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1. Inleiding
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1.1 Achtergrond
Het tracé van Randstad 380 kV tussen Bleiswijk 
en Beverwijk komt langs een aantal molens. De 
bovengrondse verbinding doorkruist op een aantal 
punten een molenbiotoop. Het betreft het biotoop 
van: de Moppemolen, de Dekkermolen en de 
Blauwe Molen. Deze molens bevinden zich in een 
deels verstedelijkt veenpolderlandschap in de 
gemeente Kaag en Braassem, provincie Zuid-
Holland. 

TenneT heeft bureau Vollmer & Partners opdracht 
gegeven tot het opstellen van een advies over het 
molenbiotoop. In een dergelijk advies dient naar 
voren te komen in hoeverre het molenbiotoop 
wordt aangetast door de aanleg van Randstad 
380kV en welke ruimtelijke ingrepen er gewenst 
zijn om negatieve gevolgen te ondervangen, dan 
wel met ruimtelijke ingrepen te compenseren. Het 
gaat daarbij met name om de mogelijke verstoring 
van wind, maar ook om de verstoring van zicht en 
omgevingskwaliteit.

1.2 Beleidsuitgangspunten
De molenbeschermingszone rondom een molen 
heeft als doel het gebied binnen de invloedssfeer 
van de molen te vrijwaren van hoge bebouwing 
en beplanting om de windvang en het zicht op 
de molen te behouden. De bescherming van de 
molenbiotoop is meestal in het bestemmingsplan, 
waarbinnen de molen valt, geregeld. 

De provincie Zuid-Holland heeft in de Verordening 
Ruimte een artikel opgenomen ten aanzien 
van molenbiotopen. Volgens de Ruimtelijke 
Verordening is in het gebied rondom een molen 
een molenbeschermingszone ingesteld met 
een straal van 400 meter vanuit het middelpunt 
van de molen. Op grond van de gestelde 
randvoorwaarden kan geconcludeerd worden dat 
tot op 400 meter de bebouwingsmogelijkheden 
zeer beperkt zijn. In de zone 100-400 meter kan 
van de bebouwingsbeperking afgeweken worden 
indien:

•	 er sprake is van een situatie waarin vrije 
windvang en het zicht op de molen al beperkt 
zijn door bebouwing, zolang de vrije windvang 
en het zicht op de molen niet verder worden 
beperkt, óf:

•	 zeker is gesteld dat de belemmering 
van de windvang en het zicht op de 
molen door maatregelen elders in 
de molenbeschermingszone worden 
gecompenseerd. 

In 2011 heeft de provincie een handreiking 
molenbiotoop uitgegeven, met onder andere 
een stappenplan voor de verbetering van 
molenbiotopen. Deze aanpak is als basis 
genomen voor dit advies.

1.3 Aanpak
De provinciale handreiking gaat uit van een 
stapsgewijze aanpak. Voor de specifieke opgave 
voor Randstad 380kV kan deze vertaald worden 
als:
1)	 verkenning en definitie (waarde molen, 

omgeving en geschiedenis)
2)	 inventarisatie van het relevante ruimtelijk 

beleid (met name provinciale richtlijn en 
vigerend bestemmingsplan) 

3)	 locatieverkenning en inventarisatie van reeds 
bestaande windbelemmeringen en ruimtelijke 
obstakels

4)	 bepalen van hinder als gevolg van Randstad 
380kV voor wind en zicht

5)	 advies en (ontwerp)voorstellen voor  het 
verminderen en compenseren van de 
negatieve gevolgen van Randstad 380kV voor 
het molenbiotoop door ruimtelijke ingrepen.

Voor dit advies is het tracé van Randstad 380kV 
als een gegeven beschouwd. In de bepaling 
van het tracé spelen immers nog vele andere 
afwegingen een rol, dan alleen de hinder met 
betrekking tot de molenbiotopen. 

In dit advies zijn conclusies getrokken ten aanzien 
van de mogelijke inpassing van Randstad 
380kV en worden enkele compenserende 
maatregelen voorgesteld. Bij het bepalen van 
deze compenserende maatregelen is in de eerste 
plaats gekeken naar de mogelijkheden er liggen 
binnen de rijkwijdte van TenneT. Aan weerskanten 
van een hoogspanningsverbinding is sprake 
van een zakelijk rechtstrook van 22 m. Binnen 
de zakelijk rechtstrook kan TenneT de nodige 
maatregelen doorvoeren. Daarnaast zal TenneT 
her en der een werkterrein moeten realiseren van 
globaal 30 bij 60 meter. De tijdelijke inpassing 
kan gebruikt worden om locaal enige herinrichting  
door te voeren. 

