
‘Beter 1x zien dan 100x horen’
Chinees spreekwoord

In Rouffach, vlakbij Colmar, werd tij-
dens de internationale biologische 
land- en tuinbouwbeurs door een 
van onze ‘meedenkers’ in mei 1987  
tussen de vele stands en attracties 
een kinderdraaimolen opgemerkt, 
die onmiddellijk zijn enthousiasme 
wekte. Een ronde houten schijf van 
nog geen 4 meter middellijn, waar 
zo’n 8 kleine kinderen op houten 
dierenfiguren gezeten heerlijk rond-
draaiden.

De ouders waren blij met deze 
milieuvriendelijke attractie, die met 
spierkracht werd aangedreven in 
plaats van met motoren. Het enige 
geluid dat de vrolijke kinderstem-
metjes overtrof zo nu en dan, was 
dat van een heldere bel. Dus ook 
geen luidsprekerboxen met oor-
verdovend elektronisch kabaal. De 
kinderen hadden grote pret, omdat 
de meneer op de fiets, die voor het 
draaien van de molen zorgde, aller-
lei grappige spelletjes verzon, gekke 
gezichten trok en en-passant ook 
de ouders veel pret bezorgde.

Helaas hebben we van de molen 
van Rouffach geen andere gege-
vens dan het aantal kinderen en 
de maat (ongeveer), terwijl we van 
de aandrijving weten dat die met 
een gewone fiets geschiedde. Maar 
hoe?

Daarom hier ons ontwerp van een 
vergelijkbare molen, die kan worden 
opgeborgen in een kleine bestel-
auto of zelfs op een bakfiets kan 
worden vervoerd.

Het plateau bestaat uit 8 platen, 
gemaakt van  bouwmultiplex. Vier 
van deze platen (244 x 122 cm) zijn 
voldoende voor de gehele construc-
tie, inclusief de rolbaan die onder 
het plateau komt. 

Voor het aan elkaar koppelen van 
de platen gebruiken we planken 
van 12 x 2 cm. De molen draait om 
een as, die we van een autosloperij 
halen. Inclusief lagers en wiel (koop 
meteen een 2e wiel als reserve!). 
Het wiel, compleet met velg maar 
zonder band, dient als bevesti-
gingsplateau voor de schijf en aan 
de velg lassen we stukken ijzerstrip 
waarin tevoren de gaten zijn ge-
boord voor de bouten waarmee de 
draagbalkjes van de molen worden 
vastgezet. Kies een stevig wiel, bij 
voorkeur met een diameter van 
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minstens 35 cm. Bijvoorbeeld van 
een kleine vrachtwagen. De (steek-)
as wordt ingekort.

Een uit balkjes gemaakt stervormig 
onderstel, voorzien van stevige 
ijzeren driehoekige platen die zijn 
vastgelast aan een buis waarin de 
as nauwkeurig past, draagt het 
geheel. Eventueel de as bij montage 
van de molen met een borgpen 
vastzetten.

De aandrijving gebeurt met 1 van 
de 8 rubber geleidewielen, die de 
molen via de onderin bevestigde 
rolbaan moeten stabiliseren. te 
denken valt aan wieltjes van 15-20 
cm diameter die je kant en klaar 
(met kogelophanging) koopt in de 
ijzerhandel. ze hoeven geen draai-
bare ophanging te hebben. Het 
tot aandrijving bestemde wieltje 
moet echter op een vaste as wor-
den gemonteerd, die met kogel-
lagers is bevestigd aan één van de 

draagbalkjes van het onderstel, 
en die - liefst voorzien van een stel 
kettingwielen plus derailleur - de 
aandrijfas wordt, komende uit een 
traponderstel, dat ligfiets-achtige 
trekjes heeft. Dat betekent een 
comfortabeler zit en die maakt het 
leven van de draaimolen-exploitant 
ook wat dragelijker!

Hier geen verdere details. wie deze 
molen wil gaan bouwen en exploi-
teren, (want daarvoor is hij beslist 

geschikt) vindt via een bevriend 
fietsenmaker de juiste constructie 
en onderdelen. Dit is niet meer dan 
een basisidee dat verder met fanta-
sie en verve kan worden aangevuld! 
De molen kan bijvoorbeeld nog ‘ech-
ter’ door een meedraaiend groot 
baldakijn, terwijl de baas van het 
spul misschien ook wel een dakje 
boven zijn hoofd wil. Kortom...

lIgtRappER

aanDRIjfwIEl

Baan-DEEl

platEau-DEEl

BEVEstIgIngs-
stRIps VooR 
platEau-DElEn 
gElast aan 
autowIEl

KoppEllattEn (aan één zIjDE BlIjVEnD Vast)

gElEIDEwIElEn gEMontEERD aan aCHtpotIg 
onDERstEl Van BalKEn ( 6 x 10 CM)

onDERDElEn VastgEzEt MEt M10 BoutEn En MoEREn

autowIEl MEt as DRaaIEnD In BuIs waaRaan 
aCHt DRIEHoEKEn gElast zIjn oM DE BalKEn MEt 
gElEIDEwIElEn aan tE MontEREn

170 
CM

244 
CM

122 CM


