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Molen Landzicht moet weer draaien!

In het voorjaar van 2021 klopte dorpsgenoot Joop van der Ent bij mij aan. 
Hij had een uitnodiging gekregen van Zwijndrechts’ burgemeester Hein van der Loo om 
eens op gesprek te komen en vroeg mij of ik mee wilde gaan naar Zwijndrecht. Aanlei-
ding was de kritische column van Joop over het monumentenbeleid van de gemeente 
Zwijndrecht, waarin hij specifiek de huidige staat van het rijksmonument de Korenmo-
len in Heerjansdam belichtte. Samen zijn we naar het Gemeentehuis afgereisd voor 
een kop koffie met de burgemeester.

Sinds 1990 woon ik in Heerjansdam en ik heb de molen nooit zien draaien. 
Op een goed moment waren zelfs de wieken eraf gehaald. En altijd als ik het 
dorp in rijd - of in de zomer m’n baantjes trek in het Waal- en Weidebad - stel ik 
me voor hoe mooi het zou zijn als de molen weer in z’n oude staat zou kunnen 
worden hersteld. En zo is het balletje gaan rollen om met vijf enthousiaste 
Heerjansdammers aan de slag te gaan en de stichting Korenmolen ‘Landzicht’ 
op te richten. 
 
Na veel voorbereidend werk was het op zaterdag 10 september 2022 - Mo-
numentendag - dan toch zo ver: de burgemeester opende officieel onze 
website www.molenheerjansdam.nl. Er was gelegenheid om de molen te 
bezoeken en met het stichtingsbestuur plus de moleneigenaren kennis te 
maken. We hebben leuke reacties van veel Heerjansdammers ontvangen,  
waarbij de hoop werd uitgesproken dat er toch weer wieken aan de 
molen komen. Menigeen gaf aan ons hierbij te willen helpen en onder-
steunen. 

De volgende stap is nu om een restauratieplan op te stellen waarmee 
we meer zicht krijgen op de kosten en planning hiervan. Daar gaan 
we ons de komende tijd mee bezig houden. Ook Joop blijft actief: 
zijn meest recente column heeft als onderwerp ‘Van Monumen-
tenzorg tot Monumentendag’ Zeer de moeite waard om te lezen! 
 

Aly Dassen
voorzitter stichting Korenmolen Landzicht

Bij het lostrekken van oud behang in een woning aan de Molenweg kwam een bijzon-
dere verrassing tevoorschijn: een tekening van korenmolen Landzicht. Wie de tekening 
gemaakt heeft (en dus ook hoe oud deze tekening is), is niet bekend. Inmiddels is de teke-
ning weer verborgen achter nieuw behang. Wij koesteren de foto, met dank aan Woning-
bouwvereniging Heerjansdam.

Om een molen te laten draaien, heeft de molenaar wind nodig. Van oudsher hoort daarom 
bij een windmolen windrecht. Dat is in de huidige wetgeving geregeld in de bepalingen 
met betrekking tot de molenbiotoop. Daarin is bepaald dat in een (denkbeeldige) cirkel 
rondom de molens de bebouwing, waaronder gerekend aangeplante bomen en struiken, 
een bepaalde hoogte mag hebben.

Verrassing achter het behang

Molenbiotoop: hoe zit dat?!

In het voorjaar van 2021 klopte dorpsgenoot Joop van der Ent bij mij aan. Hij had een uit-
nodiging gekregen van Zwijndrechts’ burgemeester Hein van der Loo om eens op gesprek 
te komen en vroeg mij of ik mee wilde gaan naar Zwijndrecht. Aanleiding was de kritische 
column van Joop over het monumentenbeleid van de gemeente Zwijndrecht, waarin hij 
specifiek de huidige staat van het rijksmonument de Korenmolen in Heerjansdam belicht-
te. Samen zijn we naar het Gemeentehuis afgereisd voor een kop koffie met de burge-
meester.

Wat komt er zoal kijken bij het oprichten van een molenstichting? Voor het antwoord op 
die vraag hebben we vele gesprekken gevoerd  Dat leverde een inspirerende ontdekkings-
tocht op, met leuke ontmoetingen en bemoedigende adviezen!

Bij het oprichten van onze stichting hebben we heel veel positieve reacties gekregen. 
Wat fijn dat zo veel mensen net zo enthousiast zijn over ‘onze’ molen als wij!

We hebben een banknummer, maar dit is nog NIET actief.

Een molen restaureren kun je niet alleen. Eén van de mensen die als eerste spontaan een 
donatie aanbood, is Wim van den Boogaard uit Heerjansdam. Aan hem stelden we vijf vra-
gen. Waarom wil hij wel een ‘tikkie’ van onze molen?!

Tijdens Open Monumentendag 2022 stond natuurlijk ook Korenmolen Landzicht in de 
spotlights. Het werd een extra bijzondere dag…

Molen Landzicht moet weer draaien!

Inspirerende ontdekkingstocht

Enthousiaste reacties

Bankrekeningnumer?! Nog even geduld a.u.b.

