatie nabij de noordpuntvan de Scheendijk-Noord, zoals deze medio 
19^0 vas, met de oude molenwerf en de dichtgegroeide boezem van de zuidoostelijke 
molen van Breukeleveen. Schaal 1 : 1000. 

In Afbeelding 3 is de huidige situatie ter plekke weergegeven. Een 
onderzoek naar de kadastrale eigendommen ter plaatse leerde in 1950 dat 
er oostelijk van de beide molenwerven direkt ten zuiden van de Weersloot 
en evenwijdig hiermee een brede wetering liep, eigendom van het Water
schap Breukeleveen-Tienhoven, terwijl de naar het zuiden lopende Scheen-
wetering langs de oostkant van de Scheendijk-Noord eveneens eigendom 
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Afb. 3 Huidige terreinsituatie nabij de hoek Scheendijk - Weersloot (vergelijking met 
Afb. 2 geeft de verandering na ruim 30 jaar veer). De plaats van de voormalige molen 
is gestippeld weergegeven. Schaal 1 : 1000. 

van genoemd waterschap was. Dit waren in het verleden dus de beide 
hoofdwatergangen, die het water uit de polder vanuit het oosten en zuiden 
naar de twee molens voerden, in een tijd dat de polder Breukeleveen nog 
geen plas was, maar een grote "weilandpolder". 

Oorzaken van verdwijnen van de molens 

Menigeen zal zich echter afvragen waarom die molens dan zijn ver
dwenen en niet, zoals in andere polders, vervangen door een stoom-, 
diesel- of electrisch poldergemaal. Ook dit is weer vrij logisch te verklaren. 
Als je al het land afgraaft voor de turfwinning en alleen maar plassen 
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overhoudt, geeft ten eerste dit water de eigenaar hiervan geen enkele 
opbrengst meer, terwijl in de tweede plaats de waterhoogte niet zo belang
rijk meer is voor de eigenaar van een perceel puur water. Geen wonder dan 
ook dat het merendeel der ingelanden geen cent meer zal hebben willen 
besteden aan het in stand houden van twee kostenvergende molens en het 
in dienst houden van twee molenaars! 

Aangezien in het midden van de vorige eeuw het merendeel van de 
Breukeleveense polder reeds verturfd was en dus in water herschapen, is 
het waarschijnlijk dat de molens omstreeks die tijd zijn gesloopt. Bovendien 
kwelde na 1880 heel wat overtollig water weg naar de toen drooggemalen, 
zeer laag gelegen Bethunepolder. Ook in de polder Maarsseveen, ten zuiden 
van de Bethunepolder, was dit de reden dat men de molen aldaar die 
praktisch nooit meer behoefde te malen en jarenlang stilstond op den duur 
rond 1930 sloopte. 

De bejaarde sluiswachter G. van Zijl van de Weersluis wist in 1950 wel 
dat de dichtgegroeide boezem de voormalige molenboezem was en dat aan 
het eind hiervan molens hadden gestaan, maar het jaar van verdwijnen 
was hem onbekend. Ook het kadastrale perceel van de boezem plus de 
kaden plus de molenwerven was in 1950 nog eigendom van het toen nog 
bestaande Waterschap Breukeleveen-Tienhoven. 

Afb. 4. Tekening, vervaardigd aan de hand van tvee aaneensluitende kadastrale 
tekeningen van kort voor 1840. De beide molenwerven, genummerd als perceel 
nummer 9 en 15. zijn te zien, evenals de beide achtkantige molens hierop. De vlieten, 
boezems en veteringen zijn voor de duidelijkheid gestippeld. Schaal 1 : 3")00. 
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Achtkante molens 

Het was pas 30 jaar later dat een bevriende molenhistoricus bij onder
zoek in het oud-kadaster een kadastrale kaart uit de jaren kort voor 1840 
vond, waarop zelfs de beide molens zijn aangegeven (zie Afbeelding 4). Uit 
de vorm van de op deze kaart aangegeven molens is duidelijk te zien dat 
het achtkante molens geweest moeten zijn. Het is dan ook zeer waar
schijnlijk dat het achtkante binnenkruiers uit het midden van de 17de 
eeuw waren - evenals de nog bestaande "Voorste Molen" van Kortenhoef -
die al of niet later van een buitenkruiwerk werden voorzien. Ook de 
Loenderveense molen is in 1652 als binnenkruier gebouwd. Het is bekend 
dat rond die tijd in de Vechtstreek meerdere soortgelijke molens werden 
gebouwd, waarvan de financiering meestal met kapitaal van Amsterdamse 
kooplieden geschiedde, zoals bijvoorbeeld ook met de 50 Schermermolens. 
De Kortenhoefse molen werd zelfs volgens een bouwbestek van de 
Schermer molens gebouwd. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat ook de 
Breukeleveense molens heel verwant zijn geweest aan de Scher mer molens 
en aan de Kortenhoefse molen. 

We hebben uit ons archief een foto geselecteerd van twee Scher mer -
molens te Schermerhorn. die uit een zodanige hoek genomen is dat de foto 

Afb. "5. Tvee Schermer molens: deze foto geeft een nagenoeg getrouw beeld van de 
beide Breukeleveense molens gezien uit het vesten, indien deze er nu nog zouden 
staan 
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Afb. 6. Tekening, vervaardigd aan de hand van twee aaneensluitende kadastrale 
tekeningen van rond I960. Het water is veer gespikkeld, terwijl de beide verdwenen 
molens gestreept zijn aangegeven (vergelijk met Afb. 4). Schaal 1 : 3500. 

een vrij goed beeld geeft van hoe de Breukeleveense molens er uit zouden 
zien indien ze er nu nog zouden staan. U moet dan bedenken dat de 
fotograaf de molens vanuit het westen fotografeerde, op Afbeelding 4 dus 
van links naar rechts gezien. Op de foto zien we dan op de voorgrond de 
boezem die naar het westen naar de Vecht loopt (zie Afbeelding 5). Jammer 
dat dit beeld in Breukelen verleden tijd is! 

Tot slot hebben we in Afbeelding 6 nog de kadastrale situatie van 1960 
weergegeven, waarbij wederom het water is gespikkeld. Deze tekening is 
vergelijkbaar met Afbeelding 4, waaruit valt te zien hoeveel er in 120 jaar 
veranderd is. Ook de plaats van de twee molens is gestreept aangegeven. 

Dit waren dan alle wetenswaardigheden die me bekend zijn over de 
beide verdwenen Breukeleveense molens. Ongetwijfeld zal het Oud Archief 
van de polder Breukeleveen-Tienhoven in het Rijksarchief te Utrecht nog 
nadere gegevens over de molens bevatten. De spanne tijds die me ter 
beschikking stond voor het schrijven van dit artikel liet echter niet toe naar 
verdere gegevens te speuren. 
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