
Molen kraamverblijf dwergvleermuizen 
Door Redactie Leidsch Dagblad - 12-3-2012,  

                                  

Molen kraamverblijf dwergvleermuizen.  

SASSENHEIM - In een loze ruimte onder het dak van de Molen Speelman zit misschien een 

klein kraamverblijf van de dwergvleermuis. Alhoewel hier nog extra onderzoek naar gedaan 

moet worden, kan het beestje roet in het eten gooien voor de Sassenheimers die de molen 

willen restaureren. 

Januari vorig jaar keurde het Teylingse college een bestemmingsplan goed waarin de 

ingrijpende restauratie werd toegestaan. Omwonenden konden bezwaar maken, vijftien 

mensen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Meerdere mensen hebben de 

gemeente gemeld zich zorgen te maken om de vleermuizen. 

Restauratie Speelman kan doorgaan 
Door Redactie Leidsch Dagblad - 31-3-2012,  

 



SASSENHEIM - De plannen voor restauratie van Molen Speelman kunnen doorgaan. De 

gemeente heeft nagenoeg alle bezwaren van omwonenden over zonlicht, geluidsoverlast en 

flikkerende wieken afgewezen. 

Omwonenden van de molenstomp zien niets in de restauratieplannen. Daarmee wordt de 

molen geen negen maar 23 meter hoog. De buren zijn er niet blij mee. Ze vrezen voor inkijk 

in de tuinen, minder zonlicht, geluidsoverlast, flikkerende molenwieken en een waardedaling 

van hun woning. 

Zienswijzen omwonenden molenstomp afgewezen  

door Nico Kuyt de Teylinger 4 april 2012 
 
SASSENHEIM - De zienswijzen die de omwonenden hebben ingediend over de afbouw van de 
molenstomp 'De Speelman' aan de H. Knoopstraat in Sassenheim, leiden niet tot aanpassing 
van het nieuwe bestemmingsplan. De procedure gaat nu verder en het 
ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. 
Het nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat in het verleden per abuis een maximale hoogte 
van 15 meter is opgenomen. Om de molen af te bouwen tot een volwaardige 
korenstellingmolen is een hoogte van 23 meter nodig. Het voorontwerp van het 
bestemmingsplan heeft vanaf 21 maart 2011 zes weken ter inzage gelegen. Omwonenden 
hebben massaal zienswijzen ingediend, waarvan een groot deel de afbouw niet willen. Zij 
vrezen overlast door onder andere de bezoekers, het parkeren, het geluid en het flikkeren 
van de wieken, de schaduw, privacy en verkeersveiligheid. Al deze reacties gaven evenwel 
voor B&W geen aanleiding om het plan aan te passen. Nadat het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage heeft gelegen, worden eventuele nog ingediende zienswijzen opnieuw 
beantwoord. Daarna wordt het definitieve bestemmingsplan gemaakt wat B&W voor een 
besluit zal voorleggen aan de gemeenteraad. 
 

Speelmanwieken niet welkom in Sassenheim 
Door Redactie Leidsch Dagblad  2-5-2012,  

SASSENHEIM - Hier Geen Wieken. Dat is de veelzeggende naam van de belangenvereniging 

van de omwonenden van molenstomp Speelman in Sassenheim. De tegenstanders van de 

restauratie van de molen zijn vastbesloten. De 35 meter hoge wieken zijn niet welkom in hun 

buurt. ,,Ons belangrijkste punt van protest is dat de privacy van de bewoners wordt 

aangetast’’, zeg Ronald Sira, voorzitter van Hier Geen Wieken (HGW). ,,Rond de molen 

wordt op negen meter hoogte een omloop gebouwd, op tien meter afstand van mijn huis. De 

toeristen kijken zo op mijn bord, als ik zit te eten.’’ Ook geluidsoverlast en slagschaduw zijn 

voor de bewoners onwenselijke bijkomstigheden. Uit een onderzoek van de milieudienst werd 

voor hen niet duidelijk hoeveel geluid de wieken veroorzaken. ,,’Het zal wel meevallen’, 

kregen wij te horen.’’ De gemeente Teylingen acht de schaduwvorming en geluidstoename 

aanvaardbaar, gelet op de cultuurhistorische waarde die met het herstel van de molen is 

gemoeid. Maar die veronderstelde waarde wijst HGW resoluut van de hand. ,, De molen is 

vrij klein, en welbeschouwd is hij zonder wieken waardevoller. De molen bestaat op deze 

plek immers al langer zonder, dan mét wieken. 