Vijf vragen aan… Wim van den Boogaard

Monumentendag 2022

Wat komt er zoal kijken bij het oprichten van een molenstichting? Voor het antwoord op die vraag hebben we vele 
gesprekken gevoerd  Dat leverde een inspirerende ontdekkingstocht op, met leuke ontmoetingen en bemoedigen-
de adviezen!

 Voor de oprichting van de stichting hebben we ons 
breed georiënteerd bij omliggende molenstichtigen, 
zoals in Rijsoord, de Hoekse Waard, Dordrecht en de Al-
blasserwaard. Ook hebben we vrij snel contact gezocht 
met de adviseurs van de provincie, het cultureel Erfgoed-
huis (voorheen monumentenzorg) en de vereniging de 
Hollandsche molen. Overal waren we welkom, men was 
zeer bereid om informatie en kennis te delen. We kregen 
ook regelmatig te horen dat we zo’n prachtige molen 
hebben, een uniek monument dat beslist een renovatie 
verdient. 

Rol van de gemeente Zwijndrecht
Zoals Aly in haar column elders in deze Nieuwsbrief al 
stelt, is de gemeente Zwijndrecht een belangrijke ge-
sprekspartner. De molen is immers een rijksmonument, 
dat zowel voor de eigenaren als de gemeente verplich-
tingen met zich meebrengt (met betrekking tot onder-
houd alswel een groenbeheersplan - ‘de molenbiotoop’ 
- rond de molen). Met de gemeente zijn we gesprekken 
gestart over hoe we onze plannen de komende jaren 
willen en kunnen vormgeven, waarbij we uiteraard om-
liggende sportverenigingen, bewoners en de dorspraad 
Heerjansdam gaan betrekken.

Onze potroeden bekeken
Verder hebben we een bezoek gebracht aan de molen-
makerij in Stellendam, die in 2018 de kap van de molen 
heeft vernieuwd. Op het terrein van deze molenmakerij 
liggen de potroeden van onze wieken opgeslagen, die 
mogelijk bij de restauratie gebruikt kunnen worden. On-
langs nog waren we uitgenodigd voor een informatief 
gesprek bij het Molenplatform Zuid Holland. waarbij ei-
genaren, molenstichtingen en molenaars zijn aangeslo-

ten. Het belangrijkste doel van dit platform is het samen 
delen van actuele ontwikkelingen in wetgeving, politiek 
en ontwikkelingen op het gebied van onderhoud en res-
tauratie. Bij Monumentenwacht hebben we informatie 
ingewonnen over een inspectierapport, dat we nodig 
hebben voor het aanvragen van subsidies. Inmiddels zijn 
we in afwachting van dit rapport.

Beter inzicht
Dat alles heeft ons gesterkt in het idee dat het mogelijk 
is om de restauratie van ‘onze’ Korenmolen te realise-
ren. Ook kregen we beter inzicht in vragen zoals ‘waar 
verbinden we ons aan’ en ‘hoe gaan we dat aanpakken’. 
Daarnaast zijn we ervan bewust gemaakt dat, naast de 
restauratie van de molen op een unieke plek in het dorp, 
ook het gehele terrein (inclusief de bebouwing op dat 
terrein) onderdeel uitmaakt van dit cultureel erfgoed.
Uiteraard zijn de eigenaren van de molen nauw bij dit ge-
hele proces betrokken en fungeren zij als adviseur van de 
stichting bij onze plannen.     

Netwerk opgebouwd
Ondanks alle coronabeperkingen en de vele contacten 
die via Zoom verliepen,  hebben we al een mooi netwerk 
in de molenwereld en bij belangrijke overheidsinstanties 
opgebouwd. Belangrijke contacten die ons behulpzaam 
zijn bij het realiseren van de restauratie van de molen en 
het veilig stellen van het cultureel erfgoed hiervan.

INSPIRERENDE ZOEKTOCHT

Bij het oprichten van onze stichting hebben we heel veel 
positieve reacties gekregen. Besturen van ons omrin-
gende molenstichtingen stonden klaar met praktische 
adviezen, ambtenaren van bijvoorbeeld provincie en in-
stanties zoals het Cultureel Erfgoed en het Molenfonds 
gaven aan dat ze ons waar mogelijk willen helpen. Burge-
meester Hein van der Loo maakte op onze flyer duidelijk 
waarom hij onze stichting een warm hart toedraagt. We 
kregen zelfs al het aanbod van een molenaar om, zodra 
de korenmolen gerestaureerd is, graan te komen malen! 
Tel daarbij de vele enthousiaste reacties uit Heerjansdam 
en u snapt het: dat motiveert!

E N T H O U S I A S T E  R E A C T I E S

Ons bankrekeningnummer is helaas nog niet actief; de 
buitengewoon strenge controles voor het openen van 
een bankrekening voor stichtingen en verenigingen 
speelt ons parten.
 
Wilt u de centen, die we zo hard nodig hebben, nog 
even voor ons vasthouden? We geven - via zo veel mo-
gelijk kanalen - een seintje als de rekening werkt!

Let op: in het nieuwe Jaarboek van het Historisch 
Genootschap Heerjansdam staat ons bankrekening-
nummer, maar dit is nog niet actief.

