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Het jaar 2020 zou een jaar worden met herdenkingen en evenementen, maar het 

tegendeel werd waarheid: de ziekenhuizen stroomden vol met patiënten en vele 

hebben van dichtbij moeten ervaren welke gevolgen het virus had op onze naas-

ten of onszelf. We vierden niet groots 75 jaar vrijheid om het einde van de tweede 

wereldoorlog te herdenken. De olympische spelen en het EK2020 zijn verschoven 

naar volgend jaar. De horeca ging dicht en de musea en culturele instellingen slo-

ten hun deuren of mochten voor langere tijd minder bezoek ontvangen.  

 

In onze molens hebben we dat ook gemerkt: de landelijke nationale molendagen 

gingen niet door, evenals de Peellandse Molendag. Onze eigen activiteiten, zoals 

de grote excursie in mei, de zomeravond molenbezoekjes en de filmavonden zijn 

allemaal geannuleerd. De molenbezoekers bleven weg en het bijpraten met colle-

ga-molenaars over molenweetjes bleef uit. 

Als je dit zo leest, dan denk je wellicht dat er geen enkel positief aspect is aan een 

jaar met zoveel leed en onzekerheid. Lichtpuntjes zijn er echter altijd, je moet er 

alleen wel voor open staan. Door bijvoorbeeld het nagenoeg stilvallen van het 

vliegverkeer zagen we ineens weer een echte blauwe lucht zonder grauwsluier of 

vliegtuigstrepen. Voor diegenen die niet vanuit huis konden werken waren ineens 

nagenoeg alle files opgelost en diegenen die wel vanuit thuis moesten werken 

genoten van het eindelijk eens een keer op tijd thuis zijn.  

Vele molenaars hebben besloten om hun molen niet stil te zetten, maar gewoon 

door te blijven draaien. Uit de complimenten die ze van voorbijgangers kregen, 

bleek dat de aanblik van een draaiende molen ook voor deze mensen een licht-

puntje was. Binnen de Peellandse Molenstichting hebben we intussen leren verga-

deren via de computer. En inmiddels hebben we kennis gemaakt met de twee 

nieuwe bestuursleden die zich in het vorige nummer hebben voorgesteld.  

We hebben genoten van een prachtig nummer 100 dat in september verschenen 

is. De afsluitende filmavond, ieder jaar in december, geven we nu een digitaal 

jasje. Dit vormt nog meer een uitdaging om zonder veel woorden en direct contact 

daar een inspirerende draai aan te geven. 

Voor nu: “Carpe diem, pluk de dag.”  En loop gewoon eens bij elkaar binnen, bel 

eens, of stuur eens een berichtje. Ik ben benieuwd naar jullie creatieve nieuw-

jaarswensen. 

Bij het zoeken van een mooie positieve afsluiting moest ik even denken aan een 

tekst uit de film: The Best Exotic Marigold Hotel: “Aan het einde komt alles goed 

en als het niet goed komt, dan is het nog niet het einde.” Ofwel: “Aan iedere storm 

komt een einde en verschijnt er een regenboog.”  
Namens het bestuur wens ik iedereen heel veel geluk en een goede gezondheid 

toe.   

Marc van Deursen, voorzitter. 

 

De voormolen 
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In Peellands Molennieuws 99 plaatste Geert van Stekelenburg een bui-

tengewoon interessant artikel over de vroegste standerdmolens en de 

stabiliteitsproblemen van dat molentype. De vraag is natuurlijk of dergelij-

ke molens in Nederland ook hebben bestaan. Tot nu toe is er één met 

zekerheid bekend. 

 

Engeland 

Behalve in Warton (Lancashire; zie Peellands Molennieuws 99) stond in 

Essington (Staffordshire) tot in de vorige 

eeuw een ‘sunk post mill’ waarvan het in-

gegraven kruiswerk met de standerd en 

het ‘roundhouse’ nog bestaan. Niet zo heel 

lang geleden lag de steenbalk er ook nog 

op. De standvinken bevinden zich gedeel-

telijk in het metselwerk van het 

‘roundhouse’; op die plaatsen zijn aan de 

buitenzijde afschermingen gemetseld die 

op steunberen lijken. De vlucht van die 

molen zal volgens schatting van J.S.P. 

Buckland nog geen 13,50 m zijn geweest. 

Deze molen werd opgericht in 1681; het 

‘roundhouse’ is jonger en dateert waar-

schijnlijk uit het einde van de achttiende 

eeuw. De molen werkte voor het laatst 

omstreeks 1880 en een eeuw geleden wa-

ren de kast met resten van het gevlucht 

nog aanwezig. 

In Lancashire bestonden meer kleine stan-

derdmolens met ‘roundhouse’ waarvan ik 

niet heb kunnen vinden of die een ingegra-

ven voet hadden, zoals bijvoorbeeld de 

 

  Vulstukken 

           

  The Sunk Postmill- reactie                                                                                                                             

Nico Jurgens 

Overblijfselen van Essington 

Post Mill (Staffordshire). De 

(enkele) standvinken gaan door 

het metselwerk van het round-

house en zijn afgeschermd door 

op steunberen gelijkend metsel-

werk. Onder het laatste restant 

van de kast zijn enkele rolblok-

ken zichtbaar. 
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molens van Freckleton en Ham-

bleton. Ook daar stond de kast 

erg laag boven de grond. De 

molen van Hambleton werd voor 

het eerst vermeld in 1870, maar 

het is mogelijk dat deze ouder is 

en verplaatst werd. 

Zover de foto’s conclusies toela-

ten, was er in Warton kennelijk 

geen zetel. In Essington was 

onder de kast een overring 

waaronder gietijzeren blokken 

met rollen waren aangebracht 

die over een ring op het 

‘roundhouse’rolden. Waarschijn-

lijk was dat bij alle molens met 

‘roundhouse’ zo. 

 

Hallig Hooge 

Op Hallig Hooge stonden tot in de twin-

tigste eeuw meerdere standerdmolens 

met verzonken voet. De Halligen zijn 

kleine eilandjes voor de kust van 

Schleswig-Holstein die niet door dijken 

tegen het water beschermd zijn. Voor 

alle nederzettingen waren terpen 

(‘Warfte’) opgeworpen. In het boekje 

‘Mühlen in Schleswig-Holstein’ van 

Stüdtje staat een foto van een klein 

exemplaar op de Middeltrittwarft. Deze 

molen had waarschijnlijk maar één zol-

der zoals de meeste op het eiland. Dit 

waren molentjes voor eigen gebruik. 

Hoe oud deze molens waren, is niet 

bekend, maar ze waren zeker niet mid-

deleeuws. 

