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De Haas op bezoek bij De Hoop

Tjerk Meijer is toegetreden tot het bestuur in de

functie van secretaris. Hij woont in Zoetermeer

(Oosterheem). In het dagelijks leven is Tjerk 

financieel manager bij een internationale 

onderneming en hij is opgeleid als register 

accountant. Tjerk zegt: ‘Ik zie het als een

uitdaging om dit Zoetermeerse icoon in stand te

houden. Daarnaast zet ik me, samen met de an-

dere bestuursleden en alle andere vrijwilligers,

graag in om de molen voor een breed publiek

toegankelijk te houden. De techniek in de

molen vind ik prachtig en ik kan ervan genieten

als de molen in bedrijf is. Ik kan het iedereen

aanbevelen om de molen eens te bekijken en u

te laten informeren door onze enthousiaste

molenaars. Het is ook leuk om na afloop de

winkel te bezoeken en één van die mooie 

producten mee te nemen’.

Nieuwe secretaris
Sinds september heeft ons bestuur een nieuwe

secretaris. De heer Jos van Hulst heeft begin

2015 aangegeven dat hij zijn functie op termijn

wilde neerleggen. Nadat er een opvolger was

gevonden kon deze in onze vergadering van

september worden geïnstalleerd.

Jos van Hulst is toegetreden tot het bestuur

op 1 oktober 1996, wat betekent dat hij bijna

19 jaar onze molen heeft gediend!

Wij danken Jos hartelijk voor het vele werk
dat hij de afgelopen jaren zeer nauwgezet voor
onze stichting heeft verricht en wensen zijn
opvolger Tjerk veel succes met de uitdaging
om het minstens zo goed te gaan doen!

Oud en nieuw

de heer Tjerk Meijer
Vorige week is in opdracht van de gemeente

Zoetermeer gestart met het vervangen van de

bestrating rond de molen. Er lagen betontegels,

maar de gemeente heeft besloten deze ter 

vervangen door ouderwetse straatstenen. 

Deze komen uit de Leidsewallen, waar de 

bestrating onlangs is vernieuwd. Op deze

manier worden de oude stenen hergebruikt èn

knapt de straat rond de molen zichtbaar op. De

nieuwe - dus oude - straatstenen passen veel

beter bij de molen dan wat er lag.

Eind week 3 (22 januari) moet het straatwerk
gereed zijn. Tot die tijd moeten mindervaliden
rekening houden met een verminderde 
bereikbaarheid. De molenwinkel is natuurlijk
gewoon open op vrijdag en zaterdag!

Nieuwe bestrating

Zoals u wellicht weet, staat in Benthuizen

molen De Haas. Om de collegiale en vriend-

schappelijke banden te onderhouden en te 

versterken, bezoeken de bestuursleden van

beide stichtingen elkaar eens per jaar. 

Onlangs was het weer zover. Een ruime 

afvaardiging van molen De Haas vereerde onze

molen met een bezoek.

Na ontvangst in onze molen dronken we samen

koffie met een stukje taart. Wij hadden bij

Bakker Ammerlaan 2 fototaarten laten maken,

één met hun molen erop afgebeeld en één met

onze molen.

We hebben uitgebreid ervaringen kunnen

uitwisselen en goed gesproken over allerlei

zaken die je als molenbestuur tegenkomt. 

Bijvoorbeeld welke subsidies er zijn en hoe die

het best kunnen worden aangevraagd. En hoe

we elkaar zouden kunnen helpen, ingeval van

ziekte van een molenaar.

Vervolgens werd natuurlijk onze fraaie molen

bezichtigd.

lees verder en kijk op pagina 4



Bouwplan hoek Eerste Stationsstraat - Oranjelaan
Inleiding

Op de hoek van de Eerste Stationsstraat en de

Oranjelaan staat het oude pand van de

Rabobank. Dit pand is al geruime tijd niet meer

als bank in gebruik, wordt nu tijdelijke verhuurd

aan diverse partijen en verpaupert zichtbaar.

