
Waterpeilbeheersing in de polders 
ten Westen van Vreeland/Loenen 

Ten westen van Loenen wordt druk gebouwd 
aan een nieuwe wijk: Cronenburgh. Deze hui
zen staan op het grensgebied van de Hollandse 
en Stichtse polder, een interessant gebied wat 
betreft de waterbeheersing. Velen van u zullen 
zich het stoomgemaal herinneren dat daar 
stond. Voor de bouw van het stoomgemaal 
werd dit gebied droog gehouden door middel 
van watermolens. Hier volgt de geschiedenis 
van de waterpeilbeheersing van dit terrein. 

Tweederde van het Nederlandse grondgebied 
ligt beneden de zeespiegel. Men had aanvan
kelijk slechts de mogelijkheid om via duikers 
met afsluiters, die alleen op eb en vloed kon
den werken, enige waterbeheersing te 
bewerkstelligen. Met de ontdekking van het 
toepassen van windenergie in de late middel
eeuwen, begon de windbemaling met behulp 
van molens een grote rol te spelen. 
Tussen 1600 en 1872 lagen er ten westen van 
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Waarschijnlijk een 
van de oudste kaar
ten van het gebied 
van de polders 
Stichtse Polder; 
Hollandse Polder en 
de honderdste 
Polder, circa 1670. 
Duidelijk zijn ten 
westen van het dorp 
Loenen de 
Hollantsche 
(bovenste) en 
Stichtse molen te 
zien, toen nog wip-
watermolen. De 
Hondertse molen bij 
Nieuwersluis is 
korte tijd later meer 
naar het westen 
verplaatst voor de 
bouw van het fort 
Nieuwersluis. Overal 
in het landschap zijn 
kleine molens voor 
onderbemaling 
zichtbaar, (uit: M. 
Donkersloot-de Vrij, 
De Vechtstreek, 
1985) 
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Op deze kaart uit 
1832 staan nog drie 
molentjes langs de 
Hollandse wetering 

afgebeeld. 

Loenen en Vreeland drie polders. Van noord 
naar zuid waren dat: de polder Voorburg, de 
Hollandse Polder en de Stichtse polder. De 
laatstgenoemde polders kwamen aan hun 
naam doordat de grens van het Graafschap 
Holland en het Bisdom Utrecht in de 17e 
eeuw de beide polders scheidde. Bedenk dat 
het Amsterdam-Rijnkanaal, evenals de spoor
lijn Amsterdam-Utrecht, die dit gebied nu 
doorsnijden, nog niet bestonden. 

Weteringen 
Ten behoeve van de afwatering waren in al 
deze polders hoofdvaarten, de zogenaamde 

