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OPROEP

Wil je het enthousiaste team van vrijwilligers komen versterken?

Je bent altijd van harte welkom om eens een praatje te komen maken en
Op zaterdag bij winderig weer is de molen altijd open.

VAN HET BESTUUR

kennis te maken.

Over molenaars en molengidsen
Molenaars en molengidsen zijn het
kloppend hart van onze molen; zonder
hen draait hij niet of is het lastig om
bezoekers te ontvangen en de geheimen
van de molen te laten zien en horen.
Sam van Voorthuizen heeft ons echter
te kenen gegeven dat hij er na.. jaren
mee stopt en zich toe wil leggen op de
molen in Schiedam. Bert heeft gelukkig
zijn diploma gehaald en het

SCHOOLBEZOEKEN
Dit jaar hadden we rond de 5 bezoeken van scholen uit zowel het Westland als uit Den Haag. Het is altijd weer een belevenis om
de scholieren te zien genieten van zo’n leuk en leerzaam uitje.

Het molenaars en molengidsen team in 2018
V.l.n.r. Hermien van Mierlo, George Hoeks, Garrit Hendriks,
Bert Oterdoom en Sam van Voorthuizen.
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GEPLANDE ACTIVITEITEN IN DE REST VAN HET JAAR 2019
Datum

Tijd

Zaterdag 11 mei 2019

10.00 - 17.00 uur

Nationale Molendag

Zaterdag 29 juni 2019

09.00 - 17.00 uur

Westlandse Molendag

Zaterdag 14 september 2019

10.00 - 17.00 uur

Monumentendag

Zaterdag 23 november 2019

Middag

Zaterdag 21 december 2019

15.00 - 17.00 uur

Sinterklaas
Midwintermalen
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Rien van Leeuwen
(0174) 247 167
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getuigschrift is hem overhandigd op 13 april j.l. in de
landelijke jaarbijeenkomst van de Hollandse Molen in
Amersfoort. Met twee molenaars kunnen we nog wel goed
voort, maar we blijven op zoek naar een vervanger van
Sam.
Hermien van Mierlo heeft als molengids ook jaren een
groot aandeel geleverd in de ontvangst van bezoekers,
maar door omstandigheden komt aan die verbintenis met
onze molen een einde. Ook hier geldt dat we niet echt
ruim in het jasje zitten qua aantal molengidsen, dus zijn
we zeer naarstig op zoek naar een vervanger.
We danken zowel Sam als Hermien voor hun inzet
en wensen hen het allerbeste toe.

Beheersvisie Molenbiotoop Molen de Vier Winden

In een eerdere nieuwsbrief hebben we al eens toegelicht waarom het voor een molen van groot
belang is om aandacht te schenken aan de molenbiotoop. Het gaat dan vooral om toegang
tot vrije windtoevoer. Deze kan natuurlijk beïnvloed worden door bebouwing, maar ook door
bomen. Eigenlijk zijn bomen funester in de belemmering van de wind dan harde bebouwing
omdat bomen meer dan harde bebouwing bomen aanleiding geven tot turbulentie.
Een groenbeheersplan is om die reden van belang en de Gemeente Westland in samenwerking
met het Erfgoedhuis Zuid Holland is een proces gestart om met de bewoners in de biotoop
(een cirkel van zo’n 400 meter) ook de biotoop van Molen de Vier Winden onder de loep te
nemen en te bezien hoe in goed overleg een optimale situatie voor beide partijen bereikt kan
worden. Het Bureau Schildwacht is de opdracht gegeven om een beheersvisie op te stellen
waarin niet alleen kritische plekken in kaart zijn gebracht en de hoogte en verwachte hoogte
van bomen is gekeken, maar ook hoe deze in een meer gewenste situatie kan worden gebracht
zonder dat dit tot een zeer drastische ingreep in de woonomgeving hoeft te leiden.
De visie is iets voor de komende 20- 30 jaar en hoeft niet overmorgen bewerkstelligd te
worden. Medewerkers van de gemeente hebben hier actief de kar getrokken en niet alleen
het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Molen de Vier Winden
bij betrokken maar ook nadrukkelijk de bewoners rond de molen en een aantal andere
maatschappelijke organisaties.
Naast de invloed van de bebouwing op de wind is er ook aandacht gegeven aan zichtlijnen
om de zichtbaarheid van de molen te verbeteren.
Lees verder op pagina 3

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Volg ons op facebook!

Graag zien we u in de molen!

facebook.com/korenmolendevierwinden

Namens de Stichting Vrienden van de Vier Winden,
de molenaars en de molengidsen,
Jan Maat, secretaris

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN OVER HET JAAR 2018

VAN HET BESTUUR (vervolg)

Januari Op 1 januari was de molen los vanwege de traditionele Nieuwjaarsduik. Die dag werden ook de vele vuurwerkresten bij de
molendeur opgeruimd.

<< Molenbeschermingszone in het buitengebied (boven)
en in het stedelijk gebied (onder).

De eerste paar maanden was het vrij rustig rond de molen, behalve dan natuurlijk de wekelijkse meelverkoop.
Maart De eerste school diende zich aan op 13 en 20 maart. Dit betrof de Mariaschool te Wateringen.

In nevenstaand figuur is duidelijk weergegeven
hoe de hoogte van bebouwing en bomen mag
verlopen als functie van de afstand tot de molen
en dat gemeten ten opzichte van de onderkant
van de staande wiek. Voor onze molen is dat
punt 8.39m + N.A.P..

April Op 11 april kwam het EGA Herman Broerencollege op bezoek, gevolgd door de Montessorischool uit Monster op 24 april. Bij deze
laatste school werd voorafgaand aan het molenbezoek een powerpoint-presentatie op de school gegeven, zodat de leerlingen alvast konden
zien wat hen te wachten stond. Op 25 april kwam het bruidspaar Van der Laan trouwfoto’s in de molen maken. Zoals te doen gebruikelijk
stond de molen op de Koningsdag in de vreugdestand.
Mei Op 3 mei verrichtte molenmaker Ole Streumer van Molenmakerij Herrewijnen de nodige reparaties aan het gaandewerk van de molen.

Bureau Schildwacht heeft de zeer stelselmatig
de gehele biotoop onderzocht en in onderstaand
figuur zijn alle punten die kritisch zijn in
de biotoop weergegeven. Deze zijn in het
uitgebrachte rapport punt voor punt behandeld
met het aangeven van het probleem en de
mogelijke oplossing.

Dan brak op 12 mei de Nationale Molendag weer aan, waarbij de molen de gehele dag met de vlaggetjes gedraaid heeft. Als bijzonderheid
dient nog vermeld te worden, dat op deze dag een expositie van oude molentegeltjes in de molen geopend werd door de heer N. Stallinga,
eigenaar van de tegeltjes. Deze expositie heeft geduurd tot 18 september.
Juni Op 12 juni kwam school De Blinkert op bezoek en werden er filmopnamen gemaakt voor het Facebook van de gemeente Westland
i.v.m. de promotie van de Westlandse Molendag. De 25ste Westlandse Molendag werd gehouden op 30 juni, waarbij vele bezoekers de molen
weer wisten te vinden.
Juli Op 21 juli kregen we bezoek uit Brazilië en wel uit de Hollandse tuinbouwkolonie Holambra. Vermeldenswaard is dat in deze streek
een compleet nieuwe Hollandse molen gebouwd werd een aantal jaren geleden. Daarvoor werd er in Castrolanda ook al een Hollandse molen
nieuw gebouwd met de naam De Immigrant. De molenaars verrichtten op 30 juli het nodige onderhoudswerk aan het gevlucht van de molen, bestaande uit het vastzetten van de wervels van de windborden.
Augustus Dan was er op 30 augustus het heuglijke feit, dat molenaar Garrit Hendriks in het huwelijk trad met Linda Zoutman. De molen
werd voor deze gelegenheid feestelijk versierd door molenaar Bert Oterdoom.
September Het volgende belangrijke feit was de Open Monumentendag op 8 september. Daarbij vond onder meer weer de jaarlijkse
verkoop van molenbroden plaats. Nieuw dit jaar was het bakken van pannenkoeken voor jong en oud, hetgeen erg gewaardeerd werd.
Oktober Op 1 oktober was er het bezoek van de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd en vastgoedspecialist Wim Zuijderwijk aan de molen.
Het Waellantcollege uit Den Haag kwam op 29 oktober naar de molen voor een demo/les.
Tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas had onze molen de Nederlandse driekleur in top.
November Een week later, op 24 november, bracht de Goedheiligman een jaarlijks bezoek aan De Vier Winden, waarbij weer vele kinderen
in het middelpunt van de belangstelling stonden.
December Op 21 december werd voor de tweede keer het Midwintermalen gehouden, waarbij de midwinterhoornblazers uit MiddenDelfland weer hun kunsten vertoonden. Tijdens deze happening was gratis erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk verkrijgbaar.
We konden ook een aantal molenaars uit de regio verwelkomen, waaronder Rob Batenburg met echtgenote uit Schiedam en Rob Pols uit
Vlaardingen, die de Wippersmolen te Maassluis bemaalt.
Dan nog een paar trieste gebeurtenissen aan het eind van het jaar. Daarmee bedoelen wij het overlijden van oud-medewerkster Ingeborg
Pouwels van vereniging De Hollandsche Molen en niet in de laatste plaats het overlijden van oud-molenaar Kees Franken van de Wateringse
molen Windlust, op 27 december. Voor beide overledenen heeft de molen een aantal dagen in de rouw gestaan. Kees is nog jarenlang adviseur
geweest voor de Stichting Vrienden van de Monsterse Molen De Vier Winden en heeft in die hoedanigheid menige bestuursvergadering
bijgewoond.
Hiermee is het jaar weer ten einde. De teller bracht het tot 104.556 omwentelingen in het verslagjaar.
Verder kan nog vermeld worden dat we weer vele bezoekers uit verschillende landen mochten verwelkomen op de molen, zoals uit Canada,
Oostenrijk, Duitsland, Italië, Nieuw-Zealand, IJsland en Brazilië. Ook werden het hele jaar allerlei soorten meel verkocht en hebben de
molenaars weer de nodige kleine onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden verricht.
En uiteraard mogen we niet onvermeld laten dat molenaar in opleiding Bert Oterdoom dit jaar slaagde voor zijn examen Vrijwillig Molenaar.
Hij mag zich dus nu ook officieel molenaar noemen. Gefeliciteerd, Bert!
De molenaars
Garrit Hendriks, 1e molenaar, Sam van Voorthuizen, 2e molenaar,
Bert Oterdoom, 3e molenaar, Gerard Barendse, adviserend molenaar

