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De voormolen
Van de voorzitter,
Het hele jaar heeft in het teken gestaan van ons 40-jarig jubileum, met als
een van de hoogtepunten de foto, die we met vrijwel alle actieve molenaars en leerlingen hebben gemaakt bij het standbeeld van de Mulder in
Lieshout. De grote opkomst liet duidelijk zien, dat de Peellandse Molenstichting in 40 jaar is uitgegroeid tot een echte vriendenkring van molenliefhebbers in Peelland.
Terugkijkend op 40 jaar en teruglezend in de opdracht die de oprichters
ons hebben meegegeven in de oprichtingsakte, mogen we concluderen
dat we ons best hebben gedaan om de molens in Peelland in de belangstelling te brengen en te houden.
Al vanaf het eerste begin vormde de jaarlijkse excursie in mei een hoogtepunt. We bezochten, onderbroken door een uitgebreide lunch, molens in
Nederland, België en Duitsland. Vooral diegene die al wat langer meedraaien zullen zich de verhalen van de oude molenaars herinneren, van
hen hebben we veel geleerd.
Om onze molens nog meer in de publiekelijke belangstelling te brengen,
organiseren we om de twee jaar de Peellandse Molendag. Volgend jaar, 4
oktober, al weer voor de achttiende keer.
Het honderdste nummer van het Peellands Molennieuws zal volgend jaar
ter perse gaan.
We hebben onze mijlpalen gevierd met onder andere tentoonstellingen in
de bibliotheken en in 2004 met een presentatie van onze film tijdens een
druk bezochte bijeenkomst in het gemeenschapshuis in Asten. Telkens
stond het bestuur voor de terugkerende vraag of dit genoeg was. Ideeën
kwamen en vervlogen in de wind of verdwenen door gebrek aan mankracht weer in de ijskast.
We hebben een behoorlijk stabiel bestuur, maar de zoektocht naar nieuwe bestuursleden met frisse nieuwe inzichten en energie blijft een punt
van aandacht. Er zijn een heleboel nieuwe molenaars actief, dus daar zou
wellicht wel wat extra mankacht vandaan kunnen komen.
Al enige tijd hebben we ons als bestuur extra ingezet bij de ondersteuning
van de bezwaren tegen de verslechtering van de molenbiotopen zowel in
Asten als in Geldrop. We hopen dat deze inzet de gelederen heeft wakker
geschud en dat de molenaars tijdig van zich zullen laten horen als bij hun
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molen iets dergelijks speelt. Alleen jullie, als molenaar zijnde, kunnen de
omgeving van de molen in de gaten houden en tijdig bezwaar maken, op
onze steun kunnen jullie rekenen. Dat de biotoop op dit moment breed in
de belangstelling staat, kunnen jullie lezen in het artikel van Gerard Sturkenboom.
Rest mij vanaf deze plaats iedereen de beste wensen te sturen en alle
bestuursleden van de afgelopen 40 jaar te bedanken voor hun inzet.
Tot ziens op een van onze volgende activiteiten en geniet intussen van de
draaiende molens in Peelland, samen met de Peellandse Molenstichting,
want: “Zolang er wind waait…”

Het bestuur en de redactie wensen u een
gelukkig en voorspoedig nieuw
jaar!
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Uitgelicht