Loopgravenoorlog woedt rond molenstomp  

Door Nico Kuyt de Teylinger 16 mei 2012 
 
SASSENHEIM - De legers hebben zich gemobiliseerd rond de molenstomp 'De Speelman' aan 
de H. Knoopstraat in Sassenheim. Aan de ene kant staat de stichting 'De Molen van 

korenstellingmolen wil afbouwen. Aan de  Sassenheim', die de stomp tot een volwaardige
ndere zijde hebben omwonenden a recent de wapens opgenomen en zich verenigd in de 

vereniging 'Hier Geen Wieken', om de afbouw van de molen met bloed, zweet en tranen te 
 verijdelen.  

Vorige week op 10 mei kwam Ronald Sira namens de nieuwe anti-wieken-vereniging 
inspreken in de gemeenteraad. Recent zijn hun zienswijzen afgewezen in de procedure om 
te komen tot het nieuwe bestemmingsplan die de afbouw mogelijk moet maken. Want in 
het verleden is abusievelijk een maximale hoogte van 15 meter in het nu geldende 
bestemmingsplan opgenomen en voor de afbouw is een hoogte van 23 meter nodig. Voor de 
strijders tegen de wieken is die verhoging echter 'onacceptabel'. "Onze ingezonden 
zienswijzen zijn door de gemeente beantwoord, maar zonder enige inleving in onze situatie", 
zo hield Sira vorige week de raadsleden voor. De buurt maakt zich zorgen over de inbreuk op 
de privacy door de geplande omloop op 9 meter hoogte. Daarnaast vrezen zij dat de molen 
leidt tot vermindering van licht in de huizen en tuinen. Ook verwachten zij hinder van 
slagschaduw en geluid van die draaiende wieken. Tevens denken zij dat er 
parkeerproblemen rondom de molen gaan ontstaan. En tenslotte ook nog brandgevaar. Nee, 
de stomp moet in hun ogen een stomp blijven.  
Wel wieken 
Lijnrecht tegenover dit standpunt staat de stichting die al jaren poogt de molen af te 
bouwen. Twee leden van het bestuur waren eveneens naar de raadsvergadering gekomen. 
Geschurkt in een niet in het oog vallend hoekje van de publieke tribune hoorden zij het in de 
raadszaal allemaal aan. Het bestuur van de stichting heeft vorig jaar meerdere 
informatieavonden gehouden om de omgeving op de hoogte te houden van de plannen en 
een open dialoog aangegaan om aan eventuele bezwaren zoveel mogelijk tegemoet te 
komen. "Daar is echter maar beperkt gebruik van gemaakt. Ook aan de uitnodiging om 
elders een molen in een woongebied te bezoeken en ervaringen te horen van daar wonende 
buurtgenoten is bijna geen gebruik gemaakt", merkt de stichting in een reactie wat zuur op. 
"Wij wachten de procedure rondom het bestemmingsplan af en staan open voor overleg 
met de belangenvereniging 'Hier geen wieken', zo laat de stichting nog steeds de deur op 
een kiertje. Later dit jaar gaat de raad een beslissing nemen over het definitieve 
bestemmingsplan. Naar verwachting zal in die tussentijd het geschut van beide partijen zich 
nog wel luid in de politieke arena laten horen. Maar wie zal de overwinning behalen? 
 

 

 



Kritiek op twijfels bij restauratie molen in 
Sassenheim 
Door Redactie Leidsch Dagblad - 25-10-2012,  

SASSENHEIM - D66-wethouder John Stuurman oogst veel kritiek door de restauratie van de 

Sassenheimse molen Speelman opnieuw ter discussie te stellen. Kwalijke zaak, vinden veel 

partijen. 

Stuurman (monumentenzorg) heeft zijn twijfels over het project, waar de gemeenteraad in 

2009 mee heeft ingestemd. In een aan de raad gepresenteerde discussienota somt hij een reeks 

bedenkingen op. Zo herinnert hij aan een oud, in 1990 verschenen, negatief advies over 

heropbouw van de molenstomp. Die zou ’vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet 

aanvaardbaar’ zijn. Verder is een groep omwonenden van plan de restauratie tot de hoogste 

instantie aan te vechten. ,,In de wandelgangen hoor ik steeds twijfels’’, aldus de wethouder 

monumentenzorg. ,,Zijn we hier wel goed mee bezig?’’ 

De discussienota wordt door de gemeenteraad opgevat als een poging het in 2009 genomen 

besluit terug te draaien. En daar hebben de fracties weinig waardering voor. 

