
Stevig fundament nodig 

Wat voor een molen geldt, is ook voor de SIMAV nodig. Er 
behoort een stevig fundament te zijn om goed te kunnen 
draaien. Zonder dat stort het gebouw in. 

Meer dan 60 jaar geleden hebben de Gemeenten in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met elkaar SIMAV 
opgericht. Het kostte enige tijd en moeite om het nodige 
geld bijeen te brengen. Maar uiteindelijk konden de eerste 
molens van de ondergang worden gered. Inmiddels staat 
er een krachtige professionele organisatie. Meer dan 70 
onbezoldigde vrijwilligers die met elkaar de aloude molens 
voor volgende generaties bewaren. 

Toch zijn er zorgen. Dat heeft SIMAV uitvoerig in haar 
Jaarverslag 2018 (zie website) beschreven. Het geld schiet 
te kort om al het onderhoud te doen dat nodig is. Molens 
moeten draaien en vervallen daarbij langzaam maar zeker. 
De totale som om alle SIMAV-molens weer op te knappen 
bedraagt op dit moment meer dan € 3 miljoen. 

Er is veel subsidiegeld nodig om de molens te onder-
houden. Voor het jaarlijkse onderhoud gaan we uit van 
€ 10.000 per molen per jaar. Dit geld komt voor 90% van Rijk 
en Provincie, die ook nog eens 50% subsidie geven op 
grotere renovatieprojecen. De bijdragen van de
 Gemeente zijn helaas (te) gering met gemiddeld € 1.000 
per molen. Hierdoor kan SIMAV slechts het hoogst nood-
zakelijke onderhoud doen uitvoeren. Het structureel 
aanpakken van geconstateerde mankementen lukt niet; 
het benodigde  ‘eigen geld’ voor renovaties ontbreekt. 
Vandaar dat de Gemeenten worden aangespoord 
hun verantwoordelijkheid voor deze Rijksmonu-
menten te nemen. Het Algemeen bestuur (de wet-
houders) onderschrijft deze aanpak. We beseffen 
allen dat onze molens de belangrijkste iconen van 
Nederland zijn, dat schept de plicht ze te bewaren voor 
onze (klein)kinderen. 

Aan de Colleges van B&W is een hogere jaarlijkse bijdrage 
gevraagd. Dit naar een niveau dat de Gemeenten Gorinchem 
en Alblasserdam nu al beschikbaar stellen. Daarmee kun-
nen we minstens één molen per jaar gaan opknappen.  

De vrijwilligers van SIMAV staan klaar om dit werk te doen 
voor de gemeenschap. Maar de Gemeenteraden zijn nu wel 
zelf aan zet om dit ook financieel mogelijk te maken. Heb-
ben zij echt het behoud van ons cultureel erfgoed hoog in 
het vaandel staan? 

 
Peter de Waard, voorzitter Molenstichting SIMAV 
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NLdoet klussen bij 
molens groot succes
Op zaterdag 16 maart (en 23 maart) hebben een groot 
aantal vrijwilligers goed werk geleverd bij de 6 molen-
klussen die voor NLdoet waren ingediend.
De werkzaamheden vonden plaats bij de Boterslootse 
Molen en de Stijve Molen in Noordeloos, de Peilmolen 
in Oud-Alblas, de Kleine Molen in Streefkerk, de Mid-
delmolen in Molenaarsgraaf, en een week later op de 
Vlietmolen in Lexmond.

Bij de ene molen was het een hek plaatsen en brug-
delen vernieuwen, bij een andere klus was het een nieu-
ws stoep plaatsen of vervangen. Bij de Boterslootse 
Molen is de biotoop geheel hersteld, mede dankzij Wal-
laard BV, die medewerkers met kettingzaag en hakselaar 
hebben ingezet. Het bleef grotendeels droog, maar er 
stond een koude harde wind. 
Desondanks hebben de vrijwilligers met plezier ge-
werkt. Alle geplande klussen waren halverwege de middag 
geklaard.
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Van ‘high heels’ naar ‘houten 
klompen’
Langs de meanderende Alblas, een miniriviertje in de Al-
blasserwaard, staat de Kooiwijkse Molen van Egbert en 
Yvonne Rozendaal. De molen stamt uit 1866 toen ze een 
vervallen wipmolen verving. Egbert en Yvonne bewonen 
de molen alweer 18 jaar zonder een seconde spijt, aldus 
Yvonne.
 
“Vind je ‘m er niet mooi bijstaan?” vraagt Yvonne niet 
zonder trots. De Kooiwijkse Molen is net opnieuw 
gevoegd en draait tevreden en rustig rond met twee 
voorgelegde zeilen. Binnen wordt de koffie ingeschonken 
en vertelt Yvonne over haar leven als molenaar. Drie jaar 
is ze bevoegd en ze doet het met veel plezier. “Het is best 
ook wel eens zwaar hoor, al dat werk rondom de molen. 
Vooral naast mijn werk. ’s Winters werk ik twee dagen 
in de week op de Blokweermolen in Kinderdijk, in de 
zomer vier. En dat zijn soms dagen van negen à tien uur. 
Maar als je in een molen woont dan weet je dat er werk 

aan vast zit. Egbert en ik hebben altijd veel zelf gedaan, 
vooral schilderwerk. Ik vind; als je het zelf kan en je vindt 
het leuk, dan moet je dat ook zelf doen. Je bent ook een 
soort ambassadeur van de molen. Maar SIMAV neemt 
het schilderwerk nu van ons over, dat is heerlijk. We heb-
ben het altijd zelf willen doen, maar vooral Egbert trekt 
het niet meer. Erg fijn dat dit nu gedaan wordt!”  

Molenaar is Yvonne dus niet alleen in hun molen maar 
ook op een van de bezoekmolens in Kinderdijk. “Als er 
dan toeristen komen en ze zien me bezig met rond-
kruien of opzeilen hoor ik vaak: ‘maar dat is toch werk 
voor een man?’ Nou, echt niet, zeg ik dan, ik heb ook 
spierballen! Vooral als ik dan zeg dat het 40 ton weegt, 
wat ik rond moet brengen, wordt er wel verbaasd ge-
reageerd!” lacht ze. “Ben erg blij dat ik het gedaan heb, 
de opleiding tot molenaar. En vooral dat ik bij Alex van 
de Perk gelest heb. Ik ben nogal ongeduldig van karakter 
en hij bracht er de rust in. Afmaken waar je mee bezig 
bent, want dan maak je ook de minste fouten. En een 
rondje om de molen lopen, even kijken of je niks ver-
geten bent. Dat soort dingen heb ik van hem geleerd. 
In de tijd dat ik leste waren er zorgen rondom Egbert in 
verband met een ernstige ziekte. Ik was daar veel mee 
bezig natuurlijk. 
Alex raadde me toen aan er gewoon een half jaartje 
langer over te doen, dat is achteraf heel goed geweest. 
Ondanks dat ik het juist snel wilde behalen, omdat we 
niet wisten hoe het ziekteproces van Egbert zou ver-
lopen. Ik wilde hem zo snel mogelijk kunnen helpen. 
Maar het is goed gegaan gelukkig.”

