Molen De Speelman krijgt weer wieken
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SASSENHEIM - Er bestaan plannen om stellingmolen De Speelman te gaan restaureren. De
achtkantige molen aan de Knoopstraat heeft momenteel bijvoorbeeld geen wieken. De
Molenstichting gaf onlangs een toelichting op de plannen die men met de molen heeft.
De plannen werden toegelicht door de heren Ottevanger, hoofd van het Bureau Molens van de
Provincie Zuid-Holland en de heer Hofstra, technisch ambtenaar van het Bureau Molens. Ook
cultuurwethouder Homan van de gemeente Teylingen, was van de partij. De heer Ottevanger
verzorgde een dia-presentatie over de geschiedenis van de Hollandse molen en het belang van
het behoud van de molens voor ons land. De korenmolen van Sassenheim was indertijd een
van de grootste en fraaiste korenmolens van Zuid-Holland. Nu rest slechts de romp van de
molen. De gemeente Sassenheim besloot indertijd de romp over te dragen aan een speciale
stichting die de opdracht kreeg de molen in oude glorie te herbouwen. De molenromp werd
gerestaureerd en door het Rijk geplaatst op de Rijksmonumentenlijst. Bij de opbouw van de
Postwijk werden door de gemeente voorschriften voor de hoogte van de te bouwen woningen
opgesteld. Dit om de windvang van de te herbouwen molen veilig te stellen. Na lang
speurwerk is het gelukt alle bouwtechnische gegevens van de molen boven water te krijgen.
Daardoor kan nu begonnen worden met de verdere renovatie van de molen.
Bezwaren
Bij de bespreking van de werkzaamheden werden ook de bezwaren van de bewoners in de
directe omgeving van de molen besproken. Deze bezwaren lopen uiteen van overlast door het
draaien van de wieken (lawaai), schaduwwerking door de hoogte en overheersing van de wijk
door zijn hoogte. De Molenstichting is van mening dat de overlast in de praktijk gewoonlijk
erg meevalt. Er staan in ons land veel molens midden in het dorp en daar krijgt men weinig
klachten over. Wethouder Homan benadrukte het belang van de herbouwde molen voor de
gemeente en wees op het gemeenraadsbesluit daartoe. Enkele wijkbewoners opperden de
molen te verplaatsen. Volgens deskundigen kost dat echter heel veel geld.

