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Subsidie Groot Onderhoud aangevraagd bij de p
 rovincie Zuid-Holland
Behalve het dagelijkse onderhoud,

Bij de Geremolen moet het 

De Doeshofmolen is in 2004

hebben we ook plannen voor Groot

rietdek van de ondertoren w
 orden

na verschillende restauraties

Onderhoud in 2021. Bij de provincie

vervangen. Dat rietwek werd in

weer maalvaardig. Twee soorten

Zuid-Holland hebben we subsidie

1976 a
 angebracht, en is dus 45 jaar

werkzaamheden staan op stapel.

gevraagd voor de G
 eremolen

oud en zeer dun. Ook moet het

Het rietdek van het achtkant moet

bij H
 azerswoude-Dorp en de

beschot op het bovenhuis worden

worden vernieuwd. Het huidige

Doeshofmolen bij Leiderdorp.

vervangen. Die betimmering dateert

rietdek dateert van 1963. Dat is

van 1985 en is deels rot.

uitzonderlijk lang meegegaan.
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Verder moet een van de (houten)
roeden, waar de wieken aan vast

Heeft u een
e-mailadres?
Meldt u dan
nu aan voor de
digitale versie!

zitten, worden vernieuwd.

Werkzaamheden
Kagermolen in volle
gang
Dit najaar is begonnen met het
Groot O
 nderhoud aan twee molens.
De Kagermolen op Kaageiland en
de Boterhuismolen bij W
 armond.
Handmatig wordt een nieuwe roede
gestoken. Foto: Barbra Verbij
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De Zelden van
Passe in de Klem
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De Zelden van Passe in de Klem

Opnieuw:

Molenaars gaan en
molenaars komen

Geen bezoek aan
onze molens

Met enige regelmaat vertrekken
Op de A4 ter hoogte van Zoeter

De Rijnlandse Molenstichting heeft,

We zien langzamerhand de

Op 13 oktober kondigde de regering

molenaars waarna hun plaatsen

woude vinden de werkzaamheden

jaren geleden, alle mogelijkheden

resultaten. Pieter Sleeboom en

nieuwe maatregelen aan in

worden ingenomen door andere

plaats van de RijnlandRoute. Dat

aangegrepen om te voorkomen

Roos Jansen maakten recent foto’s.

verband met de Coronapandemie.

molenaars.

betreft het toekomstige knooppunt

dat het Knooppunt Hofvliet naast

Roos laat met haar drone het contrast

Het bestuur van de Rijnlandse

Hofvliet; de verbinding tussen een

onze molen de Zelden van Passe

zien tussen de groene polder en de

Molenstichting heeft als gevolg

Zo namen we afscheid van

nieuwe weg van Katwijk naar de A4.

zou ‘aanlanden’. Helaas zijn onze

overweldigende infrastructuur van

daarvan – zeer tot haar spijt –

Jos en Marian van der Donk

Op dat knooppunt staat de Zelden

beroepsmogelijkheden afgewezen.

het toekomstige knooppunt. P
 ieter

moeten b
 esluiten tot de volgende

van de Googermolen aan de

van Passe, een prachtige achtkant

Daarna zijn pogingen in het werk

laat vanuit de toekomstige fly-over



maatregelen:

R ingvaart in Oude Wetering.

rietgedekte poldermolen.

gesteld om dan maar de molen te

zien hoe de molen wordt ingeklemd:

verplaatsen, twee- of driehonderd

de Zelden van Passe in de klem.

meter het b
 innenland in. Ook dat
werd a
 fgewezen.

Jos wordt opgevolgd door Ron
• Onze molens zijn tot nadere berichtgeving gesloten voor bezoekers;
• A ls gevolg daarvan werden ook de
verplichte draaidagen voor de rest
van dit jaar afgeblazen.
• Eerder werd ook al de Rijnlandse
Molendag op 25 oktober, waarop
molenaars uit andere delen van
ons land onze molens kunnen
bezoeken, geschrapt.

van Benten sinds jaar en dag

Panelen bij molens
geplaatst

plaatsvervangend molenaar.
Ron en zijn gezin willen vóór de
kerstdagen de molen betrekken.

Bij drie molens zijn eind juni
informatiepanelen geplaatst.
Bij de Kagermolen op Kaageiland
werden twee dezelfde panelen

Uiteraard draaien en malen onze
molens nog wel zeer regelmatig en
worden de molenerven goed onderhouden. Maar helaas is bezoek niet
mogelijk.

geplaatst: één paneel bij de molen
en het andere paneel aan het begin
van het Laarzenpad, bij bezinningscentrum De Stal op Kaageiland.

Jos van der Donk bij het kruirad

Verder werd een paneel geplaatst

van de Googermolen.

bij de Lisserpoelmolen bij Lisse en

Jaarstukken 2019

tot slot werd een paneel geplaatst

Ook namen we afscheid van

bij de Hogeveensemolen in

Kees van der Steege van de

Noordwijkerhout.

Stevenshofjesmolen in Leiden.
Hij werd medio november

Wilt u weten hoe het ons in 2019

Alle panelen geven de korte historie

opgevolgd door Leo Middelkoop

is vergaan? Op de website van de

weer van de betreffende molen, een

die eerder plaatsvervangend

Rijnlandse Molenstichting staan het

doorsnede en een QR-code waarmee

molenaar was op de Stevenshofjes.

Jaarverslag en de Jaarrekening 2019.

de tekst op het paneel wordt vertaald

Els, de echtgenote van Kees maakt

U vindt de jaarstukken onder

in het Engels of het Duits. Ook kan

op zijn laatste draaidag onder-

Over ons > Onze stichting

men via de QR-code een donatie

staande fraaie foto.

storten.

Molenboekjes verkrijgbaar
Midden vorig jaar verscheen er een nieuw
molenboekje van de Rijnlandse Molenstichting onder
de titel: “Onze Molens 2019-2020, Rijnlands Trots”
Het boekje bevat een korte beschrijving van alle
49 poldermolens van de stichting. Je kunt het gratis
afhalen bij een van onze molens of bestellen via: 
info@rijnlandsemolenstichting.nl.
Dan wordt het boekje toegezonden.