Jaren geleden heeft het ‘molenvirus’ Egbert en daarmee 
ook Yvonne, besmet. “We hadden voor de fun de boot 
van mijn vader een keer geleend en waren naar Kinder-
dijk gevaren. Daar kwamen we een oude schoolgenoot 
van Egbert tegen, die molenaar op de achtste van de 
Overwaard is. Die nodigde ons uit en Egbert was meteen 
helemaal om. Toen was het nog zo; je mocht in een mo-
len wonen maar dan moest je direct met de opleiding 
beginnen. Maar ik wilde niet in Kinderdijk wonen. Toch 
begon het te knagen. Tot ik een oproep in de krant zag 
staan waarin molenaars gevraagd werden; ik heb 
Egbert opgegeven! We zijn samen gegaan maar tijdens 
die periode raakten we betrokken bij een ongeluk 
waaraan ik een whiplash overhield, dus ik moest afhak-
en. Egbert ging intussen door en had binnen het jaar zijn 
diploma. 
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Toen nog een molen.. 
De Kooiwijkse werd ons uiteindelijk toegewezen en toen 
begon ‘het circus’. De molen werd letterlijk leeggehaald. 
Leidingen voor gas, water en licht werden vervangen en 
de molen werd geïsoleerd, voorzien van dubbel glas en 
vloerverwarming. Egbert was wel bekend met verbouw-
en van oude panden. Als totaalinstallateur heeft hij veel 
ervaring met onder meer oude grachtenpanden in Am-
sterdam. We zijn zeker drie jaar bezig geweest om het te 
krijgen zoals het nu is, maar het resultaat mag er zijn.”

Sinds Yvonne buitenaf woont is ze met een andere blik 
om zich heen gaan kijken. “Ik kan zo genieten van de 
ruimte die we hebben, al raak je eraan gewend tot op 
zekere hoogte. Als ik opsta let ik op de wind, de rimpe-
ling in het water, dat had ik nooit gedacht van mezelf. 
Maar ook de natuur zelf, een fazant, een haas in het veld 
of een buizerd in de lucht… 
Ik ben altijd wel een buitenkind geweest. Mijn vader was 
schipper en als ik vrij was ging ik met hem mee. Dus met 
dikke touwen werken was ik al gewend. En bij Egbert in 

de familie zeilen ze allemaal. Wij zijn de enige zonder 
zeilboot, wij zeilen met de molen!”

Lettend op de peilschalen wordt besloten of de molen 
mag malen. Yvonne legt uit: “Er is een zomer- en win-
terpeil. We kijken hier op de peilschaal en bij het ge-
maaltje. Dan kijken we of het nog een beetje gelijk staat. 
Niet elke dag hoor, maar als ik er toch voorbij kom. 
Als wij te weinig gemaald hebben neemt het gemaalt-
je het over dus we zitten wat dat betreft nooit fout. 
Alleen trekken we ‘m wel eens teveel leeg en daar zijn 
de boeren niet blij mee. Die willen het land graag nat 
houden. En zeker met de droge tijden van afgelopen 
jaar, dan kun je helemaal niet malen. Dat is ook wat 
ik de toeristen vertel; wij brengen het water naar de 
rivier maar in 42 jaar tijd is het niet gebeurd dat de 
rivier het terug moest geven. Dat was heel bijzonder. 
En ja, dat is dan weer een verlenging van mijn verhaal 
aan de bezoekers in Kinderdijk. Het liefst doe ik groepen 
met kinderen. Spelenderwijs leer ik hen hoe het werkt. 

Door middel van een stuk zeil, gespannen tussen twee 
wilgenstokken, laten we kinderen voelen waar de wind 
vandaan komt. Daarna gaan we dan een zeil voor-
leggen met de kinderen. En dan natuurlijk binnen 
kijken hoe het werkt als een collega de vang erop 
zet. Het is veel leuker als je hen mee laat denken dan 
wanneer je een verhaal vertelt. Dat spreekt veel meer. 
Ja, ik heb daar wel mijn plekje gevonden. Ik was 
telefoniste/receptioniste in een verpleeghuis, maar die 
baan had ik opgezegd om voor Egbert te zorgen toen 
hij ziek werd. Drie jaar waarin ik steeds vrij moest ne-
men, dat ging op den duur niet meer. Aad Schouten 
heeft ons toen geïntroduceerd bij de Blokweer. Dat was 
nadat ik zes weken gestopt was met werken. Hij vroeg 
me of ik een museum in kon richten. De Blokweer moest 
ingericht worden en daar ben ik toen aan begonnen. 
Ook een groentetuin en kippenhok moesten er komen. 
Inmiddels was Egbert in zoverre hersteld dat hij dat weer 
kon. Daarna volgden de schuur en ook nog een geiten-
stalletje. De groentetuin is mijn taak. Er mogen alleen 
ouderwetse groenten in dus daar zorg ik voor. We heb-
ben allemaal onze taak. Aart van Krimpen zorgt bijvoor-
beeld voor het gras.” 
Dan lachend: “Wie had dat gedacht! Vroeger ging ik met 
hele mooie nagels naar mijn werk en ‘high heels’, dat is 
voorbij. Wat een baan hè?”
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(Her)inrichting van de Molenkade 
in Groot-Ammers

In 2015 startte het Waterschap Rivierenland het project 
Kadeverbetering Molenkade. De Molenkade is laag ge-
legen en de stabiliteit van het binnentalud is niet gewaar-
borgd. Door de kade te verhogen en te verbreden kon 
deze toekomstbestendig gemaakt worden. Wel moest 
om die reden de molensloot binnenwaarts worden ver-
plaatst. Dit omvangrijke project had consequenties voor 
de roedenloods en molenerven behorend bij de vier aan 
de kade gelegen molens. Aan Erfgoedhuis Zuid-Holland 
is in 2015 gevraagd om door middel van een quickscan 
de cultuurhistorische waarden van de roedenloods en de 
molenerven in beeld te brengen en aan de hand daarvan 
het opgestelde inrichtingsplan onder de loep te nemen 
en aanbevelingen te doen. 

Algemene conclusie van de quickscan was dat het inricht-
ingsplan dat in 2015 voorlag in grote lijnen rekening hield 
met de historisch gegroeide karakteristieke uitstraling 
van het gebied. De wijzigingen in het gebied zijn echter 
wel ingrijpend, maar onvermijdelijk vanuit waterstaat-
kundig oogpunt. Erfgoedhuis concludeerde dat er aan-
dachtspunten zijn, aspecten waar bij (her)inrichting in 
ieder geval rekening mee gehouden moet worden. 
Hieronder zijn enkele toegelicht. 

De roedenloods
Net als de molens is ook de roedenloods (vlakbij de 
Gelkenes Molen gelegen) een rijksmonument. In een 
roedenloods werden vroeger de molenroeden opge-
slagen. Tot 1860 waren deze van grenenhout gemaakt. 

