
MOLENASSEN 1 

BBOOVVEENNAASS  hoofdstuk 6 blz. 4  

 
gietijzeren as      houten as 

 

                      
                   dikke houten askop                                    7 ton zware as van torenmolen 
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HHOOUUTTEENN  BBOOVVEENNAASS..      
Een houten as is gemaakt 
van eikenhout. (80 à 90 cm 
dik en ±7 ton zwaar) 
De askop wordt gemaakt 
van het worteleinde van een 
eikenboom.  
De houtstructuur is daar het 
sterkst. Bovendien moet er 
ruimte gemaakt worden voor 
de roedegaten.  
Door deze verzwakking van 
de askop wordt het geheel 
versterkt door ijzeren 
hoekenprofielen en stroppen.  
 
 

Er zit een kraag op tegen het inwateren van de as nl. het pothok . 
 

 
                 halsslager houten as 

 `        
Achter de askop zit de hals, die op de halssteen draait. Schenen (metalen strippen) 
beschermen de hals tegen slijtage. 
 
 
DE PEN is het achterste deel van de houten bovenas (ook beslagen met schenen) 
en draait in de pensteen.  
Soms is de pen voorzien van een zgn. ijzeren muts tegen overmatige slijtage van de 
pen. 
 
 
schenen aanbrengen 
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DDEE  GGIIEETTIIJJZZEERREENN  BBOOVVEENNAASS..  
De eerste gietijzeren bovenassen kwamen uit Engeland. Later werden ze in ons land 
gemaakt o.a. door: Fijenoord; Penn & Bauduin; Prins van Oranje. 
Gietijzer is broos. Vooral bij kou komt het er op aan. 
De kans op breuk is 's winters dan ook het grootst. 

   
gieterij ”de prins van oranje” 

 

 
As: te verdelen in: askop;hals; staart en pen.   
 
 
Het gedeelte tussen hals, pen en de staart, is 
versterkt met vier ribben. 
Deze ribben zijn bekleed met vier vulstukken , die 
met stevige stroppen  zijn vastgeklemd 
 
Op het voorvlak van de askop zit de walpen .  
Het voorvlak is vaak versierd met een soort ster en wordt (werd) gebruikt om een 
takel aan te hangen. 
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DDEE  HHOOUUTTEENN  BBOOVVEENNAASS  MMEETT  GGIIEETTIIJJZZEERREENN  IINNSSTTEEEEKKKKOOPP. 
 

Het gedeelte van de houten as dat binnen 
de kap ligt gaat heel lang mee. 
Maar het gedeelte dat buiten de kap steekt 
is sterk onderhevig aan weersinvloeden 
(vocht)  
Om te bezuinigen waren er vroeger veel 
molens die geen geheel nieuwe gietijzeren 
as kregen, maar slechts een gietijzeren 
insteekkop op (in) de oude nog gave 
houten as.  
Een veel goedkopere oplossing dan een 
geheel nieuwe gietijzeren as. 
Met zgn. vleugels  steekt de gietijzeren 
kop in de houten bovenas.  
Met zware bouten door de as en door de 
vleugels en ijzeren stroppen om de as 
maakte men er een  stevig geheel van. 

 
insteekkop 

 

 
 
 
 
 

 
LLAAGGEERRIINNGG  EENN  SSMMEERRIINNGG    hoofdstuk 6  blz. 10 t/m 18. 
 

HHEETT  HHAALLSSLLAAGGEERR  

De bovenas lagert bij de pen en de 
hals. Het halslager is gemaakt van 
arduin. 
 
 
 
De halssteen draagt plm. 7-8 ton en ligt via het steenbed  op de windpeluw. 
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Het steenbed bestaat uit steenbedwiggen , blokken en opvulplankjes om de steen 
op de juiste hoogte (en schuinte) te krijgen.  
De bovenste opvulplankjes zijn van kwastvrij  vurenhout, zodat de halssteen zich 
goed kan "zetten". Dit om steenbreuk te voorkomen.  
Het steenbed is wigvormig. Hierdoor wil de halssteen naar voren. Het stevige 
steenbord  voorkomt dit! (let maar eens op de stevige bouten/moeren die je aan de 
buitenzijde ziet) 

De halssteen wordt met wiggen tussen 
keer en weerstijl  op zijn plaats gehouden. 
De keerstijl heeft een extra schoor  om de 
krachten op te vangen wanneer er te veel 
druk van de as komt. 
Tegen de keerstijl zit vaak een wrijfklamp  
om het naar rechtsrollen van de bovenas 
tegen te gaan (vnl. bij stevig 
vangen) 
Vlak buiten het steenbord 
heeft de as een ronde groef, 

nl. waterhol,  tegen vocht en inwateren langs de as. Veel molens 
hebben bovendien een metalen kraag tegen de nattigheid. 
 