 

"Bestemmingsplan voor herbouw van Speelmanmolen 

gewoon afmaken" 
Door Nico Kuyt 31 oktober 2012. 
 

                                              
 
De stichting 'De Molen van Sassenheim' zette een miniatuurmolen in om de commissieleden 
te bewegen te kiezen voor een afbouw van de molen. 
 
SASSENHEIM - De raadscommissie Ruimte peinst er niet over om de procedure van het 
nieuwe bestemmingsplan voor de Speelmanmolen aan de H. Knoopstraat voortijdig te 
stoppen. Het plan moet het mogelijk maken dat de molen op een hoogte van 23 meter kan 
worden afgebouwd. Enkele omwonenden zijn echter tegen het plan.  
Door een foutje in het verleden is een verkeerde hoogte van 15 meter in het 



bestemmingsplan opgenomen. Om de stomp alsnog tot een volwaardige korenstellingmolen 
af te bouwen is een toegestane hoogte van 23 meter nodig. In oktober 2009 stelde B&W 
voor om maar af te zien van een aanpassing van het bestemmingsplan, want bezwaren van 
omwonenden zouden dit voor de Raad van State verhinderen. Echter, een grote 
meerderheid van de gemeenteraad besloot destijds anders.  
Afspraak 
Met uitzondering van Trilokaal besloten alle fracties de procedure toch voort te zetten, want 
er zijn in 1990 afspraken gemaakt met de stichting 'De molen van Sassenheim'. Inmiddels 
heeft het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn er zienswijzen ingediend. Dit 
greep B&W aan om vorige week opnieuw de raadsleden de vraag voor te leggen of het wel 
verstandig is de procedure door te zetten. En de raadscommissie Ruimte schoof opnieuw de 
twijfels van B&W terzijde. 
 
Geen wieken 
Vooraf aan de bespreking kwamen voor- en tegenstanders van een afbouw inspreken. 
Ronald Sira van de vereniging van omwonenden 'Hier geen wieken' was uiteraard fel tegen. 
"Wij vragen ons serieus af hoe het kan dat de fracties met hun volle verstand goedkeuring 
hebben gegeven aan een plan om een molen midden in een woonwijk bij een aantal 
inwoners in hun achtertuin te zetten. Het is toch te gek voor woorden. En dat alleen voor 
een handjevol fanatieke hobbyisten die de drang naar het opbouwen van de molen kosten 
wat het kost willen doorzetten zonder ook maar enige sociale aandacht voor de 
omwonende. Een molen hoort niet in een woonwijk", aldus Sira. 
Moet kunnen 
Maar Rinus Dirven van de stichting 'De Molen van Sassenheim' en Hans Walenkamp van de 
stichting 'Oud Sassenheim' waren een heel andere mening toegedaan. In verschillende 
plaatsen zijn stellingmolens aanwezig binnen sterk verstedelijkte gebieden. Na 2000 zijn er 
tien gerestaureerd zijn tot een volwaardige molen, terwijl ook daar de huizen er al stonden. 
Het moet dus in Sassenheim ook kunnen. Een aantal bezwaren richt zich volgens hen 
bovendien tegen zaken, die binnen het bestaande bestemmingsplan al zonder meer mogelijk 
zijn, zoals het aanbrengen van een stelling en een opbouw van 6 meter.  
Aan eisen voldaan 
De huidige voorgestelde wijziging heeft alleen betrekking op de verhoging van 15 meter naar 
23 meter. De molenstichting heeft verder aan alle eisen voldaan, zoals het opstellen van een 
plan van aanpak en het houden van drie informatieavonden. Daarnaast is er steun 
ontvangen door particulieren en bedrijfsleven. "Het steekt ons bijzonder dat wij steeds weer 
alle energie moeten steken in allerhande procedures en niet toekomen aan onze eigenlijke 
missie: het weer tot leven brengen van deze eens zo schitterende molen in de Postwijk. Wij 
hebben nu maar één verzoek: help ons die missie te volbrengen. Haal geen wind uit de 
zeilen, maar breng ze erin. Niet om ons of voor ons, maar voor die gemeenschap die al in 
1990 duidelijk blijk gaf deze molen te willen", zo stelde Dirven. 
Doorgaan 
En net als in 2009 vond ook nu een meerderheid van de fracties dat de procedure gewoon 
doorlopen moest worden. Een betrouwbare overheid kan niet op een eerder genomen 
besluit terugkomen. Bovendien zijn er zienswijzen ingediend, die moeten afgewogen worden 
en daarop een besluit genomen. Dat is de goede gang van zaken. Alleen Dion Piket 
(Trilokaal) sprak zich inhoudelijk uit over de molen en vond het schitterend het als een 
stompje te blijven zien. Zijn fractie blijft van mening dat een molen van die omvang niet in 



een woonwijk tot zijn recht komt. Die moet midden in een weiland staan.  
Besluit 
Ed Wegman (Trots op Nederland) wees Piket op het feit dat er nu ook sprake moet zijn van 
een betrouwbare overheid die eerder genomen besluiten uitvoert, want een besluit van een 
meerderheid van de gemeenteraad is een door allen aangenomen besluit. Piket had 
hiertegen niet direct een antwoord klaar. Overigens is in het verleden al uitgezocht dat een 
verplaatsen van de molen technisch en financieel niet haalbaar is. In het voorjaar van 2013 
komt wethouder John Stuurman met een nota van beantwoording van de zienswijzen en 
een postzegel-bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Het is nu al zeker dat dit een 
bezwaar- en beroepsgang gaat opleveren van de tegenstanders. 
 

Bewoners bestoken raadsleden met brieven over 

afbouwen molenstomp. 
 Door Nico Kuyt 28 november 2012 
 
SASSENHEIM - Buurtbewoners van de molen De Speelman aan de H. Knoopstraat in 
Sassenheim hebben raadsleden brieven gestuurd om de herbouw van de molen naar een 
volledige korenstellingmolen van 23 meter te verijdelen. Zij geven aan de juridische strijd 
niet te schuwen. 
Tegenstander voor de herbouw is John de Vogel op Diligence 16. Zijn achtertuin ligt op 
ongeveer 20 meter van de molenstomp. Hij hekelt de uitspraak van de raadscommissie 
Ruimte op 23 oktober om een betrouwbare overheid te willen zijn en daarom door te zetten 
met de procedure om te komen tot een bestemmingsplan die de herbouw mogelijk maakt. 
"Tot en met september 2009 hebben verschillende raden negatief besloten inzake het 
complementeren van molen Speelman. Pas later dat jaar is er een ander besluit genomen. 
Dus het besluit is meer dan 20 jaar 'geen opbouw' geweest en pas de laatste drie jaar komt 
ineens het besluit 'wel opbouw'. Wat is uw definitie van betrouwbaar en voor wie geldt dat 
dan? In mijn ogen moet een overheid betrouwbaar zijn richting haar 
inwoners. De omwonenden van Molen Speelman zijn ook inwoners. Verder moet een 
betrouwbare overheid wat mij betreft ook een eerlijke overheid zijn. Ik ben het namelijk met 
u eens dat de stichting ´De Molen van Sassenheim´ ook recht heeft op een betrouwbare 
overheid. De vraag is echter of dat nu het geval is. De commissie Ruimte heeft namelijk niet 
de moeite genomen om de zienswijzen van omwonenden nogmaals te bespreken. Hoe 
betrouwbaar is een overheid eigenlijk als van te voren al bekend is dat tegenstanders van 
het bestemmingsplan zeer sterke juridische argumenten hebben die bij de Raad Van State 
stand zullen houden? Hoe betrouwbaar is een overheid als de Stichting Molen Van 
Sassenheim na een uitspraak van de Raad Van State alsnog met lege handen komt te staan? 
Het enige dat wordt bereikt is dat we er met zijn allen jaren mee bezig zijn geweest en het 
heel veel energie heeft gekost." Volgens De Vogel is de hele raad verplicht om dit uit te laten 
zoeken en op basis daarvan een nieuw besluit te nemen. Naar zijn mening is het beter om 
vroegtijdig in te grijpen en alsnog te gaan werken aan een andere oplossing, wellicht een die 
voor alle partijen aanvaardbaar is. Het is misschien een goed idee om de omwonenden dan 
ook vanaf het begin mee te laten praten. Mocht u dat niet doen, dan is dat jammer, ik en 
een groep omwonenden zijn in ieder geval klaar voor de juridische strijd en hebben daarvoor 
ook de middelen en kennis tot onze beschikking. Op elk moment dat de kans daar is zullen 
we bezwaar blijven maken. Ik vertrouw er op dat ook in deze zaak het gezond verstand 



uiteindelijk zal zegevieren. Iedereen begrijpt toch dat een molen van deze hoogte simpelweg 
niet mogelijk is op de huidige locatie?" zo schrijft De Vogel. Ook woordvoerder Ronald Sira 
van de vereniging 'Hier geen wieken' stuurde de fracties een brief, waarin een afgebouwde 
molen als onwenselijk wordt geacht in de woonwijk. 
 
 