De molenmeesters Jan en Cees
Derk de Graaff

Al in de 14e eeuw waren in Nederland molenmeesters werkzaam. De kandidaten die aangesteld werden door de Hoogheemraadschappen dienden
“daertoe bequaem“ te zijn en hielden toezicht op gebruik en onderhoud
van de molens. De molenmeester had gezag en stond op gelijke hoogte
met de dorpsschout waarmee zij “Eersame discrete goede vrinden“ waren. De molenmeester inde het molengeld en bij gebreken aan de molen
werd direct de molenmeester ter verantwoording geroepen. Hieruit mag
geconcludeerd worden dat molenmeesters verstand hadden van bouw en
onderhoud van de molens.
De Molenstichting Gemert-Bakel is bijzonder blij dat zij beschikken over
twee molenmeesters, die precies zoals eeuwen geleden toezicht houden
op onderhoud en gebruik van de vier molens van de Stichting. Molengeld
wordt door hen niet geïnd, maar het toezicht op de vier molens qua onderhoud wordt uiterst “daertoe bequaem” en nauwgezet uitgevoerd.
De toegepaste werkwijze is eenvoudig doch zeer doeltreffend en berust
op de jaarlijkse inspectie door de monumentenwacht, de door de molenaars en molenmeesters geconstateerde gebreken en de wensen en verzoeken van de molenaars.
Bij de jaarlijkse inspectie door de monumentenwacht lopen de molenmeesters samen met de inspecteur van de monumentenwacht de gehele
controlelijst door en geven daar waar nodig nadere uitleg over mogelijk
geconstateerde gebreken in de molen. In overleg met de inspecteur wordt
bezien op welke termijn en met welke prioriteit de diverse voorkomende
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het komt soms ook voor dat een gebrek wordt geconstateerd, maar dat toch wordt besloten dit niet te veranderen op grond van historische gegevens.
Het inspectierapport wordt door de molenmeesters uitgewerkt tot een
jaarlijkse werklijst, die gedurende het lopende jaar wordt afgewerkt. Bestond bij aanvang van de werkzaamheden van de molenmeesters deze
lijst uit meerdere vellen papier, zijn deze lijsten inmiddels teruggebracht
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De beide’” bequaeme” molenmeesters Jan van Extel
(links) en Cees Jacobs aan het werk op een
van de molens van de Stichting.

tot nauwelijks een
A4-tje of minder.
Door stringente toepassing van deze
werkwijze staan de
molens van de
stichting er gewoon
bijzonder goed bij
en functioneren deze uitstekend.
De molens van de
stichting worden
intensief gebruikt en
worden wekelijks in
werking gesteld om
op jaarbasis duizenden kilo’s graan te
vermalen tot meel.
Dat wekelijks onderhoud en inspectie
daarbij noodzakelijk
is staat buiten kijf.
De zorg en aandacht voor deze
monumentale werktuigen is van groot
belang. Door deze
wekelijkse inspecties worden kleine

gebreken vroegtijdig gesignaleerd.
Is het de taak van de molenaar om loszittende kammen in het bovenwiel
vast te slaan, bij een gescheurde kruisarm in het bovenwiel komen de
molenmeesters om dit op vakkundige wijze te herstellen. De luitafel op de
koningsspil gezakt, loopt het steenrondsel scheef of is de meelkuip aan
restauratie toe? De molenmeesters overleggen met de molenaar en het
werk wordt door hen op uitstekende vakkundige wijze onderhanden genomen.
Vloerplank of stellingplank verrot? De molenmeesters weten raad. Dat
niet eenieder geschikt is om molenmeester te zijn of te worden is duidelijk,
omdat grote kennis van materialen en het werken daarmee wordt vereist
naast de voortdurende bewustwording om alle werkzaamheden niet uit te
voeren als een reparatie maar als een restauratie, met een zoveel mogelijk behoud van het oude materiaal en de oude technieken.
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De molenmeesters verstaan deze kunst. Alleen bij ingrijpende grote restauraties, zoals het restaureren van de vang, het verschuiven van de wiekenas, het doorhalen van de roede en dergelijke wordt gebruik gemaakt
van de diensten van de molenmaker.
Het laatste en niet onbelangrijke gedeelte van de werkzaamheden van de
molenmeesters zijn de wensen en verzoeken van de molenaars. Het gaat
daarbij om werkzaamheden van uiteenlopende aard, zoals het wijzigen
van een vast raam in een kantelbaar bovenlicht, waardoor er meer ventilatie in de molen komt. Het maken van complete toiletgroep in de molen
voor bezoekers en een pantry waar de molenaar in de winter warm zijn
koffie kan drinken, maar ook het maaien van de molenbelt en het verbeteren van de waterafvoer onder de ramen. Het restaureren van een spruitluik, of het volledig in orde brengen van een oude wanmolen.
Het inzicht in het functioneren van een molen, de kennis van materialen
en technieken voor bewerking en de wekelijks door de molenmeesters
uitgevoerde werkzaamheden zijn indrukwekkend en van zeer grote waarde voor het goed functioneren van de molenstichting Gemert-Bakel en
haar molenaars.
Het eeuwenoude ambacht van molenmeester is door Jan van Extel en
Cees Jacobs in ere hersteld. Zij hebben in de loop der jaren bewezen uiterst bekwaam te zijn in de uitoefening daarvan en behoren dan ook tot de
“Eersame discrete goede vrinden” van alle vrijwilligers van de Molenstichting Gemert-Bakel.

