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Afgelopen vrijdag werd “De Molen van Speelman” door de gemeente overgedragen aan 

stichting “De Molen van Sassenheim”.  Uiteindelijk moet de molen in zijn oude, luister 

hersteld, 

SASSENHELM. De stomp van de ooit trotse molen van Speelman is in handen van de stichting 

'De Molen van Sassenheim'. Afgelopen vrijdag is onder flinke belangstelling de koopakte in 

het Sassenheimse gemeentehuis gepasseerd. De stichting heeft daarbij het historische 

gebouw voor het symbolische bedrag van één gulden overgenomen van de gemeente 

Sassenheim. Bij het gebeuren waren diverse prominente gasten aanwezig, waaronder oud-

burgemeester A.J. Kret.  

Alvorens de benodigde paperassen ten overstaan van notaris mr. M.A.P. Dirven te 

ondertekenen, sprak locoburgemeester Wagemakers-van Oursouw haar waardering uit voor 

de vastberadenheid van stichting Oud Sassenheim. Volgens Wagemakers is door de 

overtuiging van deze stichting een stukje cultuur behouden gebleven, waarvan het bestaan 

tot voor enkele jaren niet bekend was. Bij het voorlezen van de voorwaarden door notaris 

Dirven kwam duidelijk naar voren dat de nieuwe eigenaar zich verplicht om het gebouw voor 



het jaar 2023 in de oude luister te herstellen. De heer Frijlink, voorzitter van de stichting, 

deed daar nog een schepje bovenop met de mededeling ernaar te zullen streven voor het 

jaar 2000 weer een volledig draaiende korenmolen in Sassenheim. Indien daadwerkelijk tot 

restauratie overgegaan zal worden, zal zonder twijfel een beeldbepalend gebouw binnen de 

Sassenheimse grenzen te zien zijn. De Molen van Speelman was in zijn gloriejaren de 

hoogste molen in de wijde omtrek met een hoogste wiekpunt van dertig meter. Om tot dit 

resultaat de komen is een meerjarenplan opgesteld. De eerste fase hiervan, herstel van de 

buitenmuren, zal vrijwel direct toegepast worden. Dit herstel zal rond de 90.000 gulden gaan 

bedragen. Inkomsten worden door de stichting verkregen uit sponsorgelden en donaties van 

tien gulden door 'de vrienden van de molen'. Naar verwachting' zal ook de tweede fase nog 

deze winter uitgevoerd kunnen worden. Daarbij zal de binnenkant zodanig worden 

opgeknapt, dat deze geschikt is voor sociaal-culturele doeleinden zoals exposities, kleine 

vergaderingen en dergelijke. De kosten van fase twee ontlopen die van de eerste fase 

nauwelijks. Ten behoeve van de renovatie van de binnenzijde is de stichting thans op zoek 

naar vrijwilligers. Met name mensen die beschikken over ‘bouwvakvaardigheden’ worden 

met open armen ontvangen. Voor inlichtingen en aanmeldingen kan men contact opnemen 

met telefoonnummer 02522-12011. Voor de uiteindelijke algehele restauratie tot 

korenstellingmolen zal een afzonderlijk meerjarenplan opgesteld worden, De totale kosten 

worden vooralsnog begroot op 800.000 gulden. Men hoopt echter een besparing te kunnen 

plegen door een bestaande bovenbouw te verwerven. 

Molen van Speelman gerestaureerd met onderdelen 

uit de achterhoek  
Materiaal uit Duitsland niet geschikt.                                                                                                        

Uit Leidse Courant 20 februari 1991 

                                                                                                          
De molen van Speelman waarvan de complete bovenbouw nu nog ontbreekt. 

Sassenheim. De molen van Speelman krijgt mogelijk een nieuwe bovenbouw van een molen 

uit de Achterhoek. Bestuursleden van de stichting oud Sassenheim hebben de eigenaar van 

de Gelderse molen gepolst over verkoop. De eigenaar wil verkopen maar de Sassenheimse 



stichting zit in de wachtkamer. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is de eerste 

gegadigde. Voor de molen van Speelman die momenteel niet meer is dan een stenen stomp, 

is het wachten op de nominatie tot rijksmonument. Aanvragen daarvoor zijn al gedaan door 

de stichting Oud Sassenheim, gemeente en provincie. Voorwaarde is echter dat er niet een 

stomp, maar een echte molen tot beschermt monument wordt verklaard. De pogingen van 

het stichtingsbestuur om een tweedehands bovenbouw op de kop te tikken zijn daarom van 

levensbelang voor het brok stenen historie van Sassenheim. 