weteringen, gegraven. In de Voorburgse pol
der, ingeklemd tussen de Vecht, Vreelandse 
laan en de Slootdijk waren dit er drie: den 
Opstal, Copperswetering en Rys wetering. 
Door een molen ten noorden van de Vreeland-
se laan waterden deze af op de Vecht bij 
Vreeland. 
In de Hollandse polder was de Hollandse 
wetering gegraven. De Hollandse wetering 
werd tot 1659 op de Vecht afgemalen door 
een wipwatermolen, van het type zoals de 
Kortrijkse Molen in Breukelen bij het van der 
Valk hotel. Uit 1659 is er een uitgebreid bouw
bestek bekend van een grote achtkantige 
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binnenkruier schepradmolen, die de Holland
se wipwatermolen moest vervangen. Deze 
was van het type zoals de binnenkruier van de 
polder Kortenhoef die er nu nog staat bij Fort 
Kijk Uit ten oosten van Vreeland. Ook hiervan 
is een uitgebreid bouwbestek uit maart 1635. 
Ook de in 1652 gebouwde Loenderveense 
molen in Oud Over was oorspronkelijk als 
binnenkruier gebouwd en slechts 16 cm lager 
dan de Hollandse molen. 
Langs de Hollandse Wetering lagen diverse 
percelen, die lager waren dan de gemiddelde 
hoogte van het polderwater in deze polder. 
De eigenaren, of pachters, bouwden kleine 
wipmolentjes om hun percelen als onderbe-
maling op de Hollandse Wetering af te malen. 
Op een kaart, waarschijnlijk van Bernard de 
Roij naar de situatie van voor 1659, staan 
maar liefst acht van deze molentjes langs de 
Hollandse Wetering afgebeeld, waarnaast 
nog andere molentjes. Ook in de Stichtse 
polder vinden we zeven van deze molentjes. 
Op een kaart uit de Grote Historische Provin
cie Atlas, Noord-Holland uit 1849 vinden we 
nog slechts vijf van deze molentjes in polder 
Holland. Nog drie molentjes komen voor op 
de eerste kadastrale kaart uit 1832 (zie 
afbeelding). In de kadastrale legger werden 
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Wipmolentje uit 
Westbroek, 
gesloopt in 1920. 
De molentjes voor 
de onderbemaling 
van enkele percelen 
in de polders 
Holland, Sticht en 
Voorburg waren 
dergelijke molens, 
maar dan nog 
kleiner. 
(Coll. J. den Besten) 

de eigenaren met naam genoemd. 
Op de topografische kaart uit 1872 komt er 

De Loenderveense 
molen rond 1928, 
een binnenkruier 
zoals de Hollandse 
en Stichtse molen 
er rond 1660 
uitzagen, 
(coll. W. Mooij) 
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Machinist Hendrik 
van Tol (1876-1935). 

(coll. H. van Tol) 

echter geen enkel molentje meer voor aan de 
Holllandse Wetering, Op pagina 15 is een 
zelfde soort molentje afgebeeld, dat nog tot 
ca. 1920 bij Westbroek stond. De molens in 
de polders Holland, Sticht en Voorburg waren 
echter nog kleiner! 
In de Stichtse polder lag de Damwetering. 
Deze wetering waterde, wederom dankzij een 
watermolen, af op de Vecht ten zuiden van 
buitenplaats Vegtlust. Ook de Stichtse molen 
was op de kaart van de Roij uit de 17e eeuw 
een wipwatermolen. Ook deze zal rond 1660 à 
1673 vervangen zijn door een grotere acht
kantige binnenkruier schepradmolen. 

Zowel de Hollandse- als ook de Stichtse- en 
de Loenderveense molen waren oorspronke

lijk binnenkruiers. Deze molens werden later, 
rond 1700 à 1800, van een buitenkruiwerk met 
staart, schoren en spruiten voorzien. Vanaf dat 
moment kon men vanaf de grond de kap met 
het wiekenkruis op de juiste windrichting 
kruien. 
De Hollandse molen brandde in april 1721 af. 
De bestuurders van Het Sticht werden ver
zocht om tijdelijk met hun molen ook de Hol
landse polder te bemalen, gedurende de 
bouw van de nieuwe Hollandse Molen. Dit 
verzoek werd onder voorwaarden ingewilligd. 
Om een tweemaal zo groot gebied droog te 
houden, moest menigmaal vele etmalen dag
en nacht worden doorgemalen en dat zelfs bij 
goede wind. Er kwamen dan ook twee mole
naars aan te pas. In de zomer van 1721 werd 
een nieuwe achtkantige Hollandse molen in 
gebruik genomen. 

