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  6.2 WATERRADEREN 
   

   

  Oorspronkelijk werden alle waterraderen van hout gebouwd. In enkele regio’s is 
later geheel of gedeeltelijk overgegaan op het gebruik van ijzer terwijl in andere 
regio’s de houten raderen zijn gebleven. 
Zo zijn in Twente, de Achterhoek en op de Veluwe de meeste waterraderen nog 
van hout. In Noord-Brabant zijn de meeste van ijzer en hout. In Limburg zijn de 
waterraderen overwegend van ijzer. 

   

  6.2.1 Houten onderslagraderen 

   

 
onderslagrad 

 
 
 

kruisarmen, spaken 
 
 
 
 
 

spiegelgat, molenas, wiggen 
 

 In gebieden waar het verval van de beken tot 1 à 1,5 meter reikt worden 
onderslagraderen gebruikt. Ze liggen doorgaans aan traagstromende, brede 
beken waar voldoende water door stroomt. We komen onderslagmolens tegen 
in alle vier provincies waar nog waterradmolens zijn. In Noord-Brabant is dit zelfs 
het enige type.  
Houten onderslagraderen worden gemaakt met kruisarmen of met spaken. Het 
eerste type tref je vooral aan in Overijssel en Gelderland, het tweede in Brabant 
en Limburg.  
Een onderslagrad met kruisarmen is als volgt opgebouwd: twee van deze zware 
armen lopen parallel langs de as. Haaks hierop worden twee eveneens parallelle 
kruisarmen halfhouts bevestigd. In het midden blijft dan het vierkante zg. 
spiegelgat over waar de molenas doorheen steekt. Met behulp van wiggen wordt 
het rad op de as bevestigd. 

 
  

 

Fig. 6.2.1.1 
Houten onderslagraderen met 
gebogen kruisarmen, enkele 
velgen en repels. 
 

Watermolen van Singraven – 
Denekamp. 

 
 

velg, stutten, vuisten, duimen 
 
 

schoep 

 Aan de uiteinden van de kruisarmen zit een uit houten segmenten opgebouwde 
ring, de velg. Door deze velg zijn houten kamvormige stutten, vuisten of duimen 
gestoken die aan de staart – dus aan de aszijde van de velg – zijn vastgewigd. 
Deze wigjes worden vaak weer geborgd met een roestvrijstalen spijkertje. 
Aan de buitenzijde van het rad zijn de schoepen op de stutten bevestigd. Ze 
staan straalsgewijs in het rad of onder een kleine hoek met de velg. Schoepen 
waren aanvankelijk vlak maar werden later ook licht gebogen. 
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repels 
ringstukken 

 
 
 

stootrad 

 Tussen de schoepen worden soms extra steunlatten aangebracht, de repels of 
ringstukken. 
Om de verdeling van de velg op de kruisarmen wat gelijkmatiger te maken 
worden de kruisarmen bij grote raderen soms enigszins gebogen uitgevoerd. 
Onderslagraderen draaien door de waterdruk op de schoepen. In Limburg 
worden ze daarom ook wel stootrad genoemd. 

 
  

 

Fig. 6.2.1.2 
Een velg met duimen en 
schoepen bij een houten 
onderslagrad met kruisarmen. 
 

Oldemeule – Oele 
   

 
spaken 

 
tangentieel rad 

 In Noord-Brabant en Limburg komen ook houten onderslagraderen voor met 
spaken in plaats van kruisarmen. De velg wordt hier op de spaken bevestigd. 
De spaken kunnen radiaal (straalsgewijs) lopen d.w.z. gericht op het hart van de 
molenas of tangentieel (onder een hoek) t.o.v. de as. Bij een tangentieel rad zijn 
de spaken als het ware ‘met voorbijligging’ op de molenas bevestigd.  
Opvallend is dat in ons land tangentiële spaken in dezelfde draairichting als die 
van het rad zijn aangebracht. Dit in tegenstelling tot België waar ze andersom 
zijn aangebracht en dus ‘stekend’ belast worden. 
 

  

 

Fig. 6.2.1.3 
Houten onderslagrad met 
dubbele velgen en tangentieel 
geplaatste spaken. 
 

Gennepermolen – Eindhoven 
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gording 
 

 De meeste raderen hebben acht (paar) spaken, sommige hebben er zes. Bij 
dubbele spaken zijn er ook twee velgen, behalve in Noord-Brabant waar de 
paren spaken aan het buiteneind samenkomen en door een ijzeren ring, de 
gording verbonden worden.(fig.6.2.4.2)  
Onderslagraderen hebben een middellijn die varieert tussen ca. 3 meter en 9,30 
meter. Het grootste waterrad in ons land is in de Opwettense Watermolen. 
Onderslagraderen lopen ca.5 à 6 omwentelingen per minuut, grotere raderen 
gaan langzamer. 

   

  6.2.2 Houten bovenslagraderen 

   

bovenslagraderen 
 
 
 
 

goot, kanjel 
bodemklep, bodemluik 

losklep 
 

stortbed, stortbodem, woelbak 
 

 Bij een verval van ca. 3,5 tot 5,5 meter worden bovenslagraderen toegepast.  
In de heuvelachtige streken van de Veluwe, Twente en Limburg hebben 
sommige beken een zo groot verval dat bovenslagraderen worden gebruikt.  
 
