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Sassenheim 280
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Bij de omslag voorzijde:De gerestaureerde onderbouw van de molen 
van Sassenheim. De gaten boven de neuten voor de balieschoren zijn 
niet voor de balieliggers zoals wel verondersteld is. De balie lag op de-
zelfde hoogte als de bovenkant van de onderbouw. De ramen zijn voor 
een korenmolen bijzonder deftig met de hardstenen drempels en neuten 
voor de raamstijlen. (foto Fons van der Elst, 4 juni 2013).

achterzijde: advertentie Donatus.

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Molenwe-
reld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste molen-
foto's graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per post als 
per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoend hoge resolutie vereist: 
minimaal 300 dpi. Inzending kan geen plaatsing garanderen. Er zijn per 
jaar immers maar elf mogelijkheden en bovendien streeft de redactie 
naar spreiding per regio en molentype. U kunt uw foto ('s) insturen of mai-
len naar de redactie van Molenwereld.

Dit nummer is wel een heel bijzonder nummer; niet alleen een Rijnlandnum-
mer, waarin Andries Veloo een bezoek brengt aan de Vrouw Vennemolen 
bij Oud Ade en zijn molenaar Hans Lippens, maar vooral vanwege een 
uitvoerig artikel over de korenmolen van Sassenheim, al kan men beter van 
een zwartboek spreken.
Dit artikel heeft mij werkelijk sterk aangegrepen en ik ben nog steeds niet 
van de schrik bekomen, al geldt die niet zozeer de molen op zich. 
Sinds 1989 beijvert zich een plaatselijke stichting voor wederopbouw van de
plaatselijke korenmolen, waarvan alleen de onderbouw is blijven bestaan. 
Op 30 mei j.l. maakte de gemeenteraad van Teylingen de wederopbouw 
planologisch onmogelijk. Dat is een enorme dreun voor de mensen aldaar die
al bijna een kwart eeuw hebben ingespannen voor dit doel en meerdere ma-
len zo ongeveer zwarte sneeuw gezien hebben. Ik vind dit verschrikkelijk, 
vooral wegens de weinig verheffende manier waarop het spel is gespeeld. 
Toch is dat niet hetgeen wat mij het meest heeft aangegrepen. Dergelijke 
plannen zijn in de eerste plaats een aangelegenheid van de plaatselijke 
gemeenschap en dan past mij een zekere afstand dan wel bescheiden-
heid. Natuurlijk heb ik als molenliefhebber zo mijn opvattingen en kan ik ook 
best zinnige dingen zeggen. Maar het is en blijft voor alles een zaak van 
Sassenheim zelf. Heel terecht heet de stichting dan ook Stichting De Molen 
van Sassenheim. Het is meer dan een naam; het drukt ook een intentie uit. 
Lukt het mooie plan: prachtig; lukt het niet: heel erg jammer dan; althans 
vanuit mijn oogpunt als buitenstaander. 
Het venijn zit hem dan ook niet primair in het slagen of mislukken, maar in de
manier waarop. Wat hier uitgehaald is vind ik een aanfluiting van het Neder-
landse democratisch bestel, misschien niet naar de letter, maar wel naar 
de geest. Het heeft mij diep geschokt, maar ik zal u de details van hetwaar-
om besparen. Er zijn er in het artikel heel wat te vinden. Zoiets verwacht je 
eerder in een bananenrepubliek, maar ik wist niet dat de bananen het 
dicht bij huis ook zo goed deden. Hopelijk komt het tot een keer ten goede. 
De molen en vooral de mensen achter de molen verdienen beter. 

Maar Balie Kluiver geniet.                                                                        JSB
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Laatste eer met molens voor 
Prins Friso 

Op 12 augustus overleed Prins Friso. 
Daarna werden vele molens in Nederland 
in de rouw gezet. Het overgrote deel 
van de Nederlandse molens, volgens de 
Vereniging De Holland-sche Molen naar 
schatting tussen de 800 à 900, heeft zo 
in de rouw gestaan; de meesten tot en 
met de dag van de begrafenis, vrijdag 
16 augustus. Prins Friso was beschermheer 
van de Vereniging De Hollandsche Molen, 
een taak die hij in 2005 had overgenomen 
van zijn vader, Prins Claus. Opmerkelijk 
was het verschillend omgaan met de 
wiekstand. (Over het rouwen met molens 
stond een uitvoerig artikel van vijf pagi-
na's in dit blad: 2009-1.) 

In het nachtelijk duister stak de zojuist 
geverfde korenmolen van Veessen extra goed 
af en bleef ook in het donker herkenbaar 
als in de rouw (foto G. Kouwenhoven, 12 
augustus 2013). 

Prins Friso in gesprek met Jos van Schooten
tijdens de jaarvergadering van De hollandsche
Molen op 18 maart 2006 (foto H. Noot). 

De Mallemolen in Gouda in de rouw 
wegens het overlijden van Prins Friso 
(foto Gerard Barendse, 14 augustus 2013).
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De Verwachting te Ameland 
krijgt gift uit Waddenfonds

De Verwachting in Hollum krijgt 14.300 euro
uit het Waddenfonds voor aanpassingen 
om elektriciteit op te kunnen wekken. De 
Stichting Amelander Musea (STAM), eige-
naar van koren- en mosterdmolen De 
Verwachting aan de Molenweg, gaat in
samenwerking met de molenaar, de Noor-
delijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) 
en vrijwilligers de molen aanpassen zodat 
ook stroom kan worden opgewekt. Op het
eiland mogen geen hedendaagse wind-
turbines worden geplaatst, al wordt daar 
nog volop over gediscussieerd. Op deze 
manier wordt de bestaande korenmolen 
productiever gemaakt door met wind-
kracht stroom op te wekken voor eigen 
gebruik, een oplaadpunt voor elektri-
sche fietsen en de overproductie terug te
leveren aan het net. De totale projectkost-
en zijn 45.900 euro. Op 5 juli werd de 
nieuwe aanbouw bij de molen in gebruik 
genomen. 

Herbouw molen Windlust te 
Burum van start

Begin juli is gestart met de herbouw van 
molen Windlust in Burum. Men is begonnen
met de nieuwe fundering, waarna kan 
worden begonnen met de daadwerke-
lijke opbouw. Nadat de molen op Eerste 
Paasdag 2012 afbrandde (Molenwereld 
2012-5-180/187), is er het afgelopen jaar 
veel bereikt. Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens 
is druk bezig met de opbouw van de 
molen. Doordat de verzekering ruim een 
miljoen euro vergoedt, krijgt Burum toch 
weer een molen. De verwachting is dat de
molen volgend jaar kan gaan draaien.

's Avonds malen korenmolen 
Wilhelmina Noorderhoogebrug

Op 26 oktober gaat korenmolen Wilhel-
mina weer bij avond malen. Een speciale
editie dit jaar. Speciaal omdat Hendrik-Jan
Berghuis en Harry van Hoorn beiden 25 

jaar geleden in de provincie Groningen 
geslaagd zijn als molenaar. Daarnaast viert
Hendrik-Jan ook dat hij 25 jaar molenaar
is op molen Wilhelmina te Noorderhooge-
brug. Het 's avonds malen vindt plaats 
met medewerking van de bluegrassgroep 
Emmy & the Bluegrass Pals en een verha-
lenverteller. Iedereen is van harte welkom 
tussen 18.00 en 22.00 uur. Overdag zal de 
molen gesloten zijn.                   M. Berghuis

Het Groninger Landschap neemt 
molen Hollands Welvaart over 

Stichting Het Groninger Landschap neemt
de koren- en pelmolen Hollands Welvaart 
in Mensingeweer over van de gemeente 
De Marne. De molen verkeert in goede 
staat maar de gemeente De Marne wil 

de toekomst ook voor de langere termijn 
verzekeren. De gemeente zocht daarvoor
een professionele partner. Met de over-
dracht van de molen aan Het Groninger 
Landschap is die toekomst nu verzekerd. 
De molen is in 1855 gebouwd en is tot in 
de jaren 70 van de vorige eeuw professi-
oneel gebruikt. Na enkele restauraties is in 
de molen nu een koffie- en theeschenkerij
gevestigd (Molenwereld 2007-6-210) en 
er worden geregeld tentoonstellingen ge
organiseerd. Het interieur van de molen is
echter in de oorspronkelijke staat aanwezig
en de molen is regelmatig op vrijwillige 
basis in bedrijf. De molen ligt direct aan het
Pieterpad. Met de overname van Hollands
Welvaart heeft Het Groninger Landschap 
nu elf monumentale molens en drie 
Amerikaanse windmotoren in bezit.

          Het Groninger Landschap.

Molen Konijnenbelt te Ommen 
weer draaivaardig na herstel

Molen Konijnenbelt wordt grondig gere-
noveerd waardoor de molen weer draai-
vaardig wordt. De werkzaamheden die
daarvoor nodig zijn, zijn op 28 juni ge-
presenteerd door de voorzitter van de 
Stichting Ommer Molens, Johan Otten en 
wethouder Ko Scheele. De werkzaamhe-
den houden onder meer in dat de roeden 
uit worden genomen, waarna zal worden 
bekeken of de roeden hersteld kunnen 
worden of vervangen moeten worden. 
Een van de roeden is een Potroede. Een 
gespecialiseerd bedrijf heeft de dikte van
het staal van de roeden doorgemeten.
Daaruit werd geconcludeerd dat de roe-
den in slechte staat verkeerden (Molen-
wereld 2013-1-3). Tevens wordt het Engelse
kruiwerk hersteld. Nadat de werkzaam-
heden zijn afgerond, is de Konijnenbelt 

Bouw van de nieuwe fundering voor Molen Windlust te Burum (foto: Martin van Doornik, 
27 juli 2013).
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De Puurveense molen in Kootwijkerbroek aan de Essenerweg voor de brand. De nieuwe 
molen zal in zijn historische omgeving gebouwd worden aan de tegenoverliggende straathoek. 
Op de plaats van de oude molen staan nu loodsen, maar het molenhuis bestaat nog steeds. In 
de tuin staat een koppel blauwe stenen als herinnering, een verbinding met de toekomst. 



draaivaardig. De werkzaamheden be-
ginnen zo snel mogelijk. De gemeente 
Ommen heeft 150.000 euro beschikbaar 
gesteld voor het herstel.

De Hoop te Norg naar Het 
Drentse Landschap

De gemeente Noordenveld en de Stich-
ting Het Drentse Landschap onderhande-
len over de overname van molen De 
Hoop in Norg. De organisatie die natuur 
en cultureel erfgoed beschermt, neemt 
de molen alleen over als de staat van 
onderhoud op peil is. Ook moet de ge-
meente een bruidsschat betalen. De 
Hoop vergt de gemeente te veel onder-
houd en personele inzet. Bovendien vindt 
het College van B en W dat de toekomst 
van molens op de langere termijn het 
beste is gewaarborgd bij organisaties als 
Het Drentse Landschap.

Herbouw molen Kootwijkerbroek 
weer een stap dichterbij

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft de locatie hoek Walhuisweg / 
Puurveenseweg aangewezen als locatie 
voor de herbouw van de Puurveense mo-
len. Er zijn al jaren plannen om de molen, 
die in 1964 afbrandde, weer te herbouwen
(Molenwereld 2007-1-4). Het college heeft
nu bepaald waar dat mogelijk is. De ge-
meenteraad heeft bij de behandeling 
van de Kadernota 2013-2016 het college 
gevraagd een voorstel te maken voor 
een locatie waar de Puurveense molen 
kan worden herbouwd. Uit een, in het 
verleden, uitgevoerde locatiestudie is de 
hoek Walhuisweg / Puurveenseweg als
meest geschikte locatie aangewezen 
voor de herbouw van de molen. Het col-
lege stelt daarom voor deze locatie als
zodanig aan te merken. Bij de verdere
vormgeving van de Dorpsvisie Kootwijker-
broek kan ook met deze locatie rekening
worden gehouden. De gemeente Barne-
veld is bereid om de kosten van de be-
stemmingsplanherziening voor haar reke-
ning te nemen. Voor wat betreft de kos-
ten van de herbouw van de molen is de 
stichting, die hiervoor is opgericht, verant-
woordelijk. De stichting heeft samen met 
een ontwikkelaar een plan ingediend om 

de molen te herbouwen. Om dit te be-
kostigen, wordt voorgesteld om ruim 40 
(starters)woningen te realiseren. Het col-
lege van burgemeester en wethouders 
vindt dat ten aanzien van de definitieve 
locatie van deze woningen nog nadere 
afspraken met de stichting en de ontwik-
kelaar moeten worden gemaakt. Het col-
lege stelt voor dat de locatie van deze 
toekomstige woningen (waarvan de op-
brengst wordt gebruikt voor de herbouw
van de molen) kan worden betrokken in
de op te stellen Dorpsvisie Kootwijkerbroek. 
Sinds 1988 spant de Stichting Puurveense 
Molen zich in voor de herbouw. Daarvoor 
werd in 1992 al het restant van de gewe-
zen molen De Vrees in Winterswijk aange-
kocht en in onderdelen opgeslagen.
Pogingen tot het verkrijgen van een bouw-
vergunning voor enkele locaties strand-
den op bezwaren van omwonenden. 
De kosten voor de herbouw worden ge-
schat op 1 miljoen euro. In verband met 
de windvang zal de molen hoger wor-
den dan zijn voorganger. Het adviesbu-
reau Cultuurland Advies uit Wapenveld 
stelt dat de herbouw van de molen bij-
draagt aan de culturele identiteit van 

Kootwijkerbroek. 'De Puurveense molen is 
door zijn gemis uitgegroeid tot de cultuur-
historische drager van de lokale identiteit 
van Kootwijkerbroek en is onlosmakelijk 
met het dorp verbonden.'

Herstel molen Renkum vordert

In het juninummer van dit jaar hebben we 
uitvoerig melding gemaakt van de start 
van het herstel van de molen De Hoop in 
Renkum, sinds de oorlog een kale romp. 
De werkzaamheden zijn inmiddels goed 
op gang gekomen, zowel aan de molen 
zelf als in de werkplaats van molenmaker 
Adriaens in Weert, waar men druk bezig 
is met de nieuwe molenkap, die als alles
volgens plan verloopt zeer binnenkort op
de romp wordt geplaatst. In Renkum is het
metselwerk van de romp hersteld en de
nieuwe balie aangebracht. Enkele gra-
naatscherven uit de Tweede Wereld-
oorlog die metselaars bij de restauratie 
van de molen in het Gelderse Renkum in 
de buitenmuur aantroffen, blijven na de 
herstelwerkzaamheden zichtbaar als her-
innering aan het oorlogsverleden van de 
molen, dat wel tot onttakeling, maar niet 
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De nieuwe kap voor de molen van Renkum wordt klaargemaakt 
in de werkplaats van molenmaker Adriaens in Weert; achter de kap 
het nieuwe bovenwiel (foto Wim Adriaens, 10 juli 2013). 

Het aanbrengen van de nieuwe balie aan molen De Hoop in Renkum (foto Hans de Kroon, 
10 juli 2013).

De nieuwe ijzeren as (fabrikaat Geraedts, no. 27) voor de molen van 
Renkum ligt klaar in de werkplaats in Weert (foto Wim Adriaens, 10 juli 
2013).
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als in zoveel andere gevallen tot de defi-
nitieve ondergang van de molen heeft 
geleid. Na de restauratie, die eind dit jaar 
zal zijn afgerond, heeft Renkum weer een 
maalvaardige korenmolen.

Geen toekomst als molen voor 
watermolen Winterswijk?

Het oliemolengebouw van de dubbele 
watermolen Den Helder in Winterswijk 
heeft al diverse bestemmingen gehad. 
Maar een terugkeer naar de oorspron-
kelijke bestemming zit er niet meer in nu 
de Woningcorporatie De Woonplaats (de 
oliemolenhelft) van de molen nagenoeg 
heeft verkocht. De corporatie trekt zich 
terug uit vastgoed dat niet direct is ver-
bonden met sociale woningbouw. Dat 
betekent dat er niet meer wordt geïn-
vesteerd in gebouwen die niet op de ge-
wone woningmarkt verhuurd kunnen wor-
den. De woningcorporatie neemt hierop 
volgend dan ook geen plaats meer in het 
BOS-project. Dat omvatte onder andere 
het mogelijk herstel van de watermolen. 
Het doel was om de molen te restaure-
ren, nieuwe raderen aan te brengen 
waardoor de molen weer elektriciteit zou 
kunnen opwekken. Er is inmiddels een 
koper gevonden en het gesprek over de 
verkoop is in een vergevorderd stadium. 
De molen wordt, in afwachting van de 
toekomstplannen, tijdelijk bewoond. 

Molenweekend Noord-Holland-
Zuid 12 en 13 oktober 2013 

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2013 
organiseren de molenaars van Stichting 
Molens Zuid-Kennemerland (SMZK) voor 
de elfde keer het Molenweekend Noord-
Holland-Zuid. Je bent van harte welkom bij
de deelnemende molens in Santpoort, 
Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Aals-
meer, Amsterdam Noord - West -Sloten 
-Driemond, Ouderkerk a/d Amstel, Muider-
berg, Laren en Weesp.

Het thema van dit jaar is: 'Bezoek de mole-
naar'. Dit sluit aan op het motto van de 
Nationale Molendagen. De molens in Zuid-
Kennemerland en in het zuidelijke deel 
van Noord-Holland zijn zeer gevarieerd 
qua type. Stenen korenmolens, achtkante
houten korenmolens, een wipwatermolen,
twee zeldzame houtzaagmolens en diver-
se poldermolens. Tijdens het molenweek-
end zijn veel van de molens te bewonde-
ren en op enkele molens worden extra 
activiteiten georganiseerd. Bekijk de vol-
ledige deelnemerslijst via www.smzk.nl.

Twiskemolen te Landsmeer 
ingepakt
Vanaf 14 juli is de Twiskemolen tijdelijk inge-
pakt geweest ten behoeve van een in-
grijpende behandeling tegen houtworm. 
De situatie was dermate bedreigend, dat 
is gekozen voor ingrijpende maatregelen. 
Vandaar dat eigenaar recreatiegebied 
Het Twiske besloot in te grijpen en bestrij-
dingsbedrijf Van Meijel inschakelde, dat 
ook de molen van Uden onlangs onder 
handen nam. De molen werd volledig 
behandeld met gas, en was dientenge-
volge een kleine week niet bewoonbaar 
/ bereikbaar. Na de luchtdichte afslui-

ting wordt er onder druk gas in de mo-
len geperst en het gas dringt vanaf de 
gasintroductie door in elke kier en porie 
van de molen en zorgt in 24 uur voor af-
doding van de houtworm De ingepakte 
molen heeft nogal wat speculaties onder 
de inwoners van Oostzaan opgeleverd. 
Omdat de kleuren van de zeilen warmee 
de molen is ingepakt (zwart/geel) hetzelf-
de zijn als die van de Oostzaanse Footbal 
Club (OFC) denken sommigen dat dit 
nog ter ere van het kampioenschap van 
de club is geweest. Ook denken mensen 
dat de molen als filmlocatie is gebruikt.

1,5 miljoen euro restauratiegeld 
rijksmonumenten volledig benut 

De subsidie voor de restauratie van rijksmo-
numenten in Zuid-Holland wordt in 2013 
volledig benut. Voor restauraties van rijks-
monumenten was 1,5 miljoen euro be-
schikbaar. Er zijn zelfs meer aanvragen dan
waarvoor geld beschikbaar was. Hier-
door moesten Gedeputeerde Staten een 
afweging maken, op basis van rangschik-
kingscriteria. Hieronder vallen de bouw-
technische staat van het monument, de 
hoogte van de cofinanciering, herbe-
stemming, bevordering van de werkge-
legenheid en het creëren van leerling-
werkplaatsen. Nieuw dit jaar is de eis van 
minimaal 50% cofinanciering. Dit houdt in
dat minimaal de helft van de kosten voor 
restauratie op een andere manier be-
taald moet worden dan met geld uit de 
subsidie. Voor de restauraties waarvoor 
nu subsidie is verleend, ligt deze eigen 
bijdrage op gemiddeld 63%, ruim meer 
dus dan de eis van 50 procent. Het me-
rendeel van de aanvragen gaat over 
de restauratie van kerken en molens, zo-
als de Dorpskerk in Woubrugge, de kerk 
in Numansdorp, de Tiendwegmolen in 
Streefkerk en molen Drie Koornbloemen 
in Schiedam. Provincies zijn sinds vorig 
jaar verantwoordelijk voor de verdeling 
van het geld voor restauraties van mo-
numenten. Per jaar is voor Zuid-Holland 
EUR 3 miljoen euro beschikbaar. De pro-
vincie geeft in haar Beleidsvisie Cultureel 
Erfgoed 2013-2016 aan de helft hiervan 
te besteden aan de restauratie van rijks-
monumenten. De andere helft wordt 
besteed aan restauraties, die binnen de 
zogenoemde Erfgoedlijnen vallen. 
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De ingepakte Twiskemolen; geel-zwart.... 
(foto Van Meijel, 14 juli 2013). 
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Geen wonder dat een ingepakte molen allerlei speculaties oproept (foto Van Meijel, 14 juli 2013). 



Zestiende Rijnlandse Molendag 
op 27 oktober 2013
Voor de zestiende keer organiseren de
molenaars van de Rijnlandse Molenstich-
ting op zondag 27 oktober 2013 de 
Rijnlandse molendag. Het is de bedoeling
dat er op deze dag een groot aantal van
de 45 molens van de stichting bij vol-
doende wind zullen draaien en open-
gesteld zijn voor collega-molenaars van
10.00 uur tot 17.00 uur. Nieuw dit jaar is het

meedoen van de verplaatste Munnikken-
molen. Hij staat nu op zijn nieuwe locatie
aan de Does. De molen is 900 meter 
ver-plaatst en is te bereiken van af de 
Provincialenweg N446 bij het voorlichtings-
centrum HSL de polder in en de weg een 
paar honderd meter vervolgen. Een stuk-
je verderop aan het zelfde Doeswater is 
men bezig met de fundering en de wa-
terloop voor de Meerburgermolen. Dit is 
een extra draaidag, speciaal voor mo-
lenaars, want de molens draaien bij vol-
doende wind al iedere eerste zaterdag 
van de maand.

Souburgse molen wind- en 
waterdicht gemaakt

De molen in Polder Souburg in Alblasser-
dam is wind- en waterdicht gemaakt. Dit 
is gedaan om te voorkomen dat weer en 
wind vrij spel houden en de bouwkundige 
staat verder terugloopt. Tevens zijn hou-
ten palen, bouwvallige aanbouwen en 
puin rond de molen verwijderd. Na de zo-
mervakantie zullen nog werkzaamheden 
aan de kap plaatsvinden. De gemeente 
Alblasserdam heeft met de eigenaar van 
de Polder Souburg afspraken gemaakt 

- M O L E N S A C T U E E L -

De ingepakte molen vanuit de polder gezien; 
ook de waterlopen zijn volledig afgesloten. 
Bestand:(foto Van Meijel, 14 juli 2013)
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De Souburgse molen die voetje voor voetje uit zijn diepe dal omhoog klimt 
(foto gemeente Alblasserdam, 19 juli 2013).



over de restauratie van het rijksmonu-
ment de Souburgse Molen uit 1860. De 
daadwerkelijke restauratie is afhankelijk 
van de toekenning van subsidie, waar-
van de aanvraag op dit moment wordt 
voorbereid. Het is de bedoeling dat de 
molen in de toekomst weer in volle glorie 
zal draaien en dat zowel bewoners van 
Alblasserdam, waaronder het nabijgele-
gen De Waterhoven, als bezoekers van 
het buitengebied hiervan kunnen genie-
ten. Door de genomen maatregelen wil 
de gemeente de toekomstige restaura-
tiekosten beperken. 