Het maken van de molenroeden kostte tijd. Bovendien 
was de benodigde afmeting niet direct beschikbaar. Dit 
zorgde ervoor dat molenaars de roeden graag op voor-
raad hielden. In de regio Alblasserwaard-Vijfheeren-
landen waren tenminste drie roedenloodsen. Het exem-
plaar aan de Molenkade is de enige die hiervan is overge-
bleven. 
In het kader van het project Kadeverbetering Molenkade 
is de loods gedemonteerd en opgeslagen. Tegen de tijd 
dat de werkzaamheden zijn afgerond, zal deze worden 
teruggeplaatst. Erfgoedhuis heeft ten aanzien van de 
herplaatsing aanbevelingen gedaan. Zo is bijvoorbeeld 
geadviseerd om het in het zicht blijvende metselwerk 
zo laag mogelijk te houden. Dit hangt natuurlijk wel af 
van de mate waarin het waterstaatkundig verantwoord 
is om de loods in het minder steile talud in te laten. Ook 
heeft Erfgoedhuis onder meer geadviseerd om de herge-
bruikte houten molenonderdelen bij montage van de op-
geslagen loods weer op de oorspronkelijke plek terug te 
brengen. 

De molenerven
Op en rond molenerven van poldermolens bevinden zich 
allerlei paden. De meeste paden waren van oorsprong 
onverhard. Soms werd halfverharding zoals grind of puin 
gebruikt. Op het molenerf groeide voornamelijk gras, 
dat zich kenmerkte door een kruidenrijkheid. De geit, de 
armeluiskoe, hield het gras kort. De molenaar was gro-
tendeels zelfvoorzienend en had daarom dikwijls een 
moestuin op het molenerf. Ook een enkele fruitboom op 
de lagere delen was vaak in de buurt van de molen te vin-
den. Geriefhout, zoals knotbomen van es en wilg leverde 
het nodige hout voor gereedschap en kachel. 

In onze tijd zijn de oorspronkelijke paden en verhardingen 
vaak vervangen door niet-authentiek materiaal, zoals as-
falt. Dit is ook het geval op de molenerven bij de molens 
aan de Molenkade. Nu de molenerven opnieuw worden 
ingericht, is het raadzaam de sfeer van het onverharde 
pad zoveel mogelijk aan te houden. Waterschap Rivier-
enland en de SIMAV nemen dit in de uitvoeringsplannen 
mee. Zo wordt bijvoorbeeld het asfalt op het molenerf 
bij de Achterlandse Molen verwijderd en vervangen 
door onder andere grind. Bij de Achtkante Molen ver-
dwijnen ook de verhardingen op het molenerf en komt er 
gras terug. Direct rond de molen wordt een strook grind 
aangebracht. 
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Er staan vanouds heel wat erfafscheidingen, zoals hek-
werken en hagen, op en rond een molenerf. Elke af-
scheiding heeft zijn eigen functie, traditionele kleur, 
vorm en constructie. Om traditionele gebruiken levend 
te houden, is het aan te raden om bij herinrichting aan 
te sluiten bij de oorspronkelijke toestand. Op oude fo-
to’s is dit soms nog goed te zien. Afzethekken en water-
loophekken zijn wit geschilderd om ook ’s nachts goed 
zichtbaar te zijn. Op de plek waar het molenerf ophoudt 
en de grond van het waterschap begint, staat dikwijls 
een eigendomshek. Deze hekken zijn meestal zwart ge-
teerd of geolied, ook onbehandeld hout komt voor. Op 
de toegangspaden van de molen bevinden zich op de 
grens van het erf hekken. Dit zijn meestal klaphekken 
van onbehandeld blank of zwart geteerd hout. Erfgoed-
huis heeft geadviseerd om bij de keuze van erfafscheidin-
gen de historische situatie als uitgangspunt te nemen. 
Op dit moment worden de inrichtingsplannen in detail 
uitgewerkt. De werkzaamheden worden in het voorjaar 
van dit jaar uitgevoerd. 

Wilt u meer weten over molenerven en de inrichting 
ervan? Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelde dit jaar 
een handreiking over het molenerf van de Zuid-Holland-
se poldermolen. Deze handreiking staat online op de 

Nieuwe molenbrochures met 
overzichtskaartje

Vorig jaar heeft Molenstichting SIMAV haar molenbezit ver-
zameld in een eigentijds boekje met de belangrijkste feit-
en over de molens en de organisatie. De brouchures was 
in trek, want ze waren begin dit jaar al op.  Na de eerste 
druk bleek behoefte te bestaan om een molenoverzichts-
kaartje aan de brochure toe te voegen. Dat is bij de nieuwe 
druk gedaan. Alle molens in het boekje hebben een num-
mer dat correspondeert met de nummers op het overzicht-
skaartje. Op dit moment worden de distributiepunten weer 
bevoorraad. Wij maken hierbij gebruik van de toeristische 
ingangen van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Zo 
liggen ze in een groot aantal folderkasten van Den Haneker, 
bij VVV’s en andere toeristische punten. Ook op campings, 
B & B’s, hotels en bedrijven die streekproducten verkopen 
zijn onze molenbrochures gratis verkrijgbaar. De molenaars 
krijgen de komende tijd ook een aantal exemplaren.

website van het Erfgoedhuis: https://www.erfgoedhu-
is-zh.nl/erfgoedthemas/molens/handreiking-molener-
ven/

Debby Gerritsen, Onno Helleman, Ellen Steendam
Erfgoedhuis Zuid-Holland
april 2019

Foto(s): Ellen Steendam, Onno Helleman
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Lucia Hubregtse; van zorgen voor 
mensen naar zorgen voor erfgoed

Een van de drijvende krachten achter de nieuwsbrief van 
SIMAV is Lucia Hubregtse. 
Moeder van 3, geboren Sliedrechtse en tegenwoordig 
woonachtig in Kinderdijk. Hoog tijd dus om eens kennis te 
maken met deze actieve vrijwilliger die een belangrijke spil 
vormt tussen de molens van SIMAV en de buitenwereld.

Ik ontmoet Lucia in haar knusse dijkwoning aan de Lek-
kade in Kinderdijk. Een kop dampende koffie en een verse 
krakeling van de lokale bakker zijn de ingrediënten voor 
een goed gesprek.

Lucia is 48 jaar geleden geboren in Sliedrecht. Als dochter 
van een Zeeuwse scheepslasser bij IHC heeft ze de eerste 
24 jaar van haar leven in het baggerdorp vertoefd. Maar 
de wijde wereld ging trekken. ‘‘Ik wilde wel wat meer van 
de wereld gaan zien. Er was toen vraag naar vrijwilligers 
in de zorg in Israël en dat ben ik toen gaan doen. Eerst in 
Jeruzalem in de wijkverpleging, later in Eilat. Achteraf was 
dat best een roerige tijd. 
Er waren toen veel aanslagen en als meisje uit de polder 
is werken in zo’n land dan best een uitdaging’’ vertelt Lu-

cia. Naast werken in de zorg was ze daar ook actief in een 
jeugdherberg. Hier kunnen we spreken over de eerste 
jaren in het vrijwilligerswerk. Iets wat als een rode draad 
door haar leven zou gaan lopen tot nu toe. 