Een ander, groter exemplaar (met twee 

zolders en een vlucht van 14 meter) 

stond op de Kirchwarft en werd in 1911 

verplaatst en in 1920 nogmaals, die 

laatste keer naar de Middeltrittwarft. 

Daar werd deze molen in 1949 afgebro-

Freckleton Mill (Lancashire). Ongedateerde 

foto. Deze molen heeft grote gelijkenis met 

die van Warton en Essington, zodat een 

verzonken voet waarschijnlijk is. 

Standerdmolen met verzonken voet 

op de Middeltrittwarft op  

het eilandje Hooge.  

(Foto uit Stüdtje ‘Mühlen in  

Schleswig-Holstein’) 
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ken maar het ingegraven kruiswerk bleef staan. Op basis van dat kruis-

werk en een model uit de jaren ’30 van de twintigste eeuw tekende Rüdi-

ger Hagen in samenwerking met Uwe Karstens een reconstructie. Zij te-

kenden, behalve de standvinken die op de kruisplaten stonden, daartus-

sen nog vier korte standvinken die op de grond stonden. Blijkbaar kwam 

het nog niet tot uitvoering van dit ontwerp; wel werd een replica gebouwd 

van de molen die in de jaren ’30 van de twintigste eeuw door Peter Han-

sen werd gebouwd en die in 1953 naar het Dr. Carl Häberlin Friesen Mu-

seum in Wyk op Föhr werd verplaatst. Dit molentje staat op een standerd 

die kennelijk zonder kruisplaten en standvinken ingegraven is. Het lijkt 

qua detaillering niet geheel overeen te komen met de vroegere molens op 

Hooge. 

 

Andere oplossingen 

Zoals hiervoor beschre-

ven, dateren de stan-

derdmolens met verzon-

ken voet waarvan nog 

foto’s of resten bestaan, 

zeker niet uit de Middel-

eeuwen. De voet werd 

ingegraven omdat deze 

molens zo klein waren 

dat ze in een storm zou-

den omwaaien. Ingegra-

ven kruisplaten waren 

zelden langer dan 6 m. 

Bij normale verhoudin-

gen vinden we die bij molens met een vlucht van circa 20 m. In de kust-

provincies werd het gevlucht schuiner gezet zodat de kruisplaten bij een 

vlucht van minder dan 20 m toch voldoende lang gekozen konden wor-

den; bijvoorbeeld in Ter Haar en Bourtange. Maar met een vlucht van 

minder dan 15 m zou het gevlucht te schuin moeten staan en dan was het 

beter om de stabiliteit op een andere manier te verzekeren. Dat is ook 

mogelijk met schoren zoals aan de molens op het Zweedse eiland Öland 

of met ‘Sturmständer’ zoals de meeste standerdmolens in Duitsland en 

Polen (zie PM 99 pag. 8). Bourn mill (Cambridgeshire) heeft een vlucht 

van nog geen 16 m, kruisplaten van 5,70 m en maar geen ingegraven 

voet of ‘Sturmständer’. 

Er zijn dus door de eeuwen heen altijd kleine standerdmolens gebouwd; 

de ‘sunk post mill’ is niet typisch een middeleeuwse molen. Maar blijkbaar 

gebeurde dat niet in Nederland. 

 

Lerkaka, Öland. Enkele van de vele kleine molens op 

het eiland. 
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Houten kruis in Noord-Duitsland 

In 2008 werd in Bremen-Lankenau een houten kruis opgegraven. De 

kruisplaten waren circa vier meter lang. De kepen voor de standvinken 

bevonden zich niet bijna aan de uiteinden van de kruisplaten zoals we 

gewend zijn, maar vrij dicht bij het midden. Ook werden de vier standvin-

ken en twee verbindende platen gevonden. Deze delen konden in elkaar 

worden gezet. De bomen waaruit deze delen gemaakt waren, werden 

gekapt in 1815/16. 

Men veronderstelt dat dit het kruiswerk van een water(opvoer)molen is 

geweest. Wat opvalt is dat er geen standerd was maar platen; mogelijk 

delen van kokerstijlen. Deze koker biedt slechts ruimte voor een dunne 

spil die blijkbaar door de kruisplaten kon. Er wordt echter geen melding 

gemaakt van een water opvoer werktuig onder de kruisplaten. Het is dus 

zeer de vraag of deze balken wel van een windmolen zijn. Dat is een 

vraag die natuurlijk ook bij andere vondsten gesteld moet worden. 

 

Sunk post mill in Nederland 

De Brielse stadsarchivaris J. Klok vond veertiende- en vijftiende-eeuwse 

herstelrekeningen van de molen in die plaats en van molens in Rockanje, 

Zwartewaal en Oostvoorne. De Brielse molen had in de vijftiende eeuw al 

grote afmetingen. In Oostvoorne was in 1387/88 expliciet sprake van in-

gegraven kruisplaten en standerd (zie voor meer gegevens het hoofdstuk 

‘Een historisch overzicht’ in Tijman e.a. ‘De Standerdmolen’). 

Geert noemde al het grote houten kruis dat in 1960 bij ‘t Hert in Elkerzee 

gevonden was en dat volgens ‘De molens van Zeeland’ van een voor-

gaande standerdmolen geweest zou zijn. Molendeskundige I.J. de Kra-

mer, gespecialiseerd in de Vlaamse en Zeeuwse standerdmolens, was 

Hierboven het houten kruis van  Lankenau en 

rechts de constructiefoto met de  

twee verbindende platen. 

(foto’s: Heinz Kahrs) 
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ervan overtuigd dat dit kruis niet van een standerdmolen geweest kon zijn. 

Nu we weten dat in Oostvoorne zo’n molen stond en gezien de plaats 

(circa 10 meter buiten de stenen molen) schat ik de kans groot, dat het 

dat wel was. Als er foto’s van die vondst genomen zijn, zijn die in elk ge-

val nog nooit boven water gekomen, zodat we nog steeds met een raad-

sel zitten. Zeker is dat de huidige molen een standerdmolen als voorgan-

ger had en dat zelfs die bovenkruier niet bijzonder groot is. 

 

Maalcapaciteit 

De vroegste windmolenvermeldingen in West-Europa dateren van circa 

1180. Toen de eerste windmolens werden opgericht, zal dat met ‘trial and 

error’ zijn gegaan. De eerste windmolens zullen dus wel klein zijn geweest 

en de weinige aanwijzingen die we daarover hebben, zoals miniaturen, 

bevestigen dat ook. 