Enige tijd geleden is het complex eigendom

geworden van Bouwbedrijf / Projectontwikke-

laar Schouten uit Leidschendam. In samenwer-

king met de gemeente hebben zij een plan

ontwikkeld voor nieuwbouw. Omdat dit gebouw

ten zuidwesten van de molen staat (de over-

heersende windrichting in Nederland!), worden

alle activiteiten door Stichting en molenaars met

grote belangstelling gevolgd.

De Molenbiotoop

Het woord biotoop betekent levensplaats en

wordt ontleend aan de vogelbescherming. Een

molen behoort immers ook een "levend 

monument" te zijn. Het begrip molenbiotoop

laat zich als volgt definiëren:

Onder de molenbiotoop wordt de gehele 
omge-ving van de molen, voor zover die 
omgeving van invloed is op het goed 
functioneren van de molen als maalwerktuig en
als monument, verstaan.

Om de molen zijn functie als maalwerktuig te

kunnen laten vervullen is wind nodig, wind die

het liefst  niet gehinderd door bomen of 

bebouwing bij de molen moet kunnen komen.

Om de functie als monument en element in het

landschap te behouden, is het belangrijk dat de

molen goed zichtbaar is, afsteekt boven de be-

bouwing en een landschappelijke functie heeft.

In de ideale situatie wordt binnen een straal van

1 kilometer vanuit de molen rekening gehouden

met de windvang van de molen en bevinden

zich binnen deze straal geen objecten die de

windvang van de molen verstoren. Het mag

duidelijk zijn dat deze eis in veel gevallen niet

te verwezenlijken is, zeker in de drukke en volle

Randstad. Naast de belangen van de molen spe-

len er nog vele andere (economische) belangen.

De Richtlijnen voor de Molenbiotoop van 

de Provincie Zuid-Holland

Om de biotoop van de molens in Zuid-Holland

te beschermen, heeft de provincie richtlijnen

opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgenomen in

de Nota Ruimte van de provincie. Aan deze nota

worden nieuwe bestemmingsplannen getoetst,

maar ook bouwplannen in de omgeving van

molens. Vanwege de druk op de ruimte in

provincie, is een vrije ruimte van 1 kilometer

rondom de molen niet haalbaar. De richtlijnen

zoals die door de provincie zijn opgesteld, zijn

derhalve een compromis. Er wordt geaccepteerd

dat de biotoop wordt aangetast, maar indien de

aantasting binnen de richtlijn van de provincie

blijft, wordt de aantasting van de rechten van de

molen aanvaardbaar geacht. Bij de richtlijnen

wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen een

molen in de polder (buitengebied) of in een

stedelijke omgeving. Vanwege de van oudsher

al aanwezige bebouwing in steden en dorpen,

zijn de regels voor de molenbiotoop iets minder

streng. 

De regels van de provincie voor de molen-

biotoop in stedelijk gebied laten zich het beste

duidelijke maken aan de hand van de tekening

rechtsboven, afkomstig uit een brochure van de

provincie Zuid-Holland. Uitgangspunt is het

puntje van de wiek die naar beneden wijst als de

molen stil staat. Binnen een straal van 100 meter 

uit de molen dient alle bebouwing en beplanting

onder dit punt te blijven. Vanuit het hart van de

molen geldt de 1 op 30 regel. Iedere 30 meter

verder uit het hart van de molen, mag de 

bebouwing of beplanting 1 meter hoger worden.

De eerste 100 meter moet vrij blijven, na die

100 meter mag de bebouwing 3,3 meter hoger

zijn dan het onderste puntje van de wiek, na 

200 meter 6,60 meter en op 400 meter mag de

bebouwing 13,33 meter hoger zijn. Na 400

meter vanuit het midden van de molen zijn de

regels niet meer van toepassing.

Het bouwplan in relatie tot de molenbiotoop

Het bestaande gebouw bestaat uit 4 bouwlagen,

met aan de kant van de Oranjelaan een opbouw

t.b.v. de lift. Het gebouw begint op circa 100

meter vanuit het midden van de molen gemeten.