‘’Na 2 jaar zat mijn tijd in Israël er op en ging ik weer aan de 
slag in de wijkverpleging in Nederland. Ik heb altijd voor 
ogen gehouden dat ik dat mijn hele leven wel ongeveer 
zou doen. Maar toen ik in 2012 verhuisde naar Kinderdijk 
was een vaste baan en 3 schoolgaande kinderen niet meer 
te combineren. 

Vrijwilligerswerk
Vanaf toen ben ik me op een andere manier in gaan zetten 
voor de maatschappij’’ Lucia startte haar vrijwillige car-
rière (hoe kan het ook anders) in de zorg. Het Babyhuis 
in Dordrecht ging net open en er was vraag naar mensen 
met ervaring. Na wat omzwervingen bij andere zorgver-
leners is ze begin 2016 aan de slag gegaan bij SIMAV.

‘Ik kende 1 van de leden van de PR commissie persoonlijk 
en die vroeg me om eens een keer mee te gaan naar een 
PR overleg, want hij dacht dat schrijven wel iets voor mij 
zou zijn. Het zou me maar 3 dagen per jaar kosten, dus 
kleine moeite. Die 3 dagen blijkt in praktijk niet helemaal 
te kloppen” lacht Lucia. “Maar sindsdien maak ik dus deel 

uit van een gezellig en goed op elkaar 
ingespeeld team. 

Mensen vragen me wel eens, waar-
om ben je specifiek actief geworden 
bij SIMAV? Nou dat heeft denk ik 
met een paar dingen te maken. Mijn 
familie, zeker die van mijn moeders 
kant, hebben veel met historie, zelf 
ben ik ook geïnteresseerd in onder 
meer historische gebouwen en de 
geschiedenis erachter. Ik heb een oom 
in Amerika die verzot is op onze fami-
liegeschiedenis bijvoorbeeld. 
Daarnaast was mijn overgroot opa 
molenaar op de Sliklandse molen van 
Oud-Alblas en ja, dan heb je net wat 
meer met molens dan met bijvoor-
beeld een zorgboerderij’ vertelt Lucia 
enthousiast.  Op de vraag of ze net 
als haar overgroot opa molenaar wil 
worden antwoord ze; ‘Nee, hoewel 
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sommige molenaars mij best aan een vangtouw zien staan 
is het toch niets voor mij. Ik vind het leuk, maar heb niet 
de passie die zij wel hebben’

‘Het leuke aan SIMAV is het werken in een team, dat miste 
ik vooral bij mijn andere vrijwilligers werk. We zijn hecht 
en goed op elkaar ingespeeld. Kijk,” zegt Lucia met een 
glimlach; “Molenaars zijn een bijzonder slag mensen, 
type ruwe bolster, blanke pit. maar als je ze eenmaal kent 
hebben ze allemaal een gouden hart. Die passie, daar 
gaat het om. Ook bij mij. Daarom wil ik me graag hard 
maken zodat we de molens goed door kunnen geven. Wij 
zijn maar even een onderdeel van het in stand houden van 
dit erfgoed” benadrukt ze. 

Hoe Lucia haar toekomst bij SIMAV ziet weet ze niet. ‘’Be-
langrijk is dat we vooral in overleg blijven, met molenaars, 
met overheden, enzovoort. Vooral het overleg met an-
dere vrijwilligers (molenaars) zie ik als een noodzaak. Je 
hebt één gezamenlijk doel en dat moet voor iedereen leuk 
zijn en blijven. Open communicatie is wat mij betreft een 
sleutelwoord” besluit Lucia. 
Op de vraag of ze nog wel tijd overheeft buiten SIMAV om 
antwoordt ze; ‘’Jazeker, ik ben ook actief bij de schaaps-
kooi in Ottoland. ’s Winters binnen, tussen de lammetjes 
en ‘s zomers 1 `a 2 keer per week op stap met de kudde. 
Later dit jaar waarschijnlijk zelfstandig, heerlijk één met 
de natuur. In de verte een draaiende molen. Daar kan ik 
écht van genieten!”

Molen Jan van Arkel te huur
Het rijksmonument molen Jan van Arkel (Vlietskade 1004) 
kan bedrijfsmatig worden gehuurd. Een markant en uniek 
object op een ruime kavel met eigen parkeergelegenheid. 
Ideaal als kantoor- en/of vergaderlocatie, gunstig gelegen 
aan entree bedrijventerrein, dichtbij treinstation Arkel en 
bij uitvalswegen naar A15 en A27.

De Jan van Arkel is een achtkante korenstellingmolen met 
een gemetselde onderbouw uit 1851. De molen is van bin-
nen grondig verbouwd, waarbij authentieke details, zoals 
kozijnen met roedeverdeling en opgeklampte deuren be-
waard zijn gebleven.

Verdeeld over 3 verdiepingen en een aanbouw, biedt de Jan 
van Arkel in totaal circa 300 m2 kantoorruimte. Hierbij is 
onderverhuur van de 1e en 2e verdieping goed te realiseren. 
In de molen zijn de benodigde voorzieningen aanwezig, in-
clusief glasvezel aansluiting. De huurprijs bedraagt € 2.075 
excl. BTW en servicekosten per maand.

De verhuur is in handen van B/mak Bedrijfsmakelaars te 
Gorinchem. Op hun website www.bmak.nl is meer gede-
tailleerde informatie te vinden. 
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Eigen toegangsweg Molen Souburgh

Het was de bedoeling al in januari met de renovatie van 
de Molen Souburgh te starten. Maar tijdens de voor-
bereiding ontstond het plan voor een eigen toegangs-
weg. Zowel met de eigenaar van de grond, als met de 
Gemeente Alblasserdam, kwamen we er snel uit. Het 
biedt immers voor allen voordelen. 
Om deze kans te kunnen grijpen, is de start van de res-
tauratie van de molen enkele maanden uitgesteld. De 
weg sluit straks aan op de openbare weg Kortland en 
wordt voorzien van halfverharding. De bedoeling is om 
nu snel te starten met de aanleg. De weg gaat in eerste 
instantie dienst doen als bouwweg voor het aanvoeren 
van materiaal dat nodig is bij de restauratie. Als de weg 
er ligt, kan de restauratie van de molen beginnen.
Met deze weg kan de molen na oplevering op ieder mo-
ment worden bezocht. Dit terwijl er eerst de beperking 
was van slechts één dag per maand. Hiermee wordt ook 
voldaan aan de wens van de Gemeenteraad, waardoor 
inwoners, schoolklassen en recreanten veelvuldig de 
molen kunnen bezoeken. Gezien de forse bouwkosten 
(begroting € 750.000) die de gemeenschap draagt, is het 
niet meer dan logisch dat bevolking ook zelf kennis kan 
maken met deze historische molen.