Behalve van de molen van Oostvoorne in 1387/88 heb ik nog geen bewij-

zen gevonden van standerdmolens met verzonken voet in Nederland. Ze 

hebben hier dus wel bestaan, maar ik denk dat het er nooit veel geweest 

zullen zijn. Het ingraven was nodig bij kleine molens en die hebben ook 

een kleine maalcapaciteit. De maalcapaciteit neemt kwadratisch toe met 

de vlucht, of, omgekeerd, als je een molen bouwt met een vlucht van 12 

meter, presteert die maar een kwart van wat een molen met 24 meter 

vlucht presteert. Bovendien presteerden dwarsgetuigde wieken aanzienlijk 

minder dan ‘Oud Hollandse’ wieken. Die ‘Oud Hollandse’ wiekvorm is nog 

niet zo oud; die werd pas kort na 1650 ontwikkeld. Bijna 500 jaar na de 

uitvinding van de verticale windmolen. 

Ik vermoed daarom, dat al snel na de uitvinding grote windmolens werden 

ontwikkeld. In die tijd was heel Europa voorzien van watermolens. In ons 

land waren dat niet alleen molens op kleine rivieren zoals Aa en Dommel, 

maar ook schipmolens op de Maas en getijdenmolens aan kreken langs 

de kust. Getijdenmolens kwamen verder landinwaarts voor dan je zou 

verwachten, bijvoorbeeld ‘Het Fortuin’ in Breda en de volmolen van Gou-

da. Noordelijker dan Hoek van Holland was het verschil tussen eb en 

vloed te klein voor getijdenmolens.  

De meeste watermolens hadden een relatief grote en betrouwbare maal-

capaciteit en dan had het geen zin om windmolens te bouwen met een 

aanmerkelijk kleinere capaciteit. Dat zou natuurlijk wel zinvol zijn voor ei-

gen gebruik, maar dat was door het feodale stelsel niet toegestaan. Zelfs 

het bezit van handmolens was verboden. 

 

Financieel rendement 

De bouw van een watermolen en later die van een windmolen, was voor-

behouden aan landheren en leenmannen. Ook voor hen was dat een 
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kostbare investering. Er moest dus een voldoende grote bevolkingsdicht-

heid zijn om een water- of windmolen op te richten. 

Tijdens de Hoge Middeleeuwen groeide de bevolking van Vlaanderen 

snel waardoor de vraag naar maalcapaciteit steeg. Op een gegeven mo-

ment konden de getijdenmolens niet meer aan de vraag voldoen waar-

door de uitvinding van de windmolen daar hoogst welkom was. 

Yves Coutant kwam tot de conclusie dat standerdmolens in Vlaanderen al 

snel de grootte kregen zoals die daar nu nog algemeen is; dus met een 

vlucht van 20 - 24 meter. Het door hem verrichtte onderzoek is gebaseerd 

op middeleeuwse herstelrekeningen. In zijn omvangrijke onderzoek vond 

hij niets dat wijst op een kleine molen. De bestudeerde herstelrekeningen 

gaan echter niet verder terug dan de veertiende eeuw. Maar toen draaide 

in Oostvoorne in elk geval nog een standerdmolen met verzonken voet. 

Grote en kleine molens bestonden dus gelijktijdig. 

 

Eerste Nederlandse windmolen 

De oudste vermelding van een windmolen die tot nu toe in Nederland be-

kend is, betreft de molen van Willemskerke. Die vermelding uit 1220/21 

handelt over een schenking; de molen bestond toen al. Dat Zeeuwse dorp 

is vele malen overstroomd en tenslotte niet meer herbouwd. Er is beperkt 

archeologisch onderzoek verricht maar van resten van een molen is nog 

niets gevonden. 

Ook op Zeeuws-Vlaanderen draaiden vele getijdenmolens. Die hadden 

een gegarandeerde productiecapaciteit. In Goes werd in later tijden zelfs 

gesproken van de ‘Luie elf’: de windmolens die minder presteerden dan 

de getijdenmolen. Die ‘Luie elf’ waren windmolens van normale grootte. 

Het had, waar getijdenmolens bestonden, dus weinig zin om een kleine 

windmolen te bouwen. 

Het grote houten kruis in Elkerzee blijft dus een raadsel. Bij Elkerzee wa-

ren kreken waar een getijdenmolen heeft kunnen staan. Maar wat zou je 

moeten met een groot houten kruis in een getijdenmolen? Ook op Voorne 

waren kreken en daar bestond dus al voor 1387 een windmolen. Aan het 

eind van de Middeleeuwen verzandden al die kreken waardoor getijden-

molens tenslotte niet meer konden functioneren. Bij Oostvoorne en wel-

licht Elkerzee was dat verzanden mogelijk al vroeg begonnen zodat daar 

behoefte ontstond aan een windmolen. 

 

Limburg 

In Merum zou in 1222 een windmolen hebben bestaan. Helaas is mij hier 

geen oorspronkelijke bron van bekend. Wel is mij de vermelding uit 1240 

bekend in het Oorkondenboek van Gelre en Zutphen. Er wordt alleen over 

een molen gesproken zonder aanduiding van de aandrijfkracht. Een wind-

molen is mogelijk in die tijd, maar omdat de Maas zijn loop nogal eens 
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verlegde, lijkt een schipmolen me evenmin uitgesloten. Die kwamen zelfs 

noordelijker nog voor. Vanwege de nabijheid van schipmolens lijkt een 

rosmolen mij minder waarschijnlijk.  

De volgende windmolenvermelding in Limburg is Weert 1294. Tussen de 

vermeldingen in Merum en Weert zitten zoveel jaren, dat ik het vermoe-

den heb dat de molen van Merum geen windmolen was. 

 

Rivierengebied 

Het rivierengebied van ons land had een relatief grote bevolkingsdichtheid 

en in een groot deel drongen eb en vloed niet meer door terwijl de stroom-

snelheid zover gedaald was dat schipmolens daar ook niet konden functi-

oneren. Tot de komst van windmolens was een groot gebied aangewezen 

op rosmolens. Zo werden in Leidsche Rijn archeologische sporen gevon-

den van een grote rosmolen van een type dat in Nederland nog niet be-

kend was. Deze sporen konden niet nauwkeurig gedateerd worden; tus-

sen 1100 en 1400. Zulke rosmolens moeten er in Holland meer zijn ge-

weest. 

In Alem werd in 1257 expliciet een windmolen vermeld. Er zijn nog enkele 

vroege vermeldingen zoals Langerak in 1253 waarvan niet met zekerheid 

gezegd kan worden dat het een windmolen betreft. Deze plaatsen zullen 

in de Middeleeuwen geen groot inwonertal hebben gehad zodat een klei-

ne windmolen (en wellicht met ingegraven voet) mogelijk is. 

