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10 september Open Monumentendag
Molen de Hoop is als monument niet weg te
denken uit Zoetermeer.
Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met
de Open Monumentendag.
Komende zaterdag, 10 september, bent u van
harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur in de
molen aan de Eerste Stationsstraat 37a te
Zoetermeer.
Bakker Ammerlaan bestaat dit jaar 120 jaar.
U hebt daar misschien al iets over gelezen in de
plaatselijke of regionale pers.
Leonardus Ammerlaan begon in 1896, samen
met zijn vrouw Anna, een bakkerijtje. In 120
jaar is het familiebedrijf gegroeid naar 28
winkels en een grote bakkerij met inmiddels de
vijfde generatie Ammerlaans aan het roer.
Binnenkort wordt er een jubileumkrant
uitgegeven waarin ook aandacht wordt
geschonken aan de jarenlange samenwerking
tussen Bakker Ammerklaan en Molen de Hoop.
Wij feliciteren de familie Ammerlaan met dit
jubileum en wensen hun veel succes voor de
toekomst.

Voor de kinderen is er een wedstrijd Raad
hoeveel pannenkoekenmeel er in dit zakje zit
waarmee zij mooie prijzen kunnen winnen, en
elk kind krijgt na afloop gratis een zakje
pannenkoekenmeel mee om thuis zelf mee aan
de slag te gaan.
De dag wordt opgeluisterd met vrolijke muziek.
Wij zien u graag op 10 september a.s.

Kijk rustig rond of doe mee aan een van de
interessante rondleidingen door de molen. Onze
rondleiders beantwoorden graag uw vragen.
Speciale aandacht verdient de tweede set maalstenen bovenin de molen, die gerenoveerd is en
binnenkort weer productief zal zijn. Zie een
reportage elders in dit MOLENNIEUWS.
Onze vrijwilligers bieden u een mooie proeverij
aan, voorzien van een kopje koffie of thee. De te
proeven producten kunt u natuurlijk ook kopen
in onze molenwinkel!

Molenontbijt 14 mei
Op 14 mei, tevens Nationale Molendag. organiseerden wij het eerste Molenontbijt. Met een zonnetje
zat de sfeer rond de molen er al snel in. Heerlijke broodjes van Bakker Ammerlaan, vers beleg en
goed verzorgde dranken deden de rest. Veel dank aan alle vrijwilligers die dit alles tot een succes
maakten! Wordt hopelijk volgend jaar vervolgd.
Foto’s M. Kievits
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Herstel tweede koppel molenstenen
Inleiding
In MolenNieuws 14 heeft u kunnen lezen over
een anonieme gift van € 5.000,-- voor het
herstel van een koppel molenstenen. In nummer
15 het vervolg met een bijdrage van € 1.000,--.
Begin 2016 heeft Bakker Ammerlaan ons
wederom een cheque overhandigd (van ieder
verkocht molenbrood komt € 0,10 ten goede van
de stichting), dit maal een bedrag van
€ 2.500,--! Het bedrag van deze cheque was
door het bestuur van Stichting Molen De Hoop
ook bestemd voor het herstel van het koppel
molenstenen, zodat de financiering vrijwel rond
was. Om het verhaal niet al te technisch te laten
worden, willen we vooral aan de hand van foto's
laten zien wat er allemaal is gebeurd.
Wilt u er meer van weten? De molenaars en
rondleiders kunnen u er op zaterdag tussen
13.00 en 16.00 uur alles over vertellen!
1: Glad malen van de stenen en eerste begin
nieuwe groeven op de ligger
Voordat op de maalstenen een nieuw patroon
van groeven aangebracht kan worden, zijn eerst
de oude groeven van de stenen verwijderd. Dit
is gedaan door met de stenen zand te malen, in
plaats van graan. Nadat de stenen vrijwel glad
waren, is op de onderste steen (de ligger) in de
basis vorm het nieuwe groevenpatroon afgetekend en uitgehakt.
(foto's 1 t/m 5)
2: Laten zakken en naar beneden hijsen van
de bovenste molensteen
Aan de bovenste molensteen, de loper, diende
zoveel te gebeuren dat dit werk beter in de
werkplaats van molensteenmakerij Hans
Titulaer gedaan kon worden. Om de steen te
kunnen transporten naar Plasmolen, moest de
steen eerst uit de molen gehaald worden. Met
een takel is de steen 1 zolder naar beneden
gelaten, vervolgens naar de stelling gerold en
met een kraan naar beneden getakeld en op een
aanhanger gelegd. Het hijswerk is door
kraanbedrijf Nederhoff uit Gouda gesponsord,
vervolgens heeft Bode Scholten uit Zoetermeer
ook weer kosteloos gezorgd voor het transport
van de molensteen naar Plasmolen en weer
terug. Beide bedrijven hartelijk dan voor deze
bijdragen in natura!
(foto's 6 t/m 11)
3: Herstel van de loper
In zijn werkplaats heeft Hans Titulaer de