Nieuwe expositie in Molen De Hoop

De Werkgroep Vesting Gorinchem, onderdeel van de 
Historische Vereniging Oud-Gorcum, heeft een exposi-
tie ingericht met als onderwerp ‘De polder en de Oude 
Hollandse Waterlinie’. Deze expositie is  in Molen De 
Hoop te Gorinchem op de 2de verdieping. 
Op zaterdag 30 maart werd met een openings-
woord en het doorknippen van een lint bij de toe-
gang door wethouder Dick van Zanten en Herman van
 Santen, secretaris van onze molenstichting, de ex-pos-
itie geopend. De overzichtstentoonstelling is ingericht 
door Ed Giskes namens de werkgroep.
Zonder polders geen Waterlinie, zo legde de wethoud-
er uit.  De expositie toont in 21 overzichtsplaten, die 
zijn voorzien van tekst en afbeeldingen, de geschiede-
nis van het ontstaan van de polders. Tevens het latere 
gebruik van het water en de waterhuishouding van de 

polders als offensief middel en als verdedigingslinie. 
De expositie is onderdeel van activiteiten in het kad-
er van de promotie van deze linie in aanloop naar het 
Waterliniejaar 2022, 350 jaar na het rampjaar 1672. 
Gorinchem was de grootste en strategisch meest be-
langrijke vestingstad in de Oude Hollandse Water-
linie. In Gorinchem werd de meest ervaren veldheer, 
maarschalk Wirtz, aangesteld als bevelhebber over de 
Waterlinie, vanaf de Lek tot en met het Land van 
Altena. De expositie is op zaterdag en zondag open van 
11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen als de molen 
draait en de molenaar aanwezig is.
De expositie zal een half jaar duren tot aan de restau-
ratie van Molen De Hoop, direct na de zomer.
Als de restauratie klaar is zal de expositie van de Oude 
Hollandse Waterlinie onderdeel vormen van de ver-
dere plannen waar Molenstichting SIMAV mee bezig is.
Bezoekadres is Dalemwal 21, Gorinchem.
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Plannen voor De Hoop
Molen De Hoop is de trots van de stad Gorinchem. Fier 
op de stadwallen langs de rivier is deze molen een grote 
blikvanger. Geen wonder dat foto’s van deze molen 
gretig gebruikt worden om toeristen naar de stad te lok-
ken.

Bij SIMAV is nagedacht hoe we deze molen een goede 
rol kunnen geven. Als actieve korenmolen hebben we 
in de stad al de Nooit Volmaakt met daarin een molen-
winkel. Maar wat te doen met De Hoop, de molen bij de 
Dalempoort die bijna net zoveel bezoekers trekt als alle 
andere SIMAV molens bij elkaar.

Langzaam ontstond het idee voor een museummolen. 
Waar kan beter het verhaal worden verteld over de rijke 
historie van Gorinchem, maar ook over het belang van 
de vele molens die de stad vroeger kende?. Inmiddels 
is ieder enthousiast over het idee, maar de uitvoering 
is verre van eenvoudig. Want bij SIMAV is veel kennis 
over molens, echter niet over het vormgeven van een 
aantrekkelijk multimediaal museum.

Met enkele creatieve denkers is een globaal plan ontwik-
keld. Hierbij zal de benedenverdieping worden ingericht 
om bezoekers te ontvangen, met langs de molenmuur 

aandacht voor de regio. Denk aan het promoten van 
streekproducten en toeristische activiteiten (Waterlinie 
en Slot Loevestein). Op de eerste verdieping willen we 
het verhaal van Gorinchem op moderne manieren uit-
beelden. De inpoldering, Jacoba van Beieren en Jan van 
Arkel, de boekenkist van Hugo de Groot, de martelaren 
van Gorinchem, Napoleon, tot aan de tegenwoordige 
tijd. Op de tweede verdieping (met omloop) het verhaal 
van de molens in Gorinchem op een plaats waar nog al-
tijd meel gemalen kan worden.

Hoe nu verder? SIMAV gaat eerst De Hoop gron-
dig renoveren in 2019. Dit omvangrijke project vergt 
zo’n €350.000. Daarna willen we aan de slag met het 
museum. Maar daarbij is hulp nodig. Hulp van creatieve 
doeners uit de stad die met elkaar ideeën uitwerken en 
verwezenlijken. Een uitdaging voor de hele stad. Wie 
helpt mee? Mail SIMAV via bestuur@simav.nl.
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Provincie Utrecht bezoekt 
Molen Ter Leede
Maar liefst 25 ambtenaren van de Provincie Utrecht brachten 
een bezoek aan Molen Ter Leede in Leerdam. Het betrof 
specialisten op het gebied van o.a. cultuur en ruimtelijke 
ordening, die op werkbezoek waren in de voormalige 
gemeenten Leerdam en Zederik. Dit om kennis te maken 
met de gebieden die vanaf 1 januari bij de Provincie Utrecht 
horen.

Het wisselen van provincie geeft allerlei praktische 
problemen. Ook de Molenstichting SIMAV heeft hier 
mee te maken. SIMAV beheert vier historische molens in 
Vijfheerenlanden, waaronder Molen Ter Leede, waarbij de 
spelregels in 2019 opeens anders zijn. Daarbij gaat het om 
verschillen in subsidieregelingen; van groot belang om een 
rijksmonument zoals een molen te kunnen onderhouden. 
Maar ook het hebben van verordeningen ter bescherming 
van de molenbiotoop is van wezenlijk belang. Immers die 
garanderen dat een molen een vrije windvang behoudt en 
daardoor kan blijven draaien. Het bezoek gaf een prima 

gelegenheid om de direct betrokkenen van de nieuwe 
Provincie goed te informeren. 

Natuurlijk waren de bezoekers zeer onder de indruk van 
de fier draaiende molen. Ooit waren er circa 20 molens die 
het polderlandschap rond de stad droog hielden. Daarvan 
resteert enkel nog Molen Ter Leede dicht bij het centrum 
van de stad. Vrijwillig molenaar Justin van de Heuvel 
toonde de eeuwenoude werking van de molen en gaf ieder 
antwoord op de vele technische vragen.

Winterfotowedstrijd afgesloten
Eind vorig jaar is molenstichting SIMAV gestart met een 
4-seizoenen fotowedstrijd over de molen, in de breedste 
zin, te beginnen met het seizoen Winter. 

Er zijn 31 inzendingen met 55 foto’s binnengekomen. 
De jury zal zich binnenkort over de foto’s buigen en de 
beste, in de ogen van de jury, kiezen. Daarna krijgen de 
winnaars bericht. Er is een grote diversiteit aan foto’s 
binnengekomen, niet allemaal volgens de regels. 

Zo zijn er een aantal foto’s, hoe mooi ook, ingestuurd van 
molens Kinderdijk. Deze zijn geen eigendom van onze 
molenstichting en kunnen helaas niet meedoen met de 
fotowedstrijd.

Voor het seizoen Lente kunnen de foto’s tot 21 juni ‘19 
ingezonden worden aan ons e-mailadres: prsimav@
gmail.com.

Wij zijn erg benieuwd naar de nieuwe inzendingen.
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Erkenning door Minister: POM-status

Degenen die SIMAV volgen weten vast nog wel van 
de inspanningen in 2014 om de POM-status te verkrij-
gen. De afwijzing was toen een grote teleurstelling. Al 
sinds 1956 is SIMAV een begrip in de regio, met vele  
vrijwilligers die hun werk op zeer deskundige wijze 
verrichten. Veelal oudere, zeer ervaren personen, die 
aan een half woord voldoende hebben. Maar het ont-
breken van schriftelijke werkprocedures werd door het 
Ministerie zwaar aangerekend.

Voor het bestuur bleef het verkrijgen van de POM-sta-
tus uiterst belangrijke uitdaging. Dit is een erkenning 
door de overheid als ‘Professionele Organisatie voor 
Monumentenbehoud (POM)’.  Deze status geeft SIMAV 
een iets betere positie bij het verkrijgen van subsidies; 
geldstromen die voor het onderhouden van de molens 
onmisbaar zijn. De professionele erkenning geeft ook 
meer zelfstandigheid in het besteden van de gelden. 
Waar anderen steeds goedkeuring moeten verkrijgen 

van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, wordt SIMAV 
erin vertrouwd voldoende deskundigheid te hebben 
om veel zelf te kunnen beslissen. Het betekent voor 
de stichting een enorme verlichting in de forse pa- 
pierstromen omtrent aanvragen en verantwoordingen.

In het afgelopen jaar is SIMAV voortvarend aan de 
slag gegaan. Er is een praktisch SIMAV Handboek op-
gesteld, waarin visie, beleid, procedures en taakverde-
lingen helder zijn vastgelegd. Bij de nieuwe aanvraag in 
het najaar 2018 was de beoordelende Raad voor Cul-
tuur hier zeer van onder de indruk.

Kort na de jaarwisseling kwam het bericht dat minister 
Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
nu wel de POM-status heeft toegekend aan SIMAV. Een 
bijzondere erkenning voor de bewezen kwaliteit van 
de molenstichting. SIMAV, een van de grootste molen-
stichtingen van Nederland, treedt hiermee toe tot een 
select gezelschap van circa 20 professionele organisa-
ties. Als 100% vrijwilligersorganisatie wordt dit gezien 
als een unieke prestatie.

Veel onderhoud en schilderwerk in 2019

De planning van onderhoudsschilderwerk is in volle gang. 
Vóór de uitvoering diende wel eerst iets anders te ge-
beuren, begin dit jaar heeft  Adri Konijnenburg namens 
onze Technische Commissie met Alex van der Perk, van De 
Gelder Molenmakers, inspectiebezoeken afgelegd aan de 
molens die dit jaar worden geschilderd. 
Dit zijn Korenmolen Jan van Arkel, Kerkmolen, Achtkante 
molen Groot-Ammers (vorig jaar uitgesteld), de Graaf-
landse molen en de Goudriaanse molen. Bij deze in-
specties werd de status van de ondergronden op 
geschiktheid voor duurzaam schilderwer geïnspec-teerd. 
Als er houtrot of andere onregelmatigheden werden ge-
constateerd moet dit eerst hersteld worden. De uitvoer-
ing van deze herstel- werkzaamheden is voor meer dan 
50% gereed. Voorafgaand aan de offerte-aanvragen zijn 
eerst gesprekken gevoerd omtrent de kwaliteitseisen. 
De schilderwerkzaamheden worden door diverse schilder-
bedrijven uitgevoerd.
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Algemeen Bestuur SIMAV

SIMAV kent een (dagelijks) bestuur dat de organisatie aan-
stuurt. Vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de 
molens. Maar het hoogste statutaire orgaan in onze stich-
ting is het Algemeen Bestuur (AB). Dit wordt gevormd door 
vertegenwoordigers van de Gemeenten in de Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden en het Waterschap Rivierenland. 
Het zijn veelal de wethouders (en een heemraad) die deze 
functie vervullen. Met elkaar beheren zij het eigendom van 
het gezamenlijk erfgoed: de historische molens.

Het AB komt tweemaal per jaar bijeen. Zij benoemt de leden 
van het Dagelijks Bestuur, keurt het beleid en de begroting 
goed, en stelt de jaarrekening vast. De samenstelling van 
het Algemeen Bestuur is in 2018 aanzienlijk gewijzigd. De 
verkiezingen brachten nieuwe gemeenteraden en nieuwe 
wethouders, daarmee ook nieuwe SIMAV bestuursleden. 
Het AB bestaat momenteel uit: 

Gemeente Alblasserdam:   Dorien Zandvliet

Gemeente Gorinchem:    Dick van Zanten

Gemeente Hardinxveld-Giessendam:   Jan Nederveen

Gemeente Molenlanden:   Johan Quik

Gemeente Papendrecht:   Cees de Ruijter

Gemeente Sliedrecht:    Cees de Zanger

Gemeente Vijfheerenlanden:   Cees Taal

Waterschap Rivierenland:   Arie Bassa

Afscheid Dick den Hertog na 20 jaar

Na 20 jaar SIMAV, stopt Dick den Hertog (uit Zijderveld) 
als lid van het Algemeen Bestuur. In 1999 werd hij door 
de Gemeenteraad van Vianen als haar vertegenwoordiger 
aangewezen. Met veel plezier heeft hij zich al die jaren 
ingezet voor de historische molens in deze regio. Ook in  
periodes waarin het economisch minder ging en de fin- 
anciële bijdrage aan onze Rijksmonumenten ter discussie 
stond.

Maar de gemeentelijke herindeling volgend, heeft 
het SIMAV bestuur inmiddels een vertegenwoordi-
ger van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Tijdens 
de AB-vergadering op 21 maart werd de afzwaaiende 
Den Hertog alle lof gegeven voor zijn jarenlange inzet.

SIMAV Klusteam van start

Rond een molen is er altijd veel te repareren. Deze mo- 
numenten zijn eeuwenoud en de tijd zorgt langzaam 
voor verval. Nu doet de molenaar zelf al veel bij de  
molen: preventief onderhoud en het goed bijhouden van 
bewegende delen. Voor de grotere reparaties komt de 
technische commissie van Molenstichting SIMAV aan de 
bak. 

Zij schakelen gespecialiseerde bedrijven in, maar door 
geldgebrek blijft helaas nog te veel liggen.

De vrijwilligers van SIMAV willen de molens van onze  

regio in goede staat houden. Ook de kleine klussen waar 
nu geen geld voor is, moeten toch worden aangepakt. 
Vandaar een eigen SIMAV Klusteam. Een groepje enthou-
siaste vrijwilligers die een dag per week mee willen werk-
en rond de molens. 

Klussen aan de molenwoning, de schuur, het erf, er is al-
tijd veel te doen. Timmerwerk, schilderwerk, glas zetten, 
een omheining plaatsen. Ideaal voor voormalige bouw-
vakkers en onderhoudsmedewerkers, die geen zin heb-
ben de hele dag thuis te zitten.