 
 
 

 
Halssteen:  de uitholling is ongeveer 2 à 3 cm 
diep en is iets ruimer dan de hals van de steen. 
Dit  i.v.m een betere smering van de as.  
 
 
 
 
 

Warmlopen as door : slechte smering of te diep ingesleten steen. Soms door breuk 
van de steen. De as wordt dan niet meer over de volle breedte gedragen door de 

steen. Warmlopen kan ook ontstaan door het doorbuigen van 
de voeghouten, waardoor de stand van het halslager wordt 
veranderd. 
As smeren  met varkenreuzel.   

1.Steen voor hout en as 
 
2. Steen voor ijzeren as 
 
3. ijzeren lager met 
bronzen of witmetalen 
voering 
 
4. Vlaamse steen 
 
5. schommellager 
 
6. inloopspleet voor het 
smeervet  
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PPEENNLLAAGGEERR..      
Dit lager draagt plm.10% van het totale gewicht en is net als de halssteen gemaakt 
van arduin.   
De pensteen ligt met vulhout vast in de penbalk .  
De penbalk ligt schuin achterover en is verstelbaar. 
De penbalk is met duw en trekwiggen verstelbaar om:   
1). De as precies in het midden van de kap te kunnen leggen. 
2). De door winddruk naar achteren gezakte as weer goed naar voren te kunnen 
stellen. 

       

 
Uitvoeringen pensteen :  
1). Pensteen is over de volle breedte uitgehold. Hierin past de pen van de bovenas. 
Achter de pensteen staat, in de broekbalk, een losse arduinen tegel (= tegelsteen  of 
bronzen tegelplaat) met smeergleuf. Hiertegen draait het achtereind van de pen. Het 
broekstuk vangt samen met de tegelsteen de achterwaartse druk op. 
De taats die tegen de knolplaat  loopt smeert zichzelf d.m.v. meelopend kettinkje dat 
door een bakje met olie  loopt. (motorolie).           
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2). Pensteen niet  over de gehele breedte uitgehold = broeksteen   
Het niet uitgeholde gedeelte fungeert als het ware als tegelsteen om de druk op te 
vangen. 
Springbeugel : tegen dompen (naar boven komen van achterkant van de as door 
een te zwaar wiekenkruis of door te harde wind van achteren) 
smering : varkensreuzel.  
 

ddiivveerrssee  ppeennsstteenneenn  

 

DDEE  KKOONNIINNGGSSSSPPIILL         
hoofdstuk 6 blz. 15    
Alle bovenkruiers, wipmolens en spinnenkoppen hebben een koningsspil. 
De lengte varieert van 3 meter tot 16 meter (papiermolen) 
De koningsspil staat in het hart van de molen. 
De koningspil is aan de bovenkant verstelbaal m.b.v. de ijzerbalk  of middenbalk 
 

 
 

losse tegelsteen  
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LLAAGGEERRIINNGG  eenn  SSMMEERRIINNGG..  
Het bovenlager van de koningsspil heet de kroon of het tapijzer  en bestaat uit een 
stalen pen met daaraan vier vleugels die in de spil 
passen. 
Midden in de ijzerbalk is een rechthoekige ruimte 
uitgehakt, waarin twee pokhouten  of bronzen neuten  
zitten. 
Tussen deze neuten draait de tap .  
De tap wordt gesmeerd met reuzel.  
De neuten mogen nooit te strak staan. Altijd iets speling op de bonkelaar houden. 
Neuten worden opgesloten door poort, slotplaat of busdeur,  die met wiggen of 
bouten aan de ijzerbalk is vastgezet. 