Bij een bovenslagrad wordt het water via een goot of kanjel op hoogte langs het 
molengebouw boven het rad geleid. In de goot zit een bodemklep (bodemluik, 
losklep) boven het rad. Wordt deze geopend dan stroomt het water op de 
schoepen van het rad en zet dit in beweging. Is de klep gesloten dan loopt het 
water voorbij het rad en valt in het stortbed (stortbodem, woelbak). Soms is er 
vóór het rad een klep in de goot waardoor het water in het stortbed valt. De 
goot is meestal (iets) smaller dan het rad. 

   

  

 

Fig. 6.2.2.1 
Houten bovenslagrad met goot. 
Hier twee bodemkleppen: een 
vóór het rad, een boven het rad 
 

Molen De Mast – Vasse 
   

kruisarmen 
velgen 

schoepen 
 
 
 

vakken, cellen 

 Bij deze raderen is sprake van een dubbel stel kruisarmen; deze zitten aan 
weerszijden van het waterrad. De velgen op deze kruisarmen zijn wat smaller 
uitgevoerd maar wel hoger, alsof het twee schijven zijn. De schoepen zijn tussen 
de velgen bevestigd. 
Door deze velgen kan het water niet zijdelings uit het rad stromen. Aan de 
aszijde zijn de schoepen met hout dichtgetimmerd zodat er tussen deze 
betimmering, de velgen en de schoepen vakken (of cellen) ontstaan die vol 
lopen met water. 

  Bovenslagraderen zijn doorgaans veel kleiner dan onderslagraderen. De 
diameter ligt tussen 1,5 en 4 meter. De diameter is ca. 30 cm kleiner dan de 
opgestuwde vervalhoogte. Dit is ook ongeveer de afstand tussen de bovenkant 
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  van het rad en de kanjel. De snelheid is ongeveer 6 tot 10 omwentelingen per 
minuut bij onbelaste molen. 
Ten opzichte van het toestromende water is bij bovenslagraderen de 
draairichting tegengesteld aan die van onder- en middenslagraderen. 

   

  6.2.3 Middenslagraderen 

   

middenslagrad 
 
 
 
 
 

tangentiele spaken 
 
 
 
 
 
 
 

gording 
 

 
 
 
 
 
 

 Een type waterrad dat alleen in Limburg voorkomt is het middenslagrad. Dit 
wordt toegepast bij een verval van ca. 1 tot 3 meter. Ongeveer éénderde van de 
Limburgse watermolens heeft een middenslagrad. Daarmee zijn er meer 
middenslagmolens dan onderslag-, bovenslag- of turbinemolens. 
De diameter van deze raderen ligt bij vrijwel alle molens tussen de 5 en 7 meter. 
 
Er is nog één houten middenslagrad dat tevens tangentiële spaken heeft. Ook 
deze is ‘duwend’ geconstrueerd (Gitstappermolen in Vlodrop). Daarnaast is een 
aantal molens voorzien van een ijzeren rad met houten schoepen. De overige 
middenslagraderen zijn geheel van ijzer. 
Middenslagraderen met kruisarmen komen niet meer voor. De meeste raderen 
hebben acht paar spaken, enkele zes paar en de schoepen zijn meer of minder 
sterk geprofileerd om het water beter te laten toestromen. Alle raderen hebben 
dubbele velgen waartussen de schoepen zijn bevestigd – meestal onder een 
hoek t.o.v. de as. Soms is er nog een ijzeren gording voor extra steun van de 
schoepen. Bij een aantal raderen is de velg uitgevoerd als een hoge rand om 
zijwaarts wegvloeien van het water tegen te gaan. 
 
Oorspronkelijk verschilde het houten middenslagrad weinig van het 
onderslagrad; door de vlakke houten schoepen kon het water niet te hoog 
intreden om te voorkomen dat het over de schoepen sloeg. Met de toepassing 
van gebogen plaatijzeren schoepen kon het water wel hoger instromen. 
Het water wordt nu ongeveer op ashoogte op de schoepen geleid. Een enkele 
keer wordt nog het onderscheid hoogmiddenslag- en laagmiddenslagrad 
gemaakt, als het water hoger resp. lager dan ashoogte op het rad geleid wordt.  

 
  

 

Fig. 6.2.3.1 
Een krop met coulissen die voor 
een betere vulling van de 
schoepen zorgen. 
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krop 

kroprad 
coulissen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Omdat er tussen de dorpel van de stuw en de schoepen veel waterverlies was 
bouwde men een stenen of betonnen opstand, de krop die nauw aansloot bij 
het waterrad. Men spreekt dan ook wel van een kroprad. Boven die krop maakte 
men soms ook nog twee of drie z.g. coulissen (fig.6.2.3.1) waardoor de 
waterstroom in de richting van de schoepen werd gebogen. Hierdoor stroomde 
het water rustiger het rad in en werden de schoepen beter gevuld.  
Onderin de krop werd soms nog een schuif aangebracht. Bij erg weinig water 
werd deze geopend en fungeerde het middenslagrad als onderslagrad. 
Middenslagraderen krijgen hun energie deels door de druk van het instromende 
water en deels door het gewicht van het water in de gevulde cellen. 
Een middenslagrad heeft dezelfde draairichting als een onderslagrad maar draait 
tegengesteld aan een bovenslagrad. 