Van de redactie:
Van Ton Meesters ontvingen we de volgende reactie op het bericht over de Bijenkorf in de vorige uitgave van het Peellands
Molennieuws:
In het Peellands Molennieuws las ik in de Voormolen dat ik samen met John Verpaalen molen De Bijenkorf bezocht zou hebben. Ik ben dat echter niet geweest. John moet met iemand anders daar geweest zijn.
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Vulstukken

Plantdag watermolenlandschappen
Marc van Deursen

In de rapportage “Watermolenlandschappen in het Groene Woud”, waaraan Gerard in een ander artikel aandacht zal schenken, zijn kansen gedefinieerd om door middel van het versterken van het stroomgebied van de
watermolen ook meer het historisch belang in de waterhuishouding tot zijn
recht te laten komen. Een watermolen heeft namelijk een grote invloed op
de waterstand in een groot gebied.
Op 2 november jongstleden, een regenachtige zaterdagmorgen met een
dreiging van nog veel meer regen, vertegenwoordigde ik de Peellandse

Van jong tot oud nam deel aan de aanplant langs de
Opwettenseweg.
(Foto: Gerard Sturkenboom)
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Molenstichting door te helpen bij de aanplant van een zestal wilgen en
een heleboel struiken in een strook langs de Opwettenseweg in Nuenen.
Na de ontvangst met koffie en gebak, uiteraard bereid met molenmeel,
volgde een toespraak van Fons Naterop, de voorzitter van Molenstichting
Noord-Brabant. (De plantdag, die mooi samenviel met de landelijke Natuurwerkdag, is namelijk een initiatief van Molenstichting Noord-Brabant.)
Volgens Naterop was het juiste moment aangebroken: "BV Nederland is
in de war. Kijk naar het klimaat, de bouw, de boeren, de zorg. We staan
aan de vooravond van grote transities. Er moet weer balans komen, waarbij aan de natuur datgene moet worden gegeven waar het recht op geeft.
Het is tijd om verbindingen te leggen, ook met grote projecten in de regio
als Van Gogh Nationaal Park i.o. en Landschapstriënnale 2020.”
Daarna volgde nog een toelichting op deze projecten door
vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, Van Gogh Nationaal
Park, Het Groene Woud en Mozaïek Dommelvallei.
Vervolgens hebben we met een 25-tal vrijwilligers de schop ter hand
genomen en in korte tijd zag je het landschap totaal veranderen. Op een
van de weilanden aan de Opwettenseweg werden vier grote knotwilgen
en 85 struiken geplant. Het was een zeer geslaagde activiteit en ik kan
iedereen aanbevelen om je bij een volgende gelegenheid ook eens
hiervoor in te schrijven. Hou hiervoor de site https://
www.natuurwerkdag.nl/ in de gaten.

Ons dagelijks brood
Geert van Stekelenburg

Brood: we kennen het allemaal, de meesten van ons eten het dagelijks,
zelfs tweemaal. Tegenwoordig kennen we het in allerlei vormen, smaken
en soorten. Zo kennen we witbrood in de vorm van knipwit, casinowit, tijgerwit, ciabatta, kaiserbrötchen en nog veel varianten meer. Verder levert
de bakker ons bruinbrood, volkorenbrood en meergranenbood in allerlei
vormen, al dan niet met toegevoegde zaden, noten en pitten.
De overgrote meerderheid van dit brood wordt bereid met tarwe, en tegenwoordig is er ook nog het populaire speltbrood. Roggebrood, daarentegen, kennen we hier op de arme zandgrond in de Peel al heel lang, hier
werd oorspronkelijk geen tarwe verbouwd. Al is ons bekende grijze Brabantse roggebrood al enkele jaren geleden min of meer verdrongen door
het donkerbruine kleffe Friese roggebrood (menig molenbezoeker denkt
tegenwoordig dat roggebrood donkerbruin hoort te zijn).
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Al sinds de 12e eeuw vormt brood de basis van ons volksvoedsel. Naast
het luxe brood, het wittebrood, van tarwebloem, waren er ook broodsoorten waarin rogge verwerkt was. De arme bevolking van de Peel at doorgaans brood of koek dat helemaal geen tarwe bevatte, maar rogge, haver,
gierst of boekweit. Op hoogtijdagen werd er ook wel ‘witbrood’ van roggebloem gegeten.
Tot in de 19e eeuw werd brood gemaakt met bierresten (waar gist in zat)
of met een 'starter' van meel en water (zuurdesem). Zo'n meel-water
mengsel liet men enige dagen rusten, zodat 'wilde' gisten zich konden
nestelen in het mengsel. Deze starters werden goed verzorgd, een goede
starter was namelijk van belang voor de smaak van het brood.
Met het ontstaan van broodfabrieken ging de prijs van brood aanzienlijk
omlaag. Nadat in diverse steden fabrieksbakkerijen waren opgezet at,
mede hierdoor, de Nederlander aan het einde van de 20e eeuw drie maal