Hertogweidemolentje bij De 
Jonge Sophia in Groot-Ammers

In het Streekcentrum Ooievaarsdorp Het 
Liesvelt te Groot-Ammers is naast de ko-
renmolen De Jonge Sophia een 'minipol-
der' gerealiseerd. Hier is te zien hoe de 
waterhuishouding in een polder is gere-
geld. Een Hertog weidemolentje voert het 
water van slootniveau een halve meter 
op naar een bassin vanwaar het naar de 
vogelplas wordt geleid die in tijden van 
weinig neerslag evenwel droog dreigt te 
vallen. Om dat te voorkomen moest men 
een elektrisch pomp inzetten. Op 13 april 
draaide de molen voor het eerst en snel 
stond het hoger liggende bassin vol wa-
ter. Ook de doorstroom naar de vogelplas 
liep voorspoedig. Het werk is geheel door 
vrijwilligers uitgevoerd, waarbij met name 
de rol van Aad Schouten moet worden 
genoemd. (Over Hertogmolentjes ge-
sproken: op 8 augustus 2013 overleed 
in Zevenhuizen op 93 jarige leeftijd Wim 
Hertog, de laatste van de broers Hertog. 
Wim was tientallen jaren machinist van 

de polder De Honderd Morgen of Wilde 
Veenen, een functie waarin hij zijn vader 
opvolgde die eerder molenaar op molen 
No. 6 was. De ijzeren molentjes waren een 
specialiteit van broer Bas.                       jsb

As voor de molen van De Regt in 
Nieuw-Lekkerland ligt klaar

De restauratie van de molen De Regt 
te Nieuw-Lekkerland, al bijna een halve 
eeuw een kale romp, vordert gestaag. 
Het is indrukwekkend om te zien hoeveel 
werk daar verzet is, en nog wordt verzet. 
In een loods bij de molen is men bezig 
met de bouw van de nieuwe kap. Men 
had de beschikking over de oude as van 
molen nr.2 van de Nederwaard en die 
was ook al op lengte gemaakt, maar 
omdat deze eigenlijk veel te zwaar was 
voor de molen heeft men besloten een 
nieuwe as te laten gieten. Deze as, ge-
maakt met het model van molenmaker 
Coppes en in 2013 gegoten bij Geraedts 
te Baarlo, ligt ondertussen al bij de molen.

       Erwin Esselink

Overdracht Kees Bakker bankje 
te Streefkerk 

De molenaars van de Simav hebben 
vorig najaar ter gelegenheid van het 
afscheid van erevoorzitter Kees Bakker, 
een zitbank aangeboden die geplaatst 
zou moeten worden bij de Streefkerkse 
molens. Bakker is 40 jaar bestuurder ge-
weest van de Simav. Die mijlpaal werd in 
september 2012 bij zijn afscheid gemar-
keerd met de benoeming tot erevoor-
zitter. De Kees Bakker Bank is geplaatst 
binnen Molencomplex Streefkerk bij de 
Achtkante Molen aan de Tiendweg. Op 7 
augustus is het bankje in beheer overge-
dragen aan de Simav.

- M O L E N S A C T U E E L -
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Het Hertogmolentje De Wilde Wind bij De Jonge Sophia in Groot-Ammers. Het onderscheid
met een dergelijk molentje van Bosman is snel gevonden: de Bosman-molentjes draaien 'ver-
keerd om', die van Hertog niet. Dat laatste is niet zo verwonderlijk want Bas Hertog en zijn 
broers staan in een reeks van vele generaties watermolenaar. (foto J.L.J. Tersteeg, 22 juni 2013).



Opening het Unicum Aagtekerke

Op zaterdag 8 juni werd onder toeziend 
oog van een klein gezelschap molen het 
Unicum geopend. Na een lange grondi-
ge restauratie was het dan eindelijk zover. 
Het was al snel een gezellig samenzijn bij de
molen van Aagtekerke, met een kopje 
koffie en een (Zeeuwse) bolus. Het waren
toch vooral Walcherse molenaars die 
van de partij waren. Hieronder ook Krijn 
Zandburg en Adrie Brasser welke het mo-
lentje nog kennen van de oorspronkelijke 
plek en ook Klaas de Troye nog gekend 
hebben.
Helaas kon de oud eigenaar niet aanwe-
zig zijn. Het welkomstwoord werd verricht 
door de vicevoorzitter van Vereniging de 
Zeeuwse molen, Gerard Ottevanger, die 
iedereen welkom heette, in het bijzonder
Piet Roelse en de overbuurman Jaap Melse.
Gerard memoreerde dat men net op tijd 
was voor deze molen. Zo was de molen 
nog niet in zwaar verval en het financiële
klimaat was nog goed toen de molen 
door de vereniging werd aangekocht. 
Verder was er een woord van dank. Met 
name voor Piet Roelse. Hij restaureerde 
de molen compleet, en deed dit geheel
vrijwillig en zonder enige vorm van vergoe-
ding. Ook de gemaakte kosten werden 
volledig door hem gesponsord! Hiernaast 
beschreef Piet ook al zijn werkzaamheden.
Ook een woord van dank voor de firma 

Verbij voor het sponsoren van (restanten)
hout, afkomstig van De Noorman in 
Westkapelle. De gemeente Veere werd 
bedankt voor de medewerking en de ver-
leende grond waar de molen nu op 
staat. Vervolgens was het woord aan 
wethouder Melse, die letterlijk tegenover 
de molen woont. Hij was zeer blij dat de 
gemeente er een molen bij krijgt zonder 
extra kosten! Verder onderstreepte hij het 
grote belang en inzet van de vrijwillige 

molenaars binnen de gemeente. Melse is 
dan ook zeer in zijn nopjes met de jonge
vrijwilligers die actief zijn en blijven pleiten 
voor 'hun' molen. Hierna volgde de officiële
 openingshandeling door de heren Melse 
en Roelse, door het lichten van de vang. 
Door de sterke wind kon er gelijk gemalen 
worden! De nieuwe generatie molenaars 
waren hier meteen voor te porren en het 
was dan ook al snel dringen rond en in de
molen. Vervolgens kreeg Piet namens de

De nieuwe kap voor de molen van De Regt
in aanbouw (foto Erwin Esselink, 6 juli 2013).

De nieuwe as voor de molen in Nieuw-
Lekkerland ligt ook al klaar (foto Erwin 
Esselink, 6 juli 2013). 

- M O L E N S A C T U E E L -

Wethouder Jaap Melse en molenaar/
restaurateur Piet Roelse(foto: M. Dellebeke, 
8 juni 2013). 

De gerestaureerde Unicum naast de molen in Aagtekerke (foto: D. Bommeljé, 1 juni 2013)
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vereniging een Zeeuwse geschenkmand,
een bos bloemen en een ingelijste foto van
de molen zodat hij deze thuis niet hoeft 
te missen. Ook voor Dennis Bommeljé, de 
molenaar van de molen van Aagtekerke 
en het Unicum was er een foto voor zijn 
inzet bij de restauratie. Hierbij gaf Piet aan 

dat zolang hij kan, hij de molen wil onder-
houden! Hiermee is de toekomst dus ook 
gewaarborgd. Al met al een gezellige 
ochtend. Een bezoek is de moeite meer 
dan waard! De Zeeuwse molen is trots 
dat het project geslaagd is. Allereerst om-
dat zo deze bijzondere molen behouden 
blijft, maar ook omdat eerdere pogingen 
strandden.                        Michel Dellebeke

Derde Altenase Molendag op 
5 oktober 2013

Op 5 oktober wordt voor de derde maal 
de Altenase molendag gehouden. Deze 
regionale molendag vindt eens in de 3 jaar 
plaats en is voor iedereen toegankelijk die 
de molens wil bezoeken. Alle molens zul-
len van 10 tot 17 uur te bezichtigen zijn en 
indien mogelijk draaien of malen. Zoals 
het er nu naar uit ziet zullen voor het eerst 
alle 11 molens in het gebied draaivaardig 
mee doen. Van de molens zijn er negen 
in het bezit van de Molenstichting Land 
van Heusden en Altena, een is eigendom 
van Stichting Molen Nooit Gedagt en 
een van de gemeente Aalburg. Op deze 
molendag zullen dus nu ook voor het 
eerst beide wipmolens van bij Uppel, te 
weten de Zandwijkse en Uitwijkse molens 
malen en natuurlijk te bezichtigen zijn. 
Voor een bezoek aan de Amerikaanse 

windmotor kunt u contact opnemen met 
Aart-Jos Hak : 06-12582345 of Jan van 
Gelder : 06- 53247691. Nieuw dit jaar is 
een tentoonstelling over de geschiede-
nis van de (verdwenen) molens van de 
Vierbansboezem bij Dussen en Almkerk 
waar nu alleen nog de Noordeveldse 
molen aan herinnert. Deze tentoonstel-
ling is van Jan van Mersbergen en zal ge-
houden worden in de gerestaureerde na-
oorlogse noodwoning bij de Witte Molen 
in Meeuwen. Ook deze noodwoning is 
een stukje historie op zich. Aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog waren dor-
pen als Meeuwen, Eethen, Genderen en 
Drongelen zwaar beschadigd als gevolg
van beschietingen en er was een gebrek 
aan woningen. Kleine prefab betonnen
woningen welke in een kort tijdsbestek
konden worden geplaatst boden uitkomst.
Door de jaren heen zijn veel van deze wo-
ningen verdwenen of verbouwd tot vee-
schuurtje in een weiland. De noodwoning 
welke nu bij de Witte Molen is geplaatst 
was nog de enige en meest originele wo-
ning welke in ons gebied zich bevond. 
Om deze woning te redden voor het na-
geslacht is er voor gekozen om deze te 
plaatsen nabij de molen welke begin dit 
jaar bij de molen is geplaatst en is afge-
lopen tijd volledig in oude stijl gerestau-
reerd. Nu vormt deze van de buitenkant 

De molen bij Ulesprong met zijn nieuwe 
rietdek (foto Popke Timmermans, 7 juli 2013). 

- M O L E N S A C T U E E L -
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ook witte woning een prachtig geheel 
met Witte Molen erbij. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met: Johan Straver 
tel 06-25318156 betreffende de molens 
Land van Heusden en Altena of Bart Mols 
tel 06-50283248 voor Korenmolen Nooit 
Gedagt te Woudrichem.

Subsidie in tweede aanleg ver-
strekt voor de Kilsdonkse Molen

De Stichting de Kilsdonkse Molen in 
Heeswijk-Dinther diende een bezwaar in 
omtrent een niet toegekende subsidie. De
stichting ziet haar bezwaar gehonoreerd 
en krijgt van de provincie alsnog bijna 
20.000 euro. Dat geld wordt verstrekt over 
een periode van vijf jaar en is bestemd 
voor onderhoud. De provincie had een 
eerder subsidieverzoek afgewezen, om-
dat het bestuur van de Kilsdonkse Molen 
te laat was met de aanvraag. De afwij-
zing zou het gevolg zijn van een vorm-
fout, nu de stichting heeft aangetoond 
de aanvraag wel degelijk op tijd te heb-
ben ingediend. In totaal krijgt de stichting 
18.800 euro voor de komende vijf jaar. 

Herstel standerdmolen Rosmalen 
afgerond

De standerdmolen aan de Molenstraat 
in Rosmalen heeft het afgelopen ander-
half jaar in fases een grote onderhouds-
beurt ondergaan. De eerste voorberei-
dingen voor de grote onderhoudsbeurt 
zijn begonnen in het voorjaar van 2012. 
Allereerst is men begonnen met het 
schoonmaken van de stenen onderkant. 
Oude verflagen weghalen, oud stucwerk 
verwijderen, en losse stenen weer vast 
zetten. Tijdens deze werkzaamheden 
bleken er nogal wat scheuren en openin-
gen in het metselwerk te zitten. Dit is al-
lemaal weer opnieuw gevoegd en waar 
nodig zijn extra reparaties uitgevoerd. 
Vervolgens kon het Rosmalense schilders-
bedrijf van Dijk aan de schilderklus be-
ginnen. Rotte houtstukken zijn voor zover 
mogelijk vernieuwd of gerepareerd of 
geprepareerd. 

Restauratie Venbergse watermo-
len te Valkenswaard afgerond
Met de vervanging van de koning in de 
Venbergse Watermolen is de restauratie 
zo goed als afgerond en de molen weer 
draai- en maalvaardig. De oude spil was 
aangevreten door de bonte knaagke-
ver en houtworm. De werkzaamheden 
werden uitgevoerd door Molenbouw 
De Jongh BV. De molen die vanaf 1996 
niet meer heeft gedraaid, heeft in au-
gustus weer zijn eerste omwentelingen 
gemaakt. De restauratie van de molen 
– inclusief het afstellen van de tandwie-
len, het plaatsen van nieuwe balken op 
het achterdek en het inspuiten van de 
houten delen met insectenverdelger, 
kost zo'n 120.000 euro. Dat wordt betaald 

door rijk, provincie en eigenaar Rietra. 

Jacobus te Vessem naar stichting
Molen Jacobus te Vessem gaat moge-
lijk gepacht worden door de Stichting De 
Vessemse Molen. De gemeente Eersel blijft
eigenaar. Het college en de gemeente-
raad moeten zich nog uitspreken over het
voorstel. De molen moet voor een flink be-
drag worden gerestaureerd, hetgeen de
gemeente eerder niet tot haar taken vond
behoren. Daarom wilde de gemeente de
molen verkopen. Uit een rapport uit 2011
bleek dat een volledige restauratie 
320.000 euro zou gaan kosten. Op korte 
termijn is in ieder geval 150.000 euro nodig,
zegt de voorzitter van de Stichting De 
Vessemse Molen. Ongeveer zeventig pro-
cent daarvan moet binnen te halen zijn als 
subsidie, grotendeels van Molenstichting
Noord-Brabant. De gemeente Eersel gaat
waarschijnlijk wel een financiële bijdrage 
leveren om de stichting op gang te helpen
de molen te behouden. 

In 't kort

- Er komt geen herbouw van de water-
molen Aa die ooit bij het klooster in Ter 
Apel stond nabij het riviertje de Ruiten. 
Staatsbosbeheer stelt dat die locatie in de 
beschermde Ecologische Hoofdstructuur 

ligt en vindt daarom de herbouw op die 
plek ongewenst.
- Op het terrein van Openluchtmuseum 
Het Hoogeland in Warffum is 16 juli beton 
gestort voor het fundament van molen 
De David.
- De romp van de molen bij Ulesprong is 
opnieuw met riet gedekt (zie Molenwereld 
2013-1-16 t/m 19). De gemeente bereidt 
een nieuw bestemmingsplan voor dat de 
weg vrij moet maken voor het complete-
ren van de molen.
- Volgend op herstelwerk hebben vrijwil-
ligers in juli De Hoop te Sleen geschilderd. 
Tijdens die werkzaamheden rukte de 
brandweer op 26 juli (gelukkig) voor niets 
uit vanwege rookontwikkeling na laswerk-
zaamheden.
- De gemeente Epe is van plan de mole-
naarswoning naast Daams' Molen te 
Vaassen een monumentenstatus te ge-
ven. De woning en de schuur zijn volgens 
de gemeente van algemeen belang voor
de gemeente Epe en Vaassen in het bij-
zonder, 'vanwege hun architectuurhistori-
sche, stedenbouwkundige en cultuurhis-
torische waarden'.
- Op 3 juli is door Stichting De Molen 
Draait Door en de gemeente Woerden 
het huurcontract voor de Woerdense ko-
renmolen De Windhond ondertekend.
- Op 22 juni werd het 150-jarig bestaan 

Huub Stapel voor De Nachtegaal in 
Beemster (foto: 24 juni 2013).
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- A D V E R T E N T I E S -

van korenmolen De Leeuw te Aalsmeer 
afgesloten met diverse activiteiten.
- Op 4 oktober wordt De Nachtegaal in 
Beemster heropend. Beelden van de res-
tauratie zullen te zien zijn in een uitzending
genaamd Max Monumentaal op 8 okto-
ber 2013 op Nederland 2 om 20.25 uur. 
Het programma wordt gepresenteerd door
Huub Stapel.
- Op 29 en 30 juni is na 15 jaar stilstand 
het oude stoomgemaal De Vier Noorder 
Koggen (1869) in Medemblik weer in ge-
bruik genomen.
- De Hemmes Groep zoekt investeerders 
om de bouw van zes 'historische' molens 
net een windturbine in de kap -realiseren
op het schiereiland de Hemmes in 
Zaandam. Tekeningen van de eerste mo-
lens, De Koopman en De Roggebloem, 
zijn inmiddels gereed.
- Mogelijk moet de Vereniging De 

Zaansche Molen het vanaf 2015, ten ge-
volge van gemeentelijke bezuinigings-
plannen, zonder de jaarlijkse subsidie 
van 145.000 euro stellen. en dat terwijl de 
Zaanse molen toch een icoon voor ge-
meente Zaanstad is.
- Molen van afd. F van de Zijpe- en 
Hazepolder bij Burgerbrug (molenaar 
Klaas Zaal Sr), heeft een paar nieuwe 
(deelbare) Vaagsroeden gekregen heeft, 
om precies te zijn no. 291 en 292.
- De molenaar van de Oranjemolen te 
Vlissingen heeft bezwaar aangetekend 
over het plan van een herdenkingspark 
nabij de molen.
- Half augustus is een start gemaakt 
met de sloopwerkzaamheden van de 
romp van De Negen Gebroeders te 
Prinsenbeek. 
- Op 23 juni werd de afronding van de 
renovatie van de molenromp van De 

Hoop te Waspik gevierd, alsook de trans-
formatie van de molenaarswoning en het 
pakhuis tot een moderne woning.
- Op 14 augustus zijn de roeden uit de 
Sint Antonius te Laar gehaald.

Molenkalender 2013

  7 september 2013 Molendag Noord- en
     Zuid-Beveland
14 september 2013 Friese Molendag
14 september 2013 Overijsselse Molendag
22 september 2013 Leidse Molendag
28 september 2013 Zaanse Molendag
  5 oktober 2013 Altenase Molendag
  6 oktober 2013 Limburgse Molendag
12 en 13 oktober 2013 Molenweekend
     Noord-Holland Zuid
26 oktober 2013 Molenruilbeurs Molen 
     De Vriendschap Veenendaal
27 oktober 2013  Rijnlandse Molendag

De molen bij Burgerbrug met zijn nieuwe roeden (foto Gerard Barendse, 30 juli 2013). 
de sloop van demolen van Prinsenbeek 
in volle gang (foto H. van steenbergen, 19 
augustus 2013).

- M O L E N S A C T U E E L -
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De 'Zoeker' uit het julinummer is te-
recht. De heer Rob Simons deelde 
mee, dat volgens molenaar Edie 

Kees uit Budel het de molen Adhemasi in 
Loosbroek is; nr. 2253 in de database van 
verdwenen molens. In het boekje Molens 
in Noord-Brabant in oude ansichten staat 
hij ook, nr. 35.
Ook de heer Van der Drift uit Den Haag 
heeft de molen als zodanig herkend en 
wel aan de verdekkering in combinatie 
met zelfzwichting op één van de roeden, 
en dat op een Brabants achtkant. Dit 
moet wel gaan om de in 1894 opgerichte 
grondzeiler-korenmolen van Loosbroek, 
gem. Bernheze. Het was de eerste op 
deze plaats en zou ook de laatste zijn. De 
molen was van elders afkomstig, maar van 
waar precies is (nog) onbekend. Als eige-
naar wordt door Ten Bruggencate ene 
Gooijaarts vermeld. De molen droeg de 
op het eerste gezicht wat eigenaardige 
naam Adhemasi, die afgeleid was van de 
voornamen van de vier kinderen Adrianus, 
Helena, Marius en Siska. In de nacht van 
4 op 5 december 1954 is de molen door 
storm zwaar beschadigd. Het restant is in 
1969 gesloopt.
Ook de heer Esselink brengt de molen thuis 
als de molen van Loosbroek en schrijft: 'De 
Zoeker uit het juli/augustusnummer is de 
korenmolen van Loosbroek, vroeger ge-
meente Dinther, tegenwoordig Bernheze. 
De molen werd gebouwd in opdracht van 
molenaar Coppens met een van elders 
afkomstig achtkant en werd in 1898 in ge-
bruik genomen. Na verschillende eigena-
ren werd de molen in 1924 gekocht door 
Adrianus Goyaerts. Hij gaf de molen de 
naam Adhemasi, afgeleid van de voor-

namen van hem (Adrianus), zijn vrouw 
(Helena) en zijn kinderen Marinus en Sisca. 
In die tijd kreeg de molen ook zelfzwichting 
op de binnenroede, zoals op de zoeker te 
zien is. In 1946 werd Theodorus van de Wiel 
eigenaar van de molen. In de nacht van 4 
op 5 december 1954 verongelukte de mo-
len in een zware storm, waarna onttake-
ling volgde. De overgebleven romp werd 
in 1969 afgebroken. (Met dank aan Kees 
van de Wiel, zoon van de laatste mole-
naar , voor de verstrekte informatie).'
Ook de heren Barendse uit Poeldijk en 
Meesters uit Breda brengen de 'Zoeker' 
thuis als de molen van Loosbroek.
De heer Timmermans uit Heerenveen 
komt nog terug op de 'Zoeker' bij Sneek in 
het juninummer. Hij deelt mee dat de foto 
van deze molen in het julinummer ook is 
opgenomen in het ansichtkaartenboekje 
Molens in Friesland in oude ansichten, dl.1 
(Zaltbommel 1981). Daar staat o.a. ver-
meld dat de bewuste foto is gemaakt door 
de heer G. v.d. Pijpekamp, wiens vrouw en 
zijn kinderen Bert en Wiesje zijn afgebeeld. 
Deze opname is van ongeveer 1920. 
Verder brengt de heer Van der Drift nog 
een onopgeloste 'Zoeker' thuis. Hij schrijft: 
De 'Zoeker' die heeft gestaan op pagina 
143 in Molenwereld nr. 4 van 2008 is vol-
gens mij nog niet thuisgebracht, dus de 
hoogste tijd om met een oplossing te ko-
men. Het feit dat een oplossing zo lang is 
uitgebleven wijst er vaak op dat de molen 
buiten onze landsgrenzen gezocht moet 
worden, en dat blijkt ook in dit geval te 
kloppen. Het gaat hier om de nog be-
staande Mühle Kerssenboom in het Duitse 
Winnekendonk, gemeente Kevelaer, Kreis 
Kleve, deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Deze molen aan de Sonsbecker Strasse 
werd gebouwd in 1848 en was tot 1949, 
dus precies een eeuw, (mede) op wind-
kracht in bedrijf. Opdracht tot de bouw 
werd destijds gegeven door een groep 
boeren die zich in een soort coöperatie 
hadden verenigd om de bouw te kunnen 
financieren. De eerste pachter hield het 
slechts 10 jaar uit, en werd in 1858 opge-
volgd door molenaar Kerssenboom die 
vanaf dat jaar de molen met woonhuis en 

tuin pachtte. In 1860 verwierf hij het eigen-
dom van de molen. Zakelijk gezien ging 
het molenaar Kerssenboom en zijn zoon 
Theodor voor de wind. Door de aankoop 
van omliggende gronden wisten zij een 
bloeiend molenaars- en landbouwbe-
drijf op te bouwen. Gaandeweg won de 
landbouwtak aan belang en werd voor 
de molen, die eerst met een hulpstoom-
machine en in 1913 met een electrische 
hulpmotor werd uitgerust, een molenaar 
uit Nederland aangesteld. Nadat de mo-
len zoals gezegd in 1949 stil kwam te staan 
werd hij niet meer onderhouden. De ka-
rakteristieke witte raamomlijstingen zijn 
dan ook geheel verdwenen. Toch laat de 
huidige situatie zich nog goed vergelijken 
met de tijd waarin de zoekfoto tot stand 
kwam. Op bijgaande recente foto, die 
vanaf ongeveer hetzelfde standpunt ge-
nomen is, herkennen we direct de hoge 
kap, dezelfde vorm van de romp en de 
lange lage bakstenen schuur met les-
senaarsdak links van de molen. De loods 
erachter is van later datum. (Bron: Hans 
Vogt, Die Rheinische Windmühlen, Krefeld, 
2005).'
We danken de inzenders hartelijk voor de 
informatie.

