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Onderbemaling in het voormalig 
Waterschap Loenderveen 

Afbeelding 1 
Terreinsituatie van het 

zuidwestelijk deel van de 

Loenderveense Polder rond 

1887 met twee onderbenut-

lingen: molens A en B. 

Coll.: J. den Besten 

Oude documenten en kaarten kunnen soms veel 
interessante gegevens opleveren. Dat geldt voor 
alle geschiedschrijving, maar zeker ook voor de 
waterstaatsgeschiedenis. Zo is over het voorma
lig waterschap Loenderveen in verschillende 
archieven belangwekkend materiaal te vinden. 
In dit artikel willen we aandacht schenken aan 
een verslag van een staatscommissie, die zich in 
de jaren 1858 en 1859 heeft bezig gehouden 
met het plassengebied in onze omgeving. 
Opdracht van deze commissie was het instellen 
van een onderzoek naar de mogelijkheden om 
alle plassen ten oosten van de Vecht droog te 
malen. 

Het resultaat van het ondetzoek werd vastgelegd 
in een verslag met bijlagen, waaronder een gede
tailleerde kaart van het plassengebied. Die kaart 
levert ons veel interessante gegevens over de 
vroegere waterhuishouding. Onder andere blijkt 
daaruit dat de Loenderveense Polder in die tijd 
560 ha groot was, waatvan 430 ha uit plas 
bestond en 130 ha uit „nog te vervenen" grond. 

Bodemdaling 

Als wij de kaart uit 1858/1859, behorend bij het 
verslag van de staatscommissie, vergelijken met 
latere kaarten, dan blijkt dat de bodem van de 
veenpolder in de loop van de tijd langzamer
hand is ingeklonken. 

In 1859 was het zometpeil (van het watet in de 
poldet) A.P. -0,74 metet! (A.P. is Amsterdams 
Peil). Op de Watetstaatskaart van 1881/1882 is 
dit zomerpeil al gezakt tot N.A.P. -0,80 meter 
(N.A.P. is Normaal Amsterdams Peil). Het in de 
'Keur van het Waterschap Loenderveen' in 1938 
vastgestelde zomerpeil, dat gelijk stond met het 
maalpeil, was toen al gedaald tot N.A.P. - 1,00 
meter. En uit praktijkbelangen vloeide voort, dat 
het peil in 1960 niet boven N.A.P. - 1,08 à 1,11 
metet moest worden gehouden, terwijl in 1968 
een zomerpeil van N.A.P. - 1,20 metet en een 
winterpeil van N.A.P. - 1,30 merer werd inge
steld. 

Deze cijfers memoreren we om aan te geven, hoe 
gtoot in het algemeen de inklinking in een veen-
polder kan zijn. Hier heeft in zon 122 jaar een 
peildaling plaatsgevonden van 56 cm of te wel 
4,6 mm pet jaar! 

Bemaling 

In dit artikel richten wij ons vooral op de bema
ling in het vooimalig waterschap Loenderveen. 
De bemaling van deze polder geschiedde bijna 
drie eeuwen lang door de nog steeds bestaande, 
uit 1653 daterende grote achtkante schepradwa-
termolen te Oud-Over, namelijk de Loender
veense Molen. De achtkante romp, van zware 
eiken balken, dateen nog in zijn geheel van het 
bouwjaar 1653! In het vetleden waren er daar
naast ook nog twee bemal ingswetktuigen voor 
onderbemalingen. Dat waren bemalingswerktui-
gen, die lager gelegen delen van een polder elk 
afzonderlijk tot een läget waterpeil afmaaiden en 
die het af te voeren water loosden op de grote 
polder. Hierna volgen de tot op heden bekende 
gegevens over deze vorm van onderbemaling in 
de Loenderveense polder. 
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Molens voor onderbemaling 
In de zuidwesthoek van de polder ligt nog 
steeds het landgoed met buitenplaats en bos, 
genaamd "vechtlust', thans niet meer in één 
eigendom verenigd. 

In 1827 werd dit landgoed gekocht door de 
heer J.W. van Reenen, die dan ook reeds het 
ernaast gelegen buiten 'Bijdorp' in eigendom 
had. Tussen 1827 en 1864 lieten zij een kleine 
wipwatermolen bouwen, die met de letter A is 
aangegeven op ons kaartje, dat gereconstrueerd 
is uit de waterstaatskaart van circa 1887 (zie 
afbeelding één). Deze wipmolen deed dienst 
om een deel van de landerijen van Vechtlust op 
de Loenderveense plas af te malen. Een onder
bemaling dus, en wel voor een gebied van onge
veer 35 ha groot. Het totale bezit van Vechtlust 
bestond toen nog voor zeker 75 procent uit 
weiland, terwijl het nu geheel uit bos bestaat! 

