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Bijzonder schilderij geschonken aan Molen De Hoop

Mw Groenewegen van Stichting Molen De Hoop ontvangt het schilderij van de heer Turfboer.

Onlangs ontving onze molen een bijzonder
kado met een bijzonder verhaal.
De Zoetermeerse kunstschilder Ben Turfboer
schildert al vele jaren fraaie landschappen en
stadsgezichten.
In 1974 maakte hij voor zijn goede vriend en
toenmalige molenaar Theo van den Berg een
schilderij van molen De Hoop. Theo kreeg dit
van Ben voor zijn verjaardag.
Toen onlangs ‘onze’ Theo en zijn vrouw Ria

kort na elkaar overleden (zie MolenNieuws nr
12), hebben hun nabestaanden het schilderij
teruggegeven aan Ben Turfboer.
Ben heeft het schilderij gereinigd en van een
nieuwe vernislaag voorzien en vervolgens gratis
aangeboden aan de molen. Op de foto hierboven
ziet u de overhandiging, voor de molen, onder
het portet van Theo van den Berg.
We zijn heel blij met dit fraaie schilderij, dat te
bewonderen is in de molenwinkel. Deze is elke
vrijdag en zaterdag geopend van 11 tot 17 uur.

Eerdere edities van MolenNieuws zijn te downloaden via
www.molendehoopzoetermeer.nl >> downloads
Vanaf heden te bewonderen in de molenwinkel

Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a, 2711 HB Zoetermeer. Telefoon (winkel) 079-3164920. IBAN NL03ABNA0517310333, K.v.K. 27110743
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Werk in uitvoering deel 7: Vervangen fokwieken
Om onze molen “De Hoop” in een goede
conditie te houden, is regelmatig onderhoud
noodzakelijk. Door middel van deze rubriek
willen wij u informeren over de diverse werkzaamheden die nodig zijn om de molen letterlijk
draaiende te houden.
Inleiding
Wie het afgelopen jaar aandachtig naar de
molen heeft gekeken, zal het zijn opgevallen dat
2 wieken er wel erg kaal uitzagen. Van deze 2
wieken was het latwerk waar de zeilen op
gespannen worden nog compleet, maar de
groene planken aan de andere kant ontbraken.
Deze zogenaamde fokken of fokwieken waren
in de zomer van 2013 verwijderd, omdat toen
bij de schilderbeurt de staat van onderhoud erg
tegen bleek te vallen. Op diverse plaatsen was
er zoveel houtrot aanwezig, dat om risico's uit te
sluiten werd besloten om de fokken te verwijderen. Ook bleek er bij het slopen van de
oude fokken dat er door roestvorming gaatjes in
1 van de molenroeden (hoofdbalk van 2 tegenoverliggende wieken) te zijn ontstaan.
Na het werk aan de stelling in 2012/2013, divers
onderhoud en de complete schilderbeurt in
2013, diende er financieel even pas op de plaats
gemaakt te worden en kon het werk op zijn
vroegst in 2014 uitgevoerd worden. Gelukkig
was het vervangen van de fokken wel opgenomen in het meerjarenplan wat door Monumentenzorg is goedgekeurd en dus deels wordt
gesubsidieerd. Het vervangen was echter nog
niet gepland voor 2014. In overleg mocht het

Van de wieken met de bruine zeilen ontbreken de
fokken, de "groene planken" aan de zijkant.

Houtrot op diverse plaatsen in de fokwieken

vervangen van de fokken in de meerjarenplanning naar voren gehaald worden, zodat de
werkzaamheden toch in 2014 uitgevoerd
konden worden.
Iets over wieksystemen
Bij de eerste molens zaten er zeilen aan beide
zijden van de wiek-balk. Dit noemde men het
dwarsgetuigde wieksysteem. Vanaf de 17e eeuw
worden de zeilen aan 1 zijde breder en worden
de zeilen aan de andere kant vervangen door
houten windborden, het oud-hollands wieksysteem. Deze wieken zijn aerodynamisch
slecht en halen maar een zeer beperkt vermogen
uit de wind. In 1926 werd er door de toen net
opgerichte Vereniging De Hollandsche Molen
een prijsvraag uitgeschreven om met oplossingen te komen om het rendement van de molens
te verbeteren, zodat ze langer de strijd tegen andere krachtbronnen konden volhouden en daardoor in bedrijf en behouden zouden blijven.
Eén van de inzendingen betrof een wieksysteem