De nieuwe 'Zoeker': een oorlogsslachtof-
fer, vermoedelijk in Limburg, maar welke 
molen is het?

Wie helpt? 
Reacties a.u.b. te richten aan de redactie 
van de Molenwereld, Moerdijkstraat 39,
2751 BE  Moerkapelle, fax 079-5931303, 
e-mail: redactie@molenwereld.nl.

De Mühle Kerssenboom in Winnekendonk 
nu (foto Leo van der Drift, 4 mei 2013). 

De 'Zoeker' in Molenwereld nr. 4 van 2008.
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*Gecertificeerde Molenmakersbedrijven

Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

*Doornbosch B.V. 
Adorp 050-3061724

Agricola-Bouw '75 
Warns 0514-681413

Coppes 
Bergharen 0487-531239

*Dunning Molenbouw
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

*De Gelder
Sliedrecht 

0184-425040

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

*Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

*Molenmakerij 
Herrewijnen B.V.

Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV 
Birdaard 0519-332357

Hiemstra Bouw en 
Molenbouw 

Tzummarum 0518-481578

*Molenmakersbedrijf Kistemaker Edam
Edam 0299-683743

J.K. Poland B.V. 
Broek op Langedijk 0226-333440

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

J.T.H. Poland en Zonen 
Oterleek 072-5717632

Bertus Dijkstra 
Sloten 0514-531230

Windmolenmakerij 
Saendijck B.V.

Zaandijk 06-20295580

Gebr. Straver v/h M. Straver 
Almkerk 0183-401415

*Vaags
Aalten 0543-473359

*Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers



N V V M - m o l e n m a k e r s 

A C T I E F

We zijn volop bezig met de molen 
de Gooyer te Amsterdam. We 
hebben inmiddels de mo-

len geschilderd. Het stellingdek 
met de liggers en het stelling-
hek zijn vernieuwd.

Hoog boven de Zeeburgerstraat zijn 
de molenmakers Poland aan het werk. 
Met veiligheid wordt niet gesjoemeld: 
valbeveiliging voor de molenmaker, een 
ladder vervangt tijdelijk het baliehek en 
een vangnet onder de balieschoren (foto 
Poland, 28 juni 2013). 

De Gooyer is een indrukwekkend hoge 
stadskorenmolen in de binnenstad van 
Amsterdam. De baliehoogte is 17,80 m 
en daarmee behoort hijtot de hoogste 
molens van Nederland. Het vernieuwen
van de balie is dus zeker werk op niveau
(foto Poland, 28 juni 2013). 
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Blikseminslag in molen 
Großoldendorf

Op 20 juni jl. sloeg de bliksem in het riet-
dek van de in 1887 gebouwde molen 
van Großoldendorf. Omwonenden waar-
schuwden de brandweer nadat zij ge-
zien hadden dat er brand ontstond. De 
brandweer van Groß- und Kleinoldendorf 
en omliggende plaatsen rukte uit en 
bestreed het vuur van buitenaf en van 
binnenuit. Na een goed half uur kon het 
sein 'brand meester' gegeven worden. 
Dankzij de attente omwonenden en het 
snelle, daadkrachtige optreden van de 
brandweer bleef de schade beperkt tot 
een klein deel van het rietdek.

De molen van Neermoor heeft 
zijn kap weer!

In 1884 werd in Neermoor, een dorp in de
buurt van Leer, aan de Kirchstraße bij het
station een nieuwe molen gebouwd door
F.J. Löning. Zijn kleinzoon werd geen mo-
lenaar. Daarom werd de molen in 1932 
verpacht aan Heinrich Sterrenberg. Die 
kreeg het een paar jaar later aan de 
stok met de 'Ortsbauernführer' omdat hij 
weigerde op Hitlers verjaardag (20 april) 
de hakenkruisvlag op de molen te zet-
ten. Daarom werd hem de pacht opge-
zegd. De molen werd daarna in 1937 ver-
pacht aan de gebr. Janssen, vanaf 1958 
eigenaar. In 1964 werd de molen ontta-
keld tot een kale romp. Nadat in 1989 het
molenaarsbedrijf was stilgelegd open-
den zich andere perspectieven. In het 

De molen van Großoldendorf met het 
beschadigde rietdek na de blikseminslag, 
foto 11 augustus 2013. 

De nieuwe molenkap in aanbouw in de 
werkplaats van Molema in Heiligerlee, 
6 juni 2013.

kleine dorp werd een molenvereniging 
opgericht die er in slaagde de molen in
2000 te verwerven. Daarna ging men 
energiek aan de slag: 'Die Mühle - ein 
Wahrzeichen Neermoors - soll wieder 
entstehen. Hilf mit!', zo stond er op een 
bord. Op 11 augustus werd een hoogte-
punt bereikt met het plaatsen van een 
nieuwe molenkap als opvolger van de 
in 1964 gesloopte voorganger. Als alles 
volgens plan verloopt dan worden in ok-
tober de roeden gestoken.

Alle foto's: Carsten Lucht
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Het doel bereikt.

Voordat de kap omhoog ging werd de
lange spruit gestoken. De molen van 
Neermoor heeft nooit een windroos gehad;
in Ostfriesland is dat eerder een uitzondering
dan regel.

Na het steken van de spruit gaat de kap 
op weg naar zijn definitieve plaats. 

Op een dieplader werd de complete kap 
van Heiligerlee naar Neermoor vervoerd. 
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- M O L E N S A C T U E E L -

Van de zomer zat ik op een schitterende 
avond heerlijk ontspannen in de tuin. Ik 
zat voluit te genieten. De tuin, het het 
huis, de molen; het zag ag er allemaal uit 
om door een ringetje te halen. De bloe-
men bloeiden, de fruitbomen beloof-
den een rijke oogst. Dat is pas vakantie: 
"Nergens is de koffie zo lekker en slaapt 
je bed zo goed als thuis", placht opa te 
zeggen. De molen draaide nog. Zoals 
zo vaak op een mooie zomeravond was 
de wind al bezig met naar bed te gaan. 
Daarom was de gang er eigenlijk uit. 
Maar: vader zou zeggen: "Hij liep als een 
reiger zo statig" en dat in het milde zo-
meravondlicht. Ik voelde me de koning 
te rijk. Nee, je hoeft geen landman te zijn 
'om je zalig lot hoe kleen voor geen ko-
ningskroon te willen geven', om het met 
Hubert Poot te zeggen. Zelfs als hobby-
molenaar denk ik er niet anders over.
"Ha, die meelmuis", werd ik opgeschrikt 
uit mijn rust en overpeinzingen. Het was 

de buurman die een praatje kwam ma-
ken. Hij was ook onder de bekoring ge-
komen van de draaiende molen en ge-
noot niet minder dan ik. 
Hij vertelde dat hij zich wel eens afvroeg 
waarom de molen hem zoveel deed. 
Aan grote verhalen had hij lak. Niet dat 
die grote verhalen nu per se onjuist wa-
ren, maar hij kon er maar weinig mee. 
De molen die de glorie van de Gouden 
Eeuw weerspiegelt? Dat was voor een 
dorpskorenmolen haast lachwekkend. 
Zo ongeveer de helft van de Neder-
landse molens zijn dorpskorenmolens 
die niets maar dan ook niets met de 
Gouden Eeuw te maken hebben, zo gaf 
ik toe. Hij vroeg mij hoe het nu precies zat 
met de cultuurhistorische waarde van 
de molen. Ik haalde mijn schouders op 
en zei dat ik ook daar maar weinig mee 
kon en dat ik nog maar heel weinig men-
sen had ontmoet die mij precies die cul-
tuurhistorische waarde van mijn molen 

konden uitleggen. Al die grote verhalen 
blijven vaak steken in (loze?) kreten of al-
gemene vaagheden. 
Toen vroeg ik hem wat hij zelf van het 
belang van de molen dacht. Hij zweeg 
even en zei toen: "Ik ben net zo als jij hier 
geboren en getogen. Toen ik een kleuter 
was vroegen ze eens aan mij: Hoe heet 
die molen bij jullie? Nou 'ónze molen' 
natuurlijk zei ik parmantig waarop ieder-
een in de lach schoot. Hoe klein ik was, 
dat antwoord was zo gek nog niet. Wees 
maar eerlijk, iedereen in het dorp heeft 
het ook toch over onze molen, als ware 
het een collectief bezit. Dat is natuurlijk 
niet zo, maar daarmee geeft men wel 
aan dat hij deel uitmaakt van de iden-
titeit van onze dorpsgemeenschap; er 
een soort icoon van is, waarbij zijn af-
wijkende, zeg maar unieke karakter, in 
het dorpsbeeld dat onderstreept. Loop 
maar eens door de nieuwbouw en zoek 
maar eens een pand dat doorzijn eigen-
heid positief bepalend is voor de iden-
titeit van de buurt en zo'n grote uitstra-
ling heeft. Wij zijn vanavond echt niet de 
enige genieters van jouw molen, wees 
daarvan maar overtuigd. Laat die grote 
verhalen er maar voor de gelovigen zijn. 
De molen maakt van dit dorp ons dorp, 
als van een huis ons thuis."
Ik had er weinig aan toe te voegen.

                                      Bal ie Klu iver

Zomeravond

Auteursnaam

Abusievelijk is in in de kop van het artikel 
'De Vier Winden te Putten op de keper 
bekeken' de auteursnaam weggevallen:
Erwin Esselink; waarvoor onze excuses. 

                             jsb.

- P A P I E R M O L E N - - P O R T R E T

Vrijwillig molenaar Hans 
de Kroon van De Nieuwe 
Molen in Veenendaal deelt 
mee dat BDU-boeken in 
Barneveld heeft besloten 
tot een opruimactie, waar-
bij onder andere het twee 
jaar geleden verschenen 
boek 'Zo gaat De Nieuwe 
Molen' opruimt.
 
Hij heeft voordelig een 
partij in kunnen kopen, 
waardoor hij het boek in 
plaats van voor € 19,95 nu 
voor € 9,95 (excl. verzend-
kosten) kan aanbieden.
Een exemplaar kan be-
steld worden via het con-
tactformulier op de web-
site www.denieuwemolen.
nl. Ook is het boek te koop 
op de Molenruilbeurs op 
26 oktober aanstaande in 
molen De Vriendschap in 
Veenendaal.

De Nieuwe Molen in 
Veenendaal



- M O L E N S A C T U E E L -
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C O L O F O N
R i j n l a n d s e 
M o l e n s t i c h t i n g

Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Tel. 071-5164840
Fax 071-5164849
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

Wij herstellen en onderhouden molens in 
Rijnland. Al onze molens worden door 
vrijwillige molenaars bemalen, waarbij wij 
ernaar streven om deze molens zo mogelijk 
en zo nodig in te kunnen zetten voor de be-
maling. 

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke Hollandse 
landschap voor nu en later. Bij dat landschap 
horen de molen en hun omgeving.

"Molens Rijnland" is een uitgave van de 
Rijnlandse Molenstichting en verschijnt 
eens per kwartaal in het maandblad 
"Molenwereld". 

Hans Lippens 
   en de 
Vrouw Vennemolen

Bij het krooshek (foto Andries Veloo, 
9 april 2013).

Het voorleggen van een zeil (foto Andries 
Veloo, 9 april 2013).



Dit keer kostte het me moeite 
om op tijd een verhaaltje voor 
de Rijnlandse Molenstichting in 

Molenwereld te schrijven. De verhuizing
van de Lagenwaardse molen (zie Molen-
wereld 2013-6) naar ons nieuwe huis in 
Hoogmade nam wat meer tijd in beslag 
dan ik dacht. We hebben het hier erg 
naar onze zin en het even geen molen 
hebben is wel even relaxed. Het uitzicht 
van ons nieuwe huis is geweldig, we kijken 
uit aan de voorkant naar de Piestpolder, 
daarachter de Doeswetering, dan de 
Does- en de Voorofsche polder, daar 
achter de Kooipolder en de Ruige kade
en dan de Lagenwaardse en de Honds-
dijkse polder. Achter ons huis, de Hoog-
madese, de Blauwe en de Roode pol-
der. We zien van hieruit 5 molens. 
In maart ben ik al bij Hans Lippens op de 
Vrouw Vennemolen langs gefietst . In de 
knusse molenaarswoning vertelde Hans 
mij het een en ander over zijn mole-
naarsbestaan en de tijden ervoor. Hans 
is in Voorschoten geboren op 14 decem-
ber 1962. Na de HAVO deed Hans de in-
service opleiding bij het voormalige Sint 
Elizabeth Ziekenhuis te Leiderdorp. Bij de 
hartbewaking kwam Hans als zieken-
broeder op de ambulance terecht. Via 
het geven van reanimatie cursussen bij 

de brandweer kwam Hans bij de vrijwil-
lige brandweer terecht. Na het volgen 
van diverse brandweeropleidingen, 
klom Hans op tot commandant van de 
brandweer van de gemeenten Jacobs-
woude en Alkemade, later gemeente 
Kaag en Braassem. Nu is Hans plaatsver-
vangend directeur bij Brandweer Hollands
Midden en hoofdofficier van dienst inci-
dentenbestrijding bij calamiteiten.

Molens

Hans is enthousiast geworden voor mo-
lens, dankzij zijn oudste zoon Evert. Deze 
maalt nu niet meer om molens, laat 
staan met molens. Ik kan me nog een 
paar bezoekjes herinneren van Hans 
met een klein jochie, toen ik nog op de 
Achthovense molen zat.
De molenaarsopleiding werd gevolgd 
op de Nieuw-Groenendijkse molen te 
Hazerswoude, toen bij Justin Siebert 
in 1993. Examen gedaan in 1995. Hans 
heeft op verschillende molens gedraaid 
o.a.: 
- van 1993 tot 1996 op de Vetpot (de 

Stevenshofjesmolen) bij Arie van der 
Ham;

- van 1996 tot 1999 op de Rooie Wip te 
Hazerswoude;

- van 1999 tot 2005 op de Kalkmolen te 
Leiderdorp, die nu deel uitmaakt van 
de tweegang in de Doespolder bij 
Hoogmade;

- van 2005 tot 2009 op de Roode molen 
te Oud Ade en tot slot:

- van 2009 tot nu op de Vrouw 
Vennemolen bij Oud Ade.

Gezin

Hans is getrouwd met Gemma 
Hogenboom en ze hebben 3 zoons:
- Evert, 24, vertaler Duits;
- Joris, 22, student technische natuur-

kunde te Delft;
- Barend, 19, muzikant en student aan 

de popacademie te Rotterdam.
Hans heeft in zijn vrije tijd ook nog gele-
genheid voor andere hobby's als zang, 
klassiek, piano en orgel, waarbij Hans 
in diverse kerken in de omgeving orgel 

speelt. Hij speelt uit de losse pols ook wat 
accordeon, maar bakt daar niet veel van, 
zijn vrouw echter bakt daar wel wat van 
en aangezien ik daar ook wat van bak, 
hebben zijn vrouw en ik samen nog wat 
accordeon gespeeld, erg leuk was dat.
Hij is af en toe ook sportief bezig door 
hard te lopen en rijden op zijn klassieke 
B.M.W. motorfiets en verder gaat zijn be-
langstelling uit naar klassieke Volvo's en
Saabs. Verder is hij nog actief als lector in 
de Rooms Katholieke kerk. Ook is hij voor-
ganger bij avondwakes in Oud Ade en
Rijpwetering. Hij deed ook de avondwake
van Cok Witteman van de Waterloos-
molen te Rijpwetering, dat was best bijzon-
der. De andere bewoners van de Vrouw 
Vennemolen zijn 5 kippen en 2 katten.

De Vrouw Vennepolder

De naam Vrouwe Ven van dit gebieds-
deel is veel ouder dan de polder zelf. De 
gronden behoorden vanouds aan de 
vrouwenabdij van Rijnsburg, vandaar de
naam Vrouw. Ven is waarschijnlijk de be-
naming van een stuk weiland. De polder 
is gesticht in 1570, hersticht in 1626 en uit-
gebreid in 1632.
Voor 1632 stond een Vennemolen op een
andere plaats en wel aan de Boek-
horstervaart, die loopt van het Venne-

De Vrouw Vennepolder met de omliggende
polders; fragment van de kaart van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland van Iohannes
Douw en Steven van Broeckhuysen uit 1647.
(kaart coll. hoogheemraadschap van Rijnland).

Bram van Seggelen in het kruirad van de 
Vrouw Venner, rechts van hem collega Arie 
van den Bosch van de Googermolen (foto 
Dick Kenbeek). 

Andries Veloo
Hans Lippens met Gemma voor de molen (foto Andries Veloo, 9 april 2013). 

De Vrouw Vennemolen omstreeks 1900.

Molenwereld 312|16e jaargang 2013 nr. 9



meer naar de Zevenhuizen.
De Vrouw Vennepolder is deels gelegen
in Oud Ade, 164,7 ha. en voor een klein 
deel in Warmond; 6,3 ha. Hij grenst aan 
de Zweilanderpolder, gescheiden door 
de Boekhorstvaart en grenst aan de 
westzijde over korte afstand aan de 
Pieter Mauritsvaart. Verder wordt de polder
ingesloten door het Vennemeer en ten 
zuiden door de Vaarsloot, wat ook de 
scheiding is van de Roode polder,  daarna
de Stincksloot, wat ook de scheiding is van
de Blauwe polder. Ten oosten stroomt de 
Oude Ade, dat de scheiding is van de 
Drooggemaakte Akkersloot Hertogs en 
Blijverspolder. Al deze genoemde polders
hebben nog hun molen, allemaal maal-
vaardig, helaas heeft de Blauwe molen
een afgedamde boezem. De Achter-
wetering loopt dood, er staat geen ge-
maal aan, dus de bedijking wordt niet 
aangepast, het boezempeil is daardoor 
25 cm. lager gehouden, hopelijk past 
het Hoogheemraadschap de dijkhoog-
tes nog eens aan, want de Blauwe mo-
len is vanouds een beste waterverzetter.
Enkele percelen van de Vrouw Venne-
polder liggen buiten de waterkering en 
betaalden als boezemland geen pol-
derlasten. De polder wordt doorsneden 
door een in 1868 aangelegde grindweg, 
nu Leidseweg. Het dorp Oud Ade is

het jongste dorp van de gemeente, in 
1731 stonden er slechts 3 boerderijen.

De molen

In 1632 is de molen met vaste bewoning 
op de huidige plaats gebouwd, samen 
met een verlaat, een houten schutsluis. 
In 1835 werd de molen grotendeels ver-
nieuwd door de molenmakers Gerrit van 
Heeteren uit Hoogmade en Gerrit de 
Geer uit Woubrugge.
In 1920 werd het scheprad verdiept en de
schoepen verlengd; de waterloop en 
de wielbak verdiept en tegelijkertijd 
werd er een kelder aangebracht. Het on-
derwiel werd vergroot en het onderschijf 
moest wat omhoog, daarvoor moesten 
de kokerbalken ingekeept worden. De 
molen liep door deze aanpassingen niet 
lekkerder. In 1954 brak op onverklaarbare 
wijze de spil en er werd een noodgemaal 
geplaatst. Tijdens het vervangen van de 
spil werden er nog meer reparaties ver-
richt en wat verbeteringen aangebracht. 
Er werd een Fauëlsysteem aangebracht, 
echter in een iets andere vorm. De oc-
trooirechten voor het Fauëlsysteem waren
erg hoog en samen met A.J Dekker, de 
molenmakers Vrijburg en Verbij werd er 
een soort van fokwiek gemaakt. Hierdoor 
ontstond er grote heibel met ir. Fauël. 

Molenaar Bram van Seggelen ging op zijn
eigen manier tekeer tegen ir. Fauël en uit-
eindelijk is dat systeem toch aangebracht.
In 1961 ging de Vrouw Vennemolen over 
naar de Rijnlandse Molen Stichting, voor 
het symbolische bedrag van 1 gulden. 
De molen stond er belabberd bij en 
werd vervolgens in 1963 gerestaureerd. 
De metalen dakbedekking werd vervan-
gen, ook de trap en de schoren. De roe-
den werden gerepareerd door smederij 
Straathof uit Rijpwetering, het rietdek 
werd door de firma Opdam uit Oud Ade 
vernieuwd. Het bovenhuis werd opge-
vijzeld door de fa. Vrijburg, ook uit Oud 
Ade. Er werden nu ook echte fokken 
aangebracht, de octrooirechten waren 
er kennelijk niet meer. De herstelwerk-
zaamheden waren bijna klaar toen het 
noodgemaal kapot ging. Het polderbe-
stuur deed een beroep op de Rijnlandse 
Molenstichting om de molen in te zetten. 
Bram van Seggelen, de molenaar vond 
het prima. De schepradkast moest nog 
gemaakt worden en dat gaf natuurlijk 
een waterballet van jewelste.
Na een middag en een nacht malen 
ging Bram thuis eten en toen hij terug 
fietste naar de molen, kwam er rook uit 
het bovenhuis, een vangstuk was kennelijk
nog niet goed afgesteld en sleepte aan.
Samen met de molenmaker was de brand
gelukkig snel geblust; dat liep goed 
af!Tot het voorjaar 1964 moest de mo-
len het kapotte noodgemaal vervangen.
In 1983 brak weer de spil weer, door het 
vastlopen van het scheprad. In 1984 werd
een nieuwe spil gestoken, maar doordat 
het scheprad vast bleef zitten, werd al-
leen voor de prins gemalen. Het oude zo-
merhuisje werd afgebroken en een nieuw
huisje werd in 1987 betrokken. In 1993 stond
de molen er weer slecht bij , bij harde wind 
in 1993 waaiden hek en zoomlatten op de 
weg en daarom werden de roeden kaal 
gezet. In 1994 vonden een aantal mensen 
uit Oud Ade het te gek worden en staken 
de koppen bij elkaar. Uiteindelijk werd op 
23 september 1994 stichting Vrienden van 
de Vrouw Vennemolen opgericht. Er werd 
een geldthermometer op het molenerf 
geplaatst en door velerlei activiteiten is 
er in een paar jaar tijd enorm veel geld 
opgehaald. Onze Stichtingsvoorzitter vond,

Restauratie in uitvoering (foto L. Vellekoop, juli 1996). 
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Het lichten van de vang door gedeputeerde Van der Goot (l) en Hans van der Pouw Kraan; 
op de achtergrond, midden: Frans Verra. 