Doordat de molen op een verhoging staat en ook

de Eerste Stationsstraat afloopt in de richting

van de Oranjelaan, blijft de hoogte van het

bestaande gebouw (m.u.v. de liftschacht) onder

het onderste puntje van de wieken.

Het nieuwe bouwplan krijgt verschillende

hoogtes, om het er niet als 1 massief blok uit te

laten zien. Ook wordt met verschillende kleuren

stenen gewerkt, wederom om het gebouw te

laten aansluiten bij de bebouwing. Op de hoek

van de Oranjelaan met de Eerste Stationsstraat

krijgt het nieuwe gebouw een vijfde bouwlaag
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Zo hoort het niet: de "Laakmolen" in Den Haag, bebouwing en bomen hebben 
de molen gedegradeerd tot een tuinkabouter. Foto Vereniging De Hollandsche Molen.

Zo hoort het: de "Middelste Molen" in Cabauw / Lopik,  frank en vrij in het 
oorspronkelijke polderlandschap.
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in de vorm van een penthouse. Hier wordt het

gebouw dus hoger dan het bestaande gebouw. 

Bij het ontwikkelen van het bouwplan is bij

deze vijfde bouwlaag door de projectontwikke-

laar nadrukkelijk rekening gehouden met de

biotooprichtlijnen, deze bouwlaag blijft precies

onder de lijn voor de maximale bouwhoogte.

Een indruk van de nieuwbouw geven onder-

staande schetsontwerpen, beschikbaar gesteld

Bouwbedrijf / Projectontwikkelaar Schouten uit

Leidschendam.  

Conclusie

Door de extra bouwlaag ten opzichte van het

bestaande gebouw, zal de windbelemmering

voor de molen iets toenemen. Dit is echter over

een beperkte breedte, bovendien staan er aan de

overzijde van de Oranjelaan bij het kruispunt 

diverse bomen die nog hoger zijn dan de hoogte

van de nieuwbouw. Omdat de hoogte van de ge-

plande nieuwbouw voldoet aan de eisen voor de

molenbiotoop van de provincie van Zuid-

Holland en tevens voldoet aan het bestemmings-

plan, heeft Stichting Molen De Hoop geen 

juridische gronden om het bouwplan aan te

vechten. De stichting zal daarom geen bezwaar

aantekenen tegen de bouw, wél zal nadrukkelijk

aandacht worden gevraagd voor de molen om

schade tijdens de bouw door bijvoorbeeld sloop-

en heiwerkzaamheden te voorkomen.

Bart Dooren, molenaar

Aanzicht van de gevel in de Oranjelaan.

De nieuwbouw gezien vanaf de Pelgrimskerk: links de gevel aan de 
Oranjelaan en rechts de gevel aan de Eerste Stationsstraat

De gevel in de Eerste Stationsstraat, kijkend richting de Oranjelaan.

Niels, het neefje van onze molenaar Bart, laat het zien:

Pannenkoeken bakken met onze mix is KINDERSPEL!

Eerdere edities van MolenNieuws zijn te downloaden via www.molendehoopzoetermeer.nl >> downloads
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De Haas op bezoek bij De Hoop (vervolg)

Beide voorzitters snijden een taart aan.

Hierna maakten we een wandeling door de

gezellige en historische Dorpsstraat kwamen we

aan bij het Stadsmuseum, nu nog gevestigd in

Het Oude Huys. Daar werden rondgeleid door

het museum en later ontvangen door mensen

van het Historisch Genootschap Oud Soeter-

meer (HGOS). De gemeente Zoetermeer wil het

pand verkopen en daarom moeten zowel het

museum als HGOS, dat hier al sinds 1987 is

gevestigd, er op termijn uit. Voor het museum

regelt de gemeente een nieuwe plek maar het

HGOS moet zelf nog vervangende ruimte 

vinden.

Na een heerlijke wandeling terug naar de molen

gebruikten we daar gezamenlijk de lunch

waarna iedereen huiswaarts ging.

Het was een zeer gezellige en nuttige 

bijeenkomst die zeker een vervolg krijgt in de

vorm van een tegenbezoek in Benthuizen!