 
Poortstokken  vangen achterwaartse druk op, die de tap uitoefent op de slotplaat.. 
(soms is er één poortstok, meestal twee, soms geen één) 
 
Kneveltouw:  
het keveltouw gespannen door het knevelhoutje houden de poortstokken op hun 
plaats. 
 

 
 



MOLENASSEN 9 

Tap smeren  met reuzel (aandrukken)  
 
Onder in de koningsspil is een kroonijze r 
gestoken, met daaraan een gehard stalen 
tap, die in de taatspot draait, zittende in 
een donsbalk of spilkalf.  
 
 
los gemaakte tap 
 
 
 
 
 

Taatspot:  gietijzer bak, waarin 
een tweede bakje van hardstaal 
met lood is vastgezet. In dit 
tweede bakje zit een rond gat. 
Onder dit gat zit een hardstalen 
plaat, het tegeltje, waarop de 
ronde taats van de spil draait. 
Kogellagers kom je ook tegen. 
Smering : machineolie/wonderolie (apotheek). 
De taatspot zit opgesloten in een horizontale balk: nl de donsbalk  
In poldermolens rust de koningsspil (via een wervel) op het 
spilkalf. 

                
 

 
 
 
 
 

 
 

           
Kees Vanger  
januari 2005 
bewerkt december 2006 
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Vragen Overijssel (bewerkt door Ron Keizer) 
 
Les 12: WIELEN, ASSEN EN LAGERS EN LUIWERK 
Leerstof: Basiscursus hoofdstuk 6.1, 6.5, 7.0, 7.5. 3 en 7.8 
 

6.4.1. Het bovenwiel 
1. Noem de onderdelen van het bovenwiel en de diver se houtsoorten. 
2. Wat is een spouw- en wat een kruisarm? 
3. Waarom bevinden zich zgn. velgen tegen het boven wiel? 
4. Wat is een spiegelgat? 
5. Hoe wordt het bovenwiel op de houten- en de ijze ren as bevestigd? 
6. Hoe heet het hout om de ijzeren as van het boven wiel? 
8. Hoe worden de wiggen geborgd? 
9. Wat is het bijzondere van het bovenwiel van een standerdmolen? 

6.4.2 De koningspil 
1. Waarom staat de koningsspil in het midden van de  molen? 
2. In welke balken bevind zich de lagering van de k oningsspil? 
3. Hoe is de lagering in de ijzerbalk? 
4. Op welke wijze is de koningsspil gelagerd in het  spilkalf? 
5. Wat is de taats en wat de taatspot? 
6. Waarvoor dient de slotplaat? 
7. Waarvoor dienen de poortstokken? 
8. Welke molens hebben geen koningsspil?  
6.4.3 Rondsels of schijflopen, lantaarnwielen 
1. Noem de onderdelen van een rondsel of schijfloop . 
2. Hoe zijn de staven in het rondsel bevestigd? 
3. Waar vindt men stutstaven? 
4. Hoe noemt men een hoog rondsel met een kleine di ameter? 

6.4.4 Bonkelaars 
1. Uit welke onderdelen bestaat de bonkelaar? 
2. Heeft een bonkelaar kruisarmen? 
3. Wat is het verschil tussen een bonkelaar en een schijfloop? 
4. Hoe wordt de bonkelaar vastgezet op de koningssp il?  
6.4.5 Conische tandwielen 
1. Wat is een conisch tandwiel? 
2. Wat zijn de voor- en nadelen van dit soort wiele n t.o.v. schijflopen en 

bonkelaars? 

6.4.6 Spoorwielen 
1. Geef aan bij welk molentype een spoorwiel voorko mt en bij welk type niet. 
2. Beschrijf de constructie van het spoorwiel en ge ef aan de houtsoorten. 
3. Waar zitten de kammen in het spoorwiel? 
4. Hoe kan de luitafel op het spoorwiel bevestigd z ijn?  
6.4.7 Euvels in de overbrenging 
1. Wat weet je over het aantal staven en kammen van  twee in elkaar lopende 

wielen? 
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2. Waarom zijn de houtsoorten van in elkaar lopende  kammen en staven 
verschillend? 

3. Wat verstaat men onder de steek? 
4. Geef de benamingen van de onderdelen van de bove nwielkam en de functie 

ervan. 
5. Waarmede worden kammen geborgd? 
6. Hoe geschiedt de controle op de kamconstructie? 
7. Hoe wordt het euvel van een losse staaf en een l osse kam verholpen? 
8. Als een staaf of kam gebroken is, kan deze dan z onder meer vervangen 

worden door een nieuwe? 
9. Waar moet men op letten bij het uitnemen van een  kam? 
10. Wat verstaat men onder "vreten"? Wat kan men er  tegen doen? 
11. Wat verstaat men onder "beet"? 
12. Op welke manier kun je staven langer gebruiken?  
13. Wat kan worden gedaan om de levensduur van kamm en en dollen te 

verlengen? 
14. Wanneer was je kammen in met grafiet en wanneer  met gesmolten gele 

was? 
15. Welk verschil is er tussen de kammen van een bo venwiel en die van een 

waterwiel? 
16. Wat is de oorzaak als de kammen van het bovenwi el inlopen op de onderste 

schijf van het bovenrondsel of op de bonkelaar? 
17. Wanneer moet de as opgetempeld worden? 
 
Antwoorden Overijssel  
Les 12: WIELEN, ASSEN EN LAGERS EN LUIWERK 
Leerstof: Basiscursus hoofdstuk 6.1, 6.5, 7.0, 7.5. 3 en 7.8 

6.4.1. Het bovenwiel 
1. Het bestaat uit eikenhouten kruisarmen, eiken pl ooien, iepen velgen en 

kammen van azijnhout, pokhout of groenhart maar ook  wel van beuken, 
bollletrie essen en zapatero. (Zie hoofdstuk 6.5.1 en 7.8.10a) 

2. Een spouwarm zijn twee halve Kruisarmen. In een bovenwiel met 
spouwarmen omklemmen de vier halve kruisarmen de tw ee hele 
kruisarmen. (Zie hoofdstuk 6.5.1) 

3. Door de velgen krijgt het bovenwiel een grotere breedte waarmee het 
aangrijpingsoppervlak van de vang wordt vergroot. ( Zie hoofdstuk 6.5.1) 

4. De vierkante opening tussen de kruisarmen waardo or de bovenas wordt 
gestoken. (Zie hoofdstuk 6.5.1) 

5. Het wordt met zware wiggen vastgewigd. Bij een i jzeren bovenas wordt het 
vastgewigd op de vulstukken van de bovenas. (Zie ho ofdstuk 6.5.1) 

6. Vulstukken. (Zie hoofdstuk 6.5.1) 
8. Met wouters, woutermannen of wouterlatjes. (Zie hoofdstuk 6.5.1) 
9. Het bovenwiel in een standerdmolen heeft vaak ka mmen aan de voor- en 

achterzijde. (Zie hoofdstuk 6.5.1) 

6.4.2 De koningspil 
1. Bij een bovenkruier staat de koningsspil in het midden omdat de kap vrij 

moet kunnen draaien en het bovenwiel in elke kapsta nd de bovenbonkelaar 
of- schijfloop van de koningsspil moet kunnen aandr ijven. Uitzondering 
hierop zijn de standerdmolens te Usselo en Alphen a an de Maas die, i.v.m. 
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een derde koppel stenen, wel een koningsspil hebben  die achteraan zit wat 
geen probleem is omdat de gehele kast draait. (Zie hoofdstuk 6.1.2) 

2. Boven in de bus-, ijzer-, slot- of middenbalk en  onder in het spilkalf 
(poldermolens), de dons- of draagbalk. (Zie hoofdst uk 6.1.2) 

3. Voor het tapijzer is een kamer gehakt in de busb alk. In deze kamer wordt het 
ijzer op zijn plaats gehouden door twee pokhouten n euten. Het geheel wordt 
op zijn plaats gehouden door de slotplaat.  (Zie ho ofdstuk 6.1.2) 

4. Via de taats onderaan de koningsspil in een taat spot evt. met kussen op het 
spilkalf (poldermolens), de dons- of draagbalk. (Zi e hoofdstuk 6.1.2 