De molen bij de officiële ingebruikstelling 
op 16 mei 1998 (foto jsb).
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BON
Help ons de molen en daarmee ons landschap te bewaren. Wij hebben uw hulp hard 
nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook om uw steun als sympathisant. 
Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitsluitend aan de molens besteed, 
onze stichting werkt geheel pro deo.

❏ Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. 
 Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: 
 ❏  e 20,- (minimum bijdrage)
 
 ❏  e ............ (door uzelf vast te stellen)

p.s. giften en donaties aan de Rijnlandse Molenstichting zijn aftrekbaar van 
uw inkomstenbelasting.

Naam: .........................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................

Postcode: ..................................     Woonplaats: ....................................................................................

Datum: .....................................     Handtekening: 

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E 
M O L E N S T I C H T I N G
Hooglandsekerkgracht 17e
2312 HS Leiden

Laat de
 

molens 

draaien

✂

 dat een afgelegen molen eerder aan 
de beurt is voor restauratie dan een in 
het oog springend exemplaar. Voor een 
afgelegen molen onderneemt niemand 
actie en hij had het bij het juiste eind, 
voor een in het oog springende molen 
werd men erg enthousiast.
In 1997 en 1998 vond er een grote res-
tauratie plaats. In 2000 vond er een nog 
grotere restauratie plaats en wel aan 
de fundering van de gehele molen, het 
scheprad werd verdiept en vergroot (zie 
Molenwereld 1998-10-203 e.v.). De geslo-
ten schepradkast werd vervangen voor 
een halfgesloten exemplaar. Tijdens 
deze restauratie kreeg de molen op een 
roede fokken en op de andere oud-Hol-
lands tuig. 

De molenaars

Voor 1906 was Gerard van der Voort er 
molenaar, na hem kwam op 5 mei 1906 
Dirk Vermeij op de molen. Gerardus ging 
in het zomerhuis wonen en stierf daar 
in 1909. Dirk Vermeij bleef molenaar tot 
1950. Na Dirk kwam Bram van Seggelen 
op de Vrouw Venner; zijn vader was mole-
naar op de Zweilandermolen. Bram 
was een bijzondere en prima mole-

naar, geboren op 1 april 1919. In 1974 
ging Bram vanuit het ouderlijk huis in de 
Zevenhuizen in de molen wonen, vlakbij 
de molen.
Frans Verra en later Cees de Haas waren 
als ventje al erg gek op molens en kwa-
men erg veel bij Bram langs. Beiden zijn 
semi-beroepsmolenaar, Frans op de mid-
denmolen van de gang op Aarlander-
veen en Cees de Haas als molenaar 
machinist van de Zweilanderpolder. 
Het elektrisch gemaal staat er vaak 
werkeloos bij, bijna alles wordt door de 
molen gedaan, ook maalt Cees nog 
met de Laakmolen en de Kokmolen 
van de Tuinder en Kogjespolder in het 
Kagerplassengebied. Beiden zijn wan-
delende molenencyclopedieën. Frans 
is daarnaast van beroep molenmaker. 
Frans kan smakelijk over Bram verha-
len, soms ook onsmakelijk, wat blijkt uit 
de volgende waargebeurde anekdote. 
Bram maalde niet in de zomer, maar toen 
de uitgaansdag voor de donateurs en 
leden van de Rijnlandse Molenstichting 
plaatsvond eind augustus, werd Bram
verzocht te malen tijdens het bezoek. 
Aan dat verzoek wilde hij wel gehoor 
geven. Waar Bram niet aan dacht (het 
zou hem ook weinig kunnen schelen) 

was, dat de afvoer van zijn w.c. uitkwam 
boven een horizontale schoep van het 
scheprad in de achterwaterloop, Bram's 
behoeftes hadden daar dus een paar 
maanden liggen drogen. Afijn het be-
zoek verzamelde zich voor het schep-
rad, want men wilde het water er wel 
uit zien komen. De vang werd gelicht en 
jawel hoor, u raadt het al. Het eerste uit-
gemalen spul bevatte weinig water, wat 
wel laat zich raden. Iedereen sprong 
verontwaardigd achteruit, waarop Bram 
zei: "Motten jullie soms nooit schaiten". 
Bram verhuisde in 1980 naar het bejaar-
dentehuis.
In 1982 kreeg Hans van der Pouw Kraan 
de sleutel van de molen en ging er ook 
in wonen. Hans' vader was ook mole-
naar op de Lijkermolens, nu wonen de 
broers André en Paul op de Lijker 1 en 2.
Deze molens zijn nog steeds in staat om
de Drooggemaakte Veender- en Lijker-
polder te bemalen. Hun ouders wonen 
nog steeds in een klein huisje bij de Lijker 
2. In 1987 zijn Hans van der Pouw Kraan 
en zijn vrouw in het molenaarshuis gaan 
wonen, waarna Hans Lippens in 2009 
de molenaarswoning heeft gekocht en 
sindsdien met de molen maalt.

Tekening van de Vrouw Vennemolen met boven de oude en onder 
de nieuwe situatie van het scheprad. In de oude situatie steekt het 
scheprad zo weinig in het water, of zoals het in de vaktaal heet: is de 
tasting zo gering, dat de molen eigenlijk niet meer kan functioneren. 
Door het scheprad te verdiepen en de stand van de schoepen aan te 
passen (onderste situatie) is het probleem zo goed mogelijk opgelost 
(tekening Jan Hofstra).

- R I J N L A N D S E  M O L E N S T I C H T I N G -

De Vrouw Vennemolen met de imitatiefokwiek.



J.S. Bakker

Teylingen: 
dolkstoot in 
de rug voor 

de molen van 
Sassenheim

Op 30 mei verwierp de gemeenteraad van Teylingen het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan ten

 dienste van de molen van Speelman in Sassenheim. Het is de zoveelste mijlpaal in wat uitgedraaid is 

op een treurspel rond een molen. De druiven zijn voor de Stichting De Molen van Sassenheim wel 

bijzonder zuur; niet alleen vanwege de af loop, maar ook vanwege de weinig verheffende manier 

waarop het spel gespeeld is; eigenlijk vanaf het begin in 1990 af; een terugblik.

De korenmolen van Sassenheim niet lang 
voor de afbraak in 1882. Het molenhuis 
rechts werd in 1990 gesloopt.



In 1846 kreeg Sassenheim, na een 
drie eeuwen korenmolenloos tijdperk 
weer een eigen korenmolen, tevens 

pelmolen. In 1868 krijgt deze molen, 
De Nijverheid geheten, een nieuwe ei-
genaar, Cornelis Johannes Speelman, 
molenaar in Poortugaal. Hij is nog maar 
goed en wel eigenaar of de molen 
brandt na blikseminslag op 29 oktober 
1868 af. Speelman zit niet bij de pakken 
neer en snel wordt er een nieuwe molen 
gebouwd, waarvoor zijn zoon Elias op 8 
februari 1869 de eerste steen legt. Voor 
de bouw maakte Speelman vrijwel zeker 
gebruik van de gewezen Amsterdamse 
korenmolen De Hoop op het bolwerk 
Reguliers die in die tijd werd gesloopt. 
Speelman spaarde kosten noch moeite 

voor zijn nieuwe molen, want de molen 
is de grootste en mooiste dorpskorenmo-
len van Rijnland geweest; een juweel. 
Speelman is een echte ondernemer en 
wanneer hij in diezelfde tijd merkt dat 
met bloembollen meer te verdienen is 
dan met meel verlegt hij zijn activiteiten.
Het bollenbedrijf neemt een enorme 
vlucht en weldra heeft het molenaars-
bedrijf voor zijn onderneming nauwelijks 
betekenis meer. 
In die tijd is er nog wel vraag naar ge-

bruikte korenmolens en zo verkoopt 
Speelman in 1882 de bovenbouw van
de molen naar De Cocksdorp op Texel,
alwaar de molen op 31 augustus 1920
door brand verloren gaat (zie Molen-
wereld 2005-9).
De onderbouw van de molen blijft in 
Sassenheim staan en wordt gebruikt 
voor het bedrijf van Speelman. De firma 
C.J. Speelman & Zonen wordt een van 
de grootste bollenbedrijven van de re-
gio, maar het is ook het bekende verhaal 

Advertentie in Het Nieuws van den Dag van 
30 januari 1873 waarin Speelman o.a. de buil
met toebehoren uit de molen te koop aan-
biedt. Het was met zijn lengte van vijf meter
bepaald geen kleintje, vermoedelijk meege-
komen uit Amsterdam, maar in Sassenheim 
was er blijkbaar geen emplooi voor. Het 
geeft wel aan dat de molen ook inwendig 
een topper was. 

- M O L E N S A C T U E E L -

De molen van Sassenheim bij De Cocksdorp. Doordat de molen nu niet meer op een 
stenen onderbouw staat lijkt hij breder dan in Sassenheim, maar dat is slechts schijn, ver-
oorzaakt door het perspectief. Het brede achterkeuvelens van de kap herinnert aan het 
veronderstelde Amsterdamse verleden van de molen. In De Cocksdorp heette de molen De 
Hoop wat ook in Amsterdam het geval was.

De molenonderbouw in het Speelmancomplex. Het zal duidelijk zijn dat de molen als on-
derdeel van het totale complex de grootste cultuurhistorische waarde ontleende aan het bol-
lenbedrijf. Door het slopen van alle overige gebouwen viel die waarde vrijwel geheel weg en 
bleef in feite alleen die over waar het allemaal mee begonnen was: die van de molen. 

Molenwereld 316  | 16e jaargang 2013 nr. 9



- M O L E N S A C T U E E L -

van opgaan blinken en verzinken. Op 24 
augustus 1967 verklaart de rechtbank 
in Den Haag de N.V. C.J. Speelman & 
Zonen Export failliet. In december vindt 
dan de boedelveiling plaats, waarna 
half 1968 de zeefdrukkerij Mecanorma-
Polyvroom N.V. zich vestigt in de vroe-
gere panden van Speelman. 
Dit bedrijf verhuist later naar Lisse en de 
gemeente Sassenheim besluit dan in
november 1988 de gewezen Speelman-
panden aan te kopen met de bedoe-
ling om daar en op het aangrenzende 
Kerkeland zoveel mogelijk woningen 
te bouwen. Daarom moeten alle ge-
bouwen inclusief de molenonderbouw 
gesloopt worden. Dat laatste valt in 
Sassenheim heel verkeerd.

Stichting Oud Sassenheim
Er zijn in die tijd in Sassenheim al veel 
karakteristieke panden gesloopt en de 
dreigende sloop van de molen is de 
druppel die de emmer laat overlopen. 
In 1989 steken een aantal inwoners van 
Sassenheim de hoofden bijeen om een 
stichting op ter richten voor 'Het behoud 
van cultuurhistorische waardevolle be-
bouwing in Sassenheim en een positieve 
bijdrage te leveren bij het tot stand ko-
men van verantwoorde bebouwing en 
ruimtelijke inrichting'(statuten). 
Nog voor de officiële oprichting een 
feit is (op 8 februari 1990) ontvangt de 
gemeente Sassenheim op 15 decem-
ber 1989 een brandbrief waarin wordt 
verzocht de romp van de molen van 
Speelman te behouden en te restau-
reren. Gelet op de plannen van de ge-
meente om op het terrein zoveel mo-
gelijk woningen te bouwen beseft de 
piepjonge stichting, dat die brief op 
zich weinig zoden aan de dijk zet. Het 
verzoek dient kracht bijgezet te wor-
den, anders is de kans levensgroot dat 
de molen toch de container ingaat. Een 
structurele bescherming daartegen is 
een dwingende eis. Dat kan eigenlijk op 
twee manieren:
1. Plaatsing op de monumentenlijst;
2. De molen completeren tot een 
 volwaardige molen.
Het behoud van de molen als romp of 
stomp zal weinig handen op elkaar bren-
gen en daardoor blijft het molenrestant 
in wezen vogelvrij. De ontwikkelingen 
rond de molen De Negen Gebroeders 
in Prinsenbeek (zie het vorige nummer) 
hebben dat recent weer eens zonne-
klaar aangetoond. 
Het was de Stichting Oud Sassenheim 
van meet af aan duidelijk, dat men om 
meerdere redenen er verstandig aan 
deed om beide sporen te bewande-
len, te meer daar het gemeentebestuur 
niet onverdeeld enthousiast was voor 
het behoud van de molen en dat is nog 
maar zachtjes gezegd. Uit de Leidsche 
Courant van 13 februari 1990 blijkt dat 
het gemeentebestuur de molen wil la-
ten slopen, maar wel om advies heeft 
gevraagd aan het adviesbureau RBOI. 
Het stelt verplaatsing voor, maar dat 
kost wel twee bouwkavels voor vrije 

sectorwoningen. Ook zou de molen zelf 
geschikt gemaakt kunnen worden voor 
bewoning, maar dat kost vijf woningen. 
Restauratie van de molen als molen zou 
volgens het bureau 'miljoenen guldens 
kosten'. Dat bedrag is natuurlijk een 
farce maar de teneur is duidelijk en de 
toon gezet.
De stichting vraagt op 20 maart 1990 
plaatsing op de rijksmonumentenlijst 
aan. Er is haast bij, want sloop dreigt 
immers. Die aanvraag betekent dat de 
molen in afwachting van een definitief 
besluit op de voorlopige monumenten-
lijst komt te staan, zodat hij vooralsnog 
veilig is gesteld. 

Draagvlak
Maar er was nog een derde punt. Het 
zou dodelijk zijn als het streven van de 
Stichting zou worden aangemerkt als 
het streven van een klein groepje hobby-
isten, want dat zou het gemakkelijk ma-
ken om hun verzoek snel aan de kant te 
schuiven. De Stichting Oud Sassenheim 
onderkent dat gevaar en organiseert 
een handtekeningenactie onder de 
plaatselijke bevolking, welke gehouden 
wordt tussen 29 maart en 16 april 1990. 
De Stichting beseft terdege, dat een 
dergelijke actie alleen kans van slagen 
heeft, wanneer ze een breed draagvlak 
heeft en de respons maximaal is. Ruim 

Zo zag volgens Andries Veloo de toekomst er uit (tekening Andries Veloo, november 1995). 
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70 personen, die de Stichting steunen, 
hebben niet minder dan 93 % van alle 
woningen in Sassenheim bezocht. Aan 
de bewoners werd gevraagd of men het 
verzoek van Oud Sassenheim bij de ge-
meente wilde steunen om de molen van 
Speelman te behouden en in zijn oude 
glorie te herstellen. Bij 15 % van de wo-
ningen was, ook na herhaald bezoek, 
niemand thuis. In totaal kreeg men 4094 
handtekeningen van kiesgerechtigde 
burgers uit 3129 huishoudens. (Beide 
getallen zijn van belang voor een goed 
begrip, omdat in veel gevallen slechts 
een bewoner tekende) De uitslag is een 
succes voor de molen. Ruim 75 % van de 
geënquêteerden heeft zich uitgespro-
ken voor behoud en en herstel van de 
molen. Circa 5 % reageerde duidelijk 
negatief en circa 20 % zette geen hand-
tekening omdat men geen mening had. 
De resultaten waren wisselend per wijk. 
In de Postwijk, de wijk waar de molen-
stomp staat, reageerde zelfs ruim boven 
de 85 % positief op de plannen van de 
stichting. Vanuit de huizen in de directe 
omgeving van de molen kwam maar 
één (!!!!!) reactie die niet positief was. 
Juist deze bewoners had het gemeen-
tebestuur willen vrijwaren voor de 'over-
last'van de molen. Deze bewoners von-
den de lusten blijkbaar groter dan de 
voorgestelde lasten; althans toen...
Op 24 april 1990 worden de resultaten 
van de handtekeningenactie aangebo-
den bij de gemeenteraadsvergadering 
waar weer wordt gesproken over het lot 
van de molen. Het College blijft bij zijn 
oude standpunt: " een gerestaureerde 
molen op de huidige plaats is vanwege 
stedebouwkundige redenen niet meer 

mogelijk." Het resultaat van de hand-
tekeningenactie wordt indrukwekkend 
genoemd, maar al met al lijkt men nog 
niet zo bar veel opgeschoten te zijn. 

Omslag
Toch begint zich een koerswijziging af 
te tekenen. Er zijn op 21 maart 1990 ge-
meenteraadsverkiezingen geweest en 
in Sassenheim heeft dit geleid tot een 
andere samenstelling van het College 
van B & W. Het nieuwe College staat 
niet meer achter het oude bouwplan op 
het Polyvroomgebied en er wordt een 
nieuw voorbereid. Verder voert men na-
der onderzoek uit over de toekomst van 
de molen en gaat het gemeentebestuur 
te rade bij diverse instanties. Hoe hard is 
het verhaal van 'stedenbouwkundig on-
aanvaardbaar'? Het blijkt -op zijn zachtst 
gezegd - heel wat minder hard dan ge-
steld. Op 20 juni wordt een raadscom-
missievergadering gehouden, waarin 
het lot van de molen van Speelman aan 
de orde is. Nu blijkt het roer volkomen 
om. Het College van B & W stelt voor de 
romp te behouden en deze in te passen 
in de opnieuw op te zetten bouwplan-
nen. De commissie neemt dit voorstel 
met algemene stemmen over. 
Voor een  nieuwe bebouwingsplan van 
het Polyvroomterrein komen drie ontwer-
pen op tafel, die alle drie de molen een 
centrale plaats geven. Op 28 juni wordt 
er in een commissievergadering geko-
zen voor het bouwplan van Wilma Bouw 
B.V. uit Den Haag dat door zijn kwaliteit 
de concurrenten achter zich laat, ook 
ten opzichte van de molen. Het kan 
welhaast ideaal genoemd worden; niet 
alleen voor de molen in zijn geampu-

teerde staat, maar nog meer hersteld in 
zijn oorspronkelijke staat. Dat geldt zowel 
de molenbiotoop als de visuele beleving 
van de molen in de wijk. 
Op 17 juli wordt de plaatsing van de 
molen op de rijksmonumentenlijst in 
de raadsvergadering aan de orde ge-
steld. Op grond van de zowel intern als 
extern ingewonnen adviezen besluit de 
gemeenteraad tot een positief advies, 
zoals ook de provincie al heeft gedaan. 
Op deze 17e juli wordt ook het bovenge-
noemde raadsbesluit van 24 april inge-
trokken ! Ook zal het bestemmingsplan 
zo aangepast worden, dat herbouw van 
de molen mogelijk is. Men zal dat ook de 
kopers van de te bouwen woningen la-
ten weten, zodat bezwaren voorkomen 
kunnen worden. Regeren is vooruitzien... 

De molen van Sassenheim kort voor de afbraak van het molenhuis uit 1875 (rechts). De container staat al klaar. De Stichting Oud Sassenheim 
had dit hele complex zo willen behouden en verbouwen tot woningen, maar mocht achteraf blij zijn dat men er in geslaagd was de molenon-
derbouw te redden. Door de opstelling van de gemeente was meer niet haalbaar. 

- M O L E N S A C T U E E L -

Onder toeziend oog van notaris Dirven 
ondertekent mevrouw A.J.M. Wagemakers-
Van Oursouw, wethouder en tevens loco-
burgemeester de acte voor de overdracht 
van de molen door de gemeente aan de 
Stichting De Molen van Sassenheim (foto 
jsb, 27 augustus 1993). 



De mogelijke herbouw wordt ook aan-
gekondigd in de documentatiefolder 
van Wilma Bouw B.V. voor geïnteresseer-
den in de woningen in het plan Postwijk. 
Het provinciebestuur brengt op 10 au-
gustus een positief advies uit aan de 
minister om de molen op de definitieve 
rijkslijst te zetten. De toekomst voor de 
molen van Speelman lijkt aanmerke-
lijk zonniger dan een jaar geleden. Het 
voortbestaan van de romp is vrijwel ze-
ker en herstel bepaald niet uitgesloten. 

Molenstichting
De gemeente Sassenheim besluit de 
molen over te dragen aan de Stichting 
De Molen van Sassenheim welke op 16 
december 1992 opgericht werd. Deze 
Stichting is te beschouwen als een op 
eigen benen staande dochter van de 
Stichting Oud Sassenheim. Vervolgens 
besluit de gemeenteraad de molen aan 
deze stichting te verkopen. 
Op 27 augustus 1993 wordt dan in het 
gemeentehuis van Sassenheim de over-
drachtsacte gepasseerd ten overstaan 
van notaris Dirven. Namens de gemeen-
te Sassenheim ondertekent mevrouw 
A.J.M. Wagemakers-Van Oursouw, wet-
houder en tevens loco-burgemeester de 
acte.
De stichting gaat voortvarend aan de 
slag; moet dat ook wel. 
Toen de aan de molen aangepaste 
nieuwbouwwijk rond de molen klaar 
was ergerden de nieuwe bewoners zich 
uitermate aan de, in hun ogen, dichtge-
timmerde bouwval en zij begonnen te 
morren. De buurtvereniging steekt het 
niet onder stoelen of banken gestoken: 
geen herstel: dan sloop. Om alsnog een 
sloopaanvrage te voorkomen zag de 
Stichting De Molen van Sassenheim zich 
genoodzaakt de molenromp uitwendig 
op te knappen. Die gemaakte kosten 
zouden subsidiabel zijn als de molen op 
de monumentenlijst had gestaan maar 
omdat de onderbouw nog niet be-
schermd was ging die vlieger niet op en 
werd de Stichting op enorme kosten ge-
jaagd. Maar de Stichting zet door. Men 
wil er haast achter zetten omdat men in 
de buurt graag een molen wil zien zoals 
blijkt uit de in 1990 gehouden enquête, 
maar een vervallen stomp zeker niet op 
prijs stelt en daar heeft de stichting alle 
begrip voor.
Snel na de overdracht wordt op 11 
oktober 1993 begonnen met de res-
tauratie van de onderbouw van de 
molen die wordt uitgevoerd door het 
Aannemingsbedrijf M.J. van Breda. De 
stichting is actief op het terrein van de 
fondsenwerving. Het moet allemaal wel 
worden betaald en met het bouwkundig 
herstel van de buitenkant van de molen-
onderbouw is een bedrag van 90.000 
gulden geraamd. Het enthousiasme in 

De bewoners van de nieuwe huizen op de plaats van het Polyvroomterrein ervoeren de verval-
len molenstomp als een schandvlek en vroegen om snel herstel en anders sloop. Het dwong de
stichting tot snelle actie. Op de achtergrond de huizen aan de J.J. van Rhijnstraat en het Kerkeland.
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In december 1993 staat de onderbouw in
de steigers en wordt er druk gewerkt aan het
metselwerk (foto Stichting Oud Sassenheim, 
december 1993) .