Het Stoomgemaal - de bouw 
In de 18e eeuw had de ontdekking van stoom 
als energiebron grote invloed op deze polder-
bemaling. Om de functie over te nemen van 
de Hollandse- en Stichtse Molen in Loenen en 
de Voorburgse molen in Vreeland, werd in 
1872 een stoomgemaal gebouwd in Loenen. 
Door de omwonenden Hendrik van den Bosch 
(veehouder, 71 jaar), Gerrit van Dam (water
molenaar van de Stichtse molen, oud 57 jaar) 
en Arnoldus de Reuver (watermolenaar van de 
Hollandse molen en veehouder, oud 48 jaar) 
werd daartegen geen bezwaar gemaakt. De 
twee oudste molens werden voor de sloop 
verkocht. De jongste van de drie, de Holland
se molen uit 1721 werd verkocht als molen 
voor de papierfabricage in Ughelen op de 
Veluwe. In 2005, bij de afbraak van de Boer
derij Rijksstraatweg 99 ten behoeve van de 
aanleg van de nieuwe wijk Cronenburgh in 
Loenen, zijn de fundamenten gevonden van 
deze Hollandse molen van na 1721. 

Het stoomgemaal werd ingezet om de water
schappen Sticht, Holland en Voorburg te 
bemalen. De stoommachine kreeg een hoge-
drukketel, welke de stoommachine in staat 
stelde 32 paardenkrachten te leveren. De ketel 
had de afmetingen 7,20 meter lang en een 
middellijn van 1,20 meter. N.A. Swanenburg te 
Woerden bouwde het gemaal, conform 
bestek, voor de aanneemsom van Fl 20.900. 
De stoommachine werd gemaakt, geleverd, 
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opgesteld en in werking gebracht door Gebr. 
Schutte uit Amsterdam voor Fl 10.960. De 
boezemwerken waren in het bestek verdeeld 
in 12 werken. Zes aanneemsommen zijn 
bekend, evenals de uitvoerenden. Cornelis 
Verlaan uit Wilnis Fl 2.544: Klaas Ram uit 
Wilnis Fl 2.168; Willem van Lokhorst uit Wilnis 
Fl 460; N.A. Swanenburg uit Woerden Fl 
1.848; W. van Schaik uit Nieuwersluis Fl 547 
en G. Bunt uit Loenen Fl 950. 

De gietijzeren duiker onder de straatweg werd 
geleverd door Karel Sick uit Utrecht. De duiker 
werd gegoten bij de ijzergieterij "de Prins van 
Oranje" te 's-Gravenhage. 

Als architect en hoofdopzichter bij de bouw 
van het stoomgemaal in Loenen trad B. de 
Vries op voor het bedrag van Fl 2.072. In 1872 
leverde W. Dolman een aak klei voor Fl 20. 
Op 27 januari werd een advertentie geplaatst 
voor Locomobiel en machine kolen. Op 8 
maart 1873 werden de leges betaald voor het 
in werking hebben van het stoomgemaal à 
F 3,78. 

De machinisten Hulscher en Werker ontvingen 
een gratificatie van Fl 20; blijkbaar bedienden 

zij in dit eerste jaar het gemaal. Stoker O. van 
Dam ontving een vergoeding van Fl 100 voor 
3 maanden werk. Als we al deze kosten bij 
elkaar optellen en aanvullen met de uitkerin
gen aan ingenieur Kerkwijk (Fl 45) en opzich
ter Paulus Fluijt, Dorpsstraat 64, Loenen (fl 
500) en de rekening voor de brandstof betaald 
tot 17 oktober Fl 2.235, dan hebben we een 
goed inzicht in de bouw en exploitatie kosten 
voor het eerste jaar van dit stoomgemaal. 

De financiering van deze investering in een 
modern waterbeheer werd gehaald uit drie 
kredieten verleend door de "Maatschappij 
voor Gemeente Crediet" aan Waterschap 
Holland (Fl 21.200), Waterschap Sticht (Fl 
9850) en Waterschap Voorburg (Fl 8.950). 

De werking van het stoomgemaal 
Een stoomgemaal werkt net als de molen met 
schepraderen of met een vijzel. De stoom 
wordt geleverd door een. ketel, die water bevat 
en gestookt wordt met kolen of hout. Dan 
wordt de stoom toegelaten in de cylinder, 
waarin een zuiger heen en weer beweegt. Na 
het afstaan van energie wordt de stoom afge
voerd door de uitlaatkleppen naar de injectie-
condensor. In deze condensor wordt de 

Hef stoomgemaal 
gelegen tegenover 
de Bloklaan, met 
schoorsteenpijp. 
Naast het gemaal 
de kolenloods voor 
brandstof opslag. 
Geheel rechts is de 
woning voor de 
machinist. Het 
water dat zichtbaar 
is, is "De Voorvliet", 
die uitloopt in de 
Vecht, 
(coll. H. van Tol) 
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Simon Marinus 
(Siem) van Toi 

(1913-1987) 
bij het stoomgemaal 

rond 1936. 
(coll. H. van Toi) 

stoom gecondenseerd tot water door inspui
ting met buitenwater. Het vacuüm dat hierdoor 
ontstaat wordt onderhouden door de grote 
luchtpomp die aangedreven wordt door een 
excentriek op de krukas. De heen- en weer-
gaande beweging van de zuiger wordt d.m.v. 
de zuigerstang, de zeer bijzondere lange 
drijfstang en de krukas omgezet in een draai
ende beweging. Het immense vliegwiel zorgt 
voor een soepele gang van de machine. Dit 
vliegwiel is van zeer bijzondere constructie en 
weegt in vergelijkbare situaties tot 16 ton. 
Gemiddeld werkte de installatie 45 dagen per 
jaar. Het kolenverbruik is erg hoog. 

Dat ook in Loenen een dergelijk stookpatroon 
met kolen en hout normaal was, leiden we af 
uit enkele rekeningen die ook inzicht geven in 
de zorgen van de exploitatie van dit stoomge
maal: 
4 november 1873 wordt betaald aan W. Dol
man voor een schuit zand op het laantje naar 

de Vecht, het zogenaamde Krakeellaantje: 
Fl 10 
5 november 1873 voor 50 takkenbossen: 
F 3,50 
17 november 1873 wordt aan schipper B. van 
Zijl wegens een scheepsvracht van 37.500 kg 
Engelse kolen Fl 71,25. 
Voor 6 man kolen dragen gedurende 2 dagen 
Fl 18 

Dit eerste jaar van het gebruik van het stoom
gemaal deed ook de Hollandse Molen nog 
gewoon dienst; aan de molenaar, A. de Reu
ver, werd een jaarwedde van Fl 125 betaald. 
Daarnaast ontving hij een kostenvergoeding 
voor olie en reuzel van Fl 41 en voor het 
schoonmaken van de molenvliet Fl 10. 

"Een sober en bedaard persoon" 
Op 21 juli 1904 werd als machinist van het 
stoomgemaal aangesteld Hendrik van Tol, 
geboren 25 september 1876 te Alblasserdam. 
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Hij was werkzaam bij machinefabriek 'Kinder
dijk' en had op 6 januari 1904 naar aanleiding 
van een advertentie in het 'Nieuws van den 
dag' naar de functie van machinist op het 
Loenense stoomgemaal gesolliciteerd. Hij 
werd aangenomen, wellicht mede door de 
getuigschriften van zijn werkgever. Deze 
schreef zelfs onderaan de sollicitatiebrief dat 
Hendrik gedurende de vier werkzame jaren 
aldaar 'zich steeds ijverig en oppassend 
heeft gedragen'. Een apart getuigschrift 
prees hem aan als "een sober en bedaard 
persoon, vrij van sterke drank en bepaald in 
staat om kleine reparaties zelf te verrichten, 
daar hij als een goed bankwerker bekend 
staat". Door zijn nieuwe functie verhuisde 
Hendrik van Nieuw Lekkerland naar Loenen 
In juni 1907 keerde hij terug naar zijn oude 
woonplaats, maar na twee jaar kwam hij 
terug naar Loenen om zijn oude functie weer 
op te pakken. Hendrik van Tol werd, naast 
zijn functie als machinist op het stoomge
maal, met ingang van 1 augustus 1923 aan
gesteld als Machinist bij de brandweer van 
Loenen tegen een bezoldiging van Fl 50 per 
jaar. 