Op het tweede kaartje, samengesteld uit de 
topografische kaart van circa 1920, zien we het
zelfde gebied, met de plaats van de molen, 
eveneens met A aangeduid (afbeelding twee). 
Vergelijking van de afbeeldingen één en twee 
leert, dater tussen 1887 en 1920, weer heel wat 
landerijen door de turfwinning zijn afgegraven 
en in water veranderd zijn. Het molentje werd 
in 1915 gesloopt. De plaats waar het had 
gestaan kwam door deze afgravingen in 1920 
aan de plas te liggen. 

Afbeelding drie, een kaartje uit 1960, laat de 
piaats van het molentje zien, nu temidden van 
opgespoten en verkaveld land. Tussen 1953 en 
1957 had schrijver dezes de leiding bij een 
groot bagger- en spuitwerk in de Loenderveen
se Plas, waarbij de zogenaamde 'Waterleiding-
plas' werd omdijkt en verdiept. De zogenaamde 
'trekgaten' (ook wel 'petgaten' genoemd, maar 
dat is een naam die in de Vechtstreek niet werd 
gebruikt; wel elders, bijvoorbeeld in Overijssel) 
ten zuidwesten van deze waterleidingpias wer
den toen omkaad en daarna volgespoten met 
ongeveer 900.000,- m3 meermolm en veen
grond, die van de bodem van de waterleiding-
plas werd gezogen met fraiszuigers en cutterzui
gers. Er werd zodoende twintig ha water, wat 
vroeger was ontstaan door afgraving voor turf
winning, wederom in weiland herschapen. De 
eigenaren van dit gebied waren mr. dr. 
N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello en Fr. 

van Schaik. Bij de verkaveling van her opgespo
ten nieuwe land in 1959 kwam bij het slechten 
van de perskaden en het graven van een nieuwe 
kavelsloot op de plaats van 'A' de fundering van 
het bewuste molentje weer tevoorschijn, nadat 
deze fundatie 44 jaar lang onder de grasmat van 
een weiland verborgen was geweest. Het was 
een volkomen gave, vierkante fundering met 
gemetselde schepradwatergang, die ik wel goed 
bekeken heb, doch toen ik daags erna terug
kwam om de zaak op te meten, was deze funda
tie helaas reeds volkomen verwijderd door een 
dragline. Ik schat dat het scheprad zo'n twintig 
à 25 cm breed was, terwijl het grondvlak van de 

Afbeelding 2 

Zuidwestelijk Loenderveen in 

1920. Coll.: J. den Besten 

Afbeelding 3 

Zuidwestelijk Loenderveen in 

I960. Coll.:]. den Besten 
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Klein wipwatermolentjt dat 

circa 150 m. ten westen van 

de kerk te Westbroek stond. 

Uitgerust met een houten 

scheprad. 

wipmolen circa 3,5 a 4,5 meter in het vierkant 
zal zijn geweest. Afgaande op deze grondmaten 
en veronderstellende dat het molentje normale 
afmetingsverhoudingen had, komen we op een 
vluchtlengte van circa 12,5 tot zestien meter. 
(De vluchtlengte is de middellijn van de wie-
kencirkel, dus tweemaal de wieklengte.) Het 
metselwerk van de fundering was zeer solide en 
ik schatte de bouw van deze fundering op 
omstreeks 1850. De in Alblasserdam wonende 
heer Dirk van der Geer, die tot circa 1960 een 

rijwielhandel, annex smederij in Oud-Over 
dreef, vertelde mij rond 1970, dat zijn vader in 
1915 de bewuste molen voor afbraak gekocht 
had van de familie van Reenen en dat hij de 
molen heeft laten slopen. Het houtwerk ging 
naar een sloper in Loenersloot, aldus Van der 
Geer. De molen werd volgens overlevering 
door Johan Spee uit Oud-Over 'Moeder de 
Gans' genoemd (naar het boshuisje van de zelf
de naam, dat daar in de nabijheid stond). Dit 
huisje werd als theekoepel gebruikt. De molen 
zal kleiner zijn geweest dan de bestaande wip
molen van het voormalig waterschap Buiten
weg te Zuilen. Deze heeft een vlucht van acht
tien meter. 

De molen van Van Reenen, met zijn vlucht van 
- naar mijn schatting - dertien à zestien meter 
was echter ook weer groter dan het wipmolen-
tje uit Westbroek, dat niet meer bestaat. Dit 
was een van de vele molentjes voor onderbe-
maling, die stonden in het gebied tussen Tien
hoven en Westbroek (afbeelding vier). Volgens 
het aantal heklatten in de wieken had dit 
molentje maximaal 9,5 meter vlucht. O m nu 
enig idee te verkrijgen over het vermoedelijke 
uiterlijk van de wipmolen van Van Reenen, 
kunnen we verwijzen naar enige nog bestaande 
molens met vergelijkbare afmetingen en wel: 

1. De Grosmolen' te Hoogmade, van 1640 
met een vlucht van 15,5 meter. 
2. De 'Doesmolen' te Hoogmade van 1627, of 
1636 met een vlucht van 16,5 meter. 

