Gierzwaluwen en vleermuizen tevreden

Nieuw dak voor De Speelman moet de regen buiten houden
SASSENHEIM – Dankzij sponsorgelden
heeft de molen “De Speelman”een nieuw
dak gekregen. Opnieuw heeft de
molenstichting een stap gezet op het pad
van herstel van de molenonderachtkant.
Het oude dak, dat er bij de restauratie
van de buitenkant wel aardig uitzag,
bleek bij nadere inspectie, onder meer
door de Monumentenwacht ZuidHolland, behoorlijk doorgezakt te zijn.
Daardoor bleef bij regen wel zeven
centimeter water op het dak staan. Dit
tezamen met een poreus geworden
dakbedekking deed het hout en de te
zwakke balken snel wegrotten. Gelukkig
werden voor het herstel de benodigde
gelden (ƒ 17.000) beschikbaar gesteld.
Bovendien
schonk
de
Provinciale
Waterstaat Zuid-Holland uit zijn pot een
vijftiental zware grenen balken (30 cm dik)
die het nieuwe dak moesten gaan dragen.
Deze balken zijn tevens de dragers van de
meelzolder van de in de toekomst er
bovenop te bouwen houten
molenbovenbouw. Op de balken, waarvan
de koppen tegen inrotten zijn geschermd
door zogenaamde loodslabben, kwam een
3 centimeter dikke grenen vloer. Dit deel
van de renovatie werd verzorgd door de
firma D. Meijer. Rondom de molen werd
een steiger geplaatst en op vrijdag 5 juli
konden de bewoners van de wijk van een
spectaculair schouwspel genieten. Een
voor één werden met behulp van een grote
kraan de zware balken omhoog gehesen en
in de daarvoor bestemde gleuven in de
dikke muur ingelaten. Na het aanbrengen

van de vloer werd door de firma Heijkoop
een dikke isolerende en dampkerende laag
aangebracht met daarop de dakbedekking.
Het dak werd aangesloten op de
regenafvoer en een zware beluchtingkap
voltooide het geheel. Op 18 juli was het
werk klaar en kon de steiger worden
afgebroken.
Gierzwaluwen
Het was al een aantal jaren bekend dat de
molen vaste bewoners heeft. Onder het dak
nestelt een aantal gierzwaluwen. Ze komen
daar via kleine openingen onder rand van
de daklijst. Toen men het oude dak
verwijderde
ontstond
echter
enige
consternatie: een aantal vleermuizen vloog
de werklieden om de oren en fladderde
door de opengelegde molenruimte.
Kennelijk hadden ook deze dieren onder
het dak hun woning gevonden. Die
bijzondere ontdekking versterkte de wens
van de buurtbewoners om het onderkomen
van deze beschermde diersoorten veilig te
stellen. Toen dan ook als laatste onderdeel
de daklijst rond het nieuwe dak was
geplaatst werden vlak onder houten rand
een zevental kleine gaten in de muur
gehakt om de dieren toegang tot de bolle
dakruimte te geven. Uiteraard hebben de
werkzaamheden de dieren behoorlijk van
streek gemaakt. Maar verwacht mag
worden dat de gierzwaluwen en de
vleermuizen, nu de rust is weergekeerd,
hun vernieuwde onderkomen zullen weten
te vinden. In ieder geval scheren de
gierzwaluwen al weer om de molen.
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