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Inleiding 

In opdracht van Cultureel Erfgoed Noord-Holland heeft op 1 december 2010 een kort onder-

zoek plaatsgevonden naar de opbouw en datering van de lage voetmuur van de korenmolen 

„De Nachtegaal”, gelegen aan de Hobrederweg 4 te Middenbeemster. In het kader van de ge-

plande restauratie bestaat namelijk het voornemen om de molen te verplaatsen. Vraag daarbij 

is of de voetmuur vernieuwd kan worden of ook overgeplaatst moet worden.  

Eerder dit jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden van de molen door N. Jurgens van Molen-

behoud.nl (rapport maart 2010), waarbij de nadruk lag op de houtconstructie en het maal-

werk.
1
 In augustus 2010 heeft hij een korte aanvulling geschreven over de „penanten en veld-

muren‟, die hieronder integraal is overgenomen. Conclusie was dat het muurwerk van voet-

muren en penanten tot de oorspronkelijke opzet van 1669 hoort. Deze conclusie nam niet alle 

twijfels weg. Daarom heeft op 1 december 2010 een tweede onderzoek naar de voetmuren 

plaatsgevonden, waarbij wel een proefontpleistering heeft plaatsgevonden door het bureau 

voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve uit Utrecht. Rapport is ook opgemaakt op 

1 december. 

 

  
Korenmolen ‘De Nachtegaal’, gezien vanuit het noordoosten (links) en zuidoosten (rechts). 

 

Waarneming van penanten en veldmuren door N. Jurgens (aanvulling 21 augustus 2010) 

“Voor zover waargenomen kan worden zijn de penanten en veldmuren oorspronkelijk; kenne-

lijk daterend uit 1669.  

                                                           
1
 N. Jurgens (Molenbehoud.nl), Korenmolen De Nachtegaal Middenbeemster, Hoorn 2010 (rapport over de 

bouwhistorische verkenning). 
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De penanten zijn binnen en buiten bepleisterd met Portlandcement. Verwijderen van de pleis-

ter veroorzaakt grote schade aan de baksteen. Daarom werd alleen onderzoek gedaan op die 

plaatsen waar de pleister al verdwenen is of zeer eenvoudig te verwijderen was. Aan de zuid-

westzijde is de pleister plaatselijk losgevroren (met slechts geringe schade aan de baksteen). 

Hier is ook een patroon van scheuren in de pleister aanwezig die een voortzetting is van het 

metselverband op de plaatsen waar de baksteen wel waarneembaar is. Penanten en veldmuren 

zijn gemetseld van rode handgevormde baksteen, lengte 18 cm. Dit type baksteen wordt vaak 

aangetroffen aan zeventiende- en achttiende-eeuwse bouwwerken in dit gebied. De met-

selmortel is op basis van kalk. Aan een penant is plaatselijk herstel met gele baksteen van 

dezelfde lengte maar iets grotere dikte; eveneens gemetseld met kalk. 

Bovenop de penanten zijn twee lagen metselwerk vervangen door strengperssteen in waal-

formaat, gemetseld met Portlandcement. De achtkantstijlen staan hier op, soms rechtstreeks 

maar bij de meeste stijlen op een houten klos.  

Omdat het metselwerk aan de zuidwestzijde die het meeste van zon en regen te lijden heeft, 

nog oorspronkelijk is (afgezien van de bovenste twee lagen), mag aangenomen worden dat dit 

met de overige delen eveneens het geval is.”  

 

  
Onderzoekslocaties van 21 augustus 2010, de penant tussen de westelijke en noordwestelijke voetmuur 

(links) en de zuidwestelijke voetmuur (rechts).  

 

   
Overzicht en detail van de zuidwestelijke voetmuur van de molen, na de gedeeltelijke ontpleistering op 

1 december 2010. Links bij de aansluiting van de penant is een naad zichtbaar. 
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Schema van de molen met aanduiding van de windrichtingen. 

 

  
Buitenzijde en binnenzijde van de penant tussen de zuidwestelijke en westelijke voetmuur. Bij pijl 1 is 

grindbeton zichtbaar, eveneens bij pijl 2. Pijl 3 markeert machinale baksteen.  
 

Aanvullende waarnemingen door J.A. van der Hoeve (1 december 2010) 

Om meer inzicht te verkrijgen in het metselwerk van de zuidwestelijke voetmuur heeft een 

gedeeltelijke ontpleistering plaatsgevonden. Om schade zo veel mogelijk te voorkomen heeft 

handmatige ontpleistering met een kaphamer plaatsgevonden. De muur bleek slechts ten dele 
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te zijn bepleisterd met portlandcement (herstellingen), verder met kalktrascement. De kalk-

trascement is deels oversmeerd met portlandcement. Beide pleisterlagen waren afgewerkt met 

een teerhoudend product.  

Het vrijgelegde metselwerk was sterk verweerd en beschadigd. Het metselwerk is opgetrok-

ken uit vaalrode tot rode handvormbaksteen in kruisverband.
2
 Er zijn geen sporen van een 

voegafwerking meer behouden. De metselspecie is een kalkspecie. Op basis van deze bak-

steenmaten kan het metselwerk uit de 18
de

 of zelfs de vroege 19
de

 eeuw dateren, maar herge-

bruik valt niet uit te sluiten. Voor deze datering zijn voornamelijk referenties uit Alkmaar 

gebruikt. 

 

Bij de aansluiting van de linkerpenant viel een forse naad te zien, zodanig dat deze losstaat 

van het metselwerk van de zuidwestelijke voetmuur. Jurgens had reeds gesignaleerd dat de 

bovenste lagen in machinale baksteen zijn uitgevoerd. Daaronder bleek geen gepleisterde 

baksteen aanwezig, maar beton. Voor zover te overzien is de gehele penant uitgevoerd in 

grindbeton. Dit werd bevestigd aan de binnenzijde.  

 

Ook de tweede onderzoekslocatie van N. Jurgens is nader onder de loep genomen, de penant 

tussen de westelijke en noordwestelijke voetmuur. Deze penant is ontpleisterd., waarbij een 

zeer dikke laag portlandcement is verwijderd. Er valt geen fasering te zien in de pleisterlaag. 

De penant is opgetrokken uit (voornamelijk) gele handvormbaksteen.
3
 Links op het voorvlak 

van deze penant zijn restanten van voegwerk en meerdere kalkwitselafwerkingen zichtbaar. 

De steen is gemetseld in kalkspecie. Deze steen kan nog 17
de

-eeuws zijn, maar ook hier kan 

sprake zijn van hergebruik. 

Ook deze penant lijkt los te staan van de voetmuur aan de linkerzijde (noordwestelijke voet-

muur). Daarom is naast de penant een stukje pleisterwerk verwijderd, keiharde portlandce-

ment van recente datum. Het onderliggende metselwerk bestaat uit machinale baksteen van 

recente datum. Verdere handmatige ontpleistering van deze voetmuur betekent een onevenre-

dige tijdsinspanning. Daarom is volstaan met klopproeven. De toon van het metselwerk doet 

machinale baksteen met cementspecie vermoeden. Ook de penant op de hoek van de noorde-

lijke voetmuur en de noordoostelijke voetmuur is uitgevoerd in baksteen van recente datum, 

afgepleisterd met portlandcement. 

  

  
Overzicht en detail van de penant tussen de westelijke voetmuur (rechts) en de noordwestelijke voet-

muur (links). 

 

                                                           
2
 Het baksteenformaat bedraagt 17½-18½ x 8-8½ x ca 4 cm, bij een tienlagenmaat van 46-46½ cm. 

3
 Het baksteenformaat bedraagt 23 x 9½-10½ x 4½-5 cm, bij een vijflagenmaat van 30 cm. De lengtemaat is 

onbetrouwbaar door het geringe aantal metingen (drie stuks). 
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Gedeeltelijke ontpleistering van de noordwestelijke voetmuur, aangeduid door de rode ovaal. Het 

metselwerk bestaat uit machinale baksteen van zeer recente datum (circa 1970?). Ook de penant op de 

hoek van de noordelijke voetmuur met de noordoostelijke voetmuur is uitgevoerd in baksteen van re-

cente datum, afgepleisterd met portlandcement.  

 

Ook de andere muurgedeelten en penanten zijn van binnen en buiten voorzien van portland-

cement. Alle penanten lijken los te staan van de voetmuren. Vooralsnog is nog één andere 

penant van „oude‟ baksteen getraceerd, namelijk de penant tussen de zuidelijke en zuidooste-

lijke voetmuur. Het metselwerk is uitgevoerd in rode baksteen (18
de

 of 19
de

 eeuw?).  

Er zijn ook nog andere aanwijzingen voor ingrijpende vernieuwingen gevonden, zoals de 

blokken onder de achtkantstijlen en de metalen plaatjes onder achtkantstijlen.  

 

 
Penant onder de achtkantstijl tussen de zuidelijke voetmuur (links) en zuidwestelijke voetmuur 

(rechts). Onder de achtkantstijl zijn loodplaatjes aangebracht.  
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Links: penant onder de achtkantstijl tussen de noordelijke voetmuur (links) en noordoostelijke voet-

muur (rechts).  

Rechts: penant onder de achtkantstijl tussen de westelijke voetmuur (links) en noordwestelijke voet-

muur (rechts).  

 

Conclusie 

Een eenduidige datering van de voetmuren en penanten valt niet te geven. Een klein deel van 

het metselwerk in de zuidwestelijke voetmuur kan nog 18
de

- of vorge-19
de

-eeuws zijn, gelet 

op de maatvoering van de (rode) baksteen. Hergebruik van deze baksteen valt niet geheel uit 

te sluiten, omdat er geen sporen van een afwerking zijn gevonden. De steen is daarvoor te 

veel beschadigd door jongere pleisterlagen. Deze pleisterlagen zijn geteerd. Eén van de pe-

nanten is uitgevoerd in gele baksteen, wellicht van oudere datum (17
de

 eeuw?). Hierop zijn 

oudere afwerkingen te vinden onder de recente cementpleisterlaag, waaronder voegwerk en 

kalkwitsel.  

Verder zijn vooral veel recente vernieuwingen te herkennen, uitgevoerd in machinale bak-

steen en beton en voorzien van cementpleisterwerk. Het merendeel van de penanten lijkt te 

zijn vernieuwd, mede gelet op de naden met de voetmuren. Enkele achtkantstijlen zijn daarbij 

geplaatst op klossen of loden plaatjes.  

 

 

 
Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve 

Acaciastraat 12bisA 

3551 BG Utrecht 

030 – 2430147/ 06-11360167 

jvanderhoeve@telfort.nl 