(de Dekkerwiek) waarbij de roeden gestroomlijnd worden, zodat de wieken minder
luchtweerstand hebben en de molen dus bij
minder wind in bedrijf kan komen. Circa 10
later bedacht dhr. van Bussel zijn stroomlijnsysteem, wat ook op zeer veel molens is toegepast.
Het laatste wieksysteem dat is bedacht om meer
rendement uit de wind te halen is de fokwiek,
uitgevonden in 1945 door ir. Fauel. Hij zocht
het zozeer niet in het stroomlijnen van de
wieken, maar wilde de trekkracht van de
wieken vergroten. Hij baseerde als zeiler zijn
uitvinding op de werking van het fokzeil op het
grootzeil van een zeilboot. Tussen het fokzeil
en het grootzeil zit een spleet. Door deze spleet
wordt de wind geblazen, waardoor er als het
ware een onderdruk achter het grootzeil
ontstaat. Op dit principe is ook de werking van
de fokwiek gebaseerd. De gebogen houten fok
sluit niet strak aan tegen de roeden, maar tussen
roede en fok zit een spleet. Door deze spleet
stroomt de wind, achter de wiek ontstaat een

De diverse wieksystemen, ontleend aan het boek Molens van Ir. F. Stokhuyzen (1983).
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Vervangen fokwieken (vervolg)
onderdruk waardoor de molen meer trekkracht
krijgt. Eenmaal op gang, fungeert de ronde fok
tevens als een stroomlijn en worden dus twee
vliegen in 1 klap geslagen.
Molen De Hoop in Zoetermeer is sinds 1995 op
1 roede (dus 2 wieken) voorzien van fokwieken,
om zo optimaal mogelijk van de wind gebruik te
kunnen maken. Om de fokken destijds te kunnen aanbrengen, diende er ook het nodige ijzerwerk gemaakt te worden. Het uittekenen van dit
ijzerwerk was 1 van de eerste klussen van Bart
Dooren die toen net bij molenmaker Verbij in
Hoogmade in dienst was getreden, niet wetende
dat hij 2009 zelf molenaar in Zoetermeer zou
worden....

staat van de rest van het plaatwerk van de
roede? Is de roede op meer plaatsen van
binnenuit aan het doorroesten? Kan de roede
gerepareerd worden of dient deze in zijn geheel
vervangen te worden?
Om op dergelijke vragen een antwoord te kunnen geven, heeft molenmaker Verbij een aantal
jaren geleden een plaatdikte-meter aangeschaft.
Daarmee kan ultrasoon de dikte van de platen
worden gemeten. De huidige dikte van de platen
kan daarmee worden bepaald, maar dan dient de
uitkomst ook vergeleken te worden met de oorspronkelijke dikte van de plaat. Deze oorspronkelijke dikte kan herleid worden uit
voorschriften voor het vervaardigen van molenroeden zoals de Rijksdienst voor de Monu-

Ernstige roest aan binnenzijde plaat

vonken van slijpen en lassen op te vangen.
Na het uitslijpen van de doorgeroeste plaat kon
goed in de roede gekeken worden, daarbij bleek
inderdaad dat de aantasting beperkt was
gebleven tot 1 plaat. Na het inlassen van de
nieuwe plaat, verkeert de roede weer in een
goede staat.
Aanbrengen van de nieuwe fokken
In de wintermaanden zijn door molenmaker
Verbij in de werkplaats alle benodigde onderdelen klaargemaakt en alvast 2x geschilderd. Na
het repareren van de roede, worden als eerste de
schenkels geplaatst. Deze stukken hout zijn in
de ronding van de fok gezaagd en worden aan
ijzeren stoelen die aan de roede vast zitten,
bevestigd. De vorm en stand van de schenkels
bepaald de uiteindelijke vorm van de fok.

Achterzijde en voorzijde van de fok, de spleet is duidelijk zichtbaar.