Daar waar aanvullende maatregelen nodig zijn, 
worden er in dit advies ook voorstellen gedaan 
die vragen om nadere afstemming met andere 
betrokkenen en eigenaren. 
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1.4 Berekening
In dit advies wordt de belemmeringen van het 
molenbiotoop globaal beschreven voor zowel de 
huidige als de (mogelijk) toekomstige situatie. 
Daarbij wordt een systematiek aangehouden 
die vergelijkbaar is met de “Handreiking 
molenbiotoop” (Provincie Zuid-Holland, februari 
2011). Indien gewenst kan het advies in een later 
stadium worden aangevuld met meer exacte 
calculaties.
Het relevante artikel uit de Verordening Ruimte is 
opgenomen in de bijlage (bijlage 1). De zonering 
die daarin is aangegeven is aangehouden 
voor dit advies. In aanvulling daarop is voor 
het bepalen van de windhinder van bestaande 
bomen uitgegaan van een invloedsgebied van 15 
maal de hoogte van de bomen. Dit is afgeleid uit 
bijlage A van de reeds benoemde “Handreiking 
molenbiotoop”. 

Bij het bepalen van de aantasting van een 
molenbiotoop dient gekeken te worden naar 
wind en zicht. Door KEMA is de invloed van 
hoogspanningslijnen onderzocht voor de 
situatie bij Schiphol (“Gevolgen turbulentie 
vliegbewegingen op hoogspanningslijn, en 
omgekeerd, op Schiphol”, KEMA, dd. 30 maart 
2010). Daarbij wordt voor de zogberekening 
uitgegaan van 40 * D (40 maal de diameter van 
het hinderend object). Uit de notitie blijkt dat de 
invloed van hoogspanningslijnen tot 50 meter 
rijken, uitgaande van een merkbare verstoring van 
100D. Indien de gehanteerde fomule ook wordt 
toegepast op de hoogspanningsmasten met een 
diameter van 2 meter, kom je tot een zoglengte 
van 80 meter.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de 
windhinder van het hoogspanningstracé tot 80 
meter rijkt.

De hinder van het tracé ten opzichte van zicht 
dient in principe van geval tot geval te worden 
bekeken. Gezien de openheid van het landschap 
en de omvang van de hoogspanningsmasten en 
-lijnen kan in zijn algemeenheid gesteld worden 
dat bij alle drie de molenbiotopen sprake is van 
hinder van zicht.  

1.5 Afstemming
In de provinciale stukken wordt belang gehecht 
aan een goede communicatie met de molenaar/
moleneigenaar of de molenstichting. Voor dit 
advies heeft afstemming plaatsgevonden met  
Verbij Hoogmade BV die de eigenaar en molenaar 

is van de Dekkermolen en met de Rijnlandse 
Molenstichting die eigenaar is van zowel de 
Blauwe Molen als de Moppemolen. De Rijnlandse 
Molenstichting heeft ervoor gekozen om de 
molenaars nog niet  bij het overleg te betrekken. 

1.6 Mogelijk vervolg
In lijn met de provinciale handreiking zou een 
mogelijk vervolgtraject kunnen bestaan uit:
6)	 communicatie en afstemming met de 

direct betrokkenen (molenaar/eigenaar en 
omwonenden) en de gemeente

7)	 zorg voor een daadkrachtige uitvoering, 
bijvoorbeeld in het opstellen van een (her)
inrichtingsplan 

8)	 zorg voor een daadkrachtig beheer, in overleg 
met de gemeente of andere betrokken 
beheerder.

Aan de hand van dit advies kunnen de gewenste 
vervolgstappen worden bepaald. 
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2. Advies
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De Dekkermolen De Dekkermolen gezien over de Klaverweideweg

De Dekkermolen met de Meerburger op de voorgrond Erfinrichting

Stingsloot en viaduct HSL Onderdoorgang viaduct HSL

Hoogmadesche polder Populierenbos ten noorden van de A4
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2.1 Dekkermolen

2.1.1 Omschrijving
De Dekkermolen is een wipmolen met stelling 
van vrij geringe omvang (vlucht van 7.10 m.). 
Deze is op een vrij recent gebouwde loods 
geplaatst. De Dekkermolen is een rijksmonument 
en is in eigendom bij de fima Verbij Hoogmade 
B.V. 

Door “De Hollandse Molen, vereniging tot 
behoud van molens in Nederland” wordt 
de geschiedenis van de molen als volgt 
weergegeven:

“Het molentje is oorspronkelijk gebouwd in 1911 te 
Hazerswoude door de bekende molenbouwer A.J. 
Dekker. 
Het molentje werkte als energiebron voor 
zaagmachines t.b.v. het molenmakersbedrijf van zijn 
vader J. Dekker. 
Omstreeks 1975 is het wegens plaatsgebrek de molen 
verplaatst naar de molenmakerswerkplaats van P. van 
Beek en Zn. in Rijnsaterwoude. 

