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Complexnaam
Molenerf de Ster
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

7

335390, 335395, 335400, 335436,
335441, 335446, 335451

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Hoofdadres van hoofdobject
Molenpark 8, 3531 EK Utrecht
Complexomschrijving
MOLENERF DE STER. Historisch houtzagerijcomplex, destijds behorend tot de molens "de Ster" (1721) en "de
Bijgeval" (1729). Het complex omvat het terrein c.q. het molenerf van "de Ster", de oorspronkelijk in carre-vorm,
gegroepeerde opstallen, die bestaan uit de onderbouw van de molen "de Ster" met houtzagerij en inwendig
resterende machinerie, twee bijbehorende houtloodsen, een L-vormige molenaarswoning, een knechtswoning
alsmede een - inmiddels verplaatste - open houtloods van de drie bij de vroegere molen "de Bijgeval" aanwezige
houtloodsen en overig toebehoren.
Het molenerf-complex heeft de volgende, samenstellende onderdelen:1. MOLENERF, zie voor omschrijving bij
complex-onderdeel met monumentnummer 335390.
2. HOUTZAGERIJ, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335395.
3. MOLENAARSHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335400.
4. ZUIDELIJKE HOUTLOODS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335436.
5. NOORDELIJKE HOUTLOODS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335441.
6. KNECHTSWONING, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335446.
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7. WESTELIJKE HOUTLOODS AFKOMSTIG VAN DE BIJGEVAL, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 335451.
Historisch houtzagerijcomplex van algemeen belang uit oogpunt van industriele archeologie en volkskundige waarde
wegens goed bewaard gebleven aanleg, machinerie en karakteristieke open houtloodsen alsook de overige
opstallen, waarvan het molenaarshuis tevens van architectuurhistorische waarde is.
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Monumentnummer*: 335390
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82706/75

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark

8

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3531 EK

Utrecht

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

Appartement

Catharijne

C

9679

Catharijne

C

9682

Catharijne

C

9678

Catharijne

C

9681

Catharijne

C

9680

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
MOLENERF. Het grotendeels verharde terrein wordt gevormd door het thans resterende molenerf van "de Ster" en
wordt begrensd door de Leidse Rijn aan de zuidzijde, de Z-vormige gracht aan de noord- en oostzijde en eindigt aan
de westzijde met een noord-zuid georienteerde smalle sloot, die de scheiding vormde tussen het molenerf van "de
Ster" en het voormalige molenerf van de in 1909 afgebroken molen "de Bijgeval".
De elementen van aanleg zijn: de evengenoemde smalle scheidingssloot, de stalen brug over deze sloot, het
lorriespoor dat langs de verschillende houtloodsen naar de brug liep, de balkhaven voor de sleephelling en langs de
Leidse Rijn tot de gracht, alsmede de sleephelling van de houtzagerij.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Erfinrichting
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Monumentnummer*: 335395
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82706/4

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Catharijne

C

Postcode*

Woonplaats*

3531 ET

Utrecht

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
9680

Rijksmonumentomschrijving**
HOUTZAGERIJ. Van de in 1721 gebouwde molen "de Ster" resteert nog de onderbouw met zagerij, die het meest
oostelijk op het terrein is gesitueerd.
Hiervan is het centrale gedeelte, waarop tot 1911 de achtkante stellingmolen rustte, in het begin van deze eeuw
hoger opgetrokken onder flauw hellend zadeldak, en oostwaarts uitgebreid met een plat afgedekte aanbouw, beide
met staand beschot en moderne raam- en deuropeningen. De met liggend beschot onder pannen zadeldak
opgetrokken zuidvleugel is voorzien van een ingezwenkte frontgevel met achtpuntige ster in de top, en twee
achtruitsvensters boven de toegang bij de aansluitende sleephelling; in de lange zijgevels lage vensters met kleine
onderverdeling en een zij-ingang. De met liggend beschot onder pannen zadeldak opgetrokken noordvleugel wordt
afgesloten door een puntgevel met twee negenruitsvensters boven de dubbele inrijdeuren.
Aan de westzijde de in de 19e eeuw aangekapte zijbaan, die boven in de korte gevels een dertigruitsvenster bevat
boven de dubbele inrijdeuren, waardoorheen destijds een lorriespoor liep; de lange zijgevel is inmiddels van
moderne vensters voorzien.
Inwendig resteert nog in het centrale gedeelte de oorspronkelijke opbouw van de molen, met gemetselde
zaagselkelder en met geschilderde notitieborden - blauw fond met witte omranding en strik - op de zeven nog
aanwezige korbelen; voorts resteert verspreid over de hele zagerij nog grotendeels het drijfwerk en de machinerie,
die deels uit 1860 en deels uit 1921 dateren, laatstelijk elektrisch aangedreven, ten behoeve van het zagerijbedrijf.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen
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Monumentnummer*: 335400
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82718/113

