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Molens 
TRADITIONELE TECHNIEK MET  
MODERNE MOGELIJKHEDEN 
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Geachte lezer, 
 
Al eeuwenlang maken de waterschappen 
gebruik van een stuk oer-Hollandse, 
innovatieve techniek: de poldermolens. 
Het Werelderfgoed de Beemster werd  
ermee drooggemalen, evenals de Purmer, 
de Schermer, de Heerhugowaard en vele 
andere gebieden in Hollands 
Noorderkwartier. 
 
Voor de dagelijkse bemaling zijn de 
poldermolens (bijna) niet meer 
noodzakelijk. Maar dat wil nog niet 
zeggen de molens nutteloos zijn 
geworden. Extra bemalingscapaciteit is 
voor het hoogheemraadschap altijd 
nuttig: bij zware regenval, bij 
calamiteiten als een gemaal defect is of 
als de elektriciteit is uitgevallen. Of 
gewoon om elektriciteit, kosten en het 
milieu te sparen. De poldermolens 
draaien tenslotte op de gratis wind. 
 
Een flink aantal mensen zijn de 
afgelopen tijd druk bezig geweest om 
allerlei feiten en inzichten boven tafel te 
krijgen. Molendeskundigen en 
waterbeheerders, praktische mensen en 
wetenschappers. In deze brochure zijn 
daarvan de hoofdlijnen weergegeven, 
maar een keur van verder 
wetenschappelijk materiaal is op de 
achtergrond aanwezig. 
 
Met deze gegevens en inzichten hopen wij 
u ervan te kunnen overtuigen dat de 
poldermolens nog steeds erg mooi in het 
Hollandse landschap staan, maar ook nog 
zeer nuttig zijn. Ook in de huidige tijd 
van computers en telematica! Bijna iedere 
euro die aan een poldermolen wordt 
besteed, is dan ook goed besteed geld. En 
daarnaast verdienen de molens als 
eerbetoon aan de innovatieve werkwijze 
van onze voorouders alle respect en 
aandacht.  
 

DE WIMMENUMERMOLEN in Egmond aan 
den Hoef maalt met grote regelmaat op 
verzoek van het waterschap mee. De molenaar 
heeft daarbij altijd een uitgebreid logboek 
bijgehouden. Als voorbeeld van de veelvuldige 
inzet van molens geven we hier een overzicht 
van een aantal momenten: 

21 december 1968: Het gemaal raakt defect 
en het water stijgt tot 35 cm boven peil. De 
molen biedt uitkomst. 
25 november 1974: Een zeer natte herfst. 
Gezamenlijk met het gemaal een aantal keren 
gedraaid. 
27 november 1975 tot 11 januari 1976: Het 
gemaal is geruime tijd buiten werking door een 
kapot lager. In de tussentijd heeft de molen 
voor 132 uur de bemaling overgenomen. 
1 tot 3 juni 1979: Een paal is in de vijzel van 
het gemaal gekomen. De molen neemt de 
bemaling over. 
4 & 5 oktober 1981: Na zware regenval stijgt 
het water 35 cm boven peil. Molen springt bij. 
17 september 1983: Het gemaal kan de 
hevige regenval niet aan. Water staat 43 cm 
boven peil. Molen springt bij. 
April 1988: Het gemaal wordt geheel 
vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is een 
noodpomp geplaatst, maar de molen springt 
ook veelvuldig bij. 
11 december 1988: Het gemaal raakt toch 
weer defect. De molen springt bij. 
11 tot 16 september 1994: Grote 
wateroverlast. Gemaal en molen zijn beide 
werkzaam. De molen blijkt meer capaciteit te 
hebben dan het gemaal. 
1 januari 2000, de millenniumwissel: Op 
verzoek van het waterschap stand-by om in 
geval van problemen bij te springen. 
11 oktober 2000: De polder staat 45 cm 
boven peil. De molen springt 13 uur bij. 
24 oktober 2004: In één etmaal 38 mm regen. 
De molen ondersteunt het gemaal ruim 13 uur. 
12 november 2008: 57 mm regen kan door 
het gemaal niet verwerkt worden. De molen 
springt bij. 
2 tot 10 december 2008: Het onderste lager 
van het gemaal gecontroleerd. In overleg met 
HHNK geen noodpomp geplaatst, maar de 
polder met wind bemalen. 
De bovenstaande gegevens is een greep uit 
een zeer lange lijst  met werkzaamheden van 
de Wimmenumermolen voor het waterschap. 

De Wimmenumermolen. 
Foto: Rudolpous  
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OOK ANDERE POLDERMOLENS springen 
regelmatig bij. Meestal gebeurt dat direct op 
verzoek van de lokale rayonbeheerder of van 
de afdeling Peilbeheer. Een inventarisatie onder 
de molenaars levert een uitgebreide lijst met 
zeer nuttige, waterstaatskundige functies op: 
 
HULPBEMALING: Vaak springen de molens 
bij als de gemalen het niet aankunnen. Daarbij 
komen er een aantal situaties voor: 
• Bij bepaalde windrichtingen als het gemaal 
op een minder gunstige plaats staat. 
• Bij hevige regenbuien als het gemaal onvol-
doende capaciteit heeft. 
• Bij smeltende sneeuw als plotseling veel  
water in de polder terechtkomt. 
• Bij kwaliteitsproblemen om het water in de 
polder te laten circuleren. 
 
NOODBEMALING: De meeste polders 
worden slechts bemalen door één gemaal. Dat 
maakt de bemaling kwetsbaar, want bij proble-

men met z’n 
gemaal kan de 
waterhui shou-
ding ernstig 
verstoord wor-
den. In dat geval 
kan een eventu-
eel aanwezige 
poldermolen een 
zeer nut t ige 

ondersteuning verlenen en hoeft er niet ge-
sleept te worden met noodpompen en -
aggregaten. En dat spaart ook kosten. Nood-
bemaling kan voorkomen: 
• Als het gemaal onverhoopt stuk gaat. 
• Als aan het gemaal gewerkt moet worden. 
• Als het gemaal niet kan functioneren als 
gevolg van stroomuitval, bijvoorbeeld door 
een kabelbreuk of zelfs door een landelijke 
black-out. 
• Als het gemaal niet aangestuurd kan wor-
den door ICT-, software– of communicatiesto-
ringen. 
 
De 48 medewerkers van het Cluster Peilbeheer 
hebben 742 poldergemalen en drie boezemge-
malen in beheer. Dat kan alleen via een bestu-
ring op afstand en daarmee is het systeem 
redelijk gevoelig voor storingen in de ICT, 
software en dataverbindingen.  
 
BESPARINGEN: De poldermolens draaien 
nog steeds op gratis wind en de meeste molens 
worden bediend door vrijwilligers. Op het 
moment dat het hoogheemraadschap daarover 
goede afspraken met alle betrokkenen maakt, 
kunnen er veel voordelen bereikt worden: 
• Energiekosten: Iedere kuub water die door 
een molen wordt uitgemalen, bespaart energie-
kosten van het gemaal. 
• Machinekosten: Ieder uur dat een gemaal 
niet hoeft te draaien, spaart kosten voor onder-
houd, slijtage en technische afschrijving. 
• CO2-reductie: Een besparing aan energie 
levert ook een besparing aan CO2. En zo kan 
het hoogheemraadschap een bijdrage leveren 
aan de verbetering van het klimaat. 
Uit de inventarisatie blijkt dat de 52 maal-
vaardige molens zeker 50 tot 100 uur per jaar 
kunnen functioneren ten behoeve van het 
hoogheemraadschap. Dat levert vele voorde-
len én een kostenbesparing op! 

Huidige functies 
van de 

poldermolens 

De NEKKERMOLEN bemaalt al vanaf 
1631 de Polder Wormer, Jisp en Nek, een 
polder van 2.405 hectares. Ook anno 2011 is 
de molen nog steeds voor de bemaling nood-
zakelijk en de molenaar is dan ook in vaste 
dienst van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, de eigenaar van de molen. 
De molen bemaalt de polder samen met het 
gemaal W. de Boer (1990), dat zich vier kilo-
meter westelijker bevindt. Bij zware regenval 

én bij de veel voorkomende westenwind is 
het noodzakelijk dat de Nekkermolen het 
gemaal ondersteunt. Zo maalt de molen 
gemiddeld 300 tot 500 uur per jaar, met 
een capaciteit van 120 kubieke meter per 
minuut. Vooral bij een zware westerstorm is 
de molen absoluut noodzakelijk. Het water 
in de Polder Wormer, Jisp en Nek wordt dan 
de oosthoek in gestuwd, waardoor het peil 
flink kan stijgen. Als de molen in die situatie 
niet zou werken, dan zou bijna de gehele 
oosthoek van de polder onder water lopen. 
Ook in de zomermaanden is de molen nood-
zakelijk om de oosthoek van de polder vol-
doende door te spoelen.  

 
De Nekkermolen laat zo mooi zien dat ook in 
de huidige tijd de poldermolens nog noodza-
kelijk kunnen zijn binnen de waterhuishou-
ding. En met de optredende klimaatverande-
ringen met meer neerslag en met heviger 
buien, neemt die noodzaak alleen maar toe. 
 
 
Bronnen over de neerslag/illustraties pagina 4: 
KNMI, Wetenschappelijk rapport 2009-01, Regionale 
verschillen in extreme neerslag. 
KNMI, neerslagstatistieken, 2010. 
KNMI, Risicosignalering Zware regen, 2009. 

Boven: 
De Nekkermolen. 
Onder: 
De polder Wormer, Jisp en 
Nek met molen en 
gemaal. 
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ZWARE REGENBUIEN zullen de komende 
jaren steeds vaker voorkomen en de inzet van 
poldermolens als hulpbemaling zal dan ook 
steeds vaker noodzakelijk zijn. De gemalen in 
het Noorderkwartier zijn bijna allemaal gedi-
mensioneerd op basis van 10 kubieke meter 

per minuut per 100 hec-
tares. Dat betekent dat 
een gemaal in 24 uur 
een bui kan verwerken 
van 14,4 mm, bijna 15 
mm per dag. Op dit mo-
ment valt er in Nederland 
gemiddeld tien keer per 
jaar een regenbui van 15 
mm per dag. Gemiddeld 
tien keer per jaar zitten 
de gemalen in Noorder-
kwartier dan ook aan 
hun maximale capaciteit. 
In die situatie kan een 
extra ondersteuning door 
een poldermolen als 

hulpbemaling veel voordelen opleveren. Het 
KNMI heeft op basis van de klimaatscenario’s 
ook doorgerekend hoeveel regen er in de 
toekomst zal vallen. In 2050 verwacht men 
dat er gemiddeld 11 tot 13 dagen per jaar 
meer dan 15 mm regen per dag zal vallen. In 
2100 zal dat gemiddeld 11 tot 15 dagen per 

jaar gebeu-
ren. Zo zal de 
n o o d z a a k 
van een goe-
de hulpbe-
maling in de 
k o m e n d e 
jaren alleen 
maar toene-
men.  

 
De bovenstaande gegevens zijn de waarden 
zoals zij gelden voor een gemiddeld gebied. 
Helaas valt ongeveer de helft van het Noor-
derkwartier in het neerslagregime Hoog. De 
kans op zware regenbuien ligt daar zeven tot 
tien procent hoger dan het gemiddelde. 

 
Op dit moment komt 
gemiddeld een regenbui 
van 50 mm op één dag 
eens in de acht jaar voor. 
In dat geval is de capaci-
teit van de gewone be-
maling van 14,4 mm per 
dag zeer onvoldoende. 
Als er in die situatie geen 
aanvullende maatregelen 
worden getroffen, dan is 
de kans op wateroverlast 
bijzonder groot. De inzet 
van de reeds aanwezige 
poldermolens kan dan 

op een eenvoudige manier de oplossing bie-
den, zonder gesleep met noodpompen. 

Poldermolens 
als 

hulpbemaling 

In de TWEEDE WERELDOORLOG zijn 
meerdere molens, waaronder de Sluismolen 
in Koedijk en de Berkmeermolen in Obdam, 
beide eigendom van het hoogheemraad-
schap, weer draaivaardig gemaakt. De be-
langrijkste reden daarvoor was de stroom-
voorziening die dreigde uit te vallen, waar-
door de bemaling van polders niet langer 
gegarandeerd was. Na de oorlog hebben de 
Ministeries van Verkeer en Waterstaat en van 
Oorlog een aantal maatregelen genomen om 
de risico’s en de gevol-
gen van stroomuitval te 
beperken. En zo wordt 
op 23 juni 1952 de 
Wet Bescherming Wa-
terstaatswerken in Oor-
logstijd van kracht. De 
wet is bijna zonder 
discussie door de Twee-
de Kamer aangeno-
men, mede omdat ie-
dereen van de nood-
zaak overtuigd was.Het 
wordt de taak van de 
provincie om nadere 
regels op te stellen. 
Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland 
verplichten dan alle 
waterschappen om een 
polder met twee pompen te bemalen: één 
elektrische pomp en één dieselpomp. Zo is 
het ook mogelijk om de polders te bemalen 
bij stroomuitval. Men moet daarbij een nood-
voorraad diesel aanhouden die voldoende is 
voor een periode van een half jaar. De pro-
vincie betaalt daarbij de 
kosten van de diesel-
voorraad. Gelukkig is 
in de jaren daarna de 
oorlogsdreiging flink 
afgenomen, zeker na 
de val van de Berlijnse 
muur in 1989. Op 1 
januari 1991 wordt dan 
ook de Wet Bescher-
ming Waterstaatswer-
ken in Oorlogstijd afge-
schaft. Blijkbaar vindt 
men het niet meer 
noodzakelijk om de 
waterstaatswerken te 
beschermen tegen oor-
l o g s g e w e l d  é n 
stroomuitval. Zeker in 
een tijd dat we steeds 
afhankelijker worden 
van elektriciteit be-
vreemdt dat toch wel. 
Het Hoogheemraad-
schap Hollands Noor-
derkwartier is al jaren 
bezig om alle dieselge-
malen te vervangen 
door elektrische. Een 
elektrisch gemaal is gemakkelijker te automa-
tiseren en vraagt minder toezicht. Of daarmee 
ook een risico bij stroomuitval wordt geno-
men, wordt nauwelijks bekeken. Zo zijn on-
dertussen bijna alle dieselgemalen verdwe-
nen, zodat een relatief kwestbaar systeem is 
ontstaan. 

Boven: 
De Sluismolen in 
Koedijk. 
Foto:  
Quistnix Wikipedia 

Enorme stroomstoring 
in West-Europa 
 
Op 4 november 2006 gaat het 
grootschalig mis in West-Europa. 
In Noord-Duitsland moet een 
hoogspanningslijn uitgeschakeld 
worden om een schip eronder-
door te laten varen. Een aantal 
andere lijnen raken daardoor 
overbelast en door een domino-
effect gaat het gigantisch mis. In 
Frankrijk komen vijf miljoen 
mensen zonder stroom te zitten. 
In Duitsland zelf worden enkele 
miljoenen mensen getroffen, ter-
wijl in België, Italië, Spanje en 
Nederland honderdduizenden 
klanten zonder stroom zitten.       
                  Bron: UCTE, Europese Unie. 

Het aantal dagen 
per jaar met zware 
neerslag. 
(meer dan 50 mm 
per dag). 
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Bijna ÉÉN MILJARD EURO geeft het 
Hoogheemraadschap de komende jaren uit 
aan de primaire zeekeringen. Dat is een 
hoop geld, maar de belangen zijn dan ook 
groot, zeker omdat de gevolgen van een 
overstroming groot kunnen zijn. Maar de 
kans op een overstroming is klein: eens in 
de 10.000 jaar. De kans op een grote 

stroomuitval, een landelijke black-out is 
maar liefst DUIZEND KEER groter. Ook 
een grootschalige en langdurige stroomuit-
val kan voor het hoogheemraadschap grote 
gevolgen hebben. Poldergemalen, rioolge-
malen en waterzuiveringsinstallaties kunnen 
hun werk niet meer doen en de kans op 

overlast is dan 
ook groot. Zeker 
een langdurige 
stroomuitval in 
het najaar kan 
leiden tot groot-
schalige water-
overlast en scha-
de. Een landelij-
ke black-out kan 

vele oorzaken hebben, zoals een terroristi-
sche aanslag, technische problemen, onge-

lukken en meer. De belang-
rijkste oorzaak voor een 
grootschalige black-out is 
hoogstwaarschijnlijk politie-
ke onrust. In Nederland zijn 
we voor een zeer groot deel 
afhankelijk van buitenlandse 
leveranciers van elektriciteit, 
gas, olie en kolen. Ook poli-
tieke onrust in andere delen 
van Europa kan daarbij de 
oorzaak van een black-out 
zijn omdat tegenwoordig 
alle netten aan elkaar ge-
schakeld zijn. En door een 
domino-effect bestaat de 
kans dat dan in geheel Euro-

pa de gehele stroomvoorziening in gevaar 
komt. Al een aantal jaren staat de productie 
van een DRAAIBOEK STROOMUITVAL 
op de agenda van het hoogheemraad-
schap. Maar ieder jaar wordt deze activiteit 
doorgeschoven en bestaat het draaiboek 
stroomuitval nog steeds niet. En in het Cala-
miteitenjaarverslag 2010 overweegt men 
zelfs om dit draaiboek geheel te schrappen. 
Zo is men niet of nauwelijks voorbereid op 
een grootschalige stroomuitval. 

Grote problemen 
bij  

stroomuitval 

Boven: 
De risico’s van overstro-

mingen en een grootschalige 
landelijke stroomuitval. 

Bron: Nationale risicobe-
oordeling, Programma 
Nationale Veiligheid. 

Ministerie van Veiligheid 
en Justitie. 

OVERSTROMING 

STROOMUITVAL 

Boven: 
Het hoofdelektriciteits-

net in Noorderkwar-
tier. Omdat de kop van 
Noord-Holland slechts 
via één hoogspannings-

lijn van elektriciteit 
wordt voorzien, is dit 

gebied extra kwetsbaar. 
Bron: 

Netwerkkaart 2010, 
Tennet. 

ENERGIE VOOR HET MILIEU is de titel 
geweest van milieuwedstrijd zoals die in 2010 
door het hoogheemraadschap is georgani-
seerd. De veranderingen in het klimaat heb-
ben een direct gevolg op de werkzaamheden 
van HHNK, zoals een stijgende zeespiegel, 
meer regenval en heviger buien. Het hoog-
heemraadschap heeft dan ook een flink bud-
get uitgetrokken om het klimaat te verbeteren 
en het milieu te sparen, onder andere door 
zuinig om te gaan met energie en door de 
uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken. 

Onder de titel MOLENS MALEN NIET 
VOOR DE PRINS heeft Klaas-Sjouke de 
Boer het plan ingediend om de historische 
poldermolens weer een duidelijke taak te 
geven bij het waterbeheer. Door in alle maal-
vaardige molens een rode en groene lamp, 
gekoppeld het besturingssysteem van het 
hoogheemraadschap, aan te brengen, weten 
de molenaars precies wanneer zij wel én niet 
kunnen malen. Uitgaande van 25 tot 50 
maalvaardige molens die van 50 tot 100 uur 
per jaar kunnen draaien, zijn er flinke bespa-
ringen te realiseren: 
• Energie: 12.500 tot 50.000 kWh/jaar. 
• CO2: 8.000 tot 33.000 kg/jaar. 
Daarbij is, evenals in dit verdere rapport, ge-
rekend met een gemiddelde capaciteit van 60 
kuub/minuut. Er zijn ook molens die 120 tot 
130 kuub per minuut kunnen uitmalen. 
 
Op zich zijn dit bespa-
ringen die vrij eenvou-
dig te realiseren zijn en 
die een positieve bijdra-
ge leveren aan het mili-
eu én aan de porte-
monnee van het hoog-
heemraadschap. 
 
Het voorstel viel dan 
ook in goede aarde: 
‘De jury vindt het voor-
stel “charmant”. Het 
legt een relatie met de 
oertaak van het hoog-
heemraadschap: het 
gebruik van molens in 
de oorspronkelijke functie. Kostenvoordelen 
gaan hand in hand met het milieu, cultuurhis-
torie en recreatiebelangen’. Het voorstel be-
haalt daarbij een derde prijs. Maar de molens 
kennen een breed maatschappelijk draagvlak 
en het voorstel behaalt dan ook de publieks-
prijs. Ook krijgt het voorstel veel aandacht in 
de media. 
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DE WIND IS NOG STEEDS GRATIS. De 
inzet van poldermolens als hulp- en  nood-
bemaling levert dan ook financieel de nodi-
ge voordelen op. Besparingen zijn mogelijk 
op: 
• Inkoop van elektriciteit. 
• Machinekosten van de gemalen. 
• Aanschaf van noodbemaling. 
 
ELEKTRICITEIT 
Iedere kubieke meter water dat door een 
poldermolen wordt uitgemalen, hoeft niet 
door een gemaal opgepompt te worden. En 
dat scheelt elektriciteit. Uitgaande van 25 tot 
50 poldermolens die elk 50 tot 100 uur per 
jaar draaien bespaart het hoogheemraad-
schap  
1.250 tot 5.000 euro per jaar. 
 
MACHINEKOSTEN 
Ieder uur dat een molen draait, betekent dat 
het gemaal stil kan staan of minder hoeft te 
werken. Door de inzet van een poldermolen 
is dan ook minder onderhoud aan de ge-
malen noodzakelijk en wordt de technische 
levensduur verlengt. Een poldermolen met 
een capaciteit van 60 kuub per minuut ver-
vangt een elektrisch gemaal met een inves-
teringswaarde van 180.000 euro. Bij een 
afschrijving in 15 /30 jaar voor civiel/
elektrisch, een rente van 4 procent en ge-
middeld 1.000 draai-uren per jaar, levert 
dat een bedrag van 12 euro per machine-
uur op. Uitgaande van 25 tot 50 poldermo-
lens die elk 50 tot 100 uren draaien, be-
spaart het hoogheemraadschap dan: 
15.000 tot 60.000 euro per jaar. 

NOODBEMALING 
Poldermolens kunnen een belangrijke rol 
spelen bij de bemaling in noodgevallen. 
Door de molens efficiënt in te zetten, is de 
aanschaf van noodpompen minder noodza-
kelijk. Ook dat levert een flinke besparing 
op. De huidige noodpompen van het hoog-
heemraadschap kosten tussen de 800 en 
3.000 euro per kubieke meter per minuut. 
Die verschillen zijn groot omdat de nood-
pompen variëren van eenvoudige trekker-
pompen tot relatief dure kleine dieselpom-
pen. Gemiddeld kost een noodbemaling 
2.000 euro per kuub/minuut. Met de inzet 
van 25 tot 50 poldermolens met een gemid-
delde capaciteit van 60 kuub/minuut wordt 
hetzelfde bereikt als met noodpompen met 
investeringskosten van 
3 miljoen tot 6 miljoen euro. 

INVESTERINGEN 
Om de poldermolens binnen het beheersys-
teem van het hoogheemraadschap te laten 
d r a a i e n , 
heeft Klaas-
Sjouke de 
Boer het sys-
teem van de 
rode en groe-
ne lamp be-
dacht. De 
e e n m a l i g e 
kosten daar-
van liggen tussen de 1.000 en 2.000 euro per 
molen. Bij de inzet van 25 tot 50 molens kost 
dat dan ook  
25.000 tot 100.000 euro éénmalig. 
Deze kosten zijn dan ook binnen twee jaar 
terugverdiend en daarna leveren ze alleen 
maar een batig saldo op. 
 
Het hoogheemraadschap heeft het volledige 
eigendom van 19 poldermolens. Maar daar-
naast is HHNK ook nog nauw betrokken bij 
de overige 54 molens. DE ONDERGROND 
van de poldermolens die op een waterkering 
staan, is in bijna alle gevallen nog in eigen-
dom. De ondergrond heeft dan namelijk een 
waterkerende functie en het eigendom en het 
beheer ervan behoren standaard tot het ta-
kenpakket van het hoogheemraadschap. 
Maar ook de in- en uitstroomwerken, wacht-
deuren en meer behoren tot de waterstaats-
kundige werken waarvoor HHNK verantwoor-
delijk is. Ieder jaar is het hoogheemraad-
schap actief met het beheer van deze water-
staatskundige werken. Zo heeft HHNK recent 
de uitstroomwerken van de Hensbroekermo-
len, eigendom van de Stichting De West-
Friese Molen, en de wachtdeur van De Kat, 
van de Stichting De Uitgeester- en Akersloter-
molen, gerenoveerd. Ook voor 2011 staan er 
weer een aantal werken op het programma 
bij molens waarvan het hoogheemraadschap 
alleen verantwoordelijk is voor de onderbouw.  

Eigenaar 

HHNK 

Zo wordt de 
portemonnee en  

het milieu gespaard 

FEITEN HHNK 
Gemalen:                                                 745 
Cap. gemalen:                                    17.510 kuub/min 
Totale bemalingscapaciteit:                   100 % 
Poldermolens;                                             52 
Cap. poldermolens:                              3.120 kuub/min 
Capaciteit poldermolens                         18 % 
Cap. diesel– en trekkerpompen               595 kuub/min 
Cap. dieselnoodpompen                           3 % 
Cap. totaal noodpompen                     1.092 kuub/min 
Cap. totaal noodpompen                          6 % 

Gegevens CHI 09.22930 
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Een MAALPREMIE, een vergoeding per 
uitgeslagen kuub of per gemalen uur, zorgt 
ervoor dat de molenaars gestimuleerd worden 
zoveel mogelijk draai-uren te maken. Het 
signaleringssysteem zorgt ervoor dat de mole-
naars blijven binnen de marges van een ver-
antwoord waterbeheer. Ieder uur dat een 
poldermolen draait, op gratis wind en met 
vrijwillige molenaars, spaart het hoogheem-
raadschap geld en wordt het milieu gespaard. 
Het is dan ook 
logisch om een 
deel van deze 
b e s pa r i n gen 
door te geven 
aan de mole-
naars. Uitein-
delijk worden 
alle partijen er 
beter van. Het 
hoogheemraadschap bespaart energie, ma-
chinekosten en investeringskosten en de mo-
lenaars en de andere moleneigenaren krijgen 
middelen beschikbaar om de molens in een 
goede staat te onderhouden. 
 
EEN GOEDE MOLENBIOTOOP, een open 
omgeving van de molen, kan ervoor zorgen 
dat de poldermolens een optimale windvang 
hebben. Op dit moment wordt de molenbio-
toop van alle poldermolens beschermd door 
de Keur van het hoogheemraadschap. Deze 
bepaalt dat er in een straal van 200 meter 
om de molen geen gebouwen of beplanting 
aanwezig mogen zijn die hoger dan twee 
meter. Soortgelijke bepalingen staan eeuwen-
lang in de waterschapsverordeningen en ook 
nu hebben zij in de rechtspraak nog volledige 
geldigheid. De Vereniging De Hollandse Mo-
len hanteert een ‘Molenbiotoopformule’. 
Daarbij is de beschermingszone groter, na-
melijk 400 meter en is de toegestane hoogte 
afhankelijk van de soort omgeving, van de 
afstand tot de molen en van de hoogte van de 
molen. In sommige situaties is de biotoopfor-
mule strenger dan de Keur van het hoog-
heemraadschap, soms is het andersom. Beide 
hebben dan ook hun sterke kanten. Het be-
langrijkst is echter een goede bescherming 
van de molenbiotoop, zodat de poldermolens 
optimaal kunnen functioneren. De bepalingen 
in de Keur van het hoogheemraadschap zijn 
dan ook waardevol voor het behoud en be-
heer van de molens. 

Een SIGNALERINGSSYSTEEM, bijvoor-
beeld in de vorm van het rode- en groene-
lampsysteem uit de Milieuwedstrijd, maakt het 

mogelijk om het malen 
van de molens te integre-
ren in het totale bestu-
ringssysteem van het 
hoogheemraadschap. Zo 
weten de molenaars wan-
neer hun inzet mogelijk is 
en wordt het waterbeheer 
optimaal geregeld. Daar-
naast biedt het systeem 
de mogelijkheid voor het 
hoogheemraadschap om 
de inzet van de molens 
goed te monitoren en op 

een eenvoudige wijze het aantal draai-uren 
van de molens bij te houden. 
 
Een BASISOVEREENKOMST tussen het 
hoogheemraadschap en de molenaars van de 
eigen en de overige molens kan de onderlin-
ge afspraken vastleggen. Daardoor kan het 
hoogheemraadschap zeker zijn van de nood-
zakelijke inzet van de molens als hulp- en 
noodbemaling, terwijl de molenaars weten op 
welke vergoedingen zij kunnen rekenen. De 
twee andere waterschappen met veel polder-
molens in hun gebied, Wetterskip Fryslan en 
Rijnland, hebben zo’n overeenkomst al.  

Zo worden twee vliegen in één klap geslagen: 
het hoogheemraadschap kan op eenvoudige 
wijze beschikken over hulp- en noodbema-
ling, terwijl daarnaast het molenbehoud flink 
wordt gestimuleerd. 
 

Met eenvoudige 
maatregelen 

is veel mogelijk 

Links: 
De toegestane 
hoogte rondom 
poldermolens 
volgens de 
Keur van het 
hoogheemraad-
schap en  
volgens de 
Vereniging De 
Hollandse  
Molen. 

Boven: 
De windmotor 

De Hercules in Zaandam. 
Foto:  

Quistnix Wikipedia 
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Het initiatief voor deze brochure  
wordt ondersteund door de  
Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie. 
© 2011 
 
De betrokken organisaties hebben de brochure zo zorgvuldig mogelijk gereali-
seerd. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Gepoogd is de 
auteursrechten van de illustraties en foto’s zo goed mogelijk te regelen. Mochten 
desondanks rechten niet goed geregeld zijn, dan hopen wij dat men zo spoedig 
mogelijk contact opneemt met een van de betreffende organisaties om de zaken 
alsnog te regelen. Alle foto’s op deze pagina zijn van Quistnix, wikipedia. 