In 2009 werd de molen voor de 3e maal verplaatst. 
Ditmaal naar de werkplaats van molenmakersbedrijf 
Verbij in Hoogmade.”

bron: www.molens.nl

2.1.2 Omgeving
De molen bevindt zich op het dak van een 
bedrijfsloods in het lintdorp Hoogmade. De 
loods staat direct naast een oudere, enigszins 
vervallen molen, genaamd de Meerburger. Op 
het erf staan enkele andere bedrijfsloodsen. 
Geen daarvan is zodanig hoog dat de 
Dekkermolen wordt gehinderd en zijn dan ook 
niet in strijd met het Molenbiotoop. 

Langs de randen van het erf staan enkele 
volwassen bomen. Aan de voorzijde is bij de 
bomen de top eruit gehaald. Aan de zijkant van 
het erf staan een tweetal Italiaanse populieren, 
die een obstakel vormen in het molenbiotoop. 

Het lint is ter hoogte van de Dekkermolen 
halfopen van karakter. De omliggende 
bebouwing bestaat overwegend uit woningen 
en al dan niet agrarische loodsen en schuren. 
Het lint wordt doorkruist door de Stingsloot 
die uitmondt in de Does. Ter hoogte van de 
Dekkermolen wordt de Stingsloot aan één 
zijde begeleid wordt door een bomenrij en een 
fietspad. 

Direct rond het lint bevindt zich het open 

veenweidegebied van de Hoogmadesche polder. 
De verdere omgeving is te typeren als stedelijk. 
Dit is met name het gevolg van de prominent 
aanwezige infrastructuur, zoals de rijksweg A4, 
de spoorlijn van de HSL en de provinciale weg 
N446. Een deel van de infrastructuur heeft een 
verhoogde ligging en op diverse plaatsen zijn 
geluidsschermen aanwezig. De nabij gelegen 
woongebieden van Leiden (aan de overzijde van 
spoor en snelweg) worden afgeschermd door een 
omvangrijk populierenbos.
 

2.1.3 Bestemmingsplan
De huidige locatie van de Dekkermolen valt 
binnen het bestemmingsplan Buitengebied van 
Jacobswoude (dd. 6 maart 2008). De molen stond 
bij het opstellen van het bestemmingsplan nog 
niet op deze plek en is dan ook niet opgenomen 
in het bestemmingsplan. Voor andere molens 
geldt dat zij een apart bestemd zijn als molen, 
waarbij bewoning wordt mogelijk gemaakt. Het 
molenbiotoop wordt daarbij op een gelijke wijze 
beschermd als in de Verordening Ruimte.

De Dekkermolen gezien over de Klaverweideweg

Erfinrichting

Onderdoorgang viaduct HSL

Populierenbos ten noorden van de A4
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Voorgestelde maatregelen bij Dekkermolen

Verwijderen rand populierenbos

Kappen twee populieren, geregeld toppen van twee bomen
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2.1.4 Molenbiotoop
Hoewel het hier een molen van bescheiden 
omvang betreft, is onverminderd sprake van een 
molenbiotoop met een straal van 400 meter.  
Doordat de Dekkermolen op een bedrijfsloods 
staat, genereert de omliggende bebouwing geen 
wezenlijke obstakel. De twee populieren op het 
eigen erf vormen een wezenlijk obstakel, te meer 
doordat zij zich aan de zuidwestzijde van de 
Molen bevinden. 

De bomenrij langs de Stingsloot geeft nu niet 
veel hinder, maar zal in volgroeide toestand wel 
enige wind afvangen. Het populierenbos aan de 
overzijde van spoor en snelweg vormt een groter 
obstakel door zijn omvang en hoogte. Momenteel 
worden de bomen geschat op een hoogte van 
30 meter, maar in volgroeide toestand kunnen 
de populieren reiken tot 40 meter hoogte. De 
ligging aan de westzijde van de molen, maakt de 
aanwezigheid van het populierenbos des te meer 
ongunstig.

2.1.5 Verstoring door R380
Het tracé is aan de noordzijde van de rijksweg 
A4 gedacht. Binnen het molenbiotoop van de 
Dekkermolen zullen twee masten verschijnen 
(masten 67 en 68), op een afstand van elk 
ongeveer 380 meter. 

Volgens de norm zou hier een object met een 
maximale hoogte van ca. 10 meter gerealiseerd 
mogen worden. De beoogde masten van 
respectievelijk 62 en 67 meter steken daar ruim 
boven uit. 

De afstand tussen het tracé en de molen is meer 
dan 80 meter. De windhinder van het tracé voor 
de Dekkermolen zal dan ook verwaarloosbaar zijn. 

Hoewel het gebied al sterk gedomineerd is door 
infrastructuur, veroorzaakt het tracé wel enige 
verslechtering van het zicht. De verstedelijking 
neemt er immers door toe. Door de ligging aan de 
overzijde van spoor en snelweg is deze negatieve 
uitwerking echter relatief beperkt. 