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark
Molenpark

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

9

3531 ET

Utrecht

8

3531 EK

Utrecht

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Catharijne

C

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
9681

Rijksmonumentomschrijving**
MOLENAARSHUIS. in oorsprong uit 1721 daterend molenaarshuis, door toevoeging van de westvleugel in 1827 op
een L-vormige plattegrond - met een aangekapte keukenuitbouw aan de noordzijde - met kapverdieping onder
samenstel van pannen zadel- en schilddaken met omlopende kroonlijst en drie dakkapellen, en voorzien van
zesruitsschuifvensters, bij de westvleugel met blinden; de oostelijke puntgevel bevat verder vlechtingen, de
zuidgevel twee paneeldeuren.
Inwendig in het oudste gedeelte een v.m. onderkelderde opkamer in het midden en in de kamers te weerszijden aan
de korte uiteinden twee stookplaatsen (kolomnis en schouw); voorts in de westelijke kamer een bedstedenwand; in
de westvleugel een marmeren schoorsteenmantel in de uitzichtskamer aan de zuidzijde en een onderkelderde
opkamer aan de noordzijde; in de keukenuitbouw een pomp en hangschouw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen

Molenaarshuis
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Monumentnummer*: 335436
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82713/39

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark

8

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Catharijne

C

Postcode*

Woonplaats*

3531 EK

Utrecht

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
9681

Rijksmonumentomschrijving**
ZUIDELIJKE HOUTLOODS. 19e-eeuwse, mogelijk oudere, open houtloods, opgetrokken onder pannen zadeldak met
houten gebintconstructie, die de ruimte door middel van telkens drie standvinken op stenen poeren in zeven vakken
verdeelt; de ruim overstekende kap wordt voorts door zijwaartse schoren gesteund; de korte uiteinden zijn voorzien
van een liggend beschot dat aan de onderzijde is ingezwenkt, en van een puntgevel met makelaar.
De drieledig opgebouwde loods is evenwijdig aan de Leidse Rijn gelegen tussen het molenaarshuis en de zagerij van
"de Ster"; aan de noordzijde het lorriespoor dat westwaarts over de stalen brug voert.
De recente aankapping aan de noordzijde valt buiten de bescherming.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Opslag
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Monumentnummer*: 335441
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82713/115

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Catharijne

C

Postcode*

Woonplaats*

3531 EK

Utrecht

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
9679

Rijksmonumentomschrijving**
NOORDELIJKE HOUTLOODS. 19e-eeuwse, mogelijk oudere, open houtloods, opgetrokken onder pannen zadeldak,
dat naderhand aan de noordzijde is verlengd, met een houten gebintconstructie, die door middel van telkens drie
standvinken op stenen poeren de ruimte in zes vakken verdeelt; de ruim overstekende kap wordt voorts door
zijwaartse schoren, en korte staanders bij het verlengde dakvlak, gesteund; de betonnen oplegbalken tussen de
standvinken zijn hier nog aanwezig. De korte oostgevel is voorzien van een gepotdekseld beschot met puntgevel.
De vierledige loods is evenwijdig langs de Z-vormige erfsloot gesitueerd, noordelijk op het terrein, tussen de molen
"de Ster" en de westelijk aangebouwde knechtswoning.
Ervoor langs loop nog het verbindende lorriespoor.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen
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Monumentnummer*: 335446
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82711/158

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Catharijne

C

Postcode*

Woonplaats*

3531 ET

Utrecht

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
9679

Rijksmonumentomschrijving**
KNECHTSWONING. Laat-19e-eeuwse knechtswoning, met kapverdieping onder pannen mansardekap in baksteen
opgetrokken tussen tuitgevels met schouderstukjes.
De woning grenst direct aan de noordelijke houtloods bij "de Ster" langs de Z-vormige erfsloot.
De noordelijke aankapping valt buiten de bescherming.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen
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Monumentnummer*: 335451
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 december 1988

Kadaster deel/nr:

82711/189

Complexnummer

Complexnaam

335384

Molenerf de Ster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Utrecht

Utrecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Molenpark

10

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Catharijne

C

Postcode*

Woonplaats*

3531 EK

Utrecht

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
9678

Rijksmonumentomschrijving**
WESTELIJKE HOUTLOODS AFKOMSTIG VAN "DE BIJGEVAL". Mogelijk nog 18e-eeuwse open houtloods, opgetrokken
onder pannen zadeldak, met (deels eiken) houten gebintconstructie, die door middel van telkens drie standvinken
op stenen poeren de ruimte in vijf vakken verdeelt; het ruim overstekende dak wordt voorts gesteund door
zijwaartse schoren en krommers.
De korte uiteinden zijn voorzien van puntgevels en staand beschot en een makelaar.
De dwars op de Leidsevaart gesitueerde loods was het meest westelijk op het aangrenzende terrein van molen "de
Bijgeval" gelegen en is in 1985-'86 vandaar overgebracht naar het terrein van molenerf "De Ster", alwaar het thans
dwars op het molenaarshuis is geplaatst.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen
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