Het welbekende logo, speciaal ontworpen voor het brood,
gebakken van het meel dat geleverd werd door
Meelfabriek M. J. Vos in Haarlem

meer tarwebrood dan in het midden van die eeuw. In 1967 werd het door
de invoering van de wet “Wederverkoop van Brood 1966” ook voor supermarkten economisch interessant om brood op te nemen in het assortiment.
De broodsoorten die tegenwoordig het meest gegeten worden, worden
nog steeds gebakken met tarwemeel. De ingrediënten van een volkoren
tarwebrood bestonden heel lang slechts uit: meel, water, een rijsmiddel
(gist of zuurdesem) en zout. Soms werd daar bij luxere broden nog wat
vet (reuzel of boter) aan toegevoegd. Ook werd er wel melk gebruikt in
plaats van water.
Tegenwoordig echter voegt de bakker (of liever gezegd: de meelfabrikant,
want die levert het meel kant en klaar gemengd aan de warme bakker) er
van alles aan toe. Zo wil de bakker graag (of is het wellicht ook de wil van
de consument?), dat het brood langer vers en krokant blijft en dat het
brood een mooiere donkere kleur heeft om het gezonder te doen lijken.
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Hij maakt het ook smakelijker door er een vleugje zoetstof aan toe te voegen, want zoals iedereen wel weet: suiker is verslavend en zorgt er voor
dat de consument iets meer eet van het product.
Eén van de allereerste meelfabrikanten die in de gaten kreeg, dat je met
gewone tarwebloem een ander soort brood kon maken, dat er donkerder
(ogenschijnlijk dus gezonder) uitzag en dat toch net zo luchtig bleef, precies zoals de consument van wit brood gewend was, was molenaar Vos in
Haarlem. Al in 1933 ontdekte hij een manier om een speciaal broodmeel
te produceren. Hij voegde namelijk extra kiemen, fijne zemelen en mout
toe aan het witte meel, waardoor het veel rijker van smaak werd. Vervolgens verkocht de molenaar het meel kant en klaar onder de naam TARVO Moutbrood. Deze naam is opgebouwd uit de woorden: TAR van tarwe
en VO van Vos. Tarvo werd een merknaam voor een lichtbruin soort
brood, dat gekenmerkt werd door een zachte korst en het feit dat er geen
korrels of pitjes in het brood zaten. Tarvo was brood dat tussen bruin en
wit in zweefde, een soort compromisbrood dus. Veel andere meelfabrikanten zijn dit voorbeeld later na gaan volgen.
Tegenwoordig is
het heel gebruikelijk, dat een bakker
vrijwel alleen nog
maar brood bakt
met meel dat door
de meelfabrikant
voor hem is samengesteld. Van
sommige meelsoorten mag de
bakker zelfs (net
zoals dat het geval
was bij Tarvo) ook
alleen een brood
maken dat de
Raapzaad: de plant is van koolzaad te onderscheiden, doornaam draagt van
dat bij het koolzaad de knoppen van de ongeopende bloedie meelfabrikant.
men hoger zitten dan de bloemen, terwijl bij het raapzaad
de bloemen de knoppen bedekken.