B A N K R E K E N I N G N U M E R ? !  N O G  E V E N  G E D U L D
A . U . B .

Een molen restaureren kun je niet alleen. Eén van de mensen die als eerste spon-
taan een donatie aanbood, is Wim van den Boogaard uit Heerjansdam. Aan hem 
stelden we vijf vragen.

Waarom wilt u een ‘tikkie’ van onze molen?
Wim: “Natuurlijk om de stichting te steunen!”

Als u aan molens denkt, dan denkt u aan…
“Oer hollands landschap.”

Molenkoekjes, molenboord of molenbier?
“Molenbrood, om dan zelf heerlijk eigen gebakken brood te kunnen eten.”

Wat is koren op úw molen?
“Terugkomst van Heerjansdamse nostalgie.”

Heerjansdam zonder molen is als..
“Rotterdam zonder de Kuip!”

V I J F  V R A G E N  A A N …  W I M  V A N  D E N  B O O G A A R D 
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Bij het lostrekken van oud behang in een 
woning aan de Molenweg kwam een bijzon-
dere verrassing tevoorschijn: een tekening 
van korenmolen Landzicht. Wie de tekening 
gemaakt heeft (en dus ook hoe oud deze 
tekening is), is niet bekend. Inmiddels is de 
tekening weer verborgen achter nieuw be-
hang. Wij koesteren de foto, met dank aan 
Woningbouwvereniging Heerjansdam.

V E R R A S S I N G  A C H T E R 
H E T  B E H A N G

M O L E N B I O T O O P :  H O E  Z I T  D A T ? ! 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

De Nieuwsbrief van Korenmolen Landzicht verschijnt elk kwartaal en wordt op verzoek gratis 
naar geïnteresseerden gemaild. Wilt u ‘m ook in uw mailbox ontvangen? Stuur uw naam plus 
emailadres naar info@molenheerjansdam.nl. Opzeggen kan op elk moment.

O O K  D E Z E  N I E U W S B R I E F  O N T V A N G E N ? 
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Tijdens Open Monumentendag 2022 stond natuurlijk ook Korenmolen Landzicht in de spotlights! Enkele bestuursle-
den en moleneigenaars Kees en Tineke Brinkman waren aanwezig en verwelkomden ruim 50 bezoekers. De reacties 
waren positief: ‘wat goed dat jullie dit doen’, ‘natuurlijk wil ik sponsoren’ en ‘zet mij maar op de lijst voor jullie nieuws-
brief’. Burgemeester Hein van der Loo vervulde om 10 uur de openingshandeling van de dag: met het scannen van 
onze QR-code gaf hij officieel het startsein voor onze website. Een bijzondere dag!

M O N U M E N T E N D A G  2022

Daar moet men zich wel op beroepen
Nu is de inhoud van een wetboek geduldig en ze wordt 
pas interessant op het moment dat burgers er een be-
roep op doen. Omdat de molen al een tijd niet draait, 
was er voor belanghebbenden van Korenmolen Land-
zicht niet meteen een reden om zich te beroepen op het 
windrecht. 
Nu we twee decennia verder zijn, zien we de gevolgen 
daarvan onder ogen. De groei van bomen en struiken is 
uiteraard niet gestopt in die tijd. De omwonenden had-
den ook niet meteen een reden om zich op de wetsre-
gels te beroepen. 

Veranderend beleid
Omdat windvang een allesbepalende factor was bij eer-
dere subsidieaanvragen, hebben we ons natuurlijk goed 
georiënteerd op dit onderwerp. Naar huidige inzichten 
moeten we rekening houden met de belangen van alle 
partijen. En werken aan een aanpassing (van het Ge-
meentelijke groenbeleid) op langere termijn. Daarbij 
kan bij schade aan bomen ingespeeld worden op lage-
re boomsoorten of bomen en struiken die minder snel 
groeien. In een (volgend) groenplan kan rekening wor-
den gehouden met meer windvang door bijvoorbeeld 
‘verdunning’ van de bomen en struiken. Deze aanpak is 
recent gezien bij collega molens in de provincie. Er blijkt 
ruimte te zijn voor een alternatieve route naar (meer) 
windvang.

Om een molen te laten draaien, heeft de molenaar wind nodig. Van oudsher hoort daarom bij een windmolen wind-
recht. Dat is in de huidige wetgeving geregeld in de bepalingen met betrekking tot de molenbiotoop. Daarin is be-
paald dat in een (denkbeeldige) cirkel rondom de molens de bebouwing, waaronder gerekend aangeplante bomen 
en struiken, een bepaalde hoogte mag hebben.

Als de knop ‘LEES MEER’ niet werkt, scroll dan naar beneden.

https://www.blik-op-heerjansdam.nl/wp-content/uploads/2020/03/deel-12-BLIK-OP-HEERJANSDAM-Molen-Landzicht-B.pdf
https://www.molenheerjansdam.nl/
https://www.blik-op-heerjansdam.nl/wp-content/uploads/2022/10/deel-65.pdf
https://www.blik-op-heerjansdam.nl/wp-content/uploads/2022/10/deel-65.pdf
http://www.molenheerjansdam
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