2.1.6 Overleg eigenaar
Er heeft een kort onderhoud plaatsgevonden 
met de eigenaar van de Dekkermolen (Verbij 
Hoogmade B.V.). De eigenaar geeft aan dat 
hij het niet op zijn plaats vindt om bezwaar te 
maken tegen de aantasting van het molenbiotoop 
in dit specifieke geval, of aan te sturen op 

compenserende maatregelen. De geringe omvang 
van de molen en de ruime afstand van de masten 
voert hij hiertoe als argumenten aan. 

De eigenaar heeft aangegeven dat de twee 
populieren op zijn erf beter gekapt dan wel 
getopt zouden worden. Uit het overleg komt 
naar voren dat het kappen van een deel van het 
populierenbos aan de overzijde van spoor en 
snelweg wel positieve invloed kan hebben op het 
functioneren van de Dekkermolen, vooral omdat 
dit bos ten zuidwesten van de molen is gesitueerd 
hetgeen een gunstige windrichting is. 

2.1.7 Mogelijke maatregelen
Geadviseerd wordt om de voorste rand van het 
populierenbos te kappen over een lengte van 
ongeveer 200 meter meter, als compensatie 
voor de aanwezigheid van het tracé binnen 
het molenbiotoop. Uitgangspunt is dat het bos 
daarbij wordt vervangen door een laagblijvende 
begroeiing of een andere lage invulling. Deze 
maatregel kan binnen de zakelijk rechtstrook 
worden gerealiseerd.

In aanvulling op het bovenstaande wordt 
geadviseerd om de bomen die in de directe 
omgeving van de molen staan te kappen of te 
toppen. Deze bomen staan op grond van de 
eigenaar. De eigenaar heeft aangegeven dit zelf 
te willen aanpakken. Deze maatregel ligt dan ook 
buiten de invloedsfeer van TenneT.

2.1.8 Conclusie
Geconcludeerd wordt dat:
- de hinder voor zicht met de komst van R380 
(enigzins) verslechterd;
- het tracé te ver van de molen staat om 
windhinder te veroorzaken;
- de situatie voor wind in het Molenbiotoop kan 
worden verbeterd door het kappen van een 
bosrand binnen de zakelijk rechtstrook.

Inpassing van het tracé binnen het molenbiotoop 
van de Dekkermolen is mogelijk mits de 
genoemde maatregel wordt doorgevoerd. 
Per saldo zal de situatie voor wind in enige 
mate verbeteren en voor zicht in enige mate 
verslechteren. 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Dekkermolen - huidige situatie 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Geadviseerde ingrepen groenstructuur rond Dekkermolen

Verwijderen rand populierenbos
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Schematische doorsnede molenbiotoop Dekkermolen - advies

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Geadviseerde ingrepen groenstructuur rond Dekkermolen

Verwijderen populieren Geregeld toppen van bomen



HSL en parallelweg

Hoogmadesche polder en Blauwe molen
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De Blauwe molen (bron: molendatabase.nl)

Blauwe molen aan de Achterwetering

Verrommeld erf Groenstructuren rond Blauwe molen

HSL en parallelweg



HSL en parallelweg

Hoogmadesche polder en Blauwe molen
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2.2 Blauwe molen

2.2.1 Omschrijving
De Blauwe Molen is een achtkante rietgedekte 
grondzeiler uit 1772, die op zijn huidige plaats 
staat sinds 1904. Het is een poldermolen die 
voorzien is van een scheprad. De Blauwe Molen 
is een rijksmonument en is eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting.

Door “De Hollandse Molen, vereniging tot behoud 
van molens in Nederland” wordt de geschiedenis 
van de molen als volgt weergegeven:

“De molen verving een bewoonde wipmolen, die 
vanwege de slechte staat afgebroken werd en een 
blauw geverfd bovenhuis had. De huidige molen werd 
hiervoor gekocht van sloper J.B. Thobe uit Dordrecht 
en herbouwd door molenmaker Vrijburg uit Oud-Ade. 
Zeer waarschijnlijk is de molen van origine één der 8 
gesloopte boezemmolens te Hillegersberg uit 1772. 
Zij maalden het water uit de Lage Boezem in de Hoge 
Boezem, waaruit het uiteindelijk in de Nieuwe Maas 
vloeide. Op 1 november 1899 werden deze molens 
buiten gebruik gesteld. 

Tot 1960 bemaalde de molen de Blauwe Polder (ca. 
250 ha, opvoerhoogte 1,55 m.). Sinds 1968 is de molen 
eigendom van de Stichting Zuid-Hollands Landschap 
en liet de molen in 1971 restaureren. De molen is voor 
beheer en onderhoud ondergebracht bij de Rijnlandse 
Molenstichting. Sinds 1980 heeft de molen een 
maalcircuit.”

bron: www.molens.nl

2.2.2 Omgeving
De Blauwe molen bevindt zich op de grens tussen 
de Blauwe polder en de Hoogmadesche polder, 
beide zijn veenpolders met een overwegend 
open karakter. De molen bevindt zich langs de 
Achterwetering, die de scheiding vormt tussen 
beide polders. De rijksweg A4 en de spoorlijn 
van de HSL doorkruisen het gebied. De beide 
lijnen zijn gebundeld en kruisen elkaar ter hoogte 
van de molen. De snelweg is daarbij verdiept 
en de spoorlijn verhoogd uitgevoerd. Langs de 
gebundelde lijnen loopt een parallelweg die vrij 
frequent gebruikt wordt door langzaam verkeer. 
De infrastructuurbundel bevindt zich op ruim 200 
meter ten zuiden van de molen.