Duitsland 

Pogingen van de stichtingsleden om in Duitsland een bovenbouw aan te kopen liepen de 
afgelopen maanden spaak. Secretaris J. van Teijlingen: “er zijn in Duitsland honderden 
molens die door geldgebrek niet allemaal kunnen worden onderhouden. De eigenaar wil ze 
dan wel verkopen want die heeft er weinig aan. Maar molenverenigingen en 
gemeentebesturen liggen dwars. Die willen niet dat er iets verloren gaat, of denken dat er 
later wel een monument komt dat de molen gerestaureerd kan worden “. Dat kan echter 
lang niet altijd. “In een dorpje dat niet groter is dan De Kaag kwamen we zes molens tegen. 
Daarvan was er een in goede staat omdat die middenin het dorp stond. De andere molens 
stonden erbij in desolate toestand. Daarvoor was er geen geld. Eigenlijk zijn er in Duitsland 
gewoon te veel molens. Of beter: te weinig geld. Maar daar zal niet gauw verandering in 
komen”. Na de bezoeken aan Duitsland richtte Oud Sassenheim de blik op Nederlandse 
molens. “De molens in Duitsland zijn veel groter, terwijl die in Sassenheim wel hoog is, maar 
ook slank. De gemeente molenaar van Katwijk, die ons adviseert, heeft ook gezegd de 
bovenbouw van Duitse molens te breed zijn voor de Sassenheimse molenstomp. Ze passen 
dus niet”. De molen in de Achterhoek is volgens Van Teijlingen van exact hetzelfde formaat 
als de molen van Speelman. “Dat zou dus prima gaan, maar het is afwachten of de 
Rijksdienst haar zin krijgt. Die wil deze molen in een openluchtmuseum elders in het land 
nieuw opzetten. Maar ook voor de Rijksdienst is het geld een probleem. Als ze het niet 
kunnen rondmaken, is de molen van Speelman een prachtig alternatief. Daar hopen wij 
natuurlijk op”. De bovenbouw die de stichting op het oog heeft is er bovendien een van een 
authentieke molen” Dat ding is zo’n 150 jaar oud. Het is geen kunst om een molenbouwer 
opdracht te geven om een nieuwe bovenbouw te maken. Maar deze is oud en dan is de 
molen van Speelman ook echt zijn vermelding op de monumentenlijst waard. Bovendien is 
de bovenbouw van grenen, de beste houtsoort die je kunt hebben. Iets minder hard dan 
eiken. Maar meer bestendigt tegen weer en wind. Grenen kan tientallen jaren met regen 
doorstaan zonder te rotten”.  
Betalen.  
Of Oud Sassenheim de bovenbouw kan betalen is nog de vraag. “Daarvoor is opname op de 
lijst van rijksmonumenten heen belangrijk. De provincie heeft al subsidie toegezegd, maar 
dat is niet genoeg. Om ook voor rijkssubsidie in aanmerking te komen en voor bijdragen van 
het Anjerfonds en het Monumentenfonds, is die vermelding onontbeerlijk. De rest van het 
geld moet komen van sponsors bij bedrijven en particulieren”. 
De totale kosten van de restauratie bedragen ten minste 7 ton. ‘Een minimumprijs waarvoor 
de bovenbouw kan worden gekocht en in elkaar gezet. Die dingen verkeren altijd in een 
desolate staat. Als je er een koopt, koop je alleen het geraamte. Maar die zeven ton valt op 
zich nog mee. Bij eerdere schattingen kwamen we uit op een bedrag van meer dan 1 
miljoen.  



Nieuw dak op 'De Speelman'  

Witte weekblad 10 juli 1996 

SASSENHEIM. Dankzij sponsorgelden heeft de molen 'De Speelman' een nieuw dak gekregen. 

Opnieuw heeft de molen-stichting een stap gezet op het pad van herstel van de molen onder 

achtkant. Het oude dak, dat er bij de restauratie van de buitenkant wel aardig uitzag, bleek 

bij nadere inspectie, onder meer door de Monumentenwacht Zuid-Holland, 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 (f 17.000, -) 

beschikbaar gesteld.  

Grenen balken.  
Bovendien schonk de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland uit zijn depot een vijftiental zware 
grenen balken (dertig centimeter dik) die het nieuwe dak moesten gaan dragen. Deze balken 
zijn tevens de dragers van de meel-zolder van de in de toekomst er bovenop te bouwen 
houten molenbovenbouw. Op de balken, waarvan de koppen tegen inrotten zijn beschermd 
door zogenaamde loodslabben, kwam een drie centimeter dikke grenen vloer.  
Schouwspel.  

Rondom de molen werd een steiger geplaatst en op vrijdag 5 juli konden de bewoners van 
de wijk van een spectaculair schouwspel genieten. Eén 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 een dikke isolerende en damp 
kerende laag aangebracht met daarop de dakbedekking. Het dak werd aangesloten op de 
regenafvoer en een zware beluchtingskap voltooide het geheel.  
Vleermuizen  
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 de 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.  
Gierzwaluwen  
Toen dan ook als laatste onderdeel de daklijst rond het nieuwe dak was geplaatst werden 
vlak onder de houten rand een zevental kleine gaten in de muur gehakt om de dieren 
toegang tot de holle dak ruimte 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 ál weer om de molen. 
 

Molen van Sassenheim krijgt geld Schipholfonds  
Door Job de Kruiff Leidsch Dagblad 9 juni 1998 
 



SASSENHEIM. Stichting De Molen van Sassenheim, die de molen van Speelman beheert, 
krijgt dit jaar 20.000 gulden uit het Schipholfonds. Het bestuur van het fonds heeft in totaal 
aan 83 instellingen op maatschappelijk, sportief en cultureel gebied een donatie toegekend. 
Daarbij zijn nog vier verenigingen uit Sassenheim en twee uit Lisse. Het in 1995 opgerichte 
Schipholfonds ondersteunt stichtingen en verenigingen in de omgeving van de luchthaven. 
De donatie aan Stichting De Molen van Sassenheim is verreweg de grootste die aan een 
vereniging uit de Bollenstreek is toegekend. Vereniging Filmhuis Lisse en Kanovereniging 
Lisse ontvangen elk een bedrag van enkele duizenden guldens. Hetzelfde geldt voor de 
Sassenheimse gymnastiekvereniging Teylingen, harmonievereniging Crescendo, Volks-
tuindersvereniging Sassenheim en hervormd kerkkoor De Lof-stem. Volgens secretaris J. van 
Teylingen van Stichting De Molen van Sassenheim wordt het toegekende bedrag besteed 
aan de binnenzijde van de molen. Daarvoor is 60.000 gulden nodig 
Historisch hek om de molen. 
Rond het erf van molen De Speelman in Sassenheim staat een 'nieuw oud' hek. Dit 
smeedijzeren sierhek heeft 80 jaar rond het standbeeld van Koningin Emma op het Haagse 
Regentesseplein gestaan. Een Voorhouts bedrijf dat daar een nieuw hek heeft neergezet, 
schonk het oude aan de Sassenheimse molen. Vrijwilligers hebben het hek gerestaureerd en 
geplaatst.  

 

De molen van Sassenheim krijgt licht en warmte  
Door witte weekblad 27 januari 1999  
Sassenheim: Een belangrijke mijlpaal is bereikt door de Stichting De Molen van Sassenheim. 
De molen heeft binnenverlichting gekregen en centrale verwarming. En naast de molen is 
een antieke Leidse lantaarn geplaatst en op het lichtnet aangesloten.  
Dankzij de in het najaar van 1998 verkregen schenking van f 20.000, - van het Schipholfonds 
kon begonnen worden met licht en warmte te brengen in de molen. IJsselmuiden & Zn. BV is 
kort na het bekend worden van de schenking in de molen aan de slag gegaan. Begonnen 
werd met in de molen een hoog rendement Cv-ketel (geisersysteem) op te hangen en op de 
begane grond en de twee verdiepingen zes forse radiatoren te plaatsen. Door het geisers-
systeem heeft het keukenblok (de pantry) naast een koudwaterkraan nu ook een heet 
watervoorziening. Vervolgens hebben de drie bouwlagen elektrische voorzieningen 
gekregen. Leidingen zijn ingehakt en op veel plaatsen zijn stopcontacten met randaarde en 
schakelaars geplaatst voor de TL-balken, de sfeerverlichting en een centraal 
luchtafzuigsysteem. De trappen en uitgangen zijn conform de eisen van de brandweer 
voorzien van vluchtroute-aanduidingen en noodverlichting. Op de begane grond is door 
vrijwilligers met behulp van door Van Rooijen Hekwerken uit Voorhout geschonken 
materialen een bijzondere sfeerverlichting aangebracht. Het tijdstip dat de molen onder 
achtkant als klein sociaal, cultureel en educatief centrum gebruikt kan gaan worden komt 
hiermee met een sprong dichterbij.  
Antieke Leidse lantaarn Ook aan de buitenkant van de molen is iets bijzonders tot stand 
gekomen. In de molentuin is een door de gemeente geschonken 19de -eeuwse lantaarnpaal 
geplaatst. Daarop is een door EWR Encore Licht uit leiden geschonken originele antieke 
bronzen Leidse Kap met speciale lamp geplaatst en is de lantaarn gratis op het lichtnet 
aangesloten. Het geheel is een waar sieraad voor de molen en voor de wijk. Vooral 's avonds 
geeft deze antieke lantaarn aan de noordkant van de molen bij het brugje over de 



molensloot een bijzonder sfeervolle en tevens doelmatige verlichting. Het stichtingsbestuur 
is terecht bijzonder ingenomen met deze schenking.  
De molenstichting hoopt ook aan de zuidwestkant van de molen te komen tot plaatsing van 
zo'n lantaarn. Niet alleen voor de verfraaiing, maar ook om die donkere hoek 's avonds beter 
te verlichten en daarmee veiliger te maken. Tegen de oostelijke molenmuur is door 
vrijwilligers een door het Sassenheims Vloerenhuis geschonken parkbank geplaatst. Moeders 
die hun spelende kinderen in het oog willen houden en langskomende wandelaars kunnen 
op dit sfeervolle plekje uitrusten.  
Schenking Het bestuur van de Rabobank Teylingen besloot zeer onlangs om de stichting f 
500,- te schenken voor een vitrinekast. Door dit alles wordt een stukje Sassenheim steeds 
mooier. De molenstichting is voor het afmaken van de restauratie een wervingsactie voor 
sponsors en donateurs gestart. Zij hoopt op veel succes. 