Quote uit het rapport
" Volledige kaalkap in de molenbiotoop is vanuit
woonbeleving, landschappelijk- en ecologisch
oogpunt ongewenst. Om die reden zal er altijd
gezocht worden om alternatieve beplantingen
als vervanging aan te dragen, maar die wel
aansluit bij de randvoorwaarden binnen de
molenbiotoop.
Op korte termijn zijn er maatregelen te nemen
die binnen 1 tot 10 jaar uitgevoerd kunnen
worden. Hierbij kan men denken aan het
herinrichten van het parkje ten noorden van de
molen, verwijderen van enkele bomen, snoeien
van bestaande beplanting, het omvormen van
opgroeiend hout naar lagere beplanting of het
aanpassen van het maaibeheer van gazons voor
een beter ecologische samenhang. Soms zijn
op korte termijn de maatregelen niet altijd te
realiseren en dient men de werkzaamheden uit
te stellen naar een middellange termijn (10 tot
20 jaar).

Overzicht van alle punten die uitgebreid onderzocht zijn.

Bepaalde wensen over de beplanting zijn echter zo ingrijpend en/of kostbaar, dat men deze moet doorschuiven naar de lange termijn (> 20 jaar).
Dit kan betekenen dat er bij een lange termijn voor een “afsterfbeleid of niet levensverlengend beleid” wordt gekozen .“ Zo zijn de paardenkastanjes
op de begraafplaats in het zuidoosten hinderlijk voor de windvang, maar de bomen hebben zoveel beeldbepalende waarde dat men deze (nu nog)
gezonde bomen niet direct weg zal halen. Er wordt daarom gekozen deze bomen te handhaven, maar als de bomen ziek worden of dood gaan, dan
worden er geen levensverlengende maatregelen genomen en worden zij uiteindelijk verwijderd. Hierna kan in relatie met de molenbiotoop een
weloverwogen keuze gemaakt worden wat er met de opengevallen plaats gebeurd.
Uiteraard is het van groot belang dat de regelgeving rond de molenbiotoop binnen de verschillende afdelingen van de gemeente Westland zichtbaar
wordt. Als alle afdelingen de molenbiotoop in hun beleid opnemen, kan de kwaliteit van de zichtlijnen en de windvang ook daadwerkelijk worden
gehandhaafd en op termijn worden verbeterd. "
De gemeente Westland heeft de beheersvisie nu als uitgangspunt bepaald voor het meerjaren groenbeheersplan. Er was in het jaar 2019
geen budgetruimte om dit tot uitvoering te brengen, maar de Stichting Vrienden van Molen de Vier Winden houdt vanzelfsprekend vinger
aan de pols.

