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Samenvatting
In deze les bezoeken we een wind- of watermolen in de 
buurt. De leerlingen krijgen een molen in bedrijf te zien en 
leren zo hoe een molen werkt. Molens speelden vroeger 
een belangrijke rol in de voedselvoorziening, door van gra-
nen meel te maken. De leerlingen leren op welke manier 
molens graan malen en hoe molens ook voor andere doel-
einden werden ingezet. Tevens wordt bewustzijn gecreëerd 
van de beeldbepalende rol van molens in het landschap of 
het stedelijke gebied. 

Doelen van de les
De leerlingen leren hoe een molen werkt. Daarnaast leren 
ze begrijpen dat een molen een bijzonder monument is in 
het dorp / de stad.

Werkvorm

Stap 1
De docent introduceert de les in de klas. Het is leuk om 
vooraf een van de filmpjes te zien over de werking van de 
molen:

Filmpje Graan malen in de molen (2.04 min.)
https://schooltv.nl/video/graan-malen-in-de-molen-
een-molenaar-maalt-graan-in-een-korenmolen-tot-
meel/#q=korenmolen
(te vinden op de website van SchoolTV door de titel in te 
vullen)

Filmpje Kees de Muis in de molen (3.40 min.) 
https://youtu.be/xqS8QeiSkys
(te vinden op Youtube door de titel op te zoeken)

Diverse filmpjes op de website van De Hollandsche Molen: 
https://www.molens.nl/docenten-en-molenaars-2/

Of in een dialoogvorm met de klas kan de docent het on-
derwerp van de molen introduceren en de werking van de 
molen verder uitleggen:
•  Wie weet wat een molen is?
•  En welke verschillende soorten molens zijn er?
•  Wat maken molens?
•  Wie weet of er een molen in de buurt staat?
Tijdens het bezoek gaan de leerlingen vragen stellen aan 
de molenaar. Ze gaan hem/haar in groepjes interviewen. 
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Een aantal vragen staat vermeld in het opdrachtformu-
lier, maar het is ook leuk om de leerlingen alvast samen 
vragen te laten bedenken. Wat zouden zij graag willen 
weten over de molen en het werk van een molenaar? Dan 
kunnen de leerlingen deze vragen tijdens het bezoek aan 
de molen stellen.

Stap 2
De leerlingen gaan nu een molen in de buurt bezoeken. 
Het vragenformulier is gericht op windmolens, maar een 
watermolen in de buurt kan ook bezocht worden. In de 
bijlage staat een lijst met molens in Noordoost-Twente. 

Stap 3
De les wordt afgesloten met een reflectie in de klas. Hoe 
vonden de leerlingen het bezoek aan de molen? Hebben 
ze iets geleerd wat ze eerder nog niet wisten? Kunnen ze 
vertellen hoe een molen werkt? Hebben ze antwoorden 
gekregen op de vragen die ze hebben gesteld? 

Extra suggestie
Bezoek de website van de Molenmaatjes 
https://www.molens.nl/kinderpagina/
Hier staan hele leuke animaties op om te laten zien in de 
klas of op te zoeken met de tablet. 
De leerlingen kunnen hier spelletjes spelen maar ook iets 
leren over molens. Er zijn kleurplaten en mopjes, maar 
ook meer verdiepende informatie. Deze informatie is wel 
gericht op wat oudere leerlingen, dus niet alles is even 
gemakkelijk. 

Tijdsduur 
1 ochtend/middag

Lesbenodigdheden
•  Vragenformulier
•  Digibord om de filmpjes te laten zien.

Voorbereidende werkzaamheden 
Achtergrond informatie lezen in de docentenhandleiding. 
Filmpjes klaarzetten op digibord.

Een molen kiezen in de buurt en hier contact mee opne-
men. (contactgegevens staan verderop in deze handlei-
ding) 

Achtergrondinformatie
Nederland staat bekend om zijn molens. In Twente vind 
je zowel windmolens als watermolens. Bij een windmolen 
zet de wind, door middel van wieken, een mechaniek in 
werking. Bij een watermolen laat de stroming in een rivier 
of beek een waterrad draaien. Molens werden gebruikt om 
verschillende nuttige taken uit te voeren, bijvoorbeeld het 
op- en wegpompen van water, het zagen van hout of het 
persen van olie, maar de molens werden vooral ingezet 
om graan te malen. Een molen die (uit graan) meel maalt 
wordt een korenmolen genoemd. Meel vormt het hoofdbe-
standdeel van cake, pannenkoeken en brood. Brood is al 
eeuwenlang het belangrijkste basisvoedsel in Twente en 
vandaar waren er veel molens nodig.