Sassenheim is bijzonder groot hetgeen 
blijkt uit de vele schenkingen in geld en 
ook in natura. 
In 1994 start fase 2; de restauratie van 
de binnenkant. Zo herstelt Conderduc/
Renofors 17 van de 24 balkkoppen.
 Vrijwilligers voeren vele werkzaamhe-
den uit. In de zomer van 1996 worden de 
balken voor de maalzolder weer aange-
bracht. Bij de verplaatsing van de molen 
in 1882 waren de oorspronkelijke balken 
verhuisd naar Texel. Op de balken komt 

een plat dak, dat eerlang de zolder-
vloer voor de maalzolder moet worden. 
In 1997 wordt het terrein rond de molen 
aangepakt en in 1999 is de onderbouw 
van de molen met de omgeving klaar. 
Per 1 januari 2000 neemt een peuter-
dagopvang de molen 'in bedrijf'. Als 
men alle uitgevoerde werkzaamheden 
in geld uitdrukt dan heeft de restauratie 
van de molenonderbouw enkele tonnen 
(in guldens) gekost. Het zal duidelijk zijn 
dat het niet om de stomp begonnen is, 

maar om de molen. Dat bracht mensen 
met hun handen en hun portemonnee 
in beweging en daar gaat het hen om; 
en niets minder.

Monumentenlijst
De plaatsing van de molenonderbouw 
op de rijksmonumentenlijst is een moei-
zame aangelegenheid geweest. Helaas 
wijst de minister van WVC op 26 april 1991 
plaatsing op de monumentenlijst af; 
naar het idee van de stichting onterecht 

Het bouwplan van Wilma Bouw B.V. voor de nieuwe wijk ten oosten van de molensloot zit bijzonder knap, haast geraffineerd in elkaar. Het zorgt
voor een maximale beleving van de in ere te herstellen molen, maar garandeert ook een goede molenbiotoop. De zichtassen verspringen rond de mo-
len iets en vooral vanuit het zuidoosten zou men vanaf de J.J. van Rhijnstraat en het Kerkeland een prachtig gezicht op de molen hebben. De gebogen
vorm van de straat geeft een zekere speelsheid. Hoe het zou kunnen? Zie de foto aan het slot van het artikel. (foto Fons van der Elst, 18 juli 2013). 

Wie via de H. Knoopstraat de wijk binnenrijdt krijgt dit beeld. De molen geeft zo al een bijzonder accent aan de wijk, maar de ontwerpers 
hielden duidelijk rekening met een toekomstige meerwaarde. Links de huizen aan de Diligence. (foto Fons van der Elst, 18 juli 2013).
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die dan ook bezwaar aantekent bij de 
Commissie bezwaarschriften Wet AROB. 
Deze commissie erkent de bezwaren 
van de stichting en dringt bij de minister 
aan op nader onderzoek en een nieuw 
besluit. Desondanks wijst de minister op 
7 december 1993 opnieuw plaatsing op 
de rijkslijst af. De stichting gaat weer in 
beroep maar is door de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg naar het verkeer-
de kantoor verwezen. De behandeling 
gaat dan ook als een nachtkaarsje uit 
en de zaak wordt alsnog doorgestuurd 

naar de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad van State. Vervolgens doet de 
Raad op 12 juni 1995 uitspraak waarbij 
het besluit van de Minister van WVC, c.q. 
Monumentenzorg van 26 april 1991 om 
de molenonderbouw niet te bescher-
men wordt vernietigd. Deze vernietiging 
vindt plaats op grond van het feitelijk 
negeren van het advies van de bezwa-
rencommissie van november 1991. Toch 
spreekt de Raad van State geen inhou-
delijk oordeel uit. De minister mag ten 
tweeden male het huiswerk over laten 

doen en moet opnieuw een beslissing 
nemen, waarbij met nadruk verwezen 
wordt naar het beroepsschrift van de 
Stichting uit mei 1991. (Een uitvoerig arti-
kel over deze gang van zaken heeft ge-
staan in het vakblad De Molenaar van 5 
juli 1995, te raadplegen via de website 
allemolens.nl.)
De staatssecretaris van O, C en W wijst 
op 23 januari 1998 het plaatsingsverzoek 
opnieuw af; voor de derde keer!!! De 
Stichting Oud Sassenheim meent dat die 
negatieve uitspraak toch nog wel zoveel 

De derde zichtas vanuit het noordoosten vanuit de C.J. Speelmanstraat. (De straten in de wijk zijn vernoemd naar de vroegere molenaars van 
de molen en zijn voorganger). Ook hier zorgt het verspringende stratenpatroon voor een intieme sfeer rond de molen (foto Fons van der Elst, 
18 juli 2013).

De vierde zichtas vanaf de Diligence/Karos met links de huizen aan de C.J. Speelmanstraat. De molen mist wat en komt daardoor niet maxi-
maal tot zijn recht (foto Fons van der Elst, 18 juli 2013). 
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opening biedt om voor de zoveelste 
maal in beroep te gaan. Bovendien is het 
ongenoegen, zo niet de woede, over de 
gang van zaken, de procedure, derma-
te groot dat dit alleen maar stimulerend 
werkt op het streven om het gelijk te be-
halen. Opnieuw komt de bezwarencom-
missie met een negatief advies (3 juni 
1999) waarop de minister op 14 juni 1999 
besluit de molen niet op de rijkslijst te zet-
ten. Dat brengt de Sassemers nu bij de 
Arrondissementsrechtbank in Den Haag 
waar de zaak op 18 april 2000 voor komt. 
De uitspraak van de rechtbank van 22 
mei 2000 is vernietigend, zeker voor het 
besluit om de molen niet op de rijkslijst 
te plaatsen. Het beroep van de Stichting 
Oud Sassenheim wordt gegrond ver-
klaard. Dat betekent niet dat de Molen 
van Speelman nu automatisch op de 
rijksmonumentenlijst komt te staan, want 

de rechtbank eist dat er een nieuwe be-
slissing moet worden genomen. Op 24 
juli 2001 deelt het Ministerie van OC en W 
dan mee dat het besluit van 14 juni 1999 
is herroepen en het bezwaar van Oud 
Sassenheim gegrond is verklaard. De 
molen van Sassenheim komt alsnog op 
de rijkslijst!!! Op 12 november 2001 wordt 
de molen onder monumentnummer 
506223 ingeschreven in het Register van 
beschermde Monumenten. Daarmee 
kwam een einde aan een bescher-
mingsprocedure die niet minder dan 
elf jaar en vier maanden heeft gevergd 
(voor meer informatie: zie Molenwereld 
2001-10). Twee jaar eerder was de res-
tauratie van de molenonderbouw af-
gerond. De jaren 1993 - 2001 waren voor 
de stichting, zij het bepaald niet zonder 
strijd, bijzonder succesvol geweest. Men 
hoopt dan ook dat succes te prolonge-

ren, maar daar wordt een maand (!) la-
ter een stevige domper op gezet... 

Bestemmingsplan
Natuurlijk moet de heropbouw van de 
molen voldoen aan de geldende regel-
geving. Het in overeenstemming zijn met 
het bestemmingsplan is uiteraard een 
vereiste. In maart 1999 was een nieuw 
bestemmingsplan vastgesteld voor het 
gebied waar de molen staat. Daarin 
staat ook de molen als molen opgeno-
men en iedereen dacht dat daarmee 
alles in orde was en dat men linea recta 
kon doorstomen. Maar eind 2001 blijkt 
er een addertje onder het gras te zitten 
die later meer weg heeft van een boa 
constrictor. 
Mevrouw ing. L. van der Vossen-Duivenvoor-
de van de afdeling Ruimtelijke Ordening 
van de gemeente Sassenheim ontdekt 

- M O L E N S A C T U E E L -

De molen van Sassenheim bekeken met de bril van het bestemmingsplan van 1999: een onwerkbaar monstrum. Het was niet voor niets dat 
mevrouw Van der Vossen, die het 'foutje'ontdekte de situatie absurd noemde. Zij had in ieder geval een juiste kijk op de zaak. Voor de liefheb-
bers: de vlucht is 9,20 m, vergelijk foto pagina 315. (tekening Bas Koster). 



het adderengebroedsel en stelt de 
stichting op de hoogte. Op de plankaart 
staat de plattegrond van de molen in-
getekend met de letters MO met daar-
achter het getal 15 wat slaat op de 
maximale hoogte vanaf het maaiveld 
tot aan de bovenkant van de dakgoot 
of het boeibord. Bij de gemeente heeft 
die notatie geen argwaan gewekt of 
men heeft het niet gezien en evenmin 
bij de stichting, zelfs niet bij de inmiddels 
overleden voorzitter Hardenberg die dit 
soort zaken volgde.
Mevrouw Van der Vossen kende onge-
veer de hoogte van de bestaande on-
derbouw, een tien meter, en achtte een 
verhoging met vijf meter om tot een 
complete molen te komen absurd en 
daar had zij natuurlijk helemaal gelijk in. 

Dat dit een fout moet zijn geweest is heel 
simpel aantoonbaar. Bij een bouwhoog-
te van 15 m blijft vanwege de onder-
bouw van ruim 9 m voor de wieken maar 
een vlucht (diameter cirkel beschreven 
door de wieken) van circa 11 meter. De 
allerkleinste als korenmolen gebouwde 
molen in Nederland - die in Veelerveen 
-heeft een vlucht van 15,50 m. De in het 
bestemmingsplan van 1999 opgenomen 
bouwhoogte moet daarom noodzakelij-
kerwijze een fout zijn, ook al omdat een 
nog kleinere molen onvoldoende ver-
mogen zou opleveren om bedrijfsmatig 
te kunnen malen.
Wat zich in werkelijkheid heeft afge-
speeld blijkt nog veel gekker; op het on-
voorstelbare af.
Het bestemmingsplan van 1999 is ont-
worpen door het adviesbureau voor 
ruimtelijke ordening RBOI in Rotterdam; 
uiteraard in nauw overleg met de ge-
meente Sassenheim. RBOI was al eerder 
betrokken bij de molen en verstrekte de 

gemeente advies. In februari 1990 stelt 
het bureau dat behoud van de stomp 
mogelijk is maar dat kost wel vijf huizen. 
Restauratie tot molen wordt stedebouw-
kundig onaanvaardbaar genoemd en 
zou bovendien miljoenen guldens kos-
ten; een bedrag dat trouwens volkomen 
irreëel is. Verplaatsing zou een optie zijn, 
maar dat kost twee vrije sectorwonin-
gen. Kortom, RBOI moet er niet veel van 
hebben. Het loopt allemaal anders, re-
sulterend in het raadsbesluit van juli 1990 
en vervolgens de overdracht van de 
molen aan de stichting in combinatie 
met een restauratievoorwaarde in au-
gustus 1993. De bordjes zijn dan aardig 
verhangen. Toch zal het door de feiten 
achterhaalde RBOI-advies de molen-
stichting nog twintig jaar al een demon 
blijven achtervolgen.
Een paar jaar later is het bestemmings-
plan Centrum en Zuid aan de orde. Wie 
de plankaart van het voorontwerp be-
stemmingsplan van maart 1997 bestu-
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Doorsnedetekening van de molen waarin 
met een lichte kleur is aangegeven welk 
deel van de molen volgens het bestaande 
bestemmingsplan niet gebouwd kan worden 
(tekening Bas Koster).
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deert zal niets bijzonders constateren 
ten aanzien van de molen: die staat 
opgenomen als 'MO', molen, niet mis te 
verstaan. Alles lijkt uitstekend geregeld 
om het contract van 1993 ten uitvoer te 
brengen. Op het molenterrein 'MO(z), ' 

grond zonder nadere aanwijzing'mag 
niet worden gebouwd; geen probleem. 
Maar iemand wie het bijbehorende 
voorschrift goed leest gelooft zijn ogen 
niet! Bij de voorschriften is een speciaal 
artikel (18) over de molen opgenomen 
en onder lid 3 staat: 'Voor het bouwen 
gelden de aanduidingen op de kaart en 
de volgende bepalingen:
a. op de gronden met de nadere aan-

wijzing (z) mag niet worden gebouwd;
b. bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
c. de bouwhoogte en het grondopper-

- M O L E N S A C T U E E L -

De stichting kan de molen natuurlijk ook afbouwen voor zover het bestemmingsplan
het toelaat; links constructief, rechts uiterlijk. De molen blijft dan wel incompleet, 
maar het molenkarakter wordt wel versterkt. Constructief is een completering in een later 
stadium heel goed mogelijk, al moet daarvoor uiteraard het bestemmingsplan wel aan-
gepast worden. Inafwachting daarvan is het heel goed mogelijk de nieuwe zolders een 
nuttige bestemming te geven. (tekening Bas Koster). 

Voorontwerp bestemmingsplan van maart 
1997; de molen staat alleen aangegeven met 
'MO', de hoogtebepaling staat in de tekst. 

Het bestemmingsplan dat op 30 mei 
door de gemeenteraad van Teylingen met 
13-12 stemmen werd verworpen en waarin 
de bouwhoogte werd vastgesteld op 23 m. 
WR-A staat voor archeologische waarde. 

Definitief bestemmingsplan, goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 16 maart 1999. 
De molen staat nu aangegeven met 'MO15', 
het ingevoerde getal is de hoogtebepaling 
van 15 m die wederopbouw van de molen 
planologisch onmogelijk maakt.
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vlak van de molen mag ten hoogste 
gelijk zijn aan de bouwhoogte en het 
grondoppervlak zoals deze aanwezig 
zijn op het tijdstip van het ter inzage 
leggen van het ontwerp van dit plan.'

Dit betekent niets minder dan dat de 
heropbouw van de molen door de ge-
meente compleet onmogelijk wordt ge-
maakt!!!! Dat dit volledig in strijd is met 
de overeenkomst 
van 27 augustus 1993 tussen de ge-
meente en de stichting is zo klaar als 
een klontje. Is RBOI niet ingelicht over 

dit contract vanuit het gemeentehuis? 
RBOI zou dan uitgegaan kunnen zijn op 
haar oude standpunt van februari 1990. 
Is deze blunder niet tijdig gesignaleerd 
in het gemeentehuis? Foutje? Of erger?
Toch wordt de fout wel opgemerkt. 
Door wie is niet duidelijk. Toch door 
Hardenberg, de voorzitter van de mo-
lenstichting? We kunnen het hem niet 
navragen, want hij is in januari 2002 
overleden. Een consciëntieuze ambte-
naar? Iemand uit de politiek?
Hoe of het ook zij, het bestemmingsplan 

wordt op dit punt in ieder geval wel aan 
gepast. Lid 3.c. van artikel 21 van de 
voorschriften luidt nu: 
'het grondoppervlak van de molen mag 
ten hoogste gelijk zijn aan het grond-
oppervlak zoals dit aanwezig is op het 
tijdstip van het ter inzage leggen van 
het ontwerp van dit plan.'De corrupte 
hoogteclausule is uit de tekst verdwe-
nen! Alles schijnt nu in orde, maar niets is 
minder waar. De plankaart heeft nu een 
kleine maar ingrijpende wijziging on-
dergaan: het 'MO', molen, is aangevuld 
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tot 'MO15'(zie hierboven). Foutje (2)? 
Toeval? Nog vreemder is dat in de voor-
schriften van het bestemmingsplan wel 

het grondoppervlak blijft vermelden, 
maar niet de veel belangrijker hoogte; 
foutje (3)? Of ben ik te argwanend? Voor 
de hoogte is men louter aangewezen op 
de plankaart. Nu is dat geen probleem, 
maar wie wel de voorschriften raad-
pleegt, maar de kaart over het hoofd 
ziet en mogelijk uitgaat van de kaart 
van het voorontwerp (die klopte immers) 
wordt wel op een verkeerd been gezet. 
In feite komt het op niets minder neer 
dan dat een voorgesteld bestemmings-
plan dat de wederopbouw van de mo-
len onmogelijk maakt simpel vervangt 
door een ander dat die wederopbouw 
al even onmogelijk maakt. Het is beide 
even slecht voor de stichting; en voor 
de molen natuurlijk die er zo niet komen 
kan. Wel dient opgemerkt te worden dat 
er geen zienswijzen worden ingediend 
tegen de molen. Op zich is dat niet zo 
verbazend na de uitslag van de enquê-
te van 1990.Pas bijna twee jaar na het 
definitief worden van het bestemmings-
plan komt voor de stichting de aap uit 
de mouw, want overleg tussen de stich-
ting en de gemeente over de hoogte 
van de molen is er nooit geweest (fout-
je?) en dat blijkt ook wel uit die onjuiste 
hoogteclausule. Want de stichting had 
al jaren een goed inzicht in de hoogte 
van de molen vanwege de gelijkenis 
van de bovenbouw van de molen van 
Sassenheim met die van de bestaande 
molen De Kraai in Westbroek. Een ver-
schrijving is mogelijk: de 15 die 25 had 
moeten zijn, maar zeker in het licht van 
het bovenstaande is het vreemd dat het 
dan niemand is opgevallen totdat me-
vrouw Van der Vossen aan de bel trekt.

Verder
Op 24 december 2001 licht secretaris 
Van Teylingen zijn bestuur met een no-
titie in. Het is allemaal erg vervelend, 
maar hij ziet het niet al te somber in. 
Uiteraard moet het bestemmingsplan 
gecorrigeerd worden en dat moet dan 

via een procedure volgens artikel 19 van 
de Wet Ruimtelijke Ordening gebeuren. 
Daaraan wil de gemeente volgens de 
betrokken ambtenaar en de wethouder 
aan meewerken. Dat biedt omwonen-
den gelegenheid bezwaar te maken te-
gen de 'nieuwe'hoogte. In het slechtste 
geval vreest Van Teylingen oponthoud 
door een lange procedure. 
De stichting gaat dan ook gewoon ver-
der met de voorbereidingen en zoekt in 
binnen- en buitenland naar molens die 
voor overplaatsing naar Sassenheim in 
aanmerking komen. Zo bezoekt het be-
stuur van de stichting al op 2 mei 1991 
de molen De Vrees in Winterswijk, de mo-
len die dan nu eindelijk zijn definitieve 
plaats zal krijgen in Kootwijkerbroek (zie 
pag. 296). De Vrees blijkt goed te pas-
sen op de onderbouw in Sassenheim. 
Een andere onderzochte molen blijkt de 
groot, maar verhuist indirect toch naar 
Nederland, naar het Betuwse Kesteren 
om precies te zijn. 
Aangezien de kans bestaat dat men 
er niet in slaagt om een geschikte be-
staande molen te vinden zet men ook in 
op complete nieuwbouw, waarvoor een 
zo nauwkeurig mogelijk reconstructie-
ontwerp wordt gemaakt dat tevens als 
referentie kan dienen bij het vinden van 
een bestaande molen. De eerste versie 
komt in augustus 2003 gereed, maar 
wordt nog enkele malen gecorrigeerd, 
met name na het 'terugvinden'van de 
Sassenheimse molen in De Cocksdorp 
in 2005 wat veel nieuwe gegevens heeft 
opgeleverd. Een zeer nauwkeurige re-
constructie blijkt heel goed mogelijk te 
zijn! 
Als echter blijkt dat het aanpassen van 
het bestemmingsplan toch meer voeten 
in de aarde heeft dan verwacht dan zet 
men deze activiteiten op een heel laag 
pitje. Het vlot met de artikel 19 proce-
dure niet zo erg. Al had de gemeente 
alle medewerking toegezegd om de ge-
constateerde fout te herstellen; de prak-

Het bestuur van de stichting ging al vroeg
op zoek naar molens die eventueel gebruikt
zouden kunnen worden voor de opbouw van
de molen in Sassenheim; niet alleen in Neder-
land, maar ook in Duitsland. Hier brengt
men een bezoek aan De Vrees in Winterswijk
waar men nu in Kootwijkerbroek goed mee 
is (zie pagina 296). Vanwege de slepende 
procedure staakte men deze pogingen en 
verspeelde men kansen (foto drs. J.E. van 
Teylingen, 2 mei 1991). 

Panoramafoto van ZW over W naar NO genomen van het dak van de molenonderbouw, overeenkomend met baliehoogte. Uiterst links de flats 
aan de Tilbury. Uiterst rechts de huizen aan de C.J. Speelmanstraat. De molenbiotoop is ideaal! Men kan tot aan de horizon - de duinstrook - 
kijken! De bewoners van de huizen aan de Diligence, de huizen achter de molen zitten eerste rang, zowel ten aanzien van de lusten als van de 
lasten. Dat laatste kan zeker niet ontkend worden (foto Fons van der Elst, 18 juli 2013). 
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tijk is weerbarstiger. Er worden diverse 
gesprekken gevoerd, maar alles gaat 
op zijn elf-en-dertigst. Vandaar, dat het 
bestuur zelf maar het initiatief neemt. Op 
6 april 2005 heeft het een gesprek over 
de kwestie met burgemeester Waal. Een 
paar dagen na dit gesprek, op 9 april 
2005, vraagt het bestuur dan vrijstelling 
aan van het bestemmingsplan 'om aan 
zijn opdracht tot completering van de 
molen te kunnen voldoen.'(de overeen-
komst van 1993). In een ontvangstbeves-
tiging deelt de gemeente mee dat men 
er naar streeft uiterlijk binnen 6 weken 
nader te berichten. Dat loopt fors uit de 
hand: het wordt 24 augustus. B & W blij-
ken weer contact opgenomen te heb-
ben met RBOI dat weer zijn negatieve 
advies van 1990 herhaalt. Dat lost dus 
niets op; vandaar dat het College de 
mening vraagt van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, hetgeen resul-
teert in een positief advies van de dienst 
op 28 september 2005 om de molen te 
completeren. De dienst acht verplaat-
sing wel mogelijk, maar ongewenst: 'De 
huidige plek van de molen is de oor-
spronkelijke plek. Hoewel de omgeving 
afgelopen decennia is veranderd, is in 
de stedenbouwkundige plannen van 
de woonwijk rondom de molen (het plan 
van Wilma Bouw - jsb) nadrukkelijk reke-
ning gehouden met de molen. Hierdoor 
vormt de molen een karakteristiek, 
beeldbepalend element in de wijk en 
geeft deze de wijk een extra cultuurhis-
torische dimensie. Door de aanwezige 
molenbiotoop en de grote hoogte van 
de ophanging van de wieken —typisch 
voor een korenmolen-, krijgt de molen 
voldoende windvang en kan daardoor 
op zijn huidige plek functioneren. Van 
belang hierbij is de vraag hoe de mo-
len gebruikt gaat worden: krijgt de mo-
len een museale opstelling of wordt de 
molen weer als korenmolen in gebruik 
genomen? Gelet op de afstand tussen 
het maaiveld en de wieken zou de mo-
len kunnen draaier zonder gevaar voor 
de bewoners. Daarnaast is de huidige 
techniek zodanig dat er geen sprake zal 
zijn van geluidsoverlast.'Tevens adviseert 

de dienst tot het aanpassen van het be-
stemmingsplan. Dat is andere taal. 
Op 13 december 2005, vier jaar (!) na de 
constatering van het foutje, ontvangt de 
stichting een brief van het gemeentebe-
stuur, ondertekend door het hoofd afde-
ling Ruimte en Bestuur van de gemeente 
Sassenheim, ing. F.M. van Leeuwen. Het 
is het antwoord op het verzoek dat de 
stichting acht (!) maanden eerder, op 9 
april 2005, aan de gemeente heeft ver-
zonden. Secretaris Van Teylingen leest 
de brief van de heer Van Leeuwen met 
stomme verbazing. Op 22 november is 
er nog een plezierig en openhartig ge-
sprek geweest van het voltallige bestuur 
met burgemeester Waal en wethouder 
Wilbrink. Verder ligt daar het niet mis te 
verstane en goed beargumenteerde 
advies van Monumentenzorg. 
De brief van Van Leeuwen tapt evenwel 
uit een heel ander vaatje. Dat vaatje is 
het RBOI-advies uit mei 1990 dat inge-
haald is door het raadsbesluit van 17 juli 
1990 en zijn beperkende waarde vol-
ledig verloren heeft door de overeen-
komst tussen de gemeente en de stich-
ting van 27 augustus 1993. Van Leeuwen 
brengt dit achterhaalde RBOI-advies 
weer tot leven in zijn brief die daar zelfs 
voor het overgrote deel op is gebaseerd 
en hij stelt zich - namens B & W - daar 
volledig achter. Als men de molen toch 
volledig wil restaureren dan moet wel 
aan een aantal (nieuwe) eisen worden 
voldaan. Pas dan kan een vrijstellings-
procedure in gang worden gebracht. 
Dat deze procedure het herstel van een 
kennelijk gemaakte fout als achtergrond 
heeft verdwijnt in de brief helemaal on-
der het vloerkleed. In feite komt het er 
op neer dat deze brief de hele kwestie 
helemaal opnieuw openbreekt en zeker 
geen correctie van een gemaakte fout 
meer is. In een brief aan zijn bestuur van 
14 december 2005 vraagt secretaris Van 
Teylingen zich af of B & W zelf het besluit 
genomen heeft dat aan deze brief ten 
grondslag ligt omdat het zijns inziens in 
strijd is met eerdere gesprekken en af-
spraken.
Daar komt nog iets bij. De gemeente 

Sassenheim loopt op zijn laatste benen 
en staat op het punt om op te gaan in 
de nieuwe gemeente Teylingen per 1 
januari 2006. Dat betekent dat door 
deze brief de nieuwe gemeente de mo-
lenkwestie erft bekeken door de bril van 
de heer Van Leeuwen en niet volgens 
de gesprekken/afspraken zoals die ge-
maakt zijn na het constateren van de 
beruchte fout in december 2001. En nog 
iets: doordat er nog maar goed twee 
weken - met inbegrip van de feestda-
gen - te gaan zijn voor de gemeente 
Sassenheim kan het flink uit de koers 
gelopen scheepje nooit meer rechtge-
trokken worden met de oude gemeente, 
waar uiteraard nog de kennis over het 
daadwerkelijke verloop is; toeval?