Uitvoering van de werkzaamheden
De uitgevoerde werkzaamheden aan de wieken
zijn in 4 onderdelen te splitsen: herstel van de
doorgeroeste plaat, aanbrengen van de nieuwe
fokken, conserveren van de binnenzijde van de
roeden en het vervangen van enkele heklatten.
Reparatie van de molenroede
De molenroede is een ijzeren balk,
samengesteld uit diverse platen in diverse
dikten. Deze molenroede is de hoofdbalk van de
constructie van 2 tegenoverliggende wieken. Bij
het slopen van de fokken in 2013 ontdekten de
molenmakers dat op 1 plek een plaat van de
roede zover was doorgeroest, dat hierin enkele
gaten en gaatjes waren gevallen door roesten
van binnenuit.
Dan dient meteen de vraag zich aan: hoe is de

mentenzorg die in het verleden heeft opgesteld.
Na het zorgvuldig doormeten van de roede,
bleek de aantasting van binnenuit beperkt te
blijven tot de plaat waarin reeds enkele gaatjes
waren gevallen. Deze gaatjes waren op zich niet
verontrustend, maar om verdere schade aan de
roede te voorkomen diende de betreffende plaat
wel vervangen te worden.
Als eerste heeft de molenmaker een aantal latten
van de wieken bij de slechte plaat gedemonteerd
en een mal van de nieuwe plaat gemaakt.
Vervolgens is door een constructiebedrijf een
nieuwe plaat gemaakt, inclusief de gaten voor
de latten van de wieken. Door de molenmakers
is op de stelling een steiger gezet. Deze steiger
was nodig om bij de betreffende plaat te komen,
maar tevens kon rondom de steiger een soort
tent gebouwd worden om ijzerslijpsel alsmede

De eerste deeltjes aangebracht

Na het aanbrengen van de schenkels, worden
hierop de deeltjes bevestigd die de eigenlijke
fok gaan vormen. Om het geheel te versterken,

MOLENNIEUWS nummer 13 - november 2014

Vervangen fokwieken (vervolg)

Molen De Hoop
niet afgebroken!

worden over de deeltjes meteen aluminium
strippen gemaakt die het verband in de fokken
verhogen. Na het aanbrengen van de deeltjes,
wordt onderin het losse windbord alsmede de
regelklep gemaakt. Tenslotte worden de fokken
nog 1x afgeschilderd, zodat alles uiteindelijk 3x
in de verf staat.

een luchtig berichtje

Conserveren van de roeden
Waarschijnlijk zijn de roeden in 1984 tijdens de
fabricage van binnen getectyleerd om doorroesten van binnenuit tegen te gaan. Omdat er
ondanks deze behandeling in 1 roede door
roesten van binnenuit gaatjes waren ontstaan,
lijkt het erop dat deze behandeling (plaatselijk)
niet effectief is gebleken. Om nieuwe doorgeroeste plaatsen te voorkomen, zijn beide roeden aan de binnenzijde ingespoten met een
roestwerende wax. Hopelijk kunnen ze door
deze behandeling dan nog geruime tijd mee.

Onlangs stonden er berichten in de lokale en
regionale media: De Zoetermeerse molen zou
worden afgebroken! Wij werden hierover
gebeld door diverse verontruste Zoetermeerders. Om maar meteet duidelijk te zijn:
Molen De Hoop blijft draaien!

Deeltjes versterkt met aluminium banden

Het bericht ging niet over Molen De Hoop,
maar over die andere bekende molen in
Zoetermeer: de windmolen van Siemens langs
de A12. Deze was verouderd en afgeschreven
en Siemens heeft besloten haar te ontmantelen.
Molen De Hoop is weliswaar veel ouder dan de
Siemens-molen en wellicht ook verouderd,
maar gelukkig als rijksmonument nog lang niet
afgeschreven.
Wij draaien door!

Vervangen van enkele heklatten
Als laatste klus aan de wieken, werden er door
de molenaar nog een paar heklatten vervangen
en door de molenmakers werden alle loszittende
heklatten vastgezet met waar nodig nieuwe
wiggen.

Wiekje Molenaar-Bloem

Tenslotte
Na uitvoering van alle werkzaamheden verkeert
het wiekenkruis weer in goede staat en kan er
weer een poos tegen. Alles bij elkaar een investering van ca. 27.500 euro, waarvoor slechts
een deel subsidie wordt verkregen. De rest van
het geld probeert de stichting te vergaren door
bijdragen van donateurs (Gildenaren), giften en
de opbrengsten uit de molenwinkel.
Plaatsen van de schenkels

Blijft u ons steunen bij het in stand houden
van de molen?
Bart Dooren, molenaar

De wieken draaien gewoon door

Kijk regelmatig op onze website:
Stichting Molen De Hoop Zoetermeer is door
de Belastingdienst aangemerkt als ANBI,
waardoor uw donaties in principe
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

www.molendehoopzoetermeer.nl
Detail van een schenkel