Ten zuidoosten van de Blauwe molen bevindt zich 
een rommelig perceel. Het betreft de voormalige 
locatie van een boerderij dat dicht tegen de 
parallelweg en de HSL was gelegen. Puin en 
doorgeschoten uitheemse erfbeplanting bepalen 
daar het beeld.

2.2.3 Bestemmingsplan
De Blauwe Molen valt binnen het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied West van 
de gemeente Alkemade (dd. 17 juli 2002). De 
instandhouding van de molen wordt in het 
bestemmingsplan geborgd. Er is de bestemming 
Molen van kracht, waarbij ook bewoning wordt 
mogelijk gemaakt. Het molenbiotoop wordt op 
een gelijke wijze beschermd als in de Verordening 
Ruimte.

Voor het gebied is een concept 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld 
(Landelijk Gebied, gemeente Kaag en Braassem, 
dd. 19 janurai 2012). De regelgeving ten aanzien 
van de molen en het molenbiotoop is daarin, op 
enkele details na, gelijk aan die in het vigerende 
bestemmingsplan. 

Blauwe molen aan de Achterwetering

Groenstructuren rond Blauwe molen
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Voorgestelde maatregelen bij de Blauwe molen

Opruimen verromeld erf
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2.2.4 Molenbiotoop
De verhoogde spoorlijn en de keermuren langs de 
snelweg hebben een hoogte die verstorend is voor 
de wind in het molenbiotoop. De bewegwijzering, 
verlichtingsmasten en bovenleidingmasten 
vormen eveneens een obstakel.  

In de nabijheid van de molen bevinden zich voorts 
enkele groenstructuren die wind en zicht hinderen. 
Langs de zuidoever van de Achterwetering loopt 
een doorgeschoten groenstructuur met inheemse 
beplanting als wilgen en elzen. Alleen in de directe 
nabijheid van de molen is het groen teruggezet. 
Bij het verrommelde perceel van de voormalige 
boerderij bevinden zich  bovendien enkele 
middengrote groenblijvende bomen. Deze staan 
aan de rand van het molenbiotoop.    

2.2.5 Verstoring door Randstad380
Het hoogspanningstracé is parallel aan de 
infrastructuurbundel gedacht. Het tracé loopt langs 
de noordzijde van de HSL en doorkruist daarbij 
het molenbiotoop van de Blauwe molen. Binnen 
het biotoop zijn twee masten geprojecteerd (mast 
63 en 64). Mast 63 bevindt zich op een afstand 
van ca. 300 meter en mast 64 op ca. 250 meter. 
Op een dergelijke afstand zou volgens de norm 
een object van respectievelijk 3,50 tot 4 meter 
hoog mogelijk zijn. De masten van ieder 57 meter 
steken daar ruim boven uit. 

De afstand tussen het tracé en de molen is meer 
dan 80 meter. De windhinder van het tracé voor 
de Blauwe molen zal dan ook verwaarloosbaar 
zijn. 

Hoewel het gebied al sterk gedomineerd is door 
infrastructuur, veroorzaakt het tracé verdere 
verslechtering van het zicht. 

2.2.6 Overleg eigenaar
Er heeft in de verkennende fase van dit advies 
overleg plaats gevonden met de eigenaar van de 
Blauwe molen, de Rijnlandse Molenstichting. Uit 
dit overleg zijn twee mogelijke compenserende 
maatregelen naar voren gekomen. In de 
eerste plaats kan overwogen worden om het 
rommelig perceel op te ruimen. In de tweede 
plaats kan bekeken worden of het mogelijk is 
om de doorgeschoten groenstructuur langs de 
Achterwetering terug te zetten.  

2.2.7 Mogelijke maatregelen
Het terugzetten van de groenstructuur valt 
buiten het reguliere werkterrein van TenneT. Het 
opruimen van het verrommelde erf behoort echter 
wel tot de mogelijkheden. In de eerste plaats 
valt een deel van het opgaande groen binnen de 
zakelijk rechtstrook. In aanvulling daarop wordt 
geadviseerd om het benodigde werkterrein te 
situeren ter plaatse van het verrommelde erf. Na 
afronding van de werkzaamheden kan vervolgens 
een open en landschappelijk beter passende 
invulling worden achtergelaten. Hiermee zal het 
zicht en daarmee de landschapsbeleving sterk 
verbeteren, bijvoorbeeld voor passanten op de 
parallelweg. 