Windmolens
Er zijn verschillende typen windmolens. Alle nog bestaan-
de windmolens in Noordoost-Twente zijn van het type bo-
venkruier. Bij deze molen wordt de bovenzijde in de wind 
gedraaid (gekruid). Bij de bovenkruiers wordt in Twente 
nog onderscheid gemaakt tussen grondzeilers, beltmo-
lens en stellingmolens. Een grondzeiler staat op de grond 
en kan vanaf de grond worden bediend, een beltmolen 
staat op een (kunstmatige) heuvel en een stellingmolen is 
zeer hoog en heeft halverwege een balkon (stelling). 

Watermolens
Watermolens worden onderverdeeld naar het type water-
rad; in Twente heb je bovenslagmolens en onderslagmo-
lens. Bij een onderslagmolen stroomt het water onder het 
rad door, het onderslagrad. Een bovenslagrad wordt met 
name toegepast bij beekjes met een zwakke stroming. 
Hierbij wordt het water met een goot boven het rad geleid.

Noordoost-Twente
groep 4



naar 
begin

inhoud

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:Dit product is vervaardigd door Het Oversticht (Hannah Geerdink)  
© 2019  |  Grafisch ontwerp: Frank de Wit 

Contactinformatie
Lijst van wind- en watermolens in Noordoost-Twente

Dinkelland
•  Borgelinkmolen (1846/2002) 

Wind, stellingmolen, korenmolen 
0541-352299 
Lattropperstraat 25 Denekamp

•  Sint Nicolaasmolen of Nije Moll (1859) 
Wind, grondzeiler, korenmolen 
0541-235306 
Oostmarsumsestraat 28  Denekamp

•  Watermolen van Singraven (1880) 
Water, onderslagrad, koren-, zaag-, oliemolen 
0541-355300 
Molendijk 37  Denekamp

•  Oortmanmolen (1910/1983) 
Wind, stellingmolen, korenmolen 
0541-625954 
beinink@dds.nl 
Hoonhorst 2  Lattrop

•  Westerveld Möl (1984) 
Wind, beltmolen, korenmolen 
06-30332324 
Frensdorferweg 13  Tilligte

Losser & Oldenzaal 
In deze gemeenten staan geen molens, alternatief: 
•  Lonneker Molen (1851) 

Wind, beltmolen, korenmolen 
053-4310091 
lonnekermolen@gmail.com 
Lonneker Molenweg 80  Enschede

Tubbergen 
•  Molen van Frielink (1844) 

Wind, grondzeiler, koren/pelmolen 
0546-572358 
Ootmarsumseweg 211  Fleringen 

•  Molen Herinckhave (1521/1977) 
Water, onderslagrad, korenmolen 
074-3491422 
Herinckhaveweg 2  Fleringen

•  Grote Geesterse Molen (1867) 
Wind, beltmolen, korenmolen 
0546-631879 
geestersemolen@outlook.com 
Peuverstraat 11  Geesteren

•  Watermolen Bels (1725) 
Water, bovenslagrad, korenmolen 
0541-680213 
Bergweg 9  Mander

•  Watermolen Frans (1711/1725?) 
Water, bovenslagrad, korenmolen 
0541-680751 / 0529-401731 
Oosteriksweg 26  Mander

•  Molen De Vier Winden (1862) 
Wind, stellingmolen, korenmolen 
0541-661165 
Oude Bornsedijk 30  Reutum

•  De Mast (1433) 
Water, bovenslagrad, korenmolen 
0541-680340 
Denekamperweg 246  Vasse
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Bij het bezoek aan de molen in de buurt, kan je de molenaar interviewen. 
Je kan vragen kiezen uit de lijst hieronder, maar je kan natuurlijk ook zelf een paar vragen bedenken.
Verdeel de vragen over de groepjes en zodat iedereen aan de beurt komt. 

Hoe heet deze molen?

Wanneer is de molen gebouwd?

Heeft de molen er altijd al zo uitgezien? Of heeft hij ook andere kleuren gehad? 

Waar werd de molen voor gebruikt? 

Waarom bent u molenaar geworden? 

Kun je in de molen wonen? 

Wat malen jullie hier precies?

Hebben jullie ook verschillende ‘recepten’ om te malen?

Waar komt het graan vandaan? Wie brengt het hier? 

Kunt u laten zien hoe de molen werkt? 

Hoe word je molenaar? Wat moet je daar voor leren? 

Gebruikt u ook speciaal gereedschap? 
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Andere vragen:

Noordoost-Twente

Hoe heet dit onderdeel? Hoe heet dit onderdeel? 

Welke kant draait de molen op?  
Kunnen we dat zien? 
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