 

Holland 

In Zuid-Holland zijn er pas in het laatste kwart van de dertiende eeuw ze-

kere vermeldingen van windmolens zoals ’s-Gravenzande in 1273. In 

Noord-Holland Haarlem in 1274, in Friesland Workum in 1399. In de kust-

provincies zijn geen kleine rivieren met voldoende verval, ook niet voor 

schipmolens, en de getijdenwerking was daar te gering voor molens. Daar 

was men dus aanvankelijk aangewezen op rosmolens en dan is het denk-

baar dat de eerste windmo-

lens daar wel klein waren en 

mogelijk een verzonken voet 

hadden zoals de molen van 

Oostvoorne. 

De funderingen van de acht-

kante korenmolens van 

Akersloot en Uitgeest wer-

Plattegrond van de opgraving 

van molen De Krijgsman in Uit-

geest. De oudste teerlingen zijn 

het kleinst. 
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den onderzocht. In Akersloot werd in 1333 een windmolen opgericht; in 

buurdorp Uitgeest in 1463. In beide plaatsen werden, behalve de funde-

ring van de achtkante molen, resten van bakstenen teerlingen van een 

standerdmolen gevonden en in beide gevallen daaronder nog oudere 

teerlingen. Die oudste teerlingen waren echter jonger dan de genoemde 

vermeldingen zodat de oudste funderingen niet gevonden zijn. Maar mis-

schien stonden de eerste molens in die plaatsen niet op dezelfde plaats 

als de latere. 

 

Archeologische vondst bij Bathmen 

In De Panne (Oosthoekduinen) en in Sint-Denijs-Westrem bij Gent wer-

den bij archeologisch onderzoek sporen van standerdmolens met verzon-

ken voet aangetroffen. In die laatste plaats was de lengte van de sporen 

ongeveer 10 m terwijl de in Engeland 

opgegraven kruisplaten doorgaans 

niet langer waren dan 6 m. 

Bij een archeologisch onderzoek op 

de Bathmense Enk werden in mei 

2020 sporen aangetroffen van een 

middeleeuwse molen; ongetwijfeld 

een verre voorganger van de molen 

die door Tony Moes in bedrijf wordt 

gehouden. De historie van de molen 

op de Bathmense Enk gaat in elk 

geval terug tot 1433. Er werden spo-

ren van blokken aangetroffen die 

zeer waarschijnlijk de kruisplaten 

van een standerdmolen droegen. 

Het opgravingsvlak lag vrij dicht on-

der een dikke humuslaag en moge-

lijk was het maaiveld door bemesting 

opgehoogd. Maar hoe hoog lag het 

maaiveld oorspronkelijk? Konden de 

kruisplaten boven de grond liggen of lagen de blokken daarvoor te diep? 

Net zoals in Oerle, waar in 1992 vergelijkbare sporen werden aangetrof-

fen, werden ook hier veel fragmenten van molenstenen aangetroffen. 

Rondom was een greppel gegraven, zoals dat onder meer ook in De Pan-

ne en Sint-Denijs-Westrem het geval is. Op de Bathmense Enk had de 

greppel een binnendiameter van circa 22 meter bij een breedte van circa 

2 meter. Gewoonlijk werd de vrijkomende grond uit die greppel gebruikt 

om een kleine verhoging op te werpen. Als dat in Bathmen ook het geval 

was, zouden de kruisplaten onder de grond hebben kunnen liggen. Maar 

de grootste afstand, gemeten over de sporen van blokken, bedraagt  

Tekening van de sporen van een mid-

deleeuwse standerdmolen die in 2008 

in Sint-Denijs-Westrem (West-

Vlaanderen) gevonden werden door 

archeologen van de stad Gent. 
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7,40 m, en daar 

passen normale 

kruisplaten op die 

we eerder bij een 

grote molen zou-

den verwachten. 

Dan zou ingraven 

helemaal niet no-

dig zijn geweest. 

Het onderzoek 

moet nog uitge-

werkt worden. 

In Nederland wer-

den funderingen 

van ruim 20 stan-

derdmolens gevon-

den, soms onder 

bestaande molens zoals bijvoorbeeld in Ravenstein. In ongeveer de helft 

van de gevallen vond ook archeologisch onderzoek plaats. Behalve in 

Oerle en Bathmen betrof dat steeds de onderste delen van bakstenen 

teerlingen van ‘normale’ standerdmolens. Tot nu toe is er dus alleen uit 

oude documenten een bewijs dat standerdmolens met verzonken voet 

ook in Nederland voorkwamen. 

 

Peelland 

In de Peel geldt ook hetzelfde als langs de Zeeuwse kusten: er was vol-

doende waterkracht beschikbaar. Grote delen van de Peel waren nog niet 

ontgonnen, zodat de bevolkingsdichtheid gering was. De beschikbare wa-

terkracht kon aanvankelijk ruim voorzien in de behoefte aan maalcapaci-

teit. Wel ontstond langs de Aa een toenemend probleem met onderlopen 

van beemden door het stuwen van molens, waardoor uiteindelijk alle mo-

lens op die rivier alleen in de winter mochten werken. Waar de noodzaak 

ontstond om een windmolen te bouwen, moet die een productiecapaciteit 

hebben gehad die toch op zijn minst in de buurt kwam van wat een water-

molen presteerde. Ik verwacht in Peelland dus geen molens met verzon-

ken voet. 
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Tekening van de opgravingen bij Bathmen 
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 Archeoloog Jack Smith in 1999 onder de 

overgebleven pen en steunberen aan het 

werk op de historische  

Peg Mill-site in Warton.   

(foto: www.blackpoolgazette.co.uk/ 
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U kent het misschien wel, ingescheurde papieren zakken bij het malen. 

Op Holtens molen in Deurne gebruiken we sinds 2 jaar een zelf ontwor-

pen zakkenklem waardoor ingescheurde zakken tot de verleden tijd beho-

ren. De klem bevalt goed en functioneert zonder problemen. Enige tijd 

geleden heb ik een tweede klem gemaakt voor een andere meelbak op 

onze molen. Het eronder hangen van een nieuwe zak is eenvoudig.  

Met enige handvaardigheid is de klem zelf te maken. In dit artikel volgt 

nadere uitleg met een bouwtekening. 

 

De klem wordt aan de onderzijde van de meelbak bevestigd. Er is één 

beweegbaar onderdeel dat aan beide zijden ongeveer 5 tot 7 cm breder is 

dan de meelbak en met de handrug omhoog gehouden wordt tijdens het 

eronder hangen van een nieuwe zak. Zie 

ook de onderstaande bouwtekening 

De klem bestaat uit een bodem, die onge-

veer even breed is als de bodem van de 

meelbak. De bodem loopt achter het 

tweede plankje nog enkele centimeters 

door voor de bevestiging aan de meelbak.  