2.2.8 Conclusie
Geconcludeerd wordt dat:
- het tracé te ver van de molen staat om 
windhinder te veroorzaken;
- de hinder voor zicht met de komst van R380 
verslechterd;
- de situatie voor zicht in het Molenbiotoop kan 
worden verbeterd door het verrommelde erf her in 
te richten. 

Inpassing van het tracé binnen het molenbiotoop 
van de Blauwe molen is mogelijk mits de 
genoemde maatregel wordt doorgevoerd. Op 
het gebied van wind zal er nauwelijks tot geen 
verandering op treden. De hinder voor zicht wordt 
met de genoemde maatregel gecompenseerd. 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Blauwe molen - huidige situatie 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Blauwe molen - huidige situatie 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Blauwe molen - advies 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Blauwe molen - mogelijk eindbeeld
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Moppemolen

Moppemolen vanaf oostzijde

Veender- en Lijkerpolder

De DwarswegVolkstuintjes

Ringvaart Haarlemmermeer met doorzicht naar de molen Ringvaart Haarlemmermeer met doorzicht naar de molen
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2.3 Moppemolen

2.3.1 Omschrijving
De Moppemolen is een achtkante rietgedekte 
grondzeiler uit 1752. Het is een poldermolen die 
voorzien is van een scheprad. De Moppemolen 
is een rijksmonument en is eigendom van de 
Rijnlandse Molenstichting.

Door “De Hollandse Molen, vereniging tot behoud 
van molens in Nederland” wordt de geschiedenis 
van de molen als volgt weergegeven:

“De ‘Moppemolen’ is een poldermolen uit 1792 en 
staat nabij de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
aan de Hanepoel. De molen bemaalt de Veender- en 
Lijkerpolder buiten bedijking (ca. 360 ha.) en heeft een 
opvoerhoogte van 0,80 m. en kan als reservebemaling 
dienst doen en is Oud-Hollands opgehekt. 
De molen is voorzien van een scheprad en is sinds 
1983 eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De 
bewoner de heer A. Toet is tevens vrijwillig molenaar op 
deze molen.

De huidige molen werd gebouwd na het afbranden 
van een voorganger. De molen bemaalde tot 1924 
samen met de verdwenen Meerkreukmolen deze 
polder, die ontstond na het vervenen en droogmaken 
van de Veenderpolder in 1828. Toen de molen in 1924 
overbodig werd door de invoering van motorbemaling 
op de plek van de Meerkreukmolen, bleef dankzij 
interventie van de toen nog jonge Vereniging De 
Hollandsche Molen de molen het treurig lot van de 
Meerkreukmolen bespaard en werd de molen als 
reserve-gemaal maalvaardig gehouden tot 1951. In 
dat jaar werd de molen stil gezet vanwege technische 
mankementen.
 
In het kader van de toenmalige Wet Bescherming 
Waterstaatswerken in Oorlogstijd (BWO) sprong het 
provinciebestuur van Zuid-Holland met subsidies bij om 
de molen weer in 1955 maalvaardig te krijgen. 
In 1983 wordt de molen overgedragen aan de huidige 
eigenaar en werd de molen in 1995 bewoonbaar 
gemaakt voor een vrijwillig molenaar. In 2001 zag het 
er naar uit dat de molen door de aanleg van de Hoge 
Snelheidsspoorlijn zijn ‘band’ met de Veender- en 
Lijkerpolder buiten de bedijking zou verliezen, maar 
dankzij een duiker van 300(!) m. werd dit voorkomen.”
bron: www.molens.nl

2.3.2 Omgeving
De Moppemolen bevindt zich aan de noordzijde 
van de grotendeels open Veender- en Lijkerpolder. 
Mede door zijn markante ligging op de kop van de 
Dwarsweg, is deze molen beeldbepalend voor zijn 
omgeving. De molen maalt op de Hanepoel die 
omgeven is met natuurlijke oevers. De Hanepoel 
staat in verbinding met de Ade en de ringvaart van 
de Haarlemmermeer. 

Ten oosten van de Moppemolen bevindt zich 
de enigszins verstedelijkte rand van Nieuwe 
Wetering. Met name glastuinbouw is daar 
prominent aanwezig. Op de rand van de ringvaart 
zijn meer opgaand groen en bomenrijen aanwezig, 
waartussen onder andere een rioolzuivering en 
volkstuinen verborgen liggen. 

De ringvaart is druk bevaren door de pleziervaart 
en de weg over de randdijk wordt vrij intensief 
gebruikt door dagjesmensen. De Moppemolen 
is één van de molens die de horizon sieren, al is 
het zicht voor een groot deel gehinderd door de 
doorgeschoten begroeiing rond de Hanepoel.

2.3.3 Bestemmingsplan
De Moppemolen valt binnen het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied West van de gemeente 
Alkemade (dd. 17 juli 2002). De instandhouding 
van de molen wordt in het bestemmingsplan 
geborgd. Er is de bestemming Molen van kracht, 
waarbij ook bewoning wordt mogelijk gemaakt. 
Het molenbiotoop wordt op een gelijke wijze 
beschermd als in de Verordening Ruimte.