Hendrik van Tol is, met een korte onderbre
king van 1907 tot 1909, machinist op het 
stoomgemaal gebleven tot 1935. Op 7 
november 1935 overleed hij te Utrecht. Zijn 
26-jarige zoon Simon Marinus van Tol1' volg
de hem met ingang van 1 januari 1936 op en 
werd per die datum officieel door het water
schap Holland, Sticht tot machinist in vaste 
dienst benoemd. 
Simon had een goede opleiding voor dit 
beroep gehad: Na de lagere school bezocht 
hij de ambachtsschool te Utrecht en werkte 
daarna vijf en een half jaar bij de firma Pan-
nevis, een machinefabriek in Utrecht. In het 
eerste jaar dat Simon daar werkte ontving hij 
11 centen per uur. Zijn nieuwe baan bezorg
de hem meteen een aanzienlijk salarisverho
ging: Hij ging nu fl.600 per jaar verdienen 
plus het genot van vrij wonen, vuur, water en 
licht. 
In het jaar 1910 werden de polders "Breuke-
lerwaard" (336ha), "Het Hondert" (201 ha) en 
"Holland, Sticht en Voorburg" (891 ha) door 
het stoomgemaal bemalen. De Hoekerpolder 
en Gasterpolder werden toen nog met wind
molens bemalen. In het jaar 1940 waren er 

plannen het gemaal elektrisch te maken, 
maar de tweede wereldoorlog doorkruiste 
deze plannen. De oorlogsjaren is men door
gesukkeld met de stoommachine waarvan de 
ketel slecht begon te worden. Was de druk 
normaliter 7,5 atmosfeer, nu mocht men nog 
maar tot 5 atmosfeer stoken. 

Elektrisch gemaal 
Kort na de oorlog is in het gemaal een elek
trische installatie aangebracht en zijn de 
stoommachine en de ongeveer 20 meter 
hoge schoorsteen gesloopt. Met die elektri
sche installatie heeft Simon van Tol tot 1954 
gemalen. Toen moest de oude vijzel plaats 
maken voor een moderne centrifugaal pomp. 
Simon van Tol had naast zijn aanstelling als 
machinist van het gemaal verschillende 
nevenfuncties. Zo werd hij in 1956 benoemd 
als Brandmeester bij de vrijwillige brandweer 
te Loenen, waarvan hij eerder -in 1950- lid 
was geworden. Ook fungeerde Van Tol van 
1964 tot 1976 als begrafenisondernemer in 
Loenen. Voorts was hij jarenlang bestuurslid 
van de Oranje-vereniging en van de voorma
lige IJsclub Loenderveen. 
In 1974, tot slot, werd de gehele elektrische 
installatie van het gemaal vernieuwd en in juli 
1974 werd dit officieel in gebruik genomen. 
Op 14 januari 1976 herdacht Simon van Tol 
het feit dat hij 40 jaar daarvoor benoemd 
werd als machinist van het waterschap Hol
land, Sticht en Voorburg. 

Jan den Besten 
Willem Mooij 
Gertjan Verhage 

BRONNEN: 

Archief gemeente Loenen 
Archief Gerecht Loenen-Nieuwersluis boek nr 70 
Huisarchief en foto's H. van Tol 
Diverse krantenknipsels. 

NOTEN: 

1) Simon Marinus van Tol was geboren op 17 mei 1913 en 
overleed op 16 oktober 1987. Hij was de zoon van 
Hendrik van Tol en Geertruida Hoek. Hij trouwde op 19 
juni 1940 met Amelia Nagtegaal. in Breukelen geboren 
op 5 februari 1916 (overleden op 13 februari 2002). 
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