Om eens nader te
bekijken wat er tegenwoordig zoal in een doorsnee brood gaat, heb ik de
ingrediëntenlijst van een volkorenbrood, zoals dat door de meeste bakkers geleverd wordt, nader bekeken. Het brood van de ene of de andere
bakker zal niet zo heel veel verschil uitmaken, want vrijwel alle bakkers
krijgen hun kant en klare meel aangeleverd door meelfabrieken zoals bijvoorbeeld Meneba of Koopmans. De bakker voegt daar zelf eventueel,
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naargelang het soort brood dat hij wil leveren, nog noten, rozijnen, krenten, zaden en pitten aan toe.
De hieronder beschreven ingrediënten kwam ik tegen op een lijst die behoorde bij een tarwe-volkorenbrood. Toen ik dit lijstje later overigens vergeleek met dat van een andere broodleverancier bleek dat nagenoeg
identiek te zijn.
Het onderzochte volkorenbrood bevatte:
- Tarwemeel
- Bakkersgist
- Tarwegluten
- Tarwezemelen
- Moutmeel
- Gejodeerd zout
- Rijstmeel
- Magere melk
- Acerolapoeder
- Erwteneiwit
- Raapolie
Tot slot was dit brood nog gedecoreerd met sesamzaad, maisgries en
maanzaad.
Laten we alle ingrediënten nu eens nader bekijken.
Tarwemeel: hier is waarschijnlijk gebuild tarwemeel bedoeld, de zemelen
worden namelijk apart nog toegevoegd. Een voor onze gezondheid belangrijk bestanddeel van tarwe vormen de eiwitten: het gemiddelde percentage bij de in Nederland gebruikte baktarwe ligt hiervoor rond de 15%.
Zoals we verderop in het verhaal zullen zien, vormt dit percentage echter
niet de enige eiwitten in dit brood.
Bakkersgist: tot in de 19e eeuw werd brood gemaakt met bierresten
(waar gist in zat) of een 'starter' van meel en water. Al heel lang wordt
echter bakkersgist gebruikt, dit
is een levend
eencellig micro
organisme dat
suiker omzet in
Ontkiemde tarwekorrels, die na ze
gedroogd te hebben, tot moutmeel
gemalen kunnen
worden.
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alcohol (ethanol) en kooldioxide. Die kooldioxide is een gas (koolzuurgas)
en dat brengt de kleine belletjes in het deeg. Die belletjes duwen het deeg
opzij en zo rijst het deeg en krijg je een luchtig brood. Bovendien verandert gist de smaak van het brood. Door het deeg meer en langer te laten
rijzen wordt het brood luchtiger en krijgt het een beter aroma.
Tarwegluten: dit is tarwemeel waar het zetmeel uitgehaald is. Hierdoor
blijven de gluten over. Glutenmeel kan wel tot ongeveer 80% eiwit bevatten. (Tarwegluten worden o.a. ook gebruikt voor het fabriceren van plantaardig ‘vlees’). Tarwegluten zijn ook een broodverbeteraar: het deeg
wordt elastisch als kauwgom, rijst heel goed en het brood wordt daardoor
luchtig. Om zelf de
elasticiteit van tarwegluten te ervaren neem
je en klein handjevol
tarwekorrels in de
mond, kauw er vervolgens enkele minuten
en je zult merken dat
het geheel langzaam
in een brok (vrij smakeloze) “kauwgom”
verandert.
Tarwezemelen: vormen een deel van de
graanvrucht. Het zijn
de met de zaadhuiden
vergroeide vruchtwanden en kiemen, die
vrijkomen bij het tot
meel malen van de
korrel. Zemelen zijn rijk
aan voedingsvezels en
bevorderen daardoor
De acerola-kers bevat een grote hoeveelheid ascorbide stoelgang. De zenezuur, ook bekend als vitamine c. Dit heeft een bemelen geven aan het
langrijke functie als antioxidant in het menselijk
volkorenbrood de kenlichaam.
merkende lichtbruine
kleur.
Moutmeel: brood krijgt een donkerdere kleur door mout. Mout kun je toevoegen aan witbrood, maar ook aan bruin en volkoren. Bruin brood heeft
een gezond imago, dat weten broodfabrikanten ook en daar wordt dan
ook misbruik van gemaakt: zo worden sommige lichte broden bruin gekleurd met gebrande mout, waardoor dat brood gezonder lijkt maar het
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dus niet is. Aan de kleur kun je dan haast niet meer zien of je een wit-,
bruin- of volkorenbrood in je handen hebt.
Moutmeel is gemaakt van gekiemde tarwe- of gerstkorrels. Deze granen
laat men kiemen in een vochtige omgeving. Tijdens het kiemen wordt het
aanwezige zetmeel omgezet in maltose. Maltose is een soort suiker en
zorgt voor een zoete smaak, door toevoeging van mout krijgt brood dus