Voor het gebied is een concept 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld 
(Landelijk Gebied, gemeente Kaag en Braassem, 
dd. 19 janurai 2012). De regelgeving ten 
aanzien van de molen en het molenbiotoop is 
daarin nagenoeg gelijk aan die in het vigerende 
bestemmingsplan. 
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Voorgestelde maatregelen bij Moppemolen

Terugzetten doorgeschoten groen in oevermilieu
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2.3.4 Molenbiotoop
Ten noordoosten van de Moppemolen bevinden 
zich enkele groenstructuren die het molenbiotoop 
verstoren. Dit geldt met name voor de hogere 
beplanting rond de Hanepoel, waarvan enkele 
wilgen zich tot op 100 meter van de molen 
bevinden. Op ca. 300 meter van de molen staan 
ook enkele groensingels die voornamelijk bestaan 
uit relatief laagblijvende elzen. Verderop staat een 
rij volwassen populieren die zich op ca. 400 meter 
van de molen bevindt. 

2.3.5 Verstoring door Randstad 380
Het beoogde tracé doorkruist het molenbiotoop. 
Er zijn daarbij drie masten geprojecteerd binnen 
het biotoop (masten 53, 54 en 55) op een afstand 
van respectievelijk ca. 350, 230 en 250 meter van 
de molen. Op een dergelijke afstand zou volgens 
de norm een object met een maximale hoogte 3 
tot 5 meter mogelijk zijn. De masten zouden met 
een hoogte van respectievelijk 76, 72 en 51 meter 
daar ruim boven uitsteken.   

De afstand tussen het tracé en de molen is meer 
dan 80 meter. De windhinder van het tracé voor 
de Moppemolen zal dan ook verwaarloosbaar zijn. 

Hoewel het gebied al enige verstedelijking kent, 
veroorzaakt het tracé een duidelijke verslechtering 
van het zicht. 

2.3.6 Overleg eigenaar
Er heeft in de verkennende fase van dit advies 
overleg plaats gevonden met de eigenaar van 
de Blauwe molen, de Rijnlandse Molenstichting. 
Daarbij is aangegeven dat in het verleden 
verzocht is om het tracé te verplaatsen (wat buiten 
de scope van dit advies valt). De Rijnlandse 
molenstichting heeft daarbij aangegeven dat 
zij het niet alleen van belang vindt dat met het 
molenbiotoop wordt rekening gehouden maar ook 
met de omwonenden. Zij benadrukt dat ook de 
molen zelf bewoond wordt. Een gelijke afstand 
tussen molen en omliggende woningen zou zij 
daarom optimaal achten. 

Als mogelijke compenserende maatregelen 
komt met name het terugzetten van het 
doorgeschoten groen naar voren, dat rond de 
Hanepoel is ontstaan. Daarnaast is gesproken 
over het kappvan een populierenrij. Omdat deze 
zich op bijna 400 meter van de molen bevindt, 
aan de noordwestzijde van de molen, wordt de 
meerwaarde van de kap betwijfeld. Noordwest is 

immers geen overheersende windrichting, zeker 
niet in het geval van regen. 

2.3.5 Maatregelen
Als compenserende maatregel wordt voorgesteld 
om de groenstructuur rond de Hanepoel terug 
te zetten. Daarmee wordt niet alleen windhinder  
verminderd, maar ook het zicht op de molen 
verbeterd. Met name vanaf de Haarlemmermeer 
en de ringvaart kan de molen dan beter zichtbaar 
zijn. 

Een deel van de oevers van de Hanepoel valt 
binnen de zakelijk rechtstrook. Voor de rest 
van de oevers is afstemming met het betrokken 
waterschap noodzakelijk. Omdat de mastvoeten 
van de masten 54 en 55 in de waterkering 
worden  gerealiseerd, was deze afstemming reeds 
noodzakelijk. De ingrepen in de groenstructuur 
kunnen in het afstemmingsoverleg worden 
meegenomen. 

2.2.8 Conclusie
Geconcludeerd wordt dat:
- het tracé te ver van de molen staat om 
windhinder te veroorzaken;
- het zicht met de komst van R380 verslechterd;
- de situatie voor zowel zicht als wind in het 
Molenbiotoop kan worden verbeterd door het 
doorgeschoten groen rond de Hanepoel terug te 
zetten. 

De inpassing van het tracé binnen het 
molenbiotoop van de Moppemolen is mogelijk 
mits de genoemde maatregel wordt doorgevoerd. 
De situatie op het gebied van zicht zal deels 
verslechteren (inpact tracé) en deels verbeteren 
(zicht vanaf de noordzijde). Met de voorgestelde 
maatregel zal de situatie op het gebied van wind 
verbeteren. 