Op de bodem worden 2 plankjes van on-

geveer 2 bij 5 cm hoog gemonteerd. Ge-

zien de zijdelingse krachten die er tijdens 

het vastklemmen van de zak op deze vas-

te plankjes uitgeoefend wordt, is het be-

langrijk dat er een stevige verbinding ge-

maakt wordt met de bodemplank. Eventu-

eel kan er aan de achterzijde van het 

tweede plankje een extra steunlatje ge-

monteerd worden. De achterzijde van het 

voorste plankje heb ik met rubber bekleed 

waardoor de papieren zak meer wrijving 

ondervind en niet door het gewicht van het meel in de zak tussen de 2 

gladde plankjes naar beneden schuift.  

Het beweegbare plankje is ongeveer 5,5 cm hoog en draait soepel om 

enkele scharniertjes waarmee het aan het achterste plankje bevestigd is. 

Door  het eigen gewicht moet dit plankje uit zichzelf naar beneden draai-

en. Dit plankje is beiderzijds ongeveer 5 tot 7 cm langer dan de andere 

plankjes en aan de voorzijde afgerond, zodat er een glad oppervlak ont-

           

  Zakkenklem                                                                                                                             

Mari van Dijk 
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staat dat over de papieren zak kan glijden.  

De plaatsing van het tweede plankje is een nauwkeurige bezigheid. De 

voorzijde van de draaiende plankje moet goed vlak zijn en over de gehele 

lengte mooi tegen de achterzijde van het voorste plankje drukken (zie fo-

to).  Dit is te bereiken door het tweede plankje aan een van de zijden iets 

naar voor of naar achter te schuiven. Daarnaast moet het tweede plankje 

enerzijds ver genoeg naar achter staan om het draaibare plankje vrijwel 

horizontaal te laten 

komen. Anderzijds 

mag het tweede 

plankje niet te ver 

naar achter, want 

dan draait het 

plankje door zonder 

te klemmen. Ik heb 

dit gedaan door tij-

dens het uitprobe-

ren aan de achter-

zijde van het twee-

de plankje een latje 

op de bodemplaat 

te klemmen met kleine lijmtangen. Toen ik de positie als juist beoordeel-

de, heb ik dit latje stevig vastgeklemd, alsnog de stand gecontroleerd en 

na goedkeuring het plankje in die positie vastgeschroefd. 

De zakkenklem is met 4 schroeven tegen de onderzijde van de meelbak 

bevestigd. Bij onze klem ben ik vergeten om de bodem verder door te la-

ten lopen waardoor ik het draaiende plankje eerst moest weghalen om de 

klem voldoende vast te kunnen schroeven. 

Om het dichtvallen van de zak te verhinderen kan men aan de voorzijde 

van het eerste plankje beiderzijds een blokje hout bevestigen, waardoor 

de zak niet tegen de bodem van de meelbak kan dichtvallen. Bij ons is 

daar tot nu toe geen behoefte aan. 

Bij het gebruik van stoffen zakken (zoals bij de Genneper watermolen) is 

het rubber en hout te glad zodat de meelzak onvoldoende geklemd wordt 

en uit de klem glijdt. Ook is een stoffen zak zodanig slap dat hij aan de 

voorzijde dichtvalt. Ik heb op de afgeronde kant van het beweegbare 

plankje een strip grof schuurlinnen geplakt, zodat er meer wrijving ont-

staat. Voorts hebben we de klem 8 cm breder gemaakt dan de meelbak 

zodat de zak breder open gehouden wordt. Deze klem is kortgeleden aan-

gebracht en functioneert goed. 

Veel succes met het maken van een zakkenklem. 

 



16 

 

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) verzorgt sinds 1995 een oplei-

ding tot watermolenaar. Watermolens, die al een veel langere historie 

kennen dan windmolens, mogen zich de laatste jaren in toenemende be-

langstelling verheugen. Voor het malen met deze eeuwenoude werktuigen 

zijn echter vakbekwame molenaars nodig. 

 

De opleiding tot watermolenaar heeft tot doel de deelnemers alle prakti-

sche vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen die nodig zijn om 

op een verantwoorde wijze met een watermolen te malen. 

Voor ‘windmolenaars’ bestaat er al jaren een op papier vastgelegde me-

thode: de ‘Basisopleiding Vrijwillig Molenaar’. Voor ‘watermolenaars’, be-

stond zoiets nog steeds niet. 

Onlangs is hierin echter verandering gekomen; van de hand van Kees 

Kammeraat verscheen namelijk een Nieuw lesboek voor de opleiding 

Watermolenaar. 

Op zaterdag 26 september is op de Genneper Watermolen dit lesboek 

voor de opleiding tot watermolenaar gelanceerd. Het eerste exemplaar 

werd overhandigd aan Annemie Driessen (toen nog in opleiding) vanwege 

haar bijdrage aan het tot stand komen van het lesboek. 

Alle watermolenaars 

in opleiding en in-

structeurs hebben 

een exemplaar van 

het boek ontvangen. 

 

Uitgelicht 

           

  Nieuw lesboek voor watermolenaars                                                                                                                             

Hans van Kalkhoven 

De overhandiging van 

het nieuwe cursusboek 

aan Annelies Driessen. 
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  Vlag voor de Genneper watermolen                                                                                                                             

Jan  Tielemans 

Het is een mooi boekwerk geworden, met veel verduidelijkende foto’s en 

tekeningen. 

Het boek heeft dezelfde indeling als dat voor de windmolenaars. 

De schrijver, Kees Kammeraat, kan  trots zijn op zijn boek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke molen die is aangesloten bij de Peellandse Molenstichting krijgt de 

bekende vlag, dus ook de sinds kort aangesloten Genneper watermolen 

in Eindhoven. 

Omdat op 16 september jl. de molenaarsavond in Asten vanwege corona 

niet kon doorgaan, zijn we die avond als bestuur op bezoek gegaan bij de 

molenaars Hans en Annemie, voor het overhandigen van deze vlag.  

 

Voor de meesten van ons was het een eerste kennismaking met de Gen-

nepermolen, iets wat 

we van harte iedereen 

kunnen aanbevelen. 

Het is een oude water-

molen, eerste vermel-

ding in 1249, op een 

bijzondere locatie in 

het Genneperpark in 

Eindhoven. Hij is gele-

gen direct naast het 

Milieu Educatiecen-

trum, een prima com-

binatie voor een inte-

ressant bezoek, dat je 

dan ook nog kunt af-

sluiten met een wan-

deling in het mooie 

park. 

Hans en Annemie vin-

De vlag met het logo van de Peellandse Molenstichting 

wordt aangeboden aan de beide molenaars van de 

Genneper watermolen. 

(foto: Jan Tielemans) 
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den het een prettig idee om met de Gennepermolen bij de Peellandse 

Molenstichting te zijn aangesloten, en willen daar ook energie insteken: 

Hans is inmiddels lid van het bestuur en kan zo de watermolens binnen 

de stichting vertegenwoordigen. 

Na een gezellige ontvangst werd de vlag overhandigd, wat natuurlijk even 

het aparte verhaal opleverde over het devies van de stichting: ZOLANG 

ER WIND WAAIT. Maar de intentie daarvan was helder en kan evengoed 

gelezen worden als ZOLANG ER WATER STROOMT. 

In de molen zijn een aantal bijzondere constructies. Wat we bijvoorbeeld 

toen nog niet konden zien, was hoe het wisselen van het ene koppel ste-

nen naar het andere werkt, omdat het tweede koppel toen nog niet was 

geïnstalleerd. Dit is inmiddels wel gebeurd en nu kun je de wervel bekij-

ken die deze wisseling mogelijk maakt. 

Al het graan dat wordt gemalen is biologisch en er wordt samengewerkt 
met de Genneper Hoeve. Stadtsbakkerij Broodt bakt het lokale ‘Genneper 
Hoevebrood’ met meel van de molen. 
 
 
 
   
 

 

Gerard Sturkenboom zag Riekus Meij-

ering aan het werk in zijn tuin. Hij is 

bezig met een nieuw tuinhek. 

  

Een methode om kruipalen te plaatsen? 
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Naast de vang is de molen in Liessel beveiligd tegen ongewenst draaien 

door de twee roekettingen, twee stutten en het maximaal bijhouden van 

de loper. Dit heeft als nadeel dat het gevlucht in de overhek positie niet 

extra kan worden beveiligd. Immers de stutten liggen tegen de kruisarmen 

of de spouwarmen en vaak zijn de roekettingen te kort om het gevlucht 

overhek goed vast te zetten.  

 

Een oplossing voor dit probleem is de 

molen uit te rusten met een pal. Dit mo-

lenonderdeel wordt niet vaak toegepast 

in onze regio, de windsterktes zijn niet 

zo groot dat het een echt noodzakelijke 

uitbreiding is. Soms zie je dit onderdeel 

in molens die zijn “geïmporteerd” vanuit 

het westen. Om toch met een geruster 

hart de molen overhek weg te kunnen 

zetten bij redelijke windsterktes hebben 

we er voor gekozen een pal in de mo-

len aan te brengen.  

In diezelfde periode kreeg ik van de 

weduwe van een neef van mijn echtge-

note het boekje van Anton Sipman “De 

molens zoals ze waren en zoals ik hen 

heb gekend: vang, voering en pal”. 

Voor diegene die hem niet kennen; Pe-

ter (Anton) Sipman werd geboren als 

boerenzoon in de Noord-

Hollandse Anna Paulownapolder. Na 

het doorlopen van de HBS ging hij studeren aan de tekenacademie en in 

augustus 1929 haalde hij zijn middelbare akte MA-tekenen. Anton Sipman 

 

 
Op de bil 

           

  Pal voor De Volksvriend in Liessel                                                                                                                             

Peter van Rongen 

Pal met gewicht en borgpen voor de 

vrijstand 

(foto: Peter van Rongen) 
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werkte als tekenleraar in Alkmaar en later in Arnhem. Eind jaren '20 kreeg 

hij een sterke belangstelling voor molens en vanaf 1934 besteedde hij 

bijna al zijn vrije tijd aan het tekenen van zowel het binnenwerk als de 

buitenkant van molens. 

We hebben besloten de pal in eigen 

beheer te maken op basis van de 

tekeningen van Anton Sipman. We 

hebben er voor gekozen om als 

voorbeeld de pal van de molen “De 

Viaan”, poldermolen van de 

Bergermeer te gebruiken. Echter 

zonder klink, de vrijstand is opgelost 

met een gewicht en borgpen.  

Het hout is “om niet” betrokken bij 

Holten’s molen uit de eiken 

houtvoorraad van de gemeente 

Deurne. De vier kammen zijn gemaakt 

van nieuwe reserve kammen van het 

spoorwiel, waarvan we er voldoende in 

voorraad hadden en er makkelijk vier 

van konden missen. 

De borging van de kammen is zo 

gefabriceerd dat gebruik kon worden 

gemaakt van bestaande borgspijkers 

van het boven- en spoorwiel.  

Om de pal te kunnen plaatsen moest de rust worden aangepast. Omdat 

de oude rust was versleten en op aanraden van de Monumentenwacht 

moest worden vervangen, zijn beide zaken gezamenlijk aangepakt  
Naast het benodigde klein materiaal was een met de hand gesmeed 

scharnier nodig. Dit scharnier is gemaakt door een bevriende smid/

beeldend kunstenaar, Dick Verberne.  

Naast de pal is ook een constructie van eikenhout gemaakt om de pal te 

geleiden en in diverse posities 

vast te kunnen maken, inclusief 

een extra veiligheid met een 

pen.   
 

 

Het met de hand gesmede scharnier 

op de achterzijde van de pal. 

(foto: Peter van Rongen) 

Om de pal te kunnen plaatsen 

moest de rust worden aangepast. 

(foto: Peter van Rongen) 
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Over de Heimolen in Leenderstrijp zijn al vaker berichten in Peellands 

Molennieuws gepubliceerd. Deze molen is volledig in eigen beheer ge-

bouwd door Frans Hagenaars, met hulp van vrienden. Met een vlucht van 

zo’n 16 meter is het een 2/3 schaalmodel van de oorspronkelijke stan-

derdmolen die meer dan 4 eeuwen in Leende heeft gestaan maar tijdens 

een storm in november 1940 jammerlijk is verwoest. Na een bouwperiode 

van 25 jaar was in 2012 als laatste de buitenroede – een borstroede – 

aangebracht. Daarmee was de molen uitwendig compleet. In september 

2012 vond de officiële in gebruikstelling plaats. Later, in 2016, is het kop-

pel blauwe molenstenen geïnstalleerd, waarmee de molen echt compleet 

was en er op bescheiden schaal ook af en toe mee gemalen werd. 

 

Een molen bouwen is een hele prestatie, maar een molen onderhouden is 

dat zeker ook. Voor Frans geen probleem, want hij timmert graag. Tijdens 

een storm in november 2016 brak onverwachts de borst of pestel van de 

binnenroede; in mei 2017 was dit weer hersteld. 

           

  Nieuwe oplangers voor de Heimolen                                                                                                                             

Gerard Sturkenboom 

De nieuwe oplangers liggen klaar om opgehesen te worden. 