Inmiddels hebben zich al twee vrijwilligers gemeld, maar 
we streven naar een team van zes tot acht personen. We 
zoeken dus nog naar uitbreiding. Interesse? Mail dit ons 
dan via bestuur@simav.nl.
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Ontmoet de molenaar tijdens 
de Nationale Molendag

Op 11 mei 2019 is het Nationale Molendag, het belangrijkste 
molenevenement van Nederland. Molenstichting SIMAV 
en de vrijwillige molenaars zullen op zaterdag 11 mei de 
molens vrij toegankelijk maken voor bezoekers (Behalve het 
privé-gedeelte van molens die bewoond zijn)

Onze molenaars zullen hun beste beentje voorzetten en 
ongetwijfeld boeiende verhalen vertellen over het leven 
van de molenaar op de molen. Voor de kinderen is een 
bezoek aan de molens ook erg leuk, ze ontvangen een gratis 
bouwplaat die speciaal voor deze Nationale Molendag is 
uitgebracht. 

De meeste molens zullen open zijn van 10.00-16.00 uur

Molen De Hoop bij de Dalempoort in Gorinchem is ook 
geopend op zondag 12 mei vanaf 11.00 uur.

Stadsbrouwerij Dukes, aanwezig bij 
Molen De Hoop

Tijdens de Nationale Molendag is Stadsbrouwerij Dukes 
met de originele herkenbare Volkswagenbus aanwezig 
op het terrein naast Korenmolen De Hoop. Bezoekers en 
voorbijgangers kunnen genieten van een lekker getapt 
biertje. De Stadsbrouwerij timmert al een paar flink aan de 
weg en hebben een in korte tijd goed op de kaart gezet. 

Dukes Craft Beer heeft diverse biersoorten, allemaal 
ambachtelijk gebrouwerijen. Blond, Dubbel, Trippel, 
Amber, Dunkel Weizen, Weizen en Hamel, als het mooi 
weer is heerlijk genieten van de smaak en het uitzicht 
over de rivier bij het mooiste uitzichtspunt van Gorcum. 

Zendamateurs uit Gorinchem, ook 
aanwezig bij Molen De Hoop

Ze zijn al jaren te gast in Molen De Hoop, de zendamateurs 
van VERON (Vereniging van Experimenteel Radio Onderzoek 
Nederland). De Gorinchemse afdeling komt dit jaar op 
de Nationale molendag en leden zullen amateurradio 
verbindingen maken op diverse manieren. Bezoekers 
kunnen kennis maken met deze bijzondere hobby. 
Verbindingen maken met andere zenders in Nederland, 
Europa tot wereldwijd. 
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Molenbiotoop

Onze SIMAV molens zijn niet alleen schitterende Rijks- 
monumenten. Het zijn ook unieke historische werk- 
tuigen. In de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed van de provin-
cie Zuid-Holland  staat dit heel mooi verwoord: “Een molen 
moet kunnen draaien en malen, want ‘rust, roest’. Boven-
dien is een draaiende molen mooier dan een stilstaande. 
Het is bij het draaien van belang dat de windvang niet door 
obstakels belemmerd wordt. Turbulenties zorgen voor on-
regelmatige windkracht op de molen met als gevolg onre-
gelmatige slijtage en dus extra onderhoudskosten. Een mo-
len draagt veel bij aan de kwaliteit van de ruimte, maar dan 
moet je hem wel kunnen zien. Allemaal goede redenen om 
de ruimte rond een molen zo veel mogelijk van (hoge) be-
bouwing en beplanting vrij te houden. Dat is het doel van 
de ‘molenbiotoop’ in de Verordening Ruimte.” 

Bij alle ruimtelijke plannen hebben de gemeenten met dit 
mooi geformuleerde uitgangspunt rekening te houden. In 
de praktijk komt het er bij onze watermolens op neer, dat 
in de 1e 100 meter van een molen geen bebouwing en hoog 
groen mogelijk is. Iedere 100 meter verder mag er 1 meter 
meer in de hoogte worden gebouwd. Bij 400 meter komt 
dit neer op een hoogte van 4 meter. Dit alles gemeten vanaf 
de onderste punt van de verticaal staande wiek. Bij stelling-
molens, zoals onze korenmolens,  ligt dit uiteraard genu-
anceerder. Het onderste punt ligt daar vaak diverse meters 
boven het maaiveld.

Ligt een molen binnen het bestaand stedelijk of dorps-
gebied, dan wordt de regel van 1 op 100 in de provinciale 

verordening vervangen door  een verhouding van 1 op 30. 
Op zich is deze laatste regel ook logisch, de molen ligt al in 
de dorps- of stadskern. Zou de 1 op 100 regel zou worden 
toegepast, dan zou dit bijvoorbeeld alle nieuwe woning 
(ver)bouw in onze kernen onmogelijk maken. Dat kan niet 
de bedoeling zijn en dat is ook niet iets dat de SIMAV na-
streeft; zeker niet in een tijd, waarin betaalbare woningen 
heel schaars zijn. 

Kan er in het buitengebied met die strenge 1 op 100 regel 
dan niets? Vaak kan er best wel het nodige, mits de molen-
biotoop feitelijk niet verslechterd. Goed overleg tussen de 
aanvrager, de gemeente en de SIMAV laat zien, dat -bep-
erkte- aanpassingen aan gebouwen of beplanting gewoon 
mogelijk zijn. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om  
woningen, stallen of bedrijfsgebouwen.

Bij projecten, waarbij er een ernstige aantasting van de 
molenbiotoop is, kruisen de degens van de SIMAV en de 
gemeente(n) helaas elkaar. Komen gemeente en SIMAV er 
niet uit, omdat de belangen zo strijdig zijn, dan is het aan de 
provincie en in uitzonderlijke gevallen de bestuursrechter 
om het oordeel te vellen. Tot nu doe is dit laatste gelukkig 
nog niet nodig geweest. 
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Bezoekmolens van Molenstichting 
SIMAV op zaterdagen in 2019

Molen De Liefde, Nieuwe Veer 42, Streefkerk

Vóór 1893 stond hier een korenmolen van het type achtkante 
grondzeiler. Deze molen is afgebrand, waarna op dezelfde 
plaats de huidige molen is gebouwd. De molen werd rond 
1935 met bedrijfsgebouwen vergroot. In 1970 kwam de 
molen buiten bedrijf. In 2008 werd aan Molenstichting 
SIMAV vergunning verleend om in de bedrijfsgebouwen het 
kantoor met vergaderruimten te vestigen. Het kantoor van 
Molenstichting SIMAV is hier nog steeds. 

Onderin de molen is een tentoonstelling van de regionale 
kunstenaarsvereniging. Deze tentoonstelling is elke 1ste 
zaterdag van de maand geopend van 10.00-16.00 uur. Kom 
langs en geniet ook van de molen en het prachtige uitzicht 
over de rivier de Lek.

De molen draait elke 1ste zaterdag van de maand van 
13.00-17.00 uur (In 2019 op 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 
7 september, 5 oktober (tevens SIMAV molendag), 2 
november en 7 december).

Westermolen, Nieuwpoortseweg 1, Langerak

De Westermolen is een wipmolen. De molen bemaalde met 
de Oostermolen en de Broekmolen de polder Langerak. 
In 1939 werd de Oostermolen afgebroken om plaats te 
maken voor een dieselgemaal. Het was de bedoeling, dat 
daarna ook de Westermolen zou worden afgebroken. In de 
meidagen van 1940 schoot een Duits gevechtsvliegtuig de 
Broekmolen echter in brand, hetgeen de redding betekende 
voor de Westermolen. 