3. De molen van de polder Maredijk te Leiden 
van 1735 met een vlucht van 14,5 meter. 

In afbeelding vijf hebben we een molen gete
kend, zoals die van Van Reenen eruit kan heb
ben gezien. De afbeelding op de voorpagina 
geeft nog een impressie van Van Reenens 
molen met in het verschiet de toren en de 
korenmolen van Loenen. Tot zover over de 
wipmolen van Van Reenen. 

Een tweede onderbemalingswerktuig in Loen-
derveen, doch van veel geringere importantie 
dan de vorige, is in de afbeeldingen één en 
twee aangegeven met de letter B. Dit molentje 
bemaalde een deel van het landgedeelte van de 
zogenaamde 'Nieuwe Polder', waarin twee 
boerderijen gelegen waren, namelijk van de 
families Van den Bosch en Klever. Thans wordt 
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dit polderdeel geheel ingenomen door camping 
Mijnden. Dit molentje sloeg uit op het water
gedeelte van de Nieuwe Polder, onder een 
brugje door, dat halverwege in het Tokopad 
was gelegen. Het was een zogenaamd weidemo
lentje, dat naast het Tokopad stond. Het 
bemaalde zo'n 15,5 ha weiland van de heer J. 
van den Bosch, die destijds ook heemraad van 
het Waterschap Loenderveen was en waarmee 
ik ambtshalve in de jaren zestig nog wel te 
maken had. Aan de oostzijde had dit molentje 
veel windbelemmering door de hakhoutbe
groeiing op de legakkers in de Nieuwe Polder 
Plas. De molen was in de jaren dertig reeds erg 
verwaarloosd. Kort daarna is deze verdwenen, 
zoals ik rond 1955 vernam van de heer Van den 
Bosch die in 1980 op zeer hoge leeftijd over
leed. De oorzaak van het verdwijnen van dit 
molentje was de volgende. In 1930 werd tussen 
het Waterschap Loenderveen en de gemeente 
Amsterdam een contract gesloten, waarbij 
Amsterdam het water uit diverse polders mocht 
onttrekken voor de drinkwatervoorziening van 
de hoofdstad, in welk contract Amsterdam ook 
werd verplicht de Loenderveense polder binnen 
zekere peilgrenzen te bemalen. Het peil op de 
plas werd met de electrische bemaling veel 
beter dan voordien met de Loenderveense 
Molen op peil gehouden, zodat de weidemolen 
van Van den Bosch niet meer nodig was om bij 
hogere plasstanden de weidegrond droog te 
houden. Men heeft het molentje nog een poos
je laten staan, om de kat uit de boom te kijken 
en te zien hoe het allemaal in de praktijk zou 
gaan met de nieuwe bemalingswijze door 
Amsterdam. Na enige jaren kon Van den Bosch 
de molenrestanten met een gerust hart slopen. 
De hoger gelegen gronden van Vechtlust kon
den de ondetbemaling reeds eerder missen. 
Waarschijnlijk was de Loenderveense Molen na 
een grondige vernieuwing van de onderbouw 
met fundatie in 1902 veel beter voor zijn taak 
toegerust. De plassenstand onderging toen 
reeds verbetering. Uit overlevering is me name
lijk bekend dat de molen van Van Reenen bij 
sloping in 1915 ook reeds vrij verwaarloosd 
moet zijn geweest. 

Dit wijst er op dat deze reeds eerder buiten 
gebruik gesteld moet zijn. Naspeuringen bij 
oude Loenenaren en bij nazaten van de eigena
ren hebben geen nadere gegevens, laat staan 
afbeeldingen opgeleverd. Indien hierover ooit 

meer gegevens boven water mochten komen, 
dan wil ik die uiteraard gaarne publiceren in de 
Vechtkroniek. 

Ing. J. den Besten 

Voor zijn grote verdiensten op het gebied 

van restauratie en beheer van molens is 

de heer Den Besten op 28 april 1997 

koninklijk onderscheiden. Hij werd 

benoemd tot ridder in de orde van Oranje-

Nassau. De redactie wenst de heer Den 

Besten van harte geluk met deze eervolle 

onderscheiding. 

Afbeelding 5 
De tekening geeft aan hoe de 

wipmolen van Van Reenen te 

Loenen er uitgezien zou 

kunnen hebben. Tekening: 

]. den Betten te Loenen 


