
Aan het Molenatelier Leiden.  

 

Betreft: suggesties verbeteren omgeving Stevenshofjesmolen Leiden.  

Maatregelen wat betreft beplantingen: 

- Niet tweejaarlijks, maar jaarlijks knotten van de vele wilgen in de buurt van de 

molen. Niet alleen omdat het zicht op de molen vanuit de bebouwde hoeken 

daardoor verbetert, ook omdat dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het is op de 

paden ten N en O van de molen vaak druk met wandelaars (veel hondenuitlaters), 

fietsers en spelende kinderen. Fietsers die vanaf het Charlotte Köhlerpad (geholpen 

door een versnelling doordat zij net een bruggetje afgingen) het Maartje Offerspad  

linksaf inslaan, komen daar niet zelden andere verkeersdeelnemers tegen. 

Geregelder knotten draagt zeker bij tot verbeterde zichtbaarheid van iedereen daar. 

Ondergetekende heeft vanaf de molenwerf regelmatig bijna-botsingen gezien.  

(zie ook de foto's 1 en 2).  

 

- Ten ZO van de molen bevinden zich in de Annie van Hattumstraat een paar stukken 

openbaar plantsoen met daarin een drietal dennenbomen, die inmiddels behoorlijk 

zijn gegroeid. De hoogte van enkele is ruim over de tien meter. Zelf vind ik deze 

bomen, zeker ook wat de molen betreft, bepaald detoneren. Een buurtbewoner, de 

heer Rik de Neef (iemand met grote belangstelling voor de molen), vertelde mij op 8 

februari 2020, dat deze dennen ook voor de woningen ter plaatse voor overlast 

zorgen (vervuiling van paden, tuinen en dakgoten door vele dennenappels e.d.) en 

dat overwogen wordt, deze te kappen en te vervangen door andere bomen of 

struiken. Volgens De Neef zijn 10 van de 11 omwonenden die direct met deze bomen 

te maken hebben, voorstander van kappen. 

Als deze dennen inderdaad zijn verwijderd betekent dat hoe dan ook dat er aan de 

ZO-zijde meer 'lucht' komt en ook het zicht vanaf westelijke richtingen veel minder 

wordt bedorven.  

(zie ook de foto's 3 en 4). 

Maatregelen wat betreft de risico's van vuurwerk:   

Bij de jaarwisseling 2019/2020 raakte in het land één molen (de 'Ceres' te Bovenkar-

spel) door vuurwerk zwaar beschadigd en kwam een andere (de Oortmansmolen te 

Lattrop) goed weg met alleen rietschade. 



De Stevenshofjesmolen staat wat vuurwerk betreft ongelukkig: juist aan de rand van 

de bebouwde kom is voor liefhebbers goed te zien wat hun vuurwerk 'doet' en de 

animo om juist daar af te steken lijkt mij groter dan gemiddeld. Op 1 januari 2020 (en 

nog dagen daarna...) waren op korte afstand van de molen volop vuurwerkrestanten 

te zien. Op de molenwerf zelf vond ik één stuk. De molen zelf mankeerde overigens 

niets. 

Maar een vuurwerkvrije zone lijkt mij hier (en bij alle molens!) zeer aan te bevelen.  

(Zie ook foto 5).  

 

Maatregelen wat betreft het door de molen te bemalen gebied: 

Een al bekend verhaal: door de ingrijpende werkzaamheden vanwege de Rijnland 

Route zal de door de molen te bemalen oppervlakte teruglopen van ca. 40 tot ca. 14 

hectare, ruwweg een derde van wat het momenteel nog  beschikbaar is. Een goede 

oplossing daarvoor is gewenst. Over de uitvoering daarvan zal moeten worden 

overlegd met gemeente en Hoogheemraadschap.  

N.B. Momenteel beschikt de molen in de regel over voldoende water, omdat een 

deel van de bronbemaling vanwege het werk aan de Rijnland Route op polderpeil 

wordt geloosd. In hoeverre dit tijdelijk is, is mij niet bekend. Mogelijk weet men bij 

het Hoogheemraadschap van Rijnland meer hierover. 

 

Leiden, 28 februari 2020 

Leo Middelkoop 

  



 

Foto 1. Gezicht vanaf de molenwerf op O. In beeld wilgen die regelmatig(er) moeten worden geknot.  

 

 

Foto 2. Gezicht vanaf de molenwerf op NO. In beeld wilgen die regelmatig(er) moeten worden geknot.  



 

Foto 3. Gezicht vanaf de molenwerf op ZO. In beeld dennenbomen die mogelijk (hopelijk) gaan verdwijnen.  



  

Foto 4. Dezelfde dennen, nu vanuit de Annie van Hattumstraat. Op de achtergrond de molen.  

Gezicht naar het NW.  



 

Foto 5. Gezicht op de molen vanaf Z, 1 januari 2020. De vuurwerkresten zijn volop in beeld.   

 

 