Naast deze molen staat een oud dieselgemaal en een kleine 
molen (De Weidemolen).

Kom langs en maak een bezoek terug in de tijd.

Deze molen is geopend van 13.00-16.00 uur, elke 3de 
zaterdag van de maand (In 2019 op 18 mei, 15 juni, 20 juli, 
17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 
december).

Korenmolen Jan van Arkel, Vlietskade 1004, Arkel

Molen Jan van Arkel is een grote stellingmolen. De molen 
werd in 1851 op een stenen achtkante onderbouw 
gebouwd. Het houten achtkant werd in Schermerhorn N.H. 
aangekocht, waar hij destijds dienst deed als poldermolen. 
Vanaf 1851 en tot kort voor W.O. ll werd in de molen voor 
de leerlooiers uit Gorinchem ook eikenschors tot run 
gemalen. Tot circa 1970 bleef de molen als graanmolen in 

gebruik. Deze molen is geopend van 13.00-16.00 uur, elke 
4de zaterdag van de maand (In 2019 op 25 mei, 22 juni, 27 
juli, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november 
en 28 december).

Molen De Hoop, Dalemwal 21, Gorinchem

Deze ronde stenen stellingmolen is een korenmolen. De 
molen werd gebouwd in 1764 toen hij een standaardmolen, 
die gebouwd was in 1664, moest vervangen. De molen 
werd tot 1949 gebruikt en daarna door de gemeente 
overgenomen, omdat men verval van de molen vreesde.  
Sinds 2017 is deze molen met nog drie andere Gorcumse 
molens bij de SIMAV Molenstichting gekomen. Geniet 
van het prachtige uitzicht over de rivier, Slot Loevestein, 
Woudrichem en de stad Gorinchem.

Deze molen is elke zaterdag van 10.00-17.00 uur geopend 
en elke zondag van 11.00-16.00 uur

Molen Ter Leede, Lingedijk  3, Leerdam

Deze molen is onze meest oostelijke parel in de 
Vijfheerenlanden. Een wipwatermolen gelegen aan het 
nieuw aangelegde molenpark aan de rand van Leerdam. 
De molen, die aanvankelijk Voorste Molen werd genoemd, 
kwam al in 1940 buiten bedrijf. In 1952 kocht de Leerdamse 
Glasfabriek de molen en verkocht die in 1985 weer aan 
de gemeente Leerdam. In datzelfde jaar ging hij over naar 
SIMAV. Opmerkelijk is dat het onderhuis is gedekt met 
planken in plaats van riet.

Deze molen is elke zaterdagmiddag geopend van 13.00 - 
16.00 uur (Als de molen draait)
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Door SIMAV worden enkele relatiegegevens vastgelegd, zoals naam en mailadres van personen of instanties, die deze nieuwsbrief ontvangen. Hier wordt zorgvuldig 
mee omgegaan. De gegevens zijn afgeschermd, slechts een beperkt aantal functionarissen heeft toegang ertoe en de bestanden worden niet aan derden verstrekt. Het 
eventueel afmelden voor de nieuwsbrief en het verwijderen van uw gegevens kan eenvoudig door een mail  te sturen naar: bestuur@simav.nl

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor onze periodieke nieuwsbrief, of als leverancier, sponsor, vriendenlid of vrijwilliger van onze stichting, tevens 
basisscholen. Ook bedrijven, instellingen, die zich inzetten op toeristisch gebied of die streekprodukten verkopen, ontvangen de nieuwsbrief.

SIMAV
Nieuwe Veer 42
2959 AK Streefkerk
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt begin september 2019

SIMAV vacatures
Bij een vrijwilligersorganisatie zoals SIMAV zijn er voort-
durend vacatures. De meesten van ons zijn al wat ouder als 
we de SIMAV komen versterken. Na enige jaren zijn er dus 
opvolgers nodig. Ook moet SIMAV mee kunnen met nieu-
we technieken; dus zijn nieuwe kennis en vaardigheden 
altijd welkom. We zoeken daarom voortdurend naar pro- 
fessionals die het leuk vinden mee te helpen ons erfgoed op 
de juiste wijze in stand te houden.

Op dit moment zoekt SIMAV versterking in de volgende 
functies/commissies:

·	 Technische Commissie 
De TC is belast met het coördineren van alle (onder-
houds)werkzaamheden aan de molens, molenwoningen 
en andere gebouwen. Men inspecteert de molens, stelt 
met behulp van derden onderhouds- en restauratieplan-
nen op en voert de directie over deze werken. De TC 
beoordeelt offertes en wikkelt deze af, controleert lever-
anties en uitgevoerde werkzaamheden. Vrijwel ieder lid 
heeft enkele molens onder zijn/haar beheer. Ideaal voor 
(oud) aannemers, werkvoorbereiders, uitvoerders, archi-
tecten, enz.

·	 Werktuigbouwkundige 
Een molen is een werkend monument, een historisch 
werktuig. Gezien het molenwerk (draaien en malen) is 
werktuigbouwkundige kennis voortdurend nodig. Voor 
dit specialisme zijn we nu vooral van derden afhankelijk, 
maar zien graag ook een invulling binnen ons team. 

·	 Electro-/installatietechnicus 
Eveneens een vakgebied waar we binnen de Technische 
Commissie behoefte aan hebben. De molens zijn voorzien 
van elektrische installaties, soms van oudere datum en 
toe aan vervanging. Iemand die daar toezicht op houdt 
en de nodige wijzigingen aanstuurt is zeer welkom.

·	 Specialist Molenbiotoop 
Tja dit beroep zal niemand ooit hebben gehad, maar SI-
MAV zit er wel om te springen. Iemand die zich verdiept 
in de specifieke (provinciale) verordening met rekenregels 

over bouwhoogte in combinatie met de windvang. Die 
ons bij kan staan om nieuwbouwplannen te beoordelen, 
te bespreken met gemeente en/of planmakers en er over 
te adviseren. Het betreft specifiek rekenwerk in combi-
natie met lezen van bouwplannen en tekeningen. 

·	 Bouwhistorisch specialist 
Onze Erfgoed Commissie adviseert gevraagd en on-
gevraagd het bestuur en Technische Commissie om het 
onderhoud aan de molens in goede banen te leiden. Niet 
alleen de bouwkundige aspecten spelen daarbij een rol, 
maar zeker ook cultuurhistorische zaken die aandacht 
vergen bij onze monumenten.

·	 Ervaren klussers / vaklieden 
Het SIMAV Klusteam (zie elders in deze editie) is nog in 
opbouw en zoekt verschillende ‘handige’ vrijwilligers om 
de vele kleine bouwklussen rond de molens op te gaan 
pakken.

 
Heeft u interesse onze organisatie te komen versterken, 
laat dit ons per mail weten via bestuur@simav.nl. En staat 
uw droomfunctie er niet bij, schroom ook dan niet contact 
op te nemen. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. In 
onze PR-commissie, bij de administratie, bij de vele onder-
steunende functies. Want vele handen maken licht werk.