Teylingen
Op 25 september 2006 vindt er een ge-
sprek plaats in het gemeentekantoor 
tussen wethouder G. van der Meer, eni-
ge ambtenaren en een delegatie van 
het bestuur van de stichting. Wethouder 
Van der Meer heeft advies gevraagd 
aan RBOI over eventueel compleet 
herstel van de molen maar het advies-
bureau blijft zoals blijkt uit een mail van 
28 augustus 2006 simpel op het oude 
standpunt staan. Voor de wethouder 
weegt dit advies heel zwaar. Dat is on-
begrijpelijk, want dit advies is in 1990 
door de gemeente Sassenheim al van 
tafel geveegd en de stichting heeft al 
veel eerder duidelijk gemaakt dat de 
conclusie van RBOI, het stedenbouw-
kundig minder gewenst, niet strookt met 
de molenwerkelijkheid. Natuurlijk is de 
afstand van de molen tot de huizen aan 
de Diligence betrekkelijk gering. Maar 
daarbij wordt voorbij gegaan dat zeker 
bedrijfsmolens heel vaak dicht tussen 
de huizen staan. Zo heeft de stichting 
eerder een lijst overlegd van alle be-
drijfsmolens binnen een straal van twin-
tig kilometer rond Sassenheim.Het gaat 
om 20 molens, die op één (!) uitzonde-
ring na, een tot korenmolen verbouwde 
watermolen, alle binnen de bebouwde 
kom blijken te staan en bijgevolg tus-
sen de bebouwing, vaak er pal naast. In 
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veel gevallen is de afstand tot de meest 
nabije woningen nog minder is dan in 
Sassenheim. In sommige gevallen zijn 
vrij recent nieuwbouwplannen uitge-
voerd in de directe nabijheid van de 
molen (in Zoetermeer, Leidschendam, 
Aalsmeer (De Leeuw) en Nootdorp). In 
Zoetermeer en Aalsmeer staat de nieuw-
bouw nog veel dichter op de molen dan 
in Sassenheim. Op een enkele uitzonde-
ring na draaien deze twintig molens min 
of meer regelmatig. Van geen van deze 
twintig molens zijn problemen bekend 
met omwonenden in de vorm van be-
zwaren tegen overlast die door de mo-
len wordt veroorzaakt. Sterker nog, er zijn 
voorbeelden bekend, waarbij de buurt 
zich verzet tegen plannen om tussen 
de huizen staande molens te verplaat-
sen (Haaksbergen, Amsterdam). Als een 
draaiende molen zoveel overlast ver-
oorzaakt dan is een buurt ze liever kwijt 
dan rijk. Het tegenovergestelde blijkt het 
geval. Zo ongeveer alleen in Sassenheim 
denkt men er anders over. Verder gaat 
het nieuwe gemeentebestuur er aan 
voorbij, dat planologisch de bouw van 
de molen met alle lusten en lasten rond 
is door het bestemmingsplan van 1999; 
het draait louter en alleen om de hoog-
te; een onmiskenbare fout die ook nog 
eens op een heel rare manier tot stand is 
gekomen. Het is om die reden niet zo fris 
om met die fout het hele verhaal open 
te breken.
Het bestuur van de stichting gaat toch 
in zee met de nieuwe eisen van het ge-
meentebestuur. Wat moet zij anders? 
Een weigering betekent einde verhaal. 
Een van de eisen is het informeren van 
de buurt door middel van een informa-
tieavond. Die wordt op 14 mei 2008 ge-
houden in de tuinzaal van partycenter 
De oude Tol. Er zijn circa veertig perso-
nen aanwezig, maar het grootste deel 
van de doelgroep schittert door afwe-
zigheid. Slechts 7 buurtbewoners zijn 
aanwezig; de rest bestaat uit bestuurs-
leden van de Stichting De Molen van 
Sassenheim en van de Stichting Oud 
Sassenheim plus belangstellende leden 
van de Stichting Oud Sassenheim. 
Op 31 oktober 2008 vergadert de 

Commissie Ruimte en staat de molen 
weer op de agenda. Voorzitter Dirven 
van de molenstichting vraagt de 
raadsleden om het bestemmingsplan 
aan te passen aan het oorspronkelijke 
Sassenheimse raadsvoorstel waarin de 
restauratie van de molen was opgeno-
men. Volgens wethouder Homan is dit 
echter niet meer mogelijk. Het nieuwe 
bestemmingsplan geldt al een aantal 
jaren en er zijn nieuwe woningen rond de 
molen gebouwd. Volgens de wethouder 
kunnen de eigenaren daarvan met suc-
ces bezwaar maken tegen het afbou-
wen van de molen. Dat is dan nog maar 
zeer de vraag, want de kopers van de 
nieuwe huizen zijn op de hoogte gesteld 
door projectontwikkelaar Wilma Bouw 
van de wederopbouwplannen voor de 
molen. Succes is allerminst verzekerd; 
eerder het tegendeel doordat men op 
voorhand wist van de terugkomst van 
de molen. 
Op 3 november 2008 schrijft de molen-
stichting een brief waarin de stichting 
vraagt of de gemeente nog steeds staat 
achter het raadsbesluit van 25 septem-
ber 1990 en de notariële acte van 27 
augustus 1993. Een antwoord blijft uit en 
de stichting stuurt in mei 2009 een her-
innering welke wordt behandeld in de 
vergadering van de Raadscommissie 
Ruimte, nog diezelfde maand. In die ver-
gadering stelt bestuurslid Ron Heppener 
als inspreker de gemeente in gebreke en 
vraagt om een antwoord.
Wethouder Homan antwoordt dat 
raadsbesluiten ook raadsbesluiten blij-
ven zolang die niet herroepen zijn. Of het 
betreffende raadsbesluit ook uitgevoerd 
kan worden, is iets anders.
Weer komt het verplaatsingsverhaal op 
de proppen en de mogelijkheden zul-
len onderzocht worden. Het zit eigenlijk 
niemand lekker. Een der commissiele-
den, mevrouw Keijzer zegt dat 'als dit 
een raadsvoorstel zou zijn geweest zij 
overwogen zou hebben een motie van 
extreme droefenis in te dienen want het 
is wel erg dat een raadsbesluit uit 1990 
nu nog op het bordje ligt' en daar is wet-
houder Homan het helemaal mee eens. 
Tot een duidelijke uitspraak over de toe-

komst van de molen komt het niet: wordt 
vervolgd. Binnen vier maanden zal het 
College met een antwoord komen.

Terug bij af
Op 1 september 2009 besluit het college 
van burgemeester en wethouders om 
niet mee te werken aan de complete-
ring van de molenstomp Speelman tot 
volwaardige korenstellingmolen. Nog 
diezelfde dag krijgt de stichting al be-
richt! Zo'n snelheid is wel eens anders 
geweest. De reden dat een wijziging 
van het bestemmingsplan niet haalbaar 
is omdat B & W een negatief advies 
ontvingen van het stedenbouwkundig 
bureau RBOI om op deze plek een ko-
renstellingmolen te realiseren. (Dat is het 
onveranderde advies uit 1990!!!) De po-
sitieve adviezen van andere instanties 
als van Monumentenzorg en de provin-
cie wegen daar blijkbaar niet tegenop, 
als ze al in aanmerking zijn genomen. 
RBOI is blijkbaar in Teylingen toch wel 
een macht van betekenis. Ook besluit 
het college om de stichting te ontslaan 
van de verplichting om de molen-
stomp te completeren. Overigens is het 
wel merkwaardig dat het College een 
raadsbesluit buiten werking stelt. Alleen 
de raad kan immers een raadsbesluit in-
trekken. Het hele spel is dus niet alleen 
een rare zaak voor de stichting, maar 
ook voor de gemeenteraad die in feite 
buiten spel wordt gezet, maar het gaat 
nog verder. 
Het is de zoveelste maal dat de stichting 
de kous op de kop krijgt; eerst meerdere 
keren door het rijk en nu weer door de 
gemeente. Men zou de tel haast kwijt 
raken. Toch heeft de stichting in de loop 
der jaren een soort Churchill-mentaliteit 
ontwikkeld; van bloed, zweet en tranen 
weten ze ook. Die mentaliteit is gebleken 
en blijkt ook uit het vervolg.
Het besluit van het College valt op een 
raar moment. De molenkwestie staat als 
actiepunt op de agenda van de verga-
dering van de raadscommissie Ruimte 
van 2 september. De molen is dus door 
het College al afgeschoten voordat de 
commissievergadering is gehouden. 
Dat getuigt niet zo van veel respect 

Panoramafoto van NO over Z naar ZW genomen van het dak van de molenonderbouw. Uiterst links de huizen aan de C.J. Speelmanstraat, ui-
terst rechts die aan de Diligence. Op aanraden van de provincie werd de bouwhoogte van deze nieuwbouw op het Polyvroomterrein/Kerkeland 
afgestemd op de hoogte van de molenonderbouw (foto Fons van der Elst, 18 juli 2013). 
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voor de raadscommissie. Normaal ge-
sproken zou men toch eerst de uitkomst 
van deze vergadering afwachten? De 
commissieleden / raadsleden hebben 
dus alle reden om zich gepasseerd dan 
wel gepikeerd te voelen. Aan het begin 
van de vergadering deelt de voorzit-
ter van de commissie dat de stichting 
bovenvermeld bericht heeft ontvan-
gen dat het punt dus van de agenda 
kan. Commissielid Van Steijn (Trilokaal) 
neemt daar zo maar geen genoegen 
mee en zo werd afgesproken dat de mo-
lenkwestie in de volgende vergadering 
zou worden besproken. Dat wordt dan 
14 oktober 2009. Maar uiteraard tekent 
de Stichting wel bezwaar aan tegen het 
Collegebesluit van 1 september 2009, al 
was de gemeente vergeten dit besluit 
appellabel te stellen (foutje). 
Op 22 september 2009 stellen de raads-
leden H. Goudsmit (PvdA ) en L. van 
Steijn (Trilokaal) schriftelijke vragen aan 
het College over het besluit van 1 sep-
tember. Weer schermt dit met het ne-
gatieve advies van RBOI uit 1990 (dat al 
heel snel van tafel was geveegd door 
de gemeente Sassenheim) en de ei-
gen juridische inschatting. Merkwaardig 
genoeg wordt weer met geen woord 
gerept over de adviezen van andere 
instanties zoals Monumentenzorg en de 
provincie Zuid-Holland, maar die waren 
dan ook positief. Verplaatsing van de 
molen wordt door het College op plano-
logische, financiële en historische gron-
den afgewezen. 

Ommekeer
Aan het begin van de commissiever-
gadering op 14 oktober 2009 spreekt 
voorzitter Dirven in namens de Stichting 
De Molen van Sassenheim en voorzitter 
Walenkamp namens de Stichting Oud 
Sassenheim. Beide betogen zijn niet 
voor misverstand vatbaar. 'Wij voelen 
ons - om het zo maar eens te zeggen 
- verkocht en verraden door de brief 
van B&W', zo begint Dirven zijn betoog. 
Vervolgens staat hij stil bij de gang van 
zaken en de opgevoerde argumentatie 
die de stichting tegen de borst stuiten. 
"Er is nog iets", zo zei hij: "Wij hebben nog 
een contract (behalve het koopcon-
tract uit 1993-jsb) waaraan wij ons ge-
bonden weten. Dat staat niet op papier. 

Het is een moreel contract in de trant 
van 'een man, een man - een woord een 
woord'. Wij hebben de Sassenheimse 
gemeenschap voorgehouden de mo-
len te herstellen. Dat heeft veel support 
opgeroepen, ook in geld en natura. Wij 
vinden het contractbreuk om nu zonder 
slag of stoot te zeggen: 'dan maar niet'. 
Dirven steekt ook de hand in eigen boe-
zem: "Zeker, we zijn richting gemeente-
bestuur veel te goed van vertrouwen 
geweest, eerst inzake het vaststellen 
van het bestemmingsplan, vervolgens 
met het corrigeren van wat in onze ogen 
een noodlottige vergissing is geweest." 
Hij sloot zijn betoog af met een oproep: 
"Voor ons gevoel staat daarom meer 
op het spel dan een molen: het geloof 
in democratische besluitvorming. Juist 
daarom vragen wij u als commissie, ten 
diepste de gemeenteraad als hoofd van 
de gemeente, mee te werken om vast 
te houden aan het door uw rechtsvoor-
ganger in 1993 genomen besluit." 
Walenkamp is het geheel met Dirven 
eens: "Het besluit van B&W zoals mede-
gedeeld per brief van 1 september jl. 
"om niet mee te werken aan de comple-
tering van de molenstomp", zonder zelfs 
maar het advies af te wachten van uw 
commissie, is onbegrijpelijk en de hier-
voor aangevoerde argumenten door 
het College van B&W zijn zwak, tenden-
tieus en neigen naar onbehoorlijk be-
stuur." 
De commissieleden zijn onder de in-
druk van de verhalen en vinden het 
Collegebeleid geen stijl: Goudsmid 
(PvdA). "... heeft altijd gehoopt niet in 
een situatie als deze terecht te komen. 
De raad en commissies zijn onderdeel 
van het bestuur van de gemeente en 
dan wil je niet zo overkomen bij de bur-
gers. Hij vindt dit een zeer ernstige zaak, 
die de democratische staat van deze 
gemeente aantast. In deze zaak gaat 
het al jaren over behoorlijk bestuur." Zelfs 
wethouder Homan is onder de indruk: 
"Het komt niet vaak dat de insprekers zo-
veel indruk op je maken als vanavond ik 
kan me daarom alleen maar aansluiten 
bij het geen wat de Partij van de Arbeid 
zei dat dit situaties zijn, dat dit dossiers 
zijn die je eigenlijk niet wil behandelen. 
Je wilt niet in zo'n situatie komen niet als 
gemeente want dat straalt ontzettend 

slecht op de gemeente af niets als raad 
je wilt de raad niet brengen en zeker 
niet als college en verantwoordelijke 
wethouder." Tenslotte stelt wethouder 
Homan voor: "... dat het college komt 
met een voorstel om te starten met een 
bestemmingsplanwijziging. Hij denkt dat 
dat terecht is en dat eenieder hier het-
zelfde voor voelt. Bij dat voorstel zal ook 
aangegeven worden wat dat zal gaan 
kosten incl. een planschadeanalyse. Dat 
lukt niet meer voor de komende raad 
maar hij zal een tijdsplanning maken 
van de stappen die genomen worden in 
die procedure. Er moet nog een aantal 
vooronderzoeken worden gedaan en hij 
stelt voor een aantal beslismomenten in 
te bouwen of doorgegaan moet worden 
of niet. Hij zal proberen dit voorstel voor 
de laatste raad van dit jaar voor te leg-
gen." 

De strop
De wethouder kiest dus voor een wijziging 
van het bestemmingsplan en niet voor 
een ontheffing van de hoogteclausule.
Tijdens de vergadering had de heer 
Goudsmit (PvdA) er op gewezen dat er 
plaatsen in Teylingen zijn waar de bouw-
hoogte wel is gewijzigd. Waarom kan 
dat bij de molen niet en daar wel? 
Het is merkwaardig dat in de discussie 
de achtergrond van de hoogteclausule, 
namelijk een klinkklare fout met moge-
lijk een dubieuze achtergrond niet wordt 
genoemd; laat staan de morele verplich-
ting die dit met zich mee zou brengen. 
Het bestemmingsplan aanvaardt men 
als een vaststaand gegeven; de jure cor-
rect, maar er zit wel een luchtje aan. 
De vraag van de heer Goudsmit is de 
insteek die de gemeente Sassenheim 
steeds heeft gehanteerd: ontheffing 
van de hoogteclausule. Dat wordt zelfs 
zo nog genoemd in de brief van de heer 
Van Leeuwen van 7 december 2005.
Natuurlijk kunnen omwonenden bij een 
vrijstelling langs de gebruikelijke weg be-
zwaar tegen de wijziging van de hoogte 
van 15 in 23 m. Dat geldt dan uiteraard 
alleen de wijziging: de hoogte. Het is de 
gemeente Teylingen die uit een heel 
ander vaatje gaat tappen; namelijk 
een complete wijziging van het bestem-
mingsplan (postzegelbesluit) voor het 
gebied van de molen. Dit gaat veel en 
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veel verder. Men kan nu bezwaar maken 
tegen het complete herbouwplan met 
alle ins en outs. In feite legt wethouder 
Homan in zijn toezegging van 14 oktober 
2009 zo de strop klaar voor de molen en 
de molenstichting. Die strop blijkt uitste-
kend te werken op 30 mei 2013. Het gaat 
te ver om hier kwaadwilligheid achter te 
zoeken, maar zorgvuldigheid is anders. 
Het past natuurlijk wel uitstekend in het 
rijtje narigheid waar de molenstichting 
tegenop moet boksen. Of iemand het 
toen in de gaten heeft gehad? 

Nieuwe start
Op 2 februari 2010 besluit het College 
een bestemmingsplanprocedure voor 
Molen de Speelman op te starten en 
een krediet aan te vragen voor de plan-
schade en de advisering daarover zodra 
het bestemmingsplan onherroepelijk is.
Op 3 maart 2010 zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. Dat werkt door in 
de samenstelling van het College. De 
portefeuille met de molen gaat over 
van wethouder Homan naar wethouder 
Stuurman. In de tussenliggende periode 
heeft men noch bij de stichting noch in 
het gemeentelijke bestuurscentrum stil 
gezeten over de molen. Het zwaarte-
punt lag uiteraard bij het voorbereiden 
van het nieuwe bestemmingsplan voor 
de molen. Maar weer steekt het (nieu-
we) College een spaak in het wiel. Op 23 
augustus 2010 ontvangt de stichting be-
richt dat het College het voorontwerp-
bestemmingsplan niet ter inzage wil leg-
gen omdat zij vraagtekens hebben bij de 
financiële haalbaarheid van het opbou-
wen van de molen en de inpasbaarheid 
van de molen in de wijk. De procedure 
voor het wijzigen van het bestemmings-
plan kan daarom niet worden afgerond. 
Het komt er op neer dat de facto de her-
bouw van de molen - zeker voorlopig - 
onmogelijk is. Anders gezegd, de stekker 
gaat er uit; hopelijk maar voor eventjes. 
Met verbijstering neemt de stichting ken-
nis van het besluit. De genoemde rede-

nen zijn nooit eerder genoemd als voor-
waarden waaraan voldaan moest wor-
den voordat er sprake kon zijn van een 
herziening of wijziging van het bestem-
mingsplan. Uiteraard vraagt de stichting 
om een afschrift van het collegebesluit. 
Dan komt er een rare aap uit de mouw: 
Het college heeft helemaal geen besluit 
genomen!
Op 23 september 2010 volgt dan een 
gesprek tussen de stichting en het ge-
meentebestuur. Het college wil graag 
binnen een maand een zo goed mo-
gelijk uitgewerkte haalbaarheidsstudie 
plus een plan van aanpak waar het 
College zich dan achter kan stellen rich-
ting gemeenteraad. Op 7 november 
2010 overhandigt de stichting dit plan 
van aanpak aan wethouder Stuurman. 
Tevens is er door de stichting een co-
mité van aanbeveling gevormd. Op 23 
november besluit het College in te stem-
men met het voorontwerpbestemmings-
plan 'Molen Speelman Sassenheim'd.d. 
19 mei 2010 en in te stemmen met een in-
spraakprocedure voor het voorontwerp-
bestemmingsplan 'Molen Speelman 
Sassenheim'. Wel vraagt het College de 
stichting meer bekend te maken over 
het draagvlak voor de plannen van de 
stichting bij de omwonenden.
Het bootje is weer los; voor de zoveelste 
maal; maar daarmee is men er nog niet. 

Inloopavond
De wens van het gemeentebestuur over 
de communicatie met de buurt over het 
opbouwplan van de molen resulteert 
in een tweetal informatieavonden, op 
9 en 10 maart 2011, in de molen alwaar 
het bestuur belangstellenden informeert 
over de plannen en ingaat op de vra-
gen die er zijn. Op 9 maart zijn ook wet-
houder Stuurman en molenmaker Luc 
Verbij aanwezig. De eerste avond waren 
er ongeveer 25 personen en de tweede 
avond een stuk of 20. Het waren als re-
gel bewoners uit de omgeving van de 
molen. Na uitleg van de heer Stuijfzand 

van de stichting over het plan van aan-
pak en een kort verhaal van Luc Verbij 
over de bouw van een molen konden de 
bewoners vragen stellen en volgde wat 
discussie; alles in goede sfeer. De me-
ningen waren - voorspelbaar - verdeeld. 
Enkele omwonenden gaven aan dat ze 
zienswijzen zouden inleveren.
Van 21 maart 2011 tot 2 mei 2011 ligt het 
voorontwerp bestemmingsplan Molen 
Speelman ter inzage en kan iedereen 
een inspraakreactie over het plan indie-
nen. Er wordt een veertiental reacties 
ingeleverd, maar het gemeentebestuur 
ziet in de meeste gevallen geen aanlei-
ding om het plan te veranderen; bij een 
enkele wel, maar dat leidt niet tot ingrij-
pende aanpassingen. Ook is er een lijst 
met handtekeningen van omwonenden 
die tegen de opbouw van de molen zijn.

De bekeerde Diligence
De meeste bezwaren komen van de 
kant van de bewoners van de straat 
achter de molen, de Diligence. Dat is 
toch wel opmerkelijk, want bij de en-
quête over behoud en restauratie van 
deze molen in 1990 de bewoners in grote 
meerderheid voor de molen tekenden. 
De straat telt 36 huisadressen in totaal. 
Op 33 (92% !!!) daarvan werd voor be-
houd en wederopbouw opbouw van 
de molen tekenden (de huizen aan de 
andere kant van de molensloot stonden 
er nog niet). Die 33 voor betekent uiter-
aard nog niet automatisch dat men op 
de andere 3 adressen 'dus' tegen was. 
Die mensen konden geen mening, niet 
thuis zijn geweest of wat dan ook. 
Het is toch wel opmerkelijk dat er een 
enorme omslag heeft plaats gevonden. 
Het kan natuurlijk zijn dat alle bewoners 
van 1990 daarna verhuisd zijn, maar 
dat is niet aannemelijk. Wie of wat deze 
omkering heeft bewerkstelligd heeft zijn 
roeping wel misgelopen. 
Het is logisch dat er na 1990 nieuwe 
mensen zijn komen wonen in de straat. 
Maar het is niet voorstelbaar dat zij door 

- M O L E N S A C T U E E L -

Gezicht op de huizen vanaf de Diligence vanaf openbaar terrein, maar nu vanaf de begane grond; links de H. Knoopstraat. Het gezicht op de 
huizen is nauwelijks minder dan vanaf het dak; misschien nog wel beter door de kortere afstand. De aantasting van de privacy van de bewoners is 
vanaf de begane grond vele malen groter dan vanaf de molenbalie, al was het maar door het aantal passanten. (foto Fons van der Elst, 18 juli 2013). 
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alle aandacht die aan wordt gegeven 
aan de molen niet op de hoogte zijn ge-
weest van de plannen. Het 'risico' moet 
hen bekend zijn geweest. 
In 2011 nemen enkele omwonenden, 
Ronald Sira, Cynthia Lagendijk, Tanja en 
Eric Duinhoven, allen nieuwkomers in de 
wijk, het initiatief voor de oprichting van 
de actiegroep 'Hier Geen Wieken'. Zij 
zijn vooral beducht voor de aantasting 
van hun privacy. Ze verzamelen zo'n 100 
handtekeningen tegen het weer opbou-
wen van de molen en presenteren die 
in de gemeenteraadsvergadering van 
donderdag 10 mei. Overigens zijn niet 
alle handtekening van omwonenden, 
ook van elders. Penningmeester Ron 
Heppener van de Stichting De Molen 
van Sassenheim bekritiseert de manier 
waarop de actiegroep te werk gaat: 
Volgens hem heeft de stichting vorig 
jaar meerdere informatieavonden ge-
houden om de omgeving op de hoogte 
te houden van deze plannen om aan 
eventuele bezwaren zoveel mogelijk te-
gemoet te kunnen komen. Daar is ech-
ter maar beperkt gebruik van gemaakt. 
Ook aan de uitnodiging voor de om-
wonenden om elders een molen in een 
woongebied te bezoeken en ervaringen 
te horen van daar wonende buurtgeno-
ten, is bijna geen gebruik gemaakt.

Goed bezig?
Op 19 september 2012 deelt het ge-
meentebestuur de stichting mee dat 
het B&W zekerheid wil hebben of zij met 
deze bestemmingsplanprocedure naar 
het oordeel van de gemeenteraad nog 
steeds op de goede weg zijn en vragen 
daarom de gemeenteraad om hun me-
ning vragen. De vraag komt op de agen-
da voor de vergadering van de commis-
sie Ruimte op 23 oktober. Het college 
wil niet forceren dat de bestemmings-
planprocedure wordt stopgezet, maar 
wil de gemeenteraad vragen om de 
situatie te beoordelen. Het zal duidelijk 
zijn dat de stichting 'not amused' is over 
deze manoeuvre en schrijft op 2 oktober 
aan de raadsfracties en de commissie-
leden: 'Het lijkt ons een herhaling van 

zetten. (...) Wij kunnen ons niet anders 
voorstellen, dan dat deze inbreuk op de 
normale procedure vanuit het college 
ingegeven wordt door de acties van de 
tegenstanders van de molen (HGW), 
die o.m. een handtekeningenactie heb-
ben uitgevoerd. Als we de uitslag hier-
van analyseren dan komen wij tot de 
volgende conclusie: Er zijn totaal 108 
handtekeningen opgehaald van men-
sen die tegen de heropbouw van de 
molen zijn: hiervan zijn er 33 die komen 
van inwoners uit o.a. Katwijk, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Wassenaar waar-
van geen rechtstreeks belang mag wor-
den verondersteld. Blijft dus (108 – 33 ) = 
75 inwoners uit Sassenheim. Hiervan 23 
uit de directe omgeving van de molen 
van 113 woningen. 'Het is daarom toch 
wel erg kort door de bocht om deze 
mensen representatief te stellen voor de 
buurt, zeker ook als blijkt dat het aantal 
ingediende zienswijzen beperkt blijft tot 8. 
De commissievergadering van 23 okto-
ber behandelt de kwestie aan de hand 
van een discussienota, waarin o.a. het 
RBOI-advies uit 1990 een grote rol speelt. 
Namens de actiegroep 'Hier Geen 
Wieken 'spreekt voorzitter Ronald Sira. Hij 
legt de nadruk op het nieuwe (en aan-
vechtbare-jsb) rijksbeleid ten aanzien 
van het completeren van molens (zie 
Molenwereld 2013-2). Hij vraagt zich af: 
'Hoeveel geld en tijd gaat de gemeente 
Teylingen nog in dit -wat hij noemt dit 
kostbare hobbyisten bestemmingsplan-
traject - stoppen en ten koste van wat? 
'Namens de Stichting Oud Sassenheim 
spreekt voorzitter Hans Walenkamp in 
die stilstaat bij de voorgeschiedenis en 
de vertraging vanwege het gemeen-
tebestuur laakt die niet op zich blijkt 
te staan. "U zult begrijpen dat de weg-
ligging van de stichting door dit soort 
maatregelen niet wordt bevorderd, om 
het maar eens ironisch te zeggen", zo zei 
hij. Namens de molenstichting spreekt 
voorzitter Dirven. Hij noemde aanpas-
sing van het bestemmingsplan 'een 
moeizame, ontmoedigende en vertra-
gende hordeloop met als meest recente 
mijlpaal de discussienota over dit onder-

werp voor de gemeenteraad 'Hij noemt 
deze tendentieus vanwege het uitver-
groten van de bezwaren en onderbe-
lichten van positieve argumenten. Het 
omgaan met het RBOI-advies is er een 
duidelijk voorbeeld van. Als ander voor-
beeld van de tendentieuze benadering 
citeert hij de nota: 'In bovengenoemde 
situaties was de volledige molen echter 
van oudsher op deze locatie aanwezig 
en zijn de woningen er later omheen ge-
bouwd. In het geval van de molenstomp 
van Speelman is sprake van een andere 
situatie, waarbij de woningen achter de 
molenstomp (Diligence) eerder aanwe-
zig waren dan de volwaardige molen. 
'Dirven wijst op een lijst van niet minder 
dan tien gedeeltelijk gesloopte molens 
die na 2000 gerestaureerd zijn tot vol-
waardige molen, terwijl de huizen er al 
stonden. Ook betrekt hij de planschade-
regeling erin die loopt, maar in de nota 
niet wordt genoemd en waarvan de 
kosten blijken mee te vallen. Bij de tien 
genoemde molens heeft planschade 
geen enkele rol gespeeld. Bovendien 
benadrukt hij dat een aantal bezwaren 
zich richt tegen zaken, die binnen het 
bestaande bestemmingsplan zonder 
meer mogelijk zijn zoals het aanbrengen 
van een stelling en een opbouw van 6 
meter en zegt: 'De huidige voorgestelde 
wijziging heeft alleen betrekking op de 
verhoging van 15 meter naar 23 meter. 
"Dit" is de enige wijziging waarover wij 
praten.' Veel commissieleden ontgaat 
de noodzaak van de discussie(-nota), 
want nieuwe feiten zijn er eigenlijk niet. 
De discussienota wordt door de raadsle-
den opgevat als een poging het in 2009 
genomen besluit terug te draaien. En 
daar hebben de fracties weinig waar-
dering voor. De commissie is van mening 
dat de lopende procedures voortgezet 
moeten worden. 
Op 24 oktober 2012 deelt de gemeente 
de stichting dan mee: 'Uit de discus-
sie bleek dat deze procedure kan wor-
den voortgezet. Dat betekent dat wij 
de zienswijzen zullen beantwoorden en 
definitieve bestemmingsplan gaan op-
maken. 'Uit de formulering blijkt dat het 
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peilen van de mening toch niet zo on-
schuldig lijkt als voorgesteld. 
Het laat zich raden wat er gebeurd zou 
zijn als de commissie van menig was ge-
weest om er maar mee te kappen. Maar 
goed, ook deze hobbel is ook weer ge-
nomen, al dient zich snel weer een nieu-
we aan.

Bouwhistorisch onderzoek
Op 4 maart 2013 wordt de stichting be-
naderd door de gemeente vanwege 
het nieuwe beleid van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor mo-
lens. 'Een van de redenen voor het star-
ten van de bestemmingsplanprocedure 
'Molen Speelman Sassenheim' is het her-
stellen van cultuurhistorische waarde op 
de plaats van de molenstomp. 
Door het wijzigen van het beleid van 
de RCE voor molens komt dit uitgangs-
punt in een ander daglicht te staan. 
Voor de bestemmingsplanprocedure is 
het van belang om te laten onderzoe-
ken wat de cultuurhistorische waarde 
van de molenstomp is (molen, woning 
of anders).'Het doet merkwaardig aan, 
want die cultuurhistorische waarde is in 
feite al vastgelegd bij de plaatsing op 
de rijksmonumentenlijst. De stichting is 
argwanend en vraagt een gesprek aan 
met het gemeentebestuur dat op 12 
maart wordt gehouden. 
De gemeente laat dan een bouwhis-
torisch onderzoek doen door bureau 
Molenbehoud in de persoon van Nico 
Jurgens. Jurgens erkent dat de inschrij-
ving in het register van rijksmonumenten 
een erkenning is van de cultuurhistorische 
waarde. Hij acht de huidige cultuurhisto-
risch waarde van de stomp als herinne-
ring aan het bollenbedrijf vrij gering maar 
die als molen is te verhogen door er weer 
een molen bovenop te zetten.
Uiteraard bestaat die nieuwbouw niet 
uit historische substantie, waardoor 
'de toename van de cultuurhistorische 
waarde gering is, maar ontegenzegge-
lijk positief'. 'Completering laat zien waar 
de stomp van overgebleven is en maakt 
de stomp daardoor beter herkenbaar. 
Toevoeging van een bovenbouw ver-
wijst naar de cultuurhistorische waarde 
van de stomp als molenrestant.
Reconstructie zal, naast het hiervoor ge-
noemde aspect, ook positief effect heb-
ben op andere waarden' als: 
- Het duidelijk maken van 'De twee-

eenheid van werken en wonen van de 
gecompleteerde molen'; 

- De complete molen als getuigenis van 
de 'wieg' van het bollenbedrijf van 
Speelman;

- De molen als 'ankerpunt' in de histori-
sche geografie van Sassenheim, alles 
is anders, maar de molen verbindt he-
den en verleden.

- De molen als 'monument van ge-
meenschapszin'

Vooral de molen als ankerpunt acht 
Jurgens bijzonder belangrijk en in feite is 
dat van meet af aan voor de stichting 
ook een van de drijfveren geweest voor 
het behoud en restauratie van de molen. 

Hoorzitting zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan Molen 
Speelman Sassenheim heeft van don-
derdag 7 juni 2012 tot en met woens-
dag 18 juli 2012 ter inzage gelegen. Op 
het ontwerp bestemmingsplan zijn 8 
zienswijzen ingediend, waarvan er 7 in-
houdelijke bezwaren aandragen. Tot 
aanpassingen van betekenis door het 
gemeentebestuur heeft dit niet geleid. 
Op 11 april 2013 wordt dan de hoorzit-
ting gehouden, waar alleen de indie-
ners van de zienswijzen kunnen inspre-
ken. De stichting heeft geen bezwaren, 
maar acht het wel raadzaam om op 3 
april een brief met aanvullende infor-
matie, met name ten aanzien van het 
RCE-beleid, te sturen aan de leden van 
de Commissie Ruimte. Drie indieners van 
zienswijzen lichten hun bezwaren toe, 
maar de zitting is al snel afgelopen. 

Toch verplaatsen?
Op 21 april staat er in het Leidsch 
Dagblad een artikel van een waarin de 
Haagse architect Peter Drijver op ver-
zoek van een jurist uitlegt dat hij voor re-
constructie is van de molen is, maar dan 
wel op een andere plaats. Het initiatief 
om de molen weer op te bouwen komt 
volgens hem dertig jaar te laat. 
Het is oude koek, maar opnieuw is het 
aantoonbaar onjuiste verhaal dat een 
molen niet in een woonwijk hoort voor 
het voetlicht gebracht; en dat terwijl 
er legio voorbeelden van het tegen-
overgestelde zijn en dat wordt dan te 
berde gebracht vlak voor de belang-
rijke vergadering van de Commissie 
Ruimte over de toekomst van de molen. 
Dat zal wel niet toevallig zijn geweest. 
Penningmeester Ron Heppener neemt 
contact met Drijver om de zaken recht 
te trekken. Dat levert een zalvend ant-
woord op, maar het kwaad is geschied. 

Onweerswolken
Op 14 mei vindt in het bestuurscentrum 
in Voorhout de vergadering van de 
Commissie Ruimte plaats. Op de agen-
da staat als agendapunt 8 het bouw-
historisch onderzoek naar het verleden 
van de molen. Alle partijen stellen zich 
achter dit onderzoek, zodat het als ha-
merstuk naar de raad gaat. Het volgen-
de agendapunt, het Bestemmingsplan 
Molen Speelman heeft meer voeten in 
de aarde. Namens de Stichting spreekt 
vooraf penningmeester Ron Heppener 
in, die met name in gaat op de bewerin-
gen van architect Drijver. 
Bij een peiling vooraf blijkt dat moge-
lijk de VVD en de PvdA door de knieën 
gaan. Trilokaal had altijd al bezwaren 
gehad. De andere partijen zijn met 
wat kleine op- of aanmerkingen voor. 
Trilokaal vindt verplaatsing de enige 
aanvaardbare optie. Ooit zijn er vijf 
bouwkavels opgeofferd voor het be-
houd van de molen en als de molen weg 
gaat dan kunnen er vijf huizen gebouwd 
worden en met de opbrengst de ver-
plaatsing worden betaald. Trilokaal zal 
in de raadsvergadering met een motie 

van die strekking komen. De PvdA heeft 
grote moeite met de opstelling van het 
college en komt nog niet met een defi-
nitief standpunt. 
De VVD stelt het algemeen belang te-
genover het individuele belang, waarbij 
de stichting staat voor het individuele 
belang. Of Hier Geen Wieken dan het 
algemene belang vertegenwoordigt 
maakt de partij niet duidelijk. Twijfels 
zijn gerechtvaardigd. Op grond van het 
bouwhistorisch onderzoek concludeert 
de VVD dat de molen niet zo belangrijk 
is en eentje meer of minder er niet toe 
doet. De weerstand van de omwonen-
den weegt voor de VVD zwaar en van-
daar dat de partij er in de raadsverga-
dering pas met een definitief standpunt 
komt. Wethouder Stuurman erkent dat 
het nieuwe RCE-beleid ook pleit tegen 
completering van de molen; een stand-
punt dat het College al eerder inge-
nomen had: de molen voegt niets toe. 
Het antwoord over de opstelling van 
het college valt bij de PvdA volkomen 
in verkeerde aarde: "nog nooit zo zout 
gegeten". 
Het begint er nu toch echt somber uit te 
zien voor de molen: de gemeenteraad 
van Teylingen telt 25 zetels, waarvan de 
VVD er 9 heeft, de PvdA 2 en Trilokaal 
2. Als de drie genoemde partijen in-
derdaad tegenstemmen in de raads-
vergadering van 30 mei, dan wordt de 
bestemmingsplanwijziging met 13 tegen 
12 stemmen verworpen! De VVD is bo-
vendien collegepartij.
De stichting ziet de bui hangen en stuurt 
op 23 mei de leden van de raad een 
brief met toelichting over de situatie 
met als slot een hartenkreet: '... wat men 
moet denken van een overheid/poli-
tiek die een contract sluit; de uitvoering 
vervolgens onmogelijk maakt (bestem-
mingsplan) en als klap op de vuurpijl (bij 
afwijzing van het voorgestelde bestem-
mingsplan) zich aan de verantwoorde-
lijkheid ervoor onttrekt. 'In de vergade-
ring van de Commissie Ruimte viel de 
term 'betrouwbare overheid'/ 'betrouw-
bare politiek'. Dat etiket kunnen wij on-
mogelijk op een deze gang van zaken 
plakken; eerder het tegenovergestelde. 
Natuurlijk moet een besluit zorgvuldig 
genomen worden en dienen indieners 
van zienswijzen serieus genomen te wor-
den. Wanneer het bestemmingsplan 
wordt aangenomen doet het onze in-
ziens recht aan beide partijen: aan de 
Stichting "De Molen van Sassenheim" 
ten opzichte van het contract tussen ge-
meente en stichting uit 1993 en ten op-
zichte van de indieners van de zienswij-
zen omdat zij de mogelijkheid hebben 
om in beroep te gaan en zo alsnog gelijk 
kunnen krijgen. Daar kan en mag door 
raad en/of college zelfs op gewezen 
worden. Daar hebben wij dan ook geen 
moeite mee. Zo betoont de overheid/
politiek onze inziens zich zowel betrouw-
baar tegenover de stichting als tegen-
over de indieners van de zienswijzen.'
Het mag niet baten. 
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Gewurgd!
De uitkomst van het besluit van de 
raadsvergadering over de molen hangt 
uiteraard af van de standpunten van de 
drie genoemde partijen; met name de 
eerste twee. Trilokaal zet in op verplaat-
sing, want volgens deze partij 'past een 
molen met een hoogte van 23 m niet op 
die plek in die wijk (RBOI-jsb) . Dat gaat 
te veel ten koste van het woongenot van 
de inwoners. Het past op dit moment 
ook niet in deze tijdgeest (Schrijver-jsb). 
De partij is van mening dat ter plekke vijf 
bouwkavels verkocht kunnen worden die 
dan in totaal 400.000 euro, de geraam-
de kosten van verplaatsing, zouden kun-
nen opbrengen. Het is zeer de vraag of 
Trilokaal de locatie van de molen kent of 
zelfs maar de kaart heeft bekeken naar 
de molenlocatie. De molenkavel is vol-
gens het koopcontract namelijk maar 
95 m2 groot. Dat betekent dat de kavels 
gemiddeld 20 m2 groot zijn. Daar moet 
dan een huis op en zo'n kavel kan dan 
gemiddeld 80.000 euro opbrengen? Het 
is te gek voor woorden. Trilokaal is tegen 
het collegevoorstel en dient een motie 
voor verplaatsing in, die met 3 tegen 22 
stemmen wordt verworpen. 
De PvdA heeft het vooral aan de stok 
met het College, met name met wet-
houder Stuurman en de heer Peetoom 
geeft dan ook aan dat de overwegin-
gen meer procedureel dan inhoudelijk 
zijn. De partij komt zelfs met een motie 
van afkeuring. Wethouder Stuurman 
moet wel ongeveer van zijn stoel gerold 
zijn van verbazing. Hij voert niets anders 
uit dan een unanieme uitspraak van de 
raadscommissie Ruimte van oktober 
2009 en dat loopt dan uit op een motie 
van afkeuring! Normaal is het zo dat een 
wethouder risico loopt op een motie van 
afkeuring wanneer hij zo'n uitspraak van 
de raad NIET uitvoert, maar in Teylingen 
krijg je er een wanneer je die WEL uit-
voert! (De motie wordt overigens met 21 
tegen 4 stemmen verworpen). De PvdA 
stemt tegen het raadsvoorstel, 'al is dat 
met pijn in het hart'. Die pijn is dan wel 
heel mooi en meelevend, maar in feite 
vecht de PvdA een conflict met het 
College uit over de rug van de molen-
stichting die de rekening gepresenteerd 
krijgt. De PvdA wist op voorhand dat hun 
motie nagenoeg kansloos was, maar 
ook dat zij, afhankelijk van het standpunt 
van de VVD, de Molen van Sassenheim 
de nek zou omdraaien. Of had de partij 
soms een dubbele agenda? Door het 
op de man te spelen hoeft men noch 
de stichting, noch de omwonenden af 
te vallen. 
De VVD vindt bij monde van mevrouw 
Jopp dat besluiten moeten passen in de 
tijdgeest, met afweging van de dan be-
kend zijnde argumenten. Volgens haar is 
de historische waarde van de opbouw 
beperkt en het draagvlak bij de omwo-
nenden gering. De stedenbouwkundig 
ongelukkige plaats leek haar evident. 
'De VVD komt tot de slotsom, dat op-
bouw van de molen niet meer past'. De 
VVD stemt dan ook niet in met de be-

stemmingsplanwijziging.
En daarmee is het lot van de molen be-
slist: het voorstel wordt met 13 tegen 12 
stemmen verworpen. De strop die wet-
houder Homan heeft klaar gelegd heeft 
zijn werk gedaan. 
Op de keper beschouwd sanctioneerde 
de gemeenteraad hiermee tevens het 
'merkwaardige gedrag' rond het vast-
stellen van het bestemmingsplan in de 
jaren 1997 - 1999 zoals hierboven om-
schreven. 