Terugzetten doorgeschoten groen in oevermilieu
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Schematische doorsnede molenbiotoop Moppemolen - huidige situatie 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Moppemolen - huidige situatie 
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Schematische doorsnede molenbiotoop Moppemolen - advies 

(de hoogte is met factor twee vergroot)

Moppemolen - mogelijk eindbeeld
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Moppemolen, gezien vanuit het noorden - mogelijk eindbeeld 

Moppemolen, gezien vanuit het noorden - huidige situatie
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Bijlage 

Verordening Ruimte, artikel 13 Molenbiotoop 
(Provincie Zuid-Holland, 29 februari 2012)

Lid 1 molenbiotoop
Bestemmingsplannen voor gronden gelegen 
binnen de molenbiotoop van traditionele 
windmolens, zoals aangeduid op kaart 11, 
moeten de vrije windvang en het zicht op de 
molen voldoende garanderen. Daartoe worden in 
de bestemmingsplannen regels opgenomen die 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) binnen de straal van 100 meter, gerekend 
vanuit het middelpunt van de molen, mag geen
nieuwe bebouwing worden opgericht of 
beplanting aanwezig zijn, hoger dan de onderste 
punt van de verticaal staande wiek;
b) binnen de straal van 100 tot 400 meter, 
gerekend vanuit het middelpunt van de 
molen, moet wat betreft nieuwe bebouwing en 
beplanting het volgende zijn geregeld:
i Als de molen is gelegen in het gebied buiten 
de bebouwingscontouren (…) mag de maximale 
hoogte niet meer bedragen dan 1/100ste van 
de afstand tussen bouwwerk en beplanting en 
het middelpunt van de molen, gerekend met 
de hoogtemaat van de onderste punt van de 
verticaal staande wiek (1 op 100-regel).
ii Als de molen is gelegen in het gebied binnen 
de bebouwingscontour (zoals aangegeven
op kaart 1) mag de maximale hoogte van 
bebouwing en beplanting niet hoger zijn dan
1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en 
beplanting en het middelpunt van de
molen, gerekend met de hoogtemaat van de 
onderste punt van de verticaal staande
wiek (1 op 30-regel).
iii Als de onder i en ii bedoelde 
molenbeschermingszone zowel binnen als buiten 
de bebouwingscontour is gelegen, dan geldt het 
volgende:
 Molen binnen de bebouwingscontour:
Binnen en tot de bebouwingscontour geldt de 
1 op 30-regel. De toegepaste bebouwings- 
en beplantingshoogte op deze grens wordt 
buiten de bebouwingscontour horizontaal 
doorgetrokken tot daar, waar op grond van 
de berekening voor een molen buiten de 
bebouwingscontour een grotere hoogte kan 
worden toegestaan (1 op 100-regel, gerekend 
met de hoogtemaat van de onderste punt van de 
verticaal staande wiek).

 Molen buiten de bebouwingscontour:
Tot de bebouwingscontour geldt de 1 op 
100-regel, gerekend met de hoogtemaat van de 
onderste punt van de verticaal staande wiek. De 
toegestane bebouwings- en beplantingshoogte op 
deze grens is het vertrekpunt voor de 1 op 30-
lijn (vanaf dit punt moet een schuine lijn worden 
getrokken met een stijging van steeds 1 meter 
hoogte per 30 meter afstand).

Lid 2 uitzondering voor situaties met bestaande 
beperkingen
In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b is het 
oprichten van nieuwe bebouwing mogelijk als:
a) er sprake is van een situatie waarin vrije 
windvang en het zicht op de molen al beperkt zijn
door bebouwing, zolang de vrije windvang en het 
zicht op de molen niet verder worden beperkt, óf:
b) zeker is gesteld dat de belemmering van de 
windvang en het zicht op de molen door
maatregelen elders in de molenbeschermingszone 
worden gecompenseerd.

Lid 3 molens met een bijzondere molenbiotoop
Bestemmingsplannen voor gronden gelegen 
binnen de molenbiotoop van traditionele 
windmolens, aanduid op kaart 11 als molens 
met een bijzondere molenbiotoop, moeten 
de vrije windvang en het zicht op de molen 
voldoende garanderen. Daartoe worden in de 
bestemmingsplannen regels opgenomen die 
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a) de molenbiotoop omvat een cirkel met een 
straal van 400 meter, gerekend vanuit het
middelpunt van de molen;
b) binnen de molenbiotoop gelden door de 
gemeente te bepalen beperkingen voor de hoogte 
van nieuwe bebouwing en beplanting, waarbij 
zowel rekening wordt gehouden met het belang 
van de molen als de belangen van bestaande 
functies en bebouwing.

Lid 4 aanpassing kaart door GS
Gedeputeerde Staten kunnen kaart 11 behorende 
bij deze verordening aanpassen, indien daartoe
aanleiding bestaat in verband met veranderingen 
in de staat of de omgeving van een molen.
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