   

  

 

Fig. 6.2.3.2 
Een nekslagrad. De bovenste 
goot heeft een achterwaarts 
gerichte uitstroomopening. 
 

Bovenste Plasmolen – Mook 
   

 
 
 
 
 
 

nekslagrad 

 Een bijzonder rad treffen we aan bij de Bovenste Plasmolen in Mook.  
Deze molen heeft twee watergoten, een lage en een hoge. Bij gebruik van de 
lage goot fungeert het rad als middenslagrad. Bij gebruik van de hoge goot werkt 
het als bovenslagrad. Het draait daarbij echter tegengesteld aan de gebruikelijke 
draairichting bij bovenslagraderen. De hoge goot loopt daarom niet helemaal 
door tot boven het rad en er is een achterwaarts gerichte uitstroomopening 
gemaakt. Dit type rad noemen we ook wel een nekslagrad. 

   

  6.2.4 IJzeren waterraderen 

   

  Vanaf het midden van de 19
e
 eeuw zijn geleidelijk aan – vooral in Noord-Brabant 

en Limburg – de houten raderen vervangen door ijzeren. 
In Twente is dat niet gebeurd, in Gelderland bij slechts enkele molens. 
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  Voor ijzeren raderen werden vooral gewalste ijzeren profielen en plaatstaal 

gebruikt. Deze werden geklonken, later ook met bouten en moeren vastgezet. 
 
Voor de schoepen bleef men nog lang hout gebruiken. Later werden schoepen 
ook van plaatstaal gemaakt. Hierdoor waren gebogen vormen mogelijk waardoor 
minder water over de schoep wegstroomde. Bij bovenslagraderen van ijzer kan 
de cel meer water bevatten omdat de plaatdikte geringer is dan bij hout. 

   

  

 

Fig. 6.2.4.1 
IJzeren onderslagrad met enkele 
gording, ankers met vier takken 
en houten schoepen. 
 

Opwettense Watermolen 
   

 
 

manchetten, spaken 
 
 

gording, ankers, takken 
 

schoepen 
viertaks anker 

 

 De Brabantse waterraderen zijn allemaal onderslagraderen. Een aantal daarvan 
heeft een kenmerkende constructie die elders niet voorkomt. Op de gietijzeren 
molenassen zijn manchetten gegoten waarop acht stel spaken worden 
bevestigd. Zo’n stel spaken vormt met de as en de manchetten een driehoek. De 
uiteinden van elk stel spaken worden verbonden door een ijzeren ring, de 
gording. Hierop zijn de zg. ankers bevestigd met twee takken aan de buitenkant 
van de gording en twee aan de aszijde. Er zijn echter molens met alleen 
ankertakken aan de buitenkant. (fig.6.2.4.2) Op deze ankers worden de 
schoepen bevestigd. Deze komen zowel in hout als in metaal voor. Bij viertaks 
ankers staan de twee hierop bevestigde schoepen onder een hoek waardoor de 
totale schoep als het ware een kromming vertoont. 
 
In Limburg komen ijzeren waterraderen in vele vormen voor. Op de ijzeren as is 
meestal een rozet meegegoten of geconstrueerd waarop spaken radiaal zijn 
bevestigd. Er zijn dubbele of enkele spaken, met een gording waarop de metalen 
schoepen (recht of gebogen) zijn bevestigd of met dubbele velgen waartussen 
de schoepen zijn bevestigd. 
Bij raderen met dubbele ijzeren velgen werden deze soms hoog uitgevoerd om 
waterverlies aan de zijkant van de schoep te beperken. 
 

  Toepassing van ijzer leidde tot verbeteringen aan de waterraderen. Genoemd 
zijn al gebogen schoepen en hoge velgen aan de zijkant van het rad. 
Middenslagraderen met hoge velgen en een groot aantal gebogen schoepen 
vertonen soms v.w.b. de constructie veel overeenkomst met bovenslagraderen. 
Ook de ontwikkeling van (gepatenteerde) verbeterde waterraderen (zie 6.3) 
heeft tot verbeteringen aan traditionele raderen geleid. 
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Fig. 6.2.4.2 
In Brabant voorkomend type 
onderslagraderen. Acht paar 
spaken verbonden door een 
ijzeren gording. Om de as een 
manchet. Hier tweetaks ankers 
en vlakke houten schoepen. 
In het midden de koppeling 
tussen beide waterassen  
 

Kilsdonkse Molen – Heeswijk-
Dinther 

   

   

  

 

Fig. 6.2.4.3 
Een ijzeren onderslagrad met 
acht paar radiale spaken, 
dubbele hoge velgen en licht 
gewelfde schoepen 
 

De Bisschopsmolen – Maastricht 
 
 