5. Een taats is een gehard stalen pen die in een ta atspot draait. Een taatspot is 
een is een gietijzeren bak waarin een tweede bakje van hardstaal met lood is 
vastgegoten. In dit tweede bakje is een bij de taat s passend rond gat 
uitgespaard. Onderin dit gat ligt een hardstalen pl aatje - het tegeltje - 
waarop de bol afgewerkte taats kan draaien. De taat spot is gevuld met dikke 
machineolie. (Zie hoofdstuk 6.1.2) 

6. De slotplaat (of busdeur) houdt de neuten en het  tapijzer in de busbalk op 
zijn plaats. (Zie hoofdstuk 6.1.2) 

7. De poortstokken vangen de achterwaartse druk van  het bovenlager op de 
slotplaat op. Evenals bij een dunne (zwakke) ijzerb alk versteviging hiervan. 
(Zie hoofdstuk 6.1.2) 

8. Standerdmolens (behalve Usselo en Alphen aan de Maas), paltrokken en 
tjaskers. Watermolens met meer koppels stenen kenne n soms ook 
koningsspillen. (Zie hoofdstuk 6.1.2) 

6.4.3 Rondsels of schijflopen, lantaarnwielen 
1. Een rondsel of schijfloop bestaat uit 2 iepen pl aten of schijven. Elke plaat 

bestaat uit 4 met pen- gat verbindingen in elkaar g ewerkte maanstukken met 
daaromheen een ijzeren band, een x aantal staven, 4  bouten om het geheel 
bij elkaar te houden, bij grotere rondsels 4 stutst aven en bij steenrondsels 
soms takelhaken of -ogen (Zie hoofdstuk 6.5.3) 

2. De uiteinden van de staven zijn vierkante pennen  welke precies passen in de 
vierkante gaten van de platen. Schietstaven hebben aan de onderzijde een 
vierkante pen maar zijn aan de bovenzijde conisch v erwijdt. De bovenplaat 
heeft conische gaten waardoor de schietstaven gesto ken kunnen worden 
waardoor de staven gedraaid of vervangen kunnen wor den zonder de 
schijfloop te demonteren. (Zie hoofdstuk 6.5.3) 

3. Bij rondsels tussen de platen onderling vlak bij  het spiegelgat om de druk 
van het vastwiggen op te vangen. (Zie hoofdstuk 6.5 .3) 

4. Een lantarenwiel. (Zie hoofdstuk 6.5.3) 

6.4.4 Bonkelaars 
1. Een bonkelaar bestaat uit vier kruisarmen met da arop plooistukken en een 

velg. Een andere constructie is 4 iepen ca 15 cm di kke maanstukken met 
pen- gatverbinding in elkaar gewerkt en aan de omtr ek een of twee ijzeren 
banden. Beide typen hebben kammen of dollen (Bij do llen spreekt men van 
een dollenwiel.) (Zie hoofdstuk 6.5.2) 

2. Niet altijd. (Zie hoofdstuk 6.5.2) 
3. Bij een bonkelaar zitten de kammen zitten aan éé n kant vast. Een schijfloop 

heeft twee schijven waardoor de staven aan beide ka nten vastzitten. (In het 
westen komen meer bovenschijflopen voor en in het o osten meer 
bonkelaars.) (Zie hoofdstuk 6.5.2 en 3) 
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4. Deze wordt vastgewigd. (Zie hoofdstuk 6.5.2)  
6.4.5 Conische tandwielen 
1. Als twee wielen niet haaks op elkaar staan maar onder een hoek dan moeten 

de kammen schuin worden afgerond om het raakvlak zo  klein mogelijk te 
houden. Men spreekt dan van een conisch kamwiel. Bi j schijflopen is de 
bovenplaat kleiner dan onderplaat en staan de stave n schuin. (Zie 
hoofdstuk 6.5.8) 

2. Bij een conische bonkelaar of bovenschijfloop st aan de kammen van het 
bovenwiel haaks op de kammen of staven waardoor het  raakvlak zo klein 
mogelijk is. Idem bij een onderbonkelaar en het vij zelwiel. Een nadeel is dat 
de staven niet kunnen worden omgedraaid als ze zijn  ingevreten. (Zie 
hoofdstuk 6.5.8) 

6.4.6 Spoorwielen 
1. Een spoorwiel komt voor bij bovenkruiers en bij korenwatermolens met twee 

of meer koppels stenen. Het komt zeer zelden voor i n standerdmolens. Wel 
is de benaming voor een spoorwiel bij pelmolens rav enwiel en bij molens 
met kantstenen zoals olie- en verfmolens steenwiel.  (Zie hoofdstuk 6.5.4) 

2. Vier kruisarmen met plooien en één of twee velge n. De kammen zitten tussen 
de twee velgen of de velg en het plooistuk. Bij geb ruik van twee velgen 
word voor het vastzetten van de kammen dammen aange bracht. Bij één velg 
en plooistuk wordt in het pooistuk kepen uitgehakt.  Een andere constructie 
is die waarbij de velgen rechtstreeks tussen vier d ubbele kruisarmen 
worden aangebracht. De kammen zitten bij deze const ructie ingeklemd 
tussen dammen. (Zie hoofdstuk 6.5.4) 

3. De kammen zitten op de omtrek en wijzen naar bui ten en de staarten wijzen 
naar het hart van het wiel. (Zie hoofdstuk 6.5.4) 

4. Een tafelblad dat bovenop de velg of de bovenste  van de dubbele 
kruisarmen van het spoorwiel is vastgemaakt. (Zie h oofdstuk 12.7.1)  

6.4.7 Euvels in de overbrenging 
1. Het aantal mag niet op elkaar deelbaar zijn. (Zi e hoofdstuk 6.5.0) 
2. Bij gebruik van dezelfde houtsoort slijten ze ha rder. (Zie hoofdstuk 6.5.0) 
3. De hart op hart afstand tussen de kammen of stav en van één wiel. (Zie 

hoofdstuk 6.5.0) 
4. De kamkop met de beet waar werkelijk hout op hou t komt, deze slijt ook uit. 

De staart met de drukzijde en de werkzijde (onder d e beet) en het spiegat. 
(Zie hoofdstuk fig. 7.8.1.1 en 7.8.2) 

5. Een borgnagel (Zie hoofdstuk 7.8.1.) 
6. Door met een houten hamer tegen de kammen te tik ken hoort men welke los 

zitten. (Zie hoofdstuk 7.8.1.) 
7. Bij een losse staaf wil het aandraaien van de tr ekbouten wel eens helpen. 

Lukt dat niet dan met leidzame houten of ijzeren wi ggetjes langs de 
werkzijde van de vierkante pen. Bij kammen een stro okje zeildoek om de 
staart. Hierdoor blijven ze op steek. Is een strook  aan beide zijden te dik dan 
enkel aan de werkzijde (= zijde van de beet) (Zie h oofdstuk 7.8.1) 

8. Nee, je moet rekening houden met de beet/slijtag e van de andere kammen. 
(Niet basiscursus.) 

9. Bij meerdere kammen op de juiste volgorde om ze weer op dezelfde plaats 
terug te zetten. (Niet in basiscursus.) 
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10. Vreten is het verkeerd slijten (er kunnen houtv ezels losraken) van de kam 
door onjuiste stand of iets dergelijks. Zoeken naar  onregelmatigheden bijv. 
steek van beide wielen. Blijven wassen. (Niet in ba siscursus.) 

11. De beet is het wrijvingsvlak van kam of staaf. (De plaats waar werkelijk hout 
op hout komt.) (Zie hoofdstuk 7.5.3.d) 

12. Door ze te draaien. (Zie hoofdstuk 6.5.3) 
13. Door de beet te wassen. Dat wil zeggen insmeren  met warme zuivere 

bijenwas. (Zie hoofdstuk 7.5.3.d) 
14. Nooit met grafiet. Alleen met bijenwas. (Zie ho ofdstuk 7.5.3.d) 
15. Geen volgens de basiscursus (Zie hoofdstuk 6.5. 6) 
16. De bovenas is verzakt bijvoorbeeld door: 

- het verzakken van het halslager, 
- het naar achteren zakken bij het penlager, 
- Het bovenwiel zit niet goed bijvoorbeeld teveel n aar achteren of het 
slingert (Zie hoofdstuk 7.0.1.f) 

17. De bovenas moet opgetempeld worden als hij te v eel verzakt is. Daarna 
worden er kwastvrije vuren plankjes tussen de halss teen en de windpeluw 
gelegd. (Zie hoofdstuk 6.1.1.d) 

 
 