afgeslepen steen helemaal vlak en glad
geschuurd. In het maaloppervlak zat een aantal
grote beschadigingen die hersteld zijn. De
buitenomtrek van de steen is glad gemaakt
i.v.m. de hygiëne en rondom de steen zijn 2
nieuwe RVS klembanden gemaakt. De steen is
overal even dik gemaakt en alle lood en ijzer op
de bovenkant van de steen (een emmer vol!) is
verwijderd. In de bovenkant van de steen zijn 4
gaten geboord waarin lood gestopt kan worden
om de steen te balanceren. Tot slot is er op de
steen een nieuw patroon van groeven aangebracht, passend bij de structuur van de steen en
geschikt voor het malen van tarwe voor
consumptie.
(foto's 12 en 13)
4: Aanpassen balklaag en lagering steenspil
De bovenste molensteen wordt aangedreven
door de steenspil. Deze steenspil is aan de
bovenzijde gelagerd in de ijzerbalk. De opsluiting van de ijzerbalk tussen de balklaag van de
luizolder liet te wensen over. Bovendien was het
erg lastig om de steenspil op te takelen bij onderhoud aan de maalstenen. Door het aanpassen
van de balklaag met de opsluiting van de ijzerbalk zijn 2 vliegen in 1 klap geslagen: de ijzerbalk ligt stevig opgesloten, en bij onderhoud
kan de steenspil makkelijker en vooral veiliger
omhoog getakeld worden.
(foto 14)
5: Afstellen ligger, lager steenbus schoonmaken en smeren, bolspil afstellen
Na het werk aan de balklaag, is met een schietlood de positie van de ligger gecontroleerd.
Daarbij bleek de ligger niet helemaal op de
juiste plaats te liggen, dus de ligger is iets verschoven, vastgelegd en zuiver waterpas
opgesteld. De bovenste molensteen wordt
gedragen door de zogenaamde bolspil. Deze spil
staat aan de onderzijde op een kogellager, aan
de bovenzijde draait de bolspil in de steenbus
die in de ligger zit gemaakt. Bij controle bleek
het kogellager versleten en dit is dus vervangen.
De steenbus is opengemaakt, al het oude vet etc.
is verwijderd, de bus is schoongemaakt en er is
nieuw vet ter plaatse van de lagering aangebracht. Na het werk aan de steenbus is de bolspil met een wijzer zuiver haaks op de ligger
afgesteld. Daarna is de steenbus aan de
bovenkant weer dichtgemaakt zodat er geen
graan en meel bij de lagers kan komen.
(foto's 15 t/m 21)

6: Vernieuwen van de meelring
Rond de maalstenen staat de steenkuip, waarin
het gemalen meel wordt opgevangen en getransporteerd naar de meelpijp waarna het 1 zolder
lager in de meelzakken komt. De steenkuip staat
op de meelring, een houten ring die rond de
ligger is gemaakt. De oude meelring was
beschadigd en vertoonde ook nog andere
gebreken en is daarom ook meteen vervangen,
op de goede hoogte afgesteld en strak aangesloten tegen de ligger. De laatste kieren zijn
dichtgesmeerd met een papje van roggemeel. Na
drogen en verharden is dit een prima natuurlijk
vulmiddel.
(foto's 22 en 23)
Vervolg en verdere planning
Bovenstaande tekst en foto's beschrijven de
stand van zaken tot eind juli. Op 17 augustus jl.,
is de loper ook weer naar boven gehesen en naar
de steenzolder getakeld. Fa. Nederhoff heeft dit
wederom gratis gedaan!
Nu dient molensteenmaker Hans Titulaer weer
te komen, om de groeven op de ligger af te
maken en aansluitend de loper te plaatsen,
samen met de molenaars af te stellen en te balanceren en proef te malen. De uitvoering van
deze
werkzaamheden is nog niet exact bekend omdat
het wat lastig plannen is, vooral omdat er ook
voldoende wind moet zijn om in de loop van de
dag te kunnen malen. De afspraak voor een dag
van uitvoering is derhalve altijd onder voorbehoud van voldoende wind.....
Het streven is uiteraard om deze werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn uit te voeren,
zodat we u in een volgend nummer van
MolenNieuws kunnen melden dat het project
achter de rug is en de molenstenen weer in
gebruik zijn genomen. Wordt vervolgd!
Tekst en foto’s: Bart Dooren, molenaar

De loper (bovenste steen) met beschadigingen
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2. steen vrijwel glad
1. zand malen
3. wegschuren laatste oneffenheden

4. aftekenen nieuw scherpsel
6. de loper zakt door de steenzolder
5. inhakken nieuw scherpsel

7. de steen wordt naar de
stellingdeur gerold
8. de steen in de kraan overpakken

9. de steen in de kraan

10. veilig beneden met dank aan fa. Nederhoff
11. Bode Scholten levert de steen af
12. in de werkplaats van Hans Titulaer
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13. herstel van de beschadigingen
15. uitlijnen vanuit de ijzerbalk

14. de aangepaste opstelling
van de ijzerbalk

16. de ligger ligt niet in lijn
19. steenbus met neuten
17. ook de lagerpot ligt niet in lijn

20. de bolspil zuiver in lijn

22. montage van de meelring

18. de ligger uitgelijnd
en waterpas gelegd

21. uitwijzeren van de bolspil

23. de meelring gemonteerd en afgewerkt
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vervolg foto’s Molenontbijt 14 mei
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vervolg foto’s Molenontbijt 14 mei

Spaanse molens ...
De heer Boonekamp, voorzitter van onze stichting, was in juni voor zijn vakantie in Spanje en reed daar een stuk van de Don Quijote route. Deze route
voert langs vele molens die volgens Don Quijote reuzen waren en moesten worden bevochten. Hierbij wat foto’s.
Foto’s M. Kievits
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