
Rik is 16 jaar en woont in een van de molens van 
Kinderdijk. Hij is ook molenaar. Hij vertelt hoe je 
de molen laat draaien. Dat is een heel werk. Lees de 
tekst en maak de vragen. 

1. Hoog water!
Als je de wieken van een molen wilt laten draaien, is er 
wind nodig. Je moet dus eerst kijken naar het weer. Als er 
onweer aankomt of er is te harde wind kun je niet malen.
Is het weer goed dan moet je daarna kijken naar het water-
peil. Wat is de waterstand? Omdat je het water van de ene 
naar de andere kant gaat verzetten, moet het aan de ene 
kant niet te laag en aan de andere kant niet te hoog zijn.
a. Kijk naar het waterpeil op de foto. Wat is de waterstand? 
 

Welkom in één van de Schatkamers van de wereld. 
In deze lessen leer je meer over de molens van Kinderdijk. Wat gebeurt daar? 
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2. Werk aan de molen 
Als het weer goed is en het waterpeil in orde, kun je ein-
delijk beginnen aan de molen. Het eerste wat je doet is de 
kettingen van de wiek afhalen. Deze kettingen houden de 
wieken tegen. De gewone rem, dit noemen we de vang, is 
niet sterk genoeg voor een harde storm. De kettingen zijn 
dus een extra bescherming. Op de wiek zit ook een blik-
semafleider. Als de bliksem de molen raakt, gaat de bliksem 
via de bliksemafleider de grond in, zodat de molen niet in 
brand vliegt.
a. Waarom is het weer zo belangrijk voor een molenaar? 
b. Ken je nog meer machines of apparaten waar een rem op 

zit? 

3. Op de wind 
Als de kettingen en de bliksemafleider eraf zijn, staat de 
molen los. Je moet de molen met de wieken naar de wind 
toe draaien, anders draait hij natuurlijk niet. Door aan het 
kruirad te draaien trek je de staart van de molen richting 
de paaltjes. Met een ketting maak je de molen vast aan 1 
van de 8 paaltjes. 
a. Welke windrichtingen ken je?

4. Alle remmen los!
Als de molen op de wind staat, moet je nog één ding doen 
voordat je de zeilen op de wieken kunt leggen. Er zit na-
melijk een extra rem op de molen. Dit is de kneppel en die 
moet ook los. De kneppel zit er omdat de wind de normale 
rem omhoog kan tillen als het hard waait. De kneppel zorgt 
ervoor dat dit niet gebeurt.
a. Schrijf in je eigen woorden op wat een kneppel is.

5. Alle zeilen bij
Om zoveel mogelijk wind te vangen leg je zeilen op de 
wieken. Het zeil maak je over de hele lengte van de wiek 
vast. Dus van van boven naar beneden en van rechts naar 
links. Je doet dit bij alle vier de wieken. Als er heel veel 
wind is, kun je minder zeil voorleggen zodat de molen niet 
te hard gaat. De wieken zitten vast aan het bovenwiel. Het 
bovenwiel kan pas gaan draaien als je de rem van de molen 
haalt. De grote klauw die om het bovenwiel heen zit komt 
dan los.
a. Waarom leg je zeilen op de wieken? 

6. De molen draait
Terwijl de molen draait, draait ook het scheprad. Het 
schep rad brengt het water van de ene kant naar de andere 

kant van de molen. Hierdoor komt er dus water naar 
de molen toe. In het water zitten soms grote stukken 
vuil. Het vuil moet eruit omdat het vast kan komen te 
zitten bij het scheprad. We noemen het vuilvissen. Ook 
moet je tijdens het malen op het weer letten. Als er 

onweer aankomt moet je de molen op tijd weer stil zetten 
en alles weer vast maken.  
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Als je een aantal uur aan het malen bent, kan het zijn dat 
het water in de polder te laag staat. Je moet het waterpeil 
dus goed in de gaten blijven houden. 
a. Noem drie dingen waar je op moet letten als de molen 

draait.

7. De molen staat stil
Als je door het weer of het waterpeil of gewoon omdat je 
geen zin meer hebt stopt met malen, zet je de molen weer 
stil. Dit doe je door aan de vang te trekken en dus de klauw 
weer om het bovenwiel te doen. Je haalt daarna de zeilen 
er weer af. Je rolt het zeil op en hangt het aan de haak op 
de wiek. Je maakt het zeil vast met een goede knoop. Dit 
doe je weer bij alle vier de wieken. 
a. Het maken van stevige knopen is belangrijk. Waarom? 

Ben jij goed in knopen maken? 

8. Aan de ketting
Als alle zeilen eraf zijn en met goede knopen vastzitten, leg 
je de molen weer vast met de kettingen. De kettingen leg 
je om de kruipaal heen. Je gebruikt twee kettingen zodat 
de wieken niet naar links en niet naar rechts kunnen. 
Als de kettingen vastliggen, pak je de bliksemafleider. De 
bliksemafleider zit aan de ene kant vast aan een wiek en de 
andere kant stop je in een put in de grond.
a. Waarom moet je de bliksemafleider niet vergeten? 

9. Kneppel en vang
Daarna leg je de kneppel er weer op, zodat de vang niet om-
hoog wordt getild door de wind. De kneppel trek je zo strak 
mogelijk aan en maak je samen met het vangtouw vast met 
een knoop.
a. Wat zou er gebeuren als de wind de vang omhoog tilt?

10. Controle!
Om zeker te weten dat alles goed is gegaan, loop je alles 
nog een keer na. Doe dit in een vaste volgorde, want als 
je het iedere keer in een andere volgorde doet, vergeet je 
sneller om iets te doen. 
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vragen maar

Maak drie vragen voor de molenaar van Kinderdijk. Wat zou 
je nog willen weten over de molens?

1.

2.

3.

zo zit hetals je de molen van boven ziet

Opdracht
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zo zit hetals je de molen zou doorsnijden

bOVenWIeL

VAng

VAngtOuW

SCHepRAD

KRuIRAD

De StAARt

KneppeL

bLIKSemAfLeIDeR



molenkijker

1. Het weer is belangrijk voor 
molenaars
a. Wat voor weer is het vandaag?
b. Zijn er wolken? Wat voor soort wolken zie je?
c. Staat er wind? Wat is de windrichting?
d. Is het goed molenweer?

2. In de molen
Je mag in de molen rondkijken. Maak de volgende vragen.
a. Hoe ruikt het hier? Noem drie geuren.
b. Hoe kom je boven? 
c. Hoeveel vloeren heeft de molen?
d. Tel het aantal ramen in de molen. Welke vormen hebben ze?
e. Wat zie je als je door het raam naar buiten kijkt?
f. Waaraan zie je dat hier mensen wonen of hebben 

gewoond? 
g. Als jij hier zou wonen waar zou jij slapen? Waar zou jij 

mee spelen?
h. Welke geluiden hoor je binnen? Noem drie geluiden.
i. Gebeurt het malen van het water ook binnen? Waaraan 

zie je dat?

3. Om de molen
a. Loop een rondje om de molen. Bekijk alles nauwkeurig.
b. Hoe hoog is de molen ongeveer?
c. Hoe lang zijn de wieken?
d. Draait de molen vandaag?
e. Zijn de zeilen op de wieken? Hoe zitten ze vast?
f. Waar wordt het waterpeil gemeten? Wat is de stand van 

het water vandaag?
g. Zoek het scheprad. Van welk materiaal is het gemaakt?
h. Hoor je water stromen? Welke kant stroomt het uit?
i. Zie je vuil in het water? Hoe wordt het vuil opgevist?
j. Ga op zoek naar de andere onderdelen van de molen 

die Rik noemde: kettingen, vang, bliksemafleider, krui- 
paaltjes, het rad, de staart, de kneppel, het bovenwiel, 
scheprad en vangtouw. 

k. Van welke materialen is de molen gemaakt? Kruis aan: 
hout / steen / ijzer / riet / glas / beton / plastic.
l. Heeft de molen versieringen? Welke?
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Deze molenkijker maak je als je een bezoek brengt aan 
de molens van Kinderdijk.
Naam:

Klas:                                Datum:                                  Naam van de molen:
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4. Verken de omgeving.
Bekijk de omgeving van de molen. Zoek een uitzichtpunt. 
a. Hoeveel andere molens zie je?
b. Zie je de polders?
c. Wat is hoog in de omgeving? Noem twee dingen.
d. Wat is laag? Noem twee dingen.
e. Staan er huizen bij de molens?
f. Staan er grote gebouwen in de buurt van de mo-

lens? Ver weg of dichtbij?
g. Zie je verschillen tussen de molens? Zoek twee 

verschillen.
h. Welke geluiden hoor je hier? Noem drie geluiden.
i. Zijn er veel vogels vandaag? Zie je ook andere 

dieren?
j. Komt er verkeer langs?
k. Zijn er vandaag veel bezoekers? Tel het aantal mensen 

dat in één minuut voorbij komt. 

Wist je dat de molenaar boodschappen kan doorgeven via 
zijn molen? Dat doet hij met de stand van de wieken.
1. feest: bij feesten, bruiloften en geboortes. 
2. rouw: bij het overlijden van de molenaar, een 

familielid of een bekend persoon.
3. rust voor lange duur.
4. rust voor korte duur; de molen kan ieder moment 

gaan draaien.
a. Kijk naar de molen aan de overkant. In welke stand 

staan de wieken? Wat is de boodschap van de molenaar?

5. maak een tekening van de molen.
Zoek een plek waar je de molen goed kunt zien.
Teken in het vak hieronder de molen na. Wat valt jou op? 
Wat vind je mooi?
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Je kijkt naar een film waarin Donna vertelt over de molens 
van Kinderdijk: www.kinderdijk.nl/educatie/lessen. 

Beantwoord de volgende vragen: 
a. Hoeveel molens zie je in de film?
b. Waait het hard of zacht? Waar zie je dat aan?
c. Welke kleuren zie je?
d. Van welke materialen zijn de molens gemaakt?
e. Stroomt het water hard?
f. Zijn er wolken?
g. Welke geluiden hoor je?
h. Zie je dieren? 

Wat heb jij geleerd over de molen en het beroep molenaar? 
Noem drie dingen.
 
1

2

3

Wil jij ook een molenaar worden net als Rik? Waarom wel of 
niet?
 
Hoe ziet volgens jou de poldermolen van de toekomst 
eruit? Maak een tekening.

wat leerde je?

in haar klompen
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5

Opdracht
4

Vul in dit vak je antwoorden in

Vul in dit vak je antwoorden in

http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen

