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ROUTES

MOLENROUTES DOOR EUROPA
Europa staat nog vol prachtige molens. Historische monumenten die je kunt 
ontdekken met de routes van Via Molina.

Wandel-, fiets- en autoroutes voeren je door prachtige landschappen en brengen je 
op verborgen molenplekjes in Duitsland, Denemarken en Nederland. Onderweg kom 
je niet alleen molens tegen, maar nog veel meer cultureel erfgoed. Bovendien leer je 
alles over het landschap en de geschiedenis.

Via Molina is in ontwikkeling. We beginnen met routes in Nederland, Duitsland 
en Denemarken, maar de komende tijd zullen nog meer landen zich aansluiten. 
Kijk op viamolina.eu voor gratis wandel-, fiets- en autoroutes in Europa.

WANDELROUTES

FIETSROUTES

AUTOROUTES

Nørholm Mølle, Denemarken



DE MOLENS

ROSMOLEN
Ros betekent paard, maar de rosmolen werd 
niet alleen door paarden aangedreven. Elk 
dier met genoeg kracht werd ingezet. Zo 
deden honden vaak het lichte karnwerk 
op boerderijen en sterkere dieren – zoals 
ossen - al het andere zwaardere maalwerk. 
Een rosmolen was een zelfstandig gebouw 
of werd ondergebracht in een boerderij of 
een huis in de stad. Op diverse plekken in 
Europa kun je een rosmolen nog bekijken.

WINDMOLEN
Windmolens komen al honder-
den jaren voor in Europa. De 
wieken vangen de wind en 
gebruiken die kracht om het 
maalwerk aan te drijven. Er 
bestaan veel verschillende 
typen windmolens. Zo kan je 
op de Via Molina routes kleine 
dorpsmolens tegenkomen, maar 
ook fascinerend geavanceerde 
industriemolens. 

VERSCHILLENDE MOLENS
Molens zijn er in veel soorten en 
maten. Ze worden aangedreven 
door wind-, water- of dierkracht. 
Ontdek welke soorten molens je 
op de routes kunt tegenkomen.

WIST JE DAT...
 a De oude Grieken en Romeinen al primitieve watermolens hadden voor het 

malen van graan?

 a De eerste windmolens verschenen rond het jaar 1000? Normandië, 
Vlaanderen en Zuid-Engeland introduceerden de windmolens. Snel daarna 
verspreidden de molens zich over heel Europa.

 a Een molen vele functies kan hebben? Zo zijn er molens die graan malen 
tot meel, en molens die water uit een polder malen. Verder zijn er ook vele 
soorten industriemolens, zoals hout-, olie-, papier- en verfmolens.

OVER 

MOLENS ALS WERKTUIGEN
Molens helpen mensen al eeuwen met 
zwaar werk. Traditioneel om graan te 
malen, maar later ook om hout te zagen, 
kostbare olie uit zaden te persen, wol te 
vollen of het land droog te malen.

Ooit stonden er duizenden molens in 
Europa, maar inmiddels zijn de werk-
tuigen door de industriële mechanisatie 
ingehaald. Gelukkig zijn er veel molens 
bewaard gebleven. Indrukwekkende 
monumenten die je even terugbrengen 
naar vervlogen tijden.

WATERMOLEN
Watermolens maken gebruik van de kracht 
van stromend water.  Je vindt ze hoog in de 
bergen, in rivierdalen, bij grote steden en 
verborgen plekjes in het bos. Europa heeft 
vol gestaan met duizenden watermolens. 
Watermolens worden aangedreven door 
een horizontaal of verticaal waterrad of 
een moderne turbine.

HANDMOLEN
Handmolens stammen uit de 
prehistorie. Vaak waren het 
niet meer dan twee wrijfstenen 
om allerlei zaken mee fijn te 
wrijven. Later werd gebruik 
gemaakt van handmolentjes die 
bestonden uit twee kleine ronde 
maalstenen.

VIA MOLINA
Molens zijn culturele iconen in het Europese landschap. Deze verdienen veel meer 
aandacht. Daarom hebben Nederland, Duitsland en Denemarken hun krachten 
gebundeld in het project Via Molina. Met prachtige wandel-, fiets- en autoroutes 
nodigen we iedereen uit om de molens in Europa te ontdekken.

“Via Molina brengt mensen en culturen dichter bij elkaar.”
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