(foto: Gerard Sturkenboom) 



22 

Vorig jaar constateerde Frans dat 

de oplangers van de buitenroede 

de eerste tekenen van rot vertoon-

den. Hij besloot toen al te begin-

nen me het maken van 2 nieuwe 

oplangers, waarbij hij ook het hek-

werk een stuk breder wilde  ma-

ken. Tijdens het malen was duide-

lijk geworden dat de molen meer 

vermogen wel kon gebruiken. 

Frans heeft ervoor gekozen om 

het hekwerk van de nieuwe oplan-

gers 30 cm breder te maken. Voor 

de beide oplangers heeft Frans 

dennen gebruikt en voor het ma-

ken van het bredere hekwerk kon 

hij nog bruikbare hekkens van de 

standerdmolen van Mierlo gebrui-

ken (die vrijkwamen toen deze 

eind 2018  een nieuwe binnenroe-

de kreeg). 

Op 12 oktober was het zover dat 

de 2 oplangers van de buitenroede 

vervangen konden worden; de ou-

de er af en de nieuwe er op. Zoals 

gebruikelijk had Frans de zaken goed voorbereid. De molen stond al klaar 

met het gevlucht in de goede richting en ook de beide oplangers lagen – 

of beter hingen – klaar. 

Voor zo’n klus weet Frans altijd een paar collega’s/vrienden bereid om te 

helpen. Zo lukte het om binnen een dag de klus te klaren. Na nog wat 

uitbalanceren in de dagen erna kon Frans het gevlucht uitproberen. De 

molen draait er merkbaar beter door. Alleen bleek toen al gauw dat de 

vangkracht ook vergroot moet worden. Zo heeft Frans de volgende klus al 

weer in voorbereiding. 
 

 

Frans takelt een van de oplangers  

omhoog. 

(foto: Gerard Sturkenboom) 
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In juli 2018, viel mijn oog op een bijzonder artikel in de Volkskrant. In dit 

artikel werd melding gemaakt van een nieuw soort ‘wondergraan’. Op het 

brood, gebakken met deze graansoort, zouden de wielrenners Tom 

Dumoulin en Steven Kruijswijk met de allerbesten mee omhoog de berg-

hellingen op kunnen. Dat jaar stond er namelijk iets nieuws op hun ontbijt-

menu: brood gebakken van tritordeum ( Niet te verwarren met triticalis, 

een graansoort die we al kennen sinds de 19
e
 eeuw, een kruising tussen 

tarwe en rogge). 

Bakker van Eerd,  van bakkerij de Bisschopsmolen in Maastricht, de bak-

ker van Sunweb en Lotto -Jumbo (tegenwoordig bekend onder de naam 

Jumbo-Visma) was zeer enthousiast over deze nieuwe graansoort. Tritor-

deum bakte goed, zag er lekker uit en smaakte ook lekker, volgens deze 

bakker.  

 

Tritordeum is een kruising tussen harde tarwe (triticum durum) en wilde 

gerst (hordeum chilense). Het product is eind jaren zeventig in Spanje 

ontwikkeld door wetenschappers van het Instituut voor Duurzame Land-

bouw en is al sinds 2013 op de markt. De Spanjaarden waren op zoek 

naar een graansoort die het  goed zou doen op de arme droge zandgron-

den in het zuiden van Spanje. Ze vonden de oplossing in tritordeum, een 

sterk gewas dat bestand is tegen de meest voorkomende schimmels en 

ziekten. Daardoor was volgens de onderzoekers ook uitermate geschikt 

voor biologische landbouw. 

In Nederland werd in het najaar van 2018 een eerste proefveld met tritor-

deum ingezaaid.  

De man die het Spaanse graan (‘what’s in a name’, hoor je de May Fair 

lady-kenner hier al zeggen) naar Nederland haalde is een oude bekende 

in de graanwereld, Wiro Nillesen. Hij is de man van de Kollenberger spelt-

telers, een groepje boeren in Zuid-Limburg dat vijf jaar geleden mede aan 

de wieg stond van de spelt-hype in Nederland.  

 

Koren op de molen 

           

  Een nieuw wondergraan? 

Geert van Stekelenburg 
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Fred Brouns, graandeskundige en hoogleraar voeding aan de Universiteit 

Maastricht was de man die op het idee kwam om in Nederland tritordeum 

te gaan verbouwen. Hij kwam met deze graansoort aandragen toen Nille-

sen op een gegeven moment vroeg om een nieuwe graansoort. 

Nillesen liet een paar zakken tritordeummeel overkomen uit Spanje en 

bezorgde dat bij Nederlandse bakkers.  

Naast de Bisschopsmolen heeft ook Albert Heijn al enkele jaren brood 

met tritordeum in het assortiment (40% tritordeum.) Op de Spaanse web-

site www.capitalcell.es/campaign/agrasys/ wordt zelfs voltrots vermeld: 

‘Tritordeum: ‘El cereal sostenible que arrasa en Holanda y Espa-

ña’ (Tritordeum: de duurzame graansoort die Nederland en Spanje ver-

overt) met een foto van brood in een Nederlandse supermarkt. 

Brouns noemt tritordeum 'een interessant nieuw graan', maar waarschuwt 

voor overdreven verwachtingen. Hij geeft in het Volkskrantartikel van 

2018 al aan dat we er eigenlijk nog te weinig van weten en dat het nog 

volop in onderzoek is. Van spelt werden volgens hem ook wonderen ver-

wacht. Maar na nader onderzoek, bleef daar weinig 

van over. Sterker nog, er bleek nauwelijks verschil 

te zijn tussen spelt en tarwe. 

Tritordeummeel is zachtgeel van kleur en levert 

een goudgeel, luchtig brood op. Naast zijn goede 

bakeigenschappen heeft tritordeum ook voedings-

kundige voordelen. Volgens een artikel , geschre-

ven in 2017 door de Society of Chemical Industry 

(SCI, een wereldwijd netwerk van innovatoren, op-

gericht in 1881 door vooraanstaande wetenschap-

pers, uitvinders en ondernemers),  heeft tritordeum 

een hoger eiwitpercentage dan tarwe en bevat het 

meer onverzadigde vetzuren en antioxidanten.  

Tritordeum mag dan wel minder gluten bevatten 

dan tarwe, het bevat nog steeds wel gluten en is daarom ongeschikt voor 

mensen met een glutenallergie. Omdat tritordeum bijna de helft minder 

gluten bevat dan tarwe is het  lichter verteerbaar. En deze combinatie van 

licht verteerbaar zijn en toch voedzaam, dat is nou juist een eigenschap-

pen waar sporters veel baat bij hebben. 

Diverse wielrenners deden goede ervaringen op met de broodsoort vol-

gens een van de voedingsadviseurs van een professionele wielerploeg, 

ze vonden het erg lekker. Speciaal voor de bergritten liet Nancy van der 

Burg (voedingsdeskundige bij de wielerploeg van Jumbo) brood bakken 

van tritordeumbloem, met weinig vezels dus. Vezels bevorderen de spijs-

vertering omdat ze water vasthouden in de darmen. Voor renners die de 

berg op moeten is dat een nadeel. Het scheelt al gauw 1,5 tot 2 kilo li-

chaamsgewicht als renners veel vezels in hun darmen hebben. Of de 

Pasta van de Bis-

schopsmolen 
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eindoverwinning die Tom du Moulin in 2017 in de ronde van Italië behaal-

de mede te danken is aan het nuttigen van dit ‘wonderbrood’ is nooit be-

kend gemaakt door de betrokkenen. 

 

De voordelen van tritordeum op een rijtje: 

1. Tritordeum heeft een hoger eiwit- en vezelgehalte dan tarwe. Ook be-

vat het meer onverzadigde vetzuren, is rijker aan antioxidanten en door 

het lage gluten-gehalte is het erg licht-verteerbaar. 

2. Tritordeum heeft een lage ecologische voetafdruk: deze graansoort 

groeit uitzonderlijk goed in een droog klimaat vanwege de lage waterbe-

hoefte en het is van nature behoorlijk resistent tegen ziektes en schim-

mels, waardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.  

3. Het heeft goede bakeigenschappen, tritordeum is geweldig om een 

lekker luchtig brood mee te bak-

ken. Wat heel bijzonder is, want 

ondanks het lage gehalte aan 

gluten zorgt tritordeum toch voor 

een heerlijke luchtigheid en 

malsheid van het brood. 

4. Brood van tritordeummeel is 

zeer smakelijk , het heeft een 

zacht nootachtige smaak met 

een licht zoete ondertoon. 

5. Verder is tritordeummeel ook 

geschikt om er pasta van te ma-

ken. Tritordeumpasta heeft een 

iets geligere kleur dan gewone 

pasta, tritordeum bevat namelijk tienmaal meer luteïne dan gewone tarwe. 

Deze luteïne geeft de goudgele kleur aan de graankorrel en het meel . en 

deze stof zou zelfs ook nog eens de kans op oogaandoeningen verklei-

nen. En een verhoging van de luteïne-inname kan zorgen voor verbete-

ring van de gezichtsscherpte en scherper zien in het donker en gaat ver-

moeide ogen tegen.  

6. Omdat tritordeum meer eiwit bevat dan tarwe, zou het een goede pasta 

zijn voor sporters, een soort powerpasta. Op internet vind je ook recepten 

voor het maken van pizza’s met tritordeummeel. 

De naam Tritordeum is afgeleid van Triticum durum (tarwesoort) en Hor-

deum chilense (wilde gerstsoort). Hordeum chilense komt van nature voor 

in Chili en Argentinië. Eerdere kruisingen van tarwe met gerst mislukten, 

maar in 1977 werd gebruik gemaakt van wilde gerst in plaats van de ge-

domesticeerde gerst, waarbij de soortkruising wel lukte en een stabiele 

hybride werd verkregen.  

Tritordeum-aren en tritordeummeel 

(foto: bakkerswereld.nl) 
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In 2014 werd tritordeum voor het eerst commercieel geteeld in Spanje en 

Italië. In Europa wordt ongeveer 1.300 ha tritordeum geteeld met teelten 

in Spanje, Zuid-Portugal, Italië, Frankrijk en Turkije. In 2017 al werd 280 

ha in Frankrijk en 316 ha in Spanje geteeld. De graanopbrengsten vari-

ëren gemiddeld tussen de 2 en 2,3 ton per hectare. Opbrengsten van 4 en 

5 ton kunnen echter ook wel voorkomen.  (Ter vergelijk: de gemiddelde 

tarweopbrengst bedraagt ruim 10 ton, met uitschieters tot 13,5 ton).  

Voor Nederlandse boeren is tritordeum minder interessant, vanwege de 

behoefte aan een droog en heet klimaat. Toch vierde juist dit jaar de co-

öperatie ‘Kollenberger Spelt’ haar twintigste verjaardag met de eerste 

oogst van tritordeum van Nederlandse bodem. De opbrengst in Limburg 

was echter nog lager dan men had verwacht. Daarnaast was de Limburg-

se teler wel verrast dat de tritordeum na het oogsten opnieuw opkwam en 

uitliep. Het inzetten van de tweede opkomst als groenbemester of als 

grondstof voor eiwitrijke veevoeding kan de tegenvallende opbrengst mo-

gelijk positief beïnvloeden.  

In totaal hebben de telers Wynand Vogels en Huub Diederen 20 ton ge-

haald van 4 hectare Limburgse bodem. Zowel de opbrengst als de 

bakkwaliteit was goed. De eerste Limburgse tritordeum ging vooral naar 

de ambachtelijke bakkers in de regio Limburg. Ongeveer 12 ton bleef in 

de regio, de andere 8 ton ging naar enkele bakker elders in Nederland, 

maar vooral ook naar de industrie, waarvan vooral Albert Heijn een groot 

deel voor zijn rekening nam. De belangstelling van de zelfstandige bak-

kers is volgens de telers nog niet zo groot, maar met spelt heeft het ook 

vijftien jaar geduurd voordat het echt aansloeg.  

Akkerbouwer Wynand Vogels uit het Limburgse Schinnen (pionier op het 

gebied van nieuwe graansoorten en een van de eersten die 20 jaar gele-

den spelt verbouwde in Nederland) denkt met de verbouw van tritordeum 

te kunnen anticiperen op klimaatverandering. Het eerste seizoen was de 

opbrengst dus weliswaar lager dan verwacht, maar die tweede opkomst 

van het graan was een aangename verrassing. Dit alles was voor 

‘Kollenberger Spelt’ reden genoeg om tritordeum toch een nieuwe kans te 

geven. Hoewel tritordeum een aanzienlijk lagere opbrengst heeft dan 

broodtarwe en daarom dus meer oppervlak vereist. Om iets zinnigs te 

zeggen, moet je volgens ‘Kollenberg Spelt’ een gewas twee tot drie jaar 

telen en vervolgens de data laten spreken.  

 

Gebruikte bronnen: 

· de Volkskrant 4 juli 2018  - Nieuweoogst.nl 
· Bakkerswereld 9 juli 2018  - Orthokennis.nl 
· Wikipedia     - Grainlabs.nl 
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Jan Antonius van Schooten 1880 - 1915  
Rijksmuseum 
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