GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

04-16
Zeek bij nr. 6 Hellouw
18 augustus 1998
Gemeente Neerijnen
28 november 2006, 2013
H 579 Haaften
Achterste Hellouwse molen
Zomerhuis molenaar
Berging
Zomerhuis
1939
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BESCHRIJVING

:

Molenaarswoninkje (bakhuis), vernoemd naar de belendende watergang "Het IJzeren
Veulen" voor de Achterste Hellouwse of Laaglandse molen en gesitueerd nabij het punt
waar de Haaftense Molenvliet en Zeek elkaar ontmoeten. Deze haakse aansluiting werd
vanouds het “IJzeren veulen” genoemd.
Gelijktijdig met de verbreding van de watergang aan de westzijde van deze molen, in 1939
gebouwd zomerhuis. Dit zomerhuis is vermoedelijk gebouwd op de plaats waar een eerder
(kleiner) zomerhuis gestaan heeft. Dit oorspronkelijke zomerhuis dateerde vermoedelijk uit
de bouwperiode van de molen (1864).
Het pandje op rechthoekig grondvlak bestaat uit één bouwlaag en zolder bekroond met
zadeldak belegd met Oudhollandse pannen. Deze kap is aan voor en achterzijde gevat
tussen topgevels met uitgewerkte schouders en bakstenen afdekrand. De schoorsteen bij
de achterste topgevel is vernieuwd.
De houten kozijnen met schuiframen zijn, met uitzondering van de zijgevels, origineel doch
de roeden zijn verwijderd.
Qua verschijningsvorm vertoont het pandje gelijkenis met het molenaarswoninkje bij de
Voorste Hellouwse molen verderop aan de Zeek.

MOTIVATIE

:

Dit uit het midden van de 19e eeuw daterende molenaarswoninkje is in samenhang met de
belendende molen van historische betekenis voor de plaatselijke bevolking.
Vanwege de situering aan de Zeek, de zijkade tussen de polders Hellouw en Herwijnen,
tevens van belang voor het zichtbaar houden van het historisch gevormde patroon van
waterlopen en polders. Oorspronkelijke vorm en aanleg zijn goed behouden gebleven en
vertonen overeenkomst met het molenaarswoninkje, behorende bij de Voorste Hellouwse
molen.
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Molenaarserf
De twee molens in Hellouw maalden het water uit de dorpspolder van Hellouw via de
Hellouwse wetering naar de Linge. De molen aan de Zeek 6, is de hoogst gelegen molen en
daarom waterstaatkundig de voorste molen. Totdat er in 1946 een stoomgemaal gebouwd is
bij de Linge hebben deze molens de dorpspolder bemalen. Door de verlaging van het
waterpeil in de dorpspolder van Hellouw rond 1962 hebben de beide molens in Hellouw
definitief hun functie binnen de waterhuishouding van de polder verloren.

