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Op weg naar De Stijl in Abcoude 

Mondriaan’s molen 

De Oostzijdse Molen aan het riviertje het Gein 

te Abcoude staat op de plek waar al in 1486 

een molen stond. Het is een windmolen die 

samen met de molen achter Baambrugge  

de Oostzijdse polder bemaalde. In 1950 werd 

deze functie overgenomen door een gemaal 

aan het Amsterdam-Rijnkanaal.  

Sinds de molen in 2009 werd gerenoveerd, 

waarbij het schoepenrad circa 1.5 meter is 

verlaagd om het lagere polderpeil te kunnen 

halen, is hij weer in dienst als poldergemaal 

en een belangrijk onderdeel van de totale  

polderbemaling.  

De molen staat ook wel bekend onder de 

naam Delphine. In 1952 gaf de toenmalige 

franse eigenaar de molen deze naam. 

 

In de buurt van de molen liggen bij Fort  

Nigtevecht horende geschutsbatterijen en een  

liniedijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Oostzijdse molen werd beroemd doordat 

Piet Mondriaan hem tussen 1902 en 1908 

meer dan twintig keer schilderde. Een van de 

eerste schilderijen in deze serie is ‘Oostzijdse 

molen aan het Gein bij maanlicht’ Het hangt 

sinds 2006 in het Rijksmuseum. (afbeelding 

rechts-onder) 

Ook het riviertje het Gein en de omgeving 

werden in dezelfde periode regelmatig door 

Mondriaan afgebeeld. 

 

Mondriaan zou in 1917 een van de  

belangrijkste leden van de internationaal  

befaamde Nederlandse kunstbeweging  

De Stijl worden. 

De stijl 100 jaar  

 Nederlandse kunstbeweging genoemd naar 

in 1917 opgerichte tijdschrift De Stijl.  

 belangrijkste leden: Theo van Doesburg, Piet 

Mondriaan, Vilmos Huszár, Bart van der 

Leck, J.J.P. Oud, Jan Wils, Robert van 't 

Hoff, Gerrit Rietveld en Georges Vantongerloo.  

 radicale hervorming van de kunst, parallel met 

technische, wetenschappelijke en sociale veran-

deringen in de wereld.  

 primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en 

grijs en zo eenvoudig mogelijke vormgeving (bij 

voorkeur orthogonaal stelsel).  

 De Stijl speelde vanaf de jaren 30 een centrale rol 

in de Europese avant-garde.  

 Type: grondzeiler achtkante bovenkruier 

 Kruiwerk: 48 rollen, kruirad 

 Romp: grenen, gedekt met riet 

 Vlucht: 26,28 meter 

 VangVlaamse blokvang 

 Opvoerhoogte bijna 2 meter 

 Scheprad ijzer. h: 6,35 meter, b: 0,59 meter  

 Capaciteit max 45 m
3 
per minuut 



lagen 
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1. Waterschappen  

2. Drogmakerij, indijking, ontginning: 3 typen 

polders 

3. Mondriaan. Op de foto het hekwerk langs 

de gracht voor het Mondriaanhuis in 

Amersfoort 

4. De grondzeiler 

5. Het Gein 

6. Vogels in de polder 

7. Duurzame energie 

8. Polderplanten  

9. De wieken vertellen verhalen 

10. Willem Roelofs schilderde de molens langs 

het Gein ook verschillende keren. 

 

verbinding 

 

 

De Stijl 

 

 

Abcoude (A) 

 Oostzijdse Molen (Mondriaan Molen)  

Gein Zuid 14  
 

Amersfoort (Am) 

 Mondriaanhuis 

(geboortehuis, museum concrete en   

constructieve kunst)  

Kortegracht 11  

 Rietveldpaviljoen  

Zonnehof 8 

 Woonhuis Manassen (Rietveld)  

Anna Paulownalaan 42 
 

Breukelen (B) 

Vakantiehuis Verrijn Stuart (Rietveld)

Scheendijk 11 
 

Den Dolder (D) 

Woonhuis Smedes (Rietveld)  

Van Weerden Poelmanlaan 1 
 

Utrecht (U) 

 Centraal Museum (grootste collectie 

Rietveldmeubels) 

Agnietenstr. 1 

 Rietveld Schröderhuis  

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 blijven 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. 

anders 

maar nabij 

jouw verhaal 

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. 

A• 

Am• B• 

Fort Nightevecht, Abcoude 

Voormalig station Abcoude 

Abcoude 

U• 
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(architectonisch hoogtepunt De Stijl)  

Prins Hendriklaan 50 

 Woningbouw (Rietveld): 

- Robijnhof 13 

- Erasmuslaan 1-3 en 5-11 

- RobertSchumannstr. 13-19 

 Woonhuis Theissing (Rietveld) 

Breitnerlaan 11 

 Chauffeurswoning  

Van der Vuurst De Vries (Rietveld) 

Waldeck Pyrmondkade 20 
 

Zeist (Z) 

 Muziekschool en woonhuis (Rietveld) 

Henriette van Leydenlaan 6-8 

•D,Z 