Argumentatie
Natuurlijk mag men voor of tegen de 
herbouw van de molen zijn en natuur-
lijk mag een raad tegen de herbouw 
van een molen zijn. Maar kom dan wel 
met valide argumenten. Het hele proces 
door, vanaf 1990 af is er sprake van een 
enorme valse ruis, bijna 24 jaar lang. Er 
is overduidelijk sprake van een selectief 
gebruik van argumenten, die bovendien 
vaak tendentieus of zelfs uitgesproken 
onjuist zijn. Dat is op zich al erg genoeg, 
maar nog erger is dat zij klakkeloos wor-
den nagepraat, zelfs wanneer de houd-
baarheidsdatum al jaren is verstreken. 
Het RBOI-advies uit is er een prachtig 

voorbeeld van; dat werkt zelfs nog door 
in de raadsvergadering van 30 mei 2013. 
Andere, tegengestelde argumenten, als 
van Monumentenzorg of de provincie, 
krijgen geen serieuze aandacht. 
Al even opvallend is het omgaan met 
het bouwhistorisch rapport van Jurgens. 
Zijn opmerking dat 'de toename van 
de cultuurhistorische waarde gering 
is' (de onderstreping van 'historische'is 
van Jurgens) wordt volkomen uit zijn ver-
band gerukt en gemakshalve gaat men 
maar voorbij aan andere door hem ge-
noemde aspecten; met name het 'an-
kerpuntverhaal' dat met andere woor-
den ook naar voren is gebracht door 
Monumentenzorg.
Merkwaardig is de houding van en ten 
opzichte van de omwonenden. In 1990 
kiezen zij in grote meerderheid voor de 
molen; later gaat een deel - in een ge-
lijkblijvende situatie - volledig om. De 
achtergrond is onduidelijk, maar het 
wordt wel kritiekloos geaccepteerd; 
ook als deze mensen met aantoonbaar 
onjuiste of sterk overtrokken bezwaren 
komen die veelal kant noch wal raken. 
De politiek gelooft hen blijkbaar op hun 
mooie ogen, want de werkelijkheid is an-

Het kan niet ontkend worden dat molenwieken - zij het zelden - afbreken. Het daarentegen niet 
waar dat het gebroken eind veranderd in een soort projectiel wat weggeslingerd wordt. Bij een sta-
len roe kniekt deze vaak en blijft op een zijplaat hangen zoals hier bij molen 2 van de Overwaard in 
Kinderdijk na het breken van de binnenroede op 2 juni 2005 (foto Jaap de Vries, 2 juni 2005). 
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ders. Met het aanvoeren van stof- of ge-
luidsoverlast geeft men er mijns inziens 
blijk van nog nooit in de buurt van een 
gewoon malende korenmolen te zijn ge-
weest. Ik heb het meerdere malen mee-
gemaakt dat mensen zich erover verba-
zen dat een molen tegen verwachting 
zo weinig lawaai maakt. 
Dat er aantasting van de privacy kan zijn 
is onmogelijk te ontkennen, maar over-
drijven is ook een kunst. Op grond van 
de beweringen van de bezwaarmakers 
zou je haast denken dat de Postwijk 
een toeristische potentie heeft als de 
Keukenhof of de Zaanse Schans: drom-
men toeristen in de Diligence. Onlangs 
ontving ik het jaarverslag 2012 van de 

Vereniging van Goudse molenaars. Het 
bezoekt aan de Mallemolen, een echt 
museale molen, ook gericht op educa-
tie, schommelt daar rond de 700 per-
sonen per jaar; verspreid over circa 70 
draaidagen; gemiddeld circa 10 per 
dag; hè, hè. Natuurlijk is dit niet maatstaf 
gevend, maar ik heb niet de indruk, dat 
het, afgezien van uitgesproken toeristen-
molens als in Kinderdijk, elders veel meer 
is, minder komt zeker ook voor. Het zal in 
de Postwijk echt niet zo'n vaart lopen. 
Bovendien zijn er afspraken te maken. 
Opgevoerde risico's zijn verwaarloos-
baar. De door de heer Sira opgevoerde 
afgebroken molenwiek die in de slaap-
kamer van zijn zoon terecht komt is een 

Indianenverhaal. Het kan in theorie na-
tuurlijk gebeuren, maar in de praktijk 
komt het nagenoeg nooit voor, zo wei-
nig, dat de kans met een gerust hart te 
verwaarlozen is. Het zal de heer Sira niet 
meevallen om voorbeelden te vinden. 
Voor brand geldt eenzelfde verhaal. 
Mogelijk weet de heer Sira een huis dat 
in brand is geraakt door overslaand vuur 
vanuit een molen; ik niet en zeker niet 
recent. Mogelijk is het gebeurd in een 
tijd dat er nog vooral met emmers water 
werd geblust, maar ik neem aan dat de 
Teylingse brandweer dat tijdperk te bo-
ven is. Bovendien bestaan er vandaag 
aan de dag allerlei brandmeld- en blus-
systemen die het risico op een dergelijke 
catastrofe vrijwel uitsluiten. 
Een ander argument is de veronder-
stelde waardevermindering van de hui-
zen rond de molen. Recent is er door de 
Universiteit van Twente onderzoek uitge-
voerd naar het effect van monumenten 
op de huisprijzen (Herenhuis mei/juni 
2013). De nabijheid van monumenten 
blijkt juist de verkoopprijs van woningen 
te verhogen! Dat kan, afhankelijk van 
de situatie, oplopen tot 20%. Natuurlijk 
hangt dit niet zozeer af van de officiële 
status, maar van de uitstraling. Foto's bij 
dit artikel spreken boekdelen. Een com-
plete molen spreekt veel meer aan dan 
een stomp. Daarom heeft mogelijk 'Hier 
Geen Wieken' de buurt in zijn totaal mis-
schien wel een poot uitgedraaid van een 
half miljoen euro, mogelijk meer; naar ik 
aanneem niet met dank van de andere 
bewoners en zeker niet in deze tijd.
De manier waarop de zienswijzen zijn 
afgehandeld door het College, profes-
sioneel, correct en glashelder, verdient 
een compliment en dat mag ook best 
gezegd worden.

De tijdgeest
Merkwaardig is het zich beroepen op de 
tijdgeest. Wat men daaronder moet ver-
staan is niet duidelijk. Het heeft in ieder 
geval niets uit te staan met de ontwikke-
lingen op molengebied want die gaan 

De aanwezigheid van een molen in de directe nabijheid van een te verkopen woning of te 
verkopen woningen is vaak een extra verkoopaanbeveling, zoals hier rond de molen De Hoop 
in Zoetermeer in 1982: 'De ligging is uniek'. Het is maar één voorbeeld van de molen in ad-
vertenties als verkoopbevorderaar.

Na een moeizame start werd in 2001 in 
Meppel met de restauratie en wederopbouw 
begonnen welke in april 2002 werd afgeslo-
ten met een feestelijke inbedrijfstelling. De 
molen is nu een breed gewaardeerd sieraad 
voor de stad Meppel en heeft een enorm 
positieve uitstraling op zijn omgeving. (foto 
Harm Rona, 26 augustus 2006). 

Satellietfoto van De Vlijt in Meppel in zijn omgeving. De herbouwde molen staat nog veel 
dichter tussen de huizen dan in Sassenheim; hetgeen daar blijkbaar stedenbouwkundig niet 
onaanvaardbaar was. Bezwaarschriften tegen de bouw zijn er (bij mijn beste weten) niet inge-
diend. (foto Google Earth). 

Sinds 1970 zijn ongeveer honderd gedeel-
telijk gesloopte molens hersteld in hun oor-
spronkelijke waardigheid. Het is ondoenlijk 
om daar in het kader van dit artikel een goed
beeld van te geven. Meer daarover (met een 
complete lijst) is te vinden in Molenwereld van
januari 2011. We beperken ons daarom tot 
één voorbeeld, De Vlijt in Meppel, een molen
van vergelijkbare grootte (baliehoogte 9,10 m)
en in een vergelijkbare situatie als de molen 
in Sassenheim. De molen werd na eerdere ont-
takeling in 1965 tot op de onderbouw gesloopt.
In 1989 (!) werden de eerste stappen gezet 
om te komen tot wederopbouw (foto 1996). 
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een totaal andere richting op. In dit blad 
verscheen in het januarinummer van 
2011 een artikel over nieuw gebouwde 
en gecompleteerde klassieke molens. 
Daaruit blijkt dat het aantal na 1975 al-
leen maar is toegenomen. Architect 
Drijver zat er dus faliekant naast met zijn 
bewering dat dit soort restauraties uit de 
tijd zijn. Het tegenovergestelde is waar: 
toen begon het pas. Daarmee had niet 
alleen hij het fout, maar ook de mensen 
die hem klakkeloos nabauwden. 
Die completeringen gaat tot op de dag 
van vandaag door, ondanks het nieuwe 
RCE-beleid. Verscheidene zijn er nog 
in uitvoering. In het meinummer werd 
melding gemaakt van de start van de 
restauratie van de molen in Renkum. 
Deze molen staat nog veel dichter op 
de omringende percelen dan de molen 
van Sassenheim. De voor deze restau-
ratie noodzakelijke aanpassing van het 
bestemmingsplan en de omgevingsver-
gunning waren met één jaar rond. De 
tijdgeest is daar blijkbaar wel anders 
dan in Teylingen. Daar heeft men 23 jaar 
nodig. 

Contractbreuk
Het is werkelijk stuitend te constateren 
hoe gemakkelijk de raadsleden met een 
contract(-breuk) omgaan. Er ligt een no-
tariële acte, namens de gemeente on-
dertekend door de (loco-)burgemees-
ter. Het is natuurlijk geen schande om 
van een contract af te willen. Als regel 
vindt dan fatsoenlijk overleg plaats tus-
sen betrokken partijen die dan probe-
ren tot een overeenkomst te komen. In 
Teylingen gaat het anders. Men maakt 
de uitvoering van het contract onmoge-
lijk en daarna kan er gepraat worden; ar-
gument? 'Je hebt er innerlijk geen goed 
gevoel over.'Zo lust ik er nog wel een 
paar. Stel: ik heb een jaar of vijf geleden 
een hypotheek afgesloten en daar heb 
ik nu innerlijk geen goed gevoel meer 
over. Vervolgens zeg ik tegen de bank 
dat ik om die reden mijn verplichtingen 
niet meer na komt. Gelooft u werkelijk 
dat de bank dat zo maar accepteert?

Tonnen schade
Maar zelfs al zou de raad het bestem-
mingsplan hebben goedgekeurd dan 
was de stichting er nog niet. Door de 
bestemmingsplanperikelen was de 
stichting in 2000 voor wat betreft de fei-
telijke verdere uitvoering van de molen-
restauratie noodgedwongen een pas 
op de plaats gaan maken. Het was on-
verantwoord om nu fondsen te werven 
en verdere activiteiten te ondernemen. 
Immers: men kon gulle gevers geen en-
kele garantie geven voor de toekomst 
en men wilde dat dan ook niet. Deze ge-
dwongen inactiviteit duurt voort tot 2013. 
Dat heeft logisch tot gevolg dat het en-
thousiasme in Sassenheim en het geloof 
in de goede afloop met sprongen ach-
teruitgaat met alle consequenties van 
dien voor de support. Als men weet wat 
er voor 2000 is bijeengebracht is en ge-
realiseerd dan moet de schade voor de 

stichting in de tonnen lopen aan gederf-
de inkomsten en het wegvallen van die 
support, hoofdzakelijk veroorzaakt door 
het falende gemeentebestuur. Dit klem 
te meer omdat de stichting van meet af 
aan weet dat de gebruikelijke subsidies 
niet van toepassing zijn vanwege het re-
constructiekarakter.

Geen geweten en geen 
geheugen
De uitkomst van de raadsvergadering is 
voor de stichting is een enorme dreun. 
Tonnen heeft men bijeengesprokkeld en 
geïnvesteerd in de molen. Dit is mede 
mogelijk geworden dankzij de opstel-
ling van de gemeente in 1993 en nu 
haalt de gemeente de stichting onder-
uit op een niet al te fraaie manier. Het 
is als het ware een dolkstoot in de rug 
van de stichting. De klap komt hard aan, 
ondanks dat men de bui zag opkomen 

Het is pertinent onjuist om te stellen dat restauratie van molens in een woonwijk iets uit de 
oude doos is. In april is met de restauratie van deze molen in Renkum begonnen die nog veel 
dichter tussen de huizen staat dan de molen in Sassenheim (zie Molenwereld 2013-6-222 e.v. en 
elders in dit nummer- blz. 297).

Grafieken uit Molenwereld van januari 2011 met de aantallen gecompleteerde en nieuw gebouwde klassieke molens. Het verhaal dat het restau-
reren van gedeeltelijk gesloopte molens iets van 35 jaar geleden is is een drijfzandverhaal. De tijdgeest die uit deze twee grafieken spreekt laat 
eerder het omgekeerde zien. Een groot aantal van deze molens staat binnen de bebouwde kom tussen de bebouwing. 
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en men er alles aan heeft gedaan om 
het tij te keren. Tegenover het Leidsch 
Dagblad verklaart penningmeester Ron 
Heppener 'Het is zo in elk geval duide-
lijk dat je maar heel weinig vertrouwen 
in de politiek kunt hebben' en secretaris 
Van der Elst zegt: "We zijn te goed van 
vertrouwen geweest en nu zitten we in 
de stront." Jaren geleden kwam in dit 
blad een door de overheid gedesillusio-
neerde moleneigenaar aan het woord: 
"De politiek heeft geen geheugen en 
geen geweten". (Molenwereld 2002-2-
53). De stichting in Sassenheim kan dit 
aardig inkleuren. 

En verder 
Na de uitslag van de stemming in de 
raadsvergadering applaudisseerden aan-
wezigen van 'Hier geen wieken'. Toch zou 
het mij niet verbazen als de mensen van 
de stichting het befaamde V-teken van 
Churchill maakten, de man die in een 
bijkans uitzichtloze situatie een oorlog in 
ging en overwon. De stichting heeft in ie-
der geval bezwaar aangetekend tegen 
het raadsbesluit; wordt vervolgd dus.

Het is overigens de eerste 
keer in Nederland dat de res-
tauratie van een molen op 
deze manier wordt getorpe-
deerd. Teylingen schrijft ge-
schiedenis!
Is de situatie uitzichtloos? 
Ik wil niet in mineur eindi-
gen. Oud-medewerker Van 
Lambalgen van het vakblad 
De Molenaar placht te zeg-
gen: Zo lang er een romp is, 
is er nog hoop! 

De Stichting De Molen van 
Sassenheim is niet de eerste 
moleneigenaar die problemen
krijgt met de overheid. 
Wereldberoemd in de rechts-
geschiedenis is het verhaal van 
de molenaar van Sanssouci. 
De molen staat er weer bij 
het paleis van Sanssouci in 
Potsdam, nadat hij in de 
oorlog tot op de onderbouw 
was vernield. 

Fotomontage met de herbouwde molen, 
gezien vanuit de J.J. van Rhijnstraat. 'Zolang 
er nog een romp is, is er nog hoop'. De foto 
laat ook het effect zien van de herbouwde 
molen op de omgeving. De molen 'geeft ka-
rakter, kleur en leven'om het met de dichter 
Clinge Doorenbos te zeggen. 

- M O L E N S A C T U E E L -
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BIJLAGE: 
JAAR    DATUM  GEBEURTENIS 
1989 12 december Brief Stichting Oud Sassenheim i.o aan gemeente over behoud molen.
1990 8 februari Oprichting Stichting Oud Sassenheim.
  februari  Negatief advies RBOI voor restauratie molen op huidige locatie. 
 14 februari  Raadscommissie VROM tegen restauratie molen op huidige locatie; SOS moet binnen twee maanden
   een mogelijke verplaatsing onderzocht hebben.
  februari Stichting wijst verplaatsing af.
 20 maart  Stichting verzoekt de minister van WVC de molen op de rijksmonumentenlijst te plaatsen.
  maart/april Enquête in Sassenheim over behoud/restauratie van de molen.
 17 april molen op de voorlopige monumentenlijst.
 24 april  Aanbieding resultaat handtekeningenactie voor molen aan de gemeenteraad, die herstel ter plekke 
   evenwel onaanvaardbaar vindt.
 21 mei Begin van de sloop van de gebouwen van Polyvroom.
 22 mei RBOI-advies met betrekking tot de plannen voor de molen.
 20 juni  Raadscommissievergadering: het College stelt voor de romp te behouden en deze in te passen in de
   opnieuw op te zetten bouwplannen. De commissie neemt dit voorstel met algemene stemmen over. 
 28 juni  Commissievergadering: Aannemingsbedrijf Wilma mag op Polyvroomterrein 79 woningen bouwen. 
 17 juli  Gemeenteraad trekt raadsbesluit van 24 april en acht een gerestaureerde molen niet onaan-
   vaardbaar meer. het bestemmingsplan zal in die zin worden aangepast. Tevens besluit de raad de
   minister positief te adviseren om de molen op de rijksmonumentenlijst te plaatsen.
1991 26 april  Plaatsing op de rijksmonumentenlijst afgewezen; stichting tekent vervolgens bezwaar aan bij de 
   WVC-commissie bezwaarschriften Wet AROB.
 12 november  WVC-commissie bezwaarschriften adviseert de minister van WVC nader onderzoek uit te voeren  
   en een nieuw besluit te nemen.
1992 16 december Oprichting Stichting De Molen van Sassenheim.
1993 27 augustus Officiële overdracht van de molen door de gemeente aan de Stichting De Molen van Sassenheim.
 11 oktober Begin restauratie van de onderbouw van de molen.
 7 december Minister van WVC wijst plaatsing van de molen op de rijkslijst opnieuw af; de stichting tekent weer
   bezwaar aan.
1995 12 juni  De Raad van State vernietigt het besluit 26 april 1991 om de molen niet te beschermen.
1998 23 januari  Staatssecretaris van WVC wijst plaatsing van de molen op de rijkslijst opnieuw af; de stichting 
   tekent weer bezwaar aan.
1999 16 maart  Vaststelling van het bestemmingsplan Centrum - Zuid door de gemeenteraad.
1999 3 juni Commissie bezwaarschriften komt opnieuw met een negatieve uitspraak.
1999 14 juni  Minister van WVC wijst plaatsing van de molen op de rijkslijst opnieuw af; de stichting tekent weer
   bezwaar aan.
2000 22 mei  De Arrondissementsrechtbank in Den Haag verklaart het beroep van de Stichting gegrond en eist 
   een nieuw besluit van Monumentenzorg.
2001 24 juli  Het Ministerie van OC en W mee dat het besluit van 14 juni 1999 is herroepen en het bezwaar van 
   Oud Sassenheim gegrond is verklaard.
 12 november Inschrijving van de molen op de Rijksmonumentenlijst!
  december  De stichting wordt geïnformeerd over de foute bouwhoogte in het bestemmingsplan.
2005 6 april  Stichting verzoekt de gemeente officieel om vrijstelling ten aanzien van het bestemmingsplan.
 28 september  Positief advies Rijksdienst voor de Monumentenzorg ten aanzien van completeren molen.
 7 december  Brief gemeente Sassenheim over de completering van de molen met nieuw eisenpakket.
2006 1 januari De gemeente Sassenheim gaat met de gemeenten Warmond en Voorhout op in de nieuwe 
   gemeente Teylingen.
2008 14 mei Informatieavond in partycenter De oude Tol.
 31 oktober Commissie Ruimte: onderzoek naar verplaatsing molen.
 3 november Brief van molenstichting waarin de stichting vraagt of de gemeente nog steeds staat achter het 
   raadsbesluit van 25 september 1990 en de notariële acte van 27 augustus 1993
2009  mei Commissie Ruimte behandelt brief stichting van november 2008
 1 september B & W van Teylingen besluiten niet mee te werken aan het completeren van de molen en 
   ontslaan de stichting van de verplichtingen van het contract van 27 augustus 1993.
 22 september  Schriftelijke vragen van de raadsleden H. Goudsmit (PvdA ) en L. van Steijn (Trilokaal) over de 
   situatie rond de molen
 28 september  Bezwaarschrift van de molenstichting tegen het besluit van 1 september. 
 14 oktober Vergadering Commissie Ruimte over het Collegebesluit de molen niet te completeren; 
   wethouder zegt bestemmingsplanwijziging toe.
 24 november  B & W van Teylingen trekken het besluit van 1 september 2009 in om niet mee te werken aan het 
   completeren van de molen. 
2010 2 februari  Het College besluit de procedure om herbouw van de molen Speelman mogelijk te maken te starten. 
 19 mei  Voorontwerpbestemmingsplan 'Molen Speelman Sassenheim' gereed.
  augustus  B & W leggen de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan stil. 
 8 november Overhandiging van plan van aanpak aan wethouder Stuurman.
 23 november College besluit door te gaan met het voorontwerp bestemmingplan. 
2011 9 en 10 maart Informatieavonden over de molen voor de buurt.
2012 23 oktober Vergadering Commissie Ruimte over diacussienota.
2013 11 april Hoorzitting voor indieners zienswijzen.
 14 mei  Vergadering Commissie Ruimte over bouwhistorisch onderzoek en voorstel bestemmingsplan.
 30 mei Bestemmingsplan molen in raadsvergadering verworpen.
 10  juli Stichting tekent pro forma bezwaar aan tegen het raadsbesluit van 30 mei.
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BON

gaat voor u OPEN!!!!

B O N
"JA1, ik meld mij aan als abonnee op de 'MOLENWE RELD' .

❑ "volgens bovenstaande aanbieding van € 38,50 voor alle nummers van 2013. 

❑ "volgens bovenstaande aanbieding, maar wens van 2013 alleen de nummers ...................... te ontvangen.

❑ "JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van € ........ Ik maak mijn donatie over op 

Postbankrek. 4506935 of Rabobankrek.no 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als / ❑ molenliefhebber / ❑ beroepsmolenaar / ❑ molenmaker / ❑ vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal geïnteresseerd in:

...............................................................................................................................................................................................................................................................
           Handtekening:
Afzender (s.v.p. in drukletters) 

Als welkomsgeschenk wil ik graag: ❑ Het boek Molenaarsverleden / ❑ Het boek Geef ons de ruimte ontvangen.1

Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Postcode: .................................... Plaats: .........................................................................................................................................................................................

Deze bon of een kopie ervan kan, inge stuurd worden aan: 

St icht ing MOLENWERELD Moerdi jkstraat 39 2751 BE Moerkapelle
1. s.v.p. aankruisen hetgeen door u gewenst wordt.
2. s.v.p. doorhalen wat voor u niet van toepassing is.

✂

 

PRACHTBOEKEN 
CADEAU! ! !

En nog
korting toe!!!

Al vijftien jaar is Molenwereld het blad bij uitstek op molengebied voor honderden molenliefhebbers 
met veel nieuws, reportages en allerhande artikelen, rijk geïllustreerd en goed verzorgd. 

Meer dan 160 nummers en 
VIJFTIEN JAAR MOLENWERELD dat vieren we! 

Als u nog nooit abonnee bent geweest en zich nu opgeeft dan krijgt u eenmalig bij uw abonnement 
naar keuze, het boek Molenaarsverleden of Geef ons de ruimte, 50 jaar Rijnlandse Molenstichting! 
Molenaarsverleden is een bundel van veertig interessante artikelen over molens en telt 96 pagina' s, 
terwijl Geef ons de ruimte, het gedenkboek van de Rijnlandse Molenstichting is en 192 pagina's telt. 

Bovendien kost u een abonnement over 2013 geen € 47,50 maar € 38,50 indien u alle elf nummers van 
die jaargang wenst te ontvangen. 
Wilt u er minder dan kunt u voor ieder nummer dat u niet wenst € 3,50 aftrekken.
Als u bijvoorbeeld alleen de laatste drie nummers wenst, dan is de prijs € 38,50 - 8 x € 3,50 = € 10,50. 

MOLENWERELD  iedere maand per post thuis kan op twee manieren:

1.  Door het nemen van een abonnement. 
 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en worden automatisch verlengd tenzij
 een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar schriftelijk wordt 
 op gezegd.

Abonnementsprijs: Nederland: € 47,50 per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overig Europa: € 65,- per jaar (incl. 6% BTW). 
   Overige landen op aanvraag. 
   De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.  Door u aan te melden als donateur.
 Donateurs van de Stichting Molenwereld in Nederland ontvan gen het blad gratis bij een 
 minimum-donatie van € 62,50.