ook een andere
smaak. Maar het
zorgt er ook voor
dat het brood beter
kan rijzen (het is
namelijk voeding
voor gist) en dat
het brood mals
blijft. De kiemen
laat men drogen,
vervolgens worden
ze gemalen tot
moutmeel.
De kleur van brood zegt niets over de hoeveelheid voedingsvezels die het bevat. In de praktijk blijkt zelfs vaak dat Voor sommige
een brood dat juist vrij licht van kleur is, het
soorten moutmeel
rijkst is aan vezels.
worden de gekiemde korrels eerst
geroosterd (gebrand). Resultaat: moutmeel, dat brood op een natuurlijke
manier een erg donkere kleur en een lichtzoete smaak geeft. Omdat het
geroosterd is, zijn de enzymen die voor de verbetering van het rijsproces
zorgen, in dit soort moutmeel niet meer actief. Mout levert nauwelijks extra voedingsstoffen aan het brood.
Gejodeerd zout: Zout bevat van nature geen jodium. Jodiumhoudend
zout, of gejodeerd zout, is zout waaraan verbindingen met jodium zijn toegevoegd zoals natriumjodide, kaliumjodide, natriumjodaat of kaliumjodaat.
Jodium is een spoorelement dat belangrijk is voor de productie van schildklierhormonen. Deze hormonen zijn nodig voor een goede groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de stofwisseling. Bij kinderen leidt jodiumgebrek tot een groeiachterstand en een verminderd leervermogen.
In Nederland waren bakkers sinds 1942 verplicht om gejodeerd zout te
gebruiken bij de bereiding van brood. Dit zout werd broodzout genoemd.
Later is dit broodzout vervangen door bakkerszout, met een iets lager percentage jodium.
Rijstmeel: is een glutenvrij meelproduct. Het maakt het brood meer krokant en heeft een lichte invloed op de smaak. Het wordt ook gebruikt om
het gevormde brooddeeg mee te bestrooien; het rijstmeel droogt de oppervlakte van het deeg zonder risico op uitdroging.
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Magere melk: kan eventueel vervangen worden door water.
Acerolapoeder: is een stof van natuurlijke oorsprong die gebruikt wordt
als broodverbeteraar. De werkzame stof in de acerolakers is ascorbinezuur, dat ook vitamine C wordt genoemd en in de Europese unie een toegestane hulpstof is in voedingsmiddelen. Je komt het ook vaak tegen onder de codenaam E300. Het toevoegen van een minieme hoeveelheid
van Acerola concentraat zorgt dat de gluten in het deeg worden versterkt,
waardoor het deeg nog meer volume krijgt en dus luchtiger wordt. De
West-Indische kers of Barbadoskers groeit in tropische gebieden en de
vruchten/kersen die deze draagt worden de Acerola kersen genoemd Deze kers blijkt erg veel vitamine C te bevatten, heel veel meer nog dan een
sinaasappel.
Erwteneiwit: dit komen we onder andere ook tegen in het zogenaamde
“sportbrood” dat bedoeld is voor sporters die hoge prestaties moeten kunnen leveren. Door toevoeging van dit ingrediënt wordt het eiwitgehalte
(proteïne gehalte) van het brood nog meer opgevoerd. Erwten bevatten

Gist: we kennen het als verse gist, te koop in blokjes, of als droge gist in korrelvorm, verpakt in zakjes.

van nature een aanzienlijk lager gehalte aan eiwitten dan tarwe, maar
door deze eiwitten te isoleren en toe te voegen aan het brood wordt het
brood nog eiwitrijker zonder de smaak te veel te beïnvloeden. Ook rijst
het brood nog meer.
Raapolie: of raapzaadolie is een plantaardige olie die koudgeperst wordt
uit de zaden van raapzaad. Raapzaadolie is een gezonde keuze, omdat
het veel onverzadigd vet bevat en een menu met minder verzadigde vetten is goed voor je cholesterolgehalte. Vet geeft smaak en maakt het
kruim zachter, door vet te gebruiken blijft het brood ook langer vers.
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Al met al een hele waslijst aan producten die ons dagelijkse brood moeten
“verbeteren” door het luchtiger te maken, door het iets zoeter te maken,
door het donkerder te kleuren, door het een andere smaak te geven of
zelfs door het gezonder te maken of gezonder te doen lijken. Geen enkele
van deze producten tasten onze gezondheid aan, soms zijn ze zelfs heel
gezond. Maar vaak ook word je als consument min of meer voor de gek
gehouden, vooral door het kