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De molen van de Polder Buitenweg of Buitenwegse Molen, gebouwd in 1830, is een

wipmolen net buiten het dorp Oud-Zuilen. Het is de kleinste poldermolen in de provincie

Utrecht en staat direct naast de grootste poldermolen van Utrecht, de Westbroekse Molen.

De (water)wipmolen is het oudste poldermolentype in Nederland. De eerste werd in 1407

ontwikkeld uit de standerdmolen. De wipmolen heeft een scheprad aan de buitenzijde van de

ondertoren om polderwater uit te slaan. Nadat in 1634 kwam de vijzel in gebruik kwam zijn

enkele wipmolens omgebouwd tot vijzelmolen. Soms werd de wipmolen als korenmolen gebruikt:

de wipkorenmolen. Ooit waren er ook enkele wiphoutzaagmolens.

De Buitenwegse Molen is een trekpleister voor recreanten. In het weekeinde bedienden

vrijwil lige molenaars het mechaniek en maalde de molen het polderwater via de

Nedereindsevaart uit op de Vecht.

In de nacht van 14 op 15 maart 2016 werd de molen door brand ernstig beschadigd. De oorzaak:

vermoedelijk brandstichting. De buurt startte vrijwel meteen acties om de molen te herbouwen.
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Buitenwegse Molen Oud-Zuilen
feniks in de polder

Deze editie van Utrecht verhaalt is mogelijk gemaakt door Restauratiefonds Doornburg Maarssen



lagen

8. 9. 10.

11.

1. Waterschappen

2. Drogmakerij, indijking, ontginning: 3 typen

polders

3. De grote broer: Westbroekse molen

4. Slot Zuylen.

Door de poort zie je de molens.

5. Het begon met de standaard-molen

6. De rivier De Vecht

7. Vogels in de polder

8. Duurzame energie

9. Polderplanten
10.De wieken vertellen verhalen

11.De sluis bij de molens had ook een

aandeel in de Nieuwe Hollandse

Waterlinie, waar ook het nabijgelegen Fort

Maarsseveen een rol in had.

verbinding bijzondere molens
Abcoude (A)

 Oostzijdse Molen
(Mondriaan Molen)

Gein Zuid 14, Abcoude

Oud-Zuilen (O)

 Buitenwegse Molen

(kleinste poldermolen van Utrecht)

Nedereindsevaart 2 Oud-Zuilen

Tienhoven (T)

 De Trouwe Wachter

(codes aan onderduikers in WOII)

Dwarsdijk 12, Tienhoven

Westbroek(W)

 Korenmolen De Kraai

Westbroeksemolenweg 24, Westbroek

Utrecht (U)

 De Ster
(enige complete zaagmolencomplex van

Nederland)

Molenpark 3, Utrecht

Door houden van, ontstaat de behoefte te behouden. Om ergens van te houden moet je het weten te

vinden en het kennen. Daarom vindt Utrecht verhaalt het belangrijk verhalen van en over bijzondere
plekken te bli jven vertellen. Hieronder een aantal lagen die verhalen vertellen rond Buitenwegse

Molen. De nummering correspondeert met die in de foto’s. Binnenkort wordt meer over de lagen

verteld op: www.utrechtverhaalt.nl.
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Verhaalt-suggesties?
Suggesties voor verhalen, locaties,

monumenten, onderwerpen, tentoonstellingen,

activiteiten etc.?

Meld het aan Verhaalt.

ontvangen of niet?

Wil je Utrecht Verhaalt per e-mail ontvangen of

juist niet meer ontvangen, meldt dat dan a.u.b.

per e-mail. Noteer in de onderwerpregel:

Utrecht verhaalt ontvangen

of Utrecht verhaalt afmelden.

dank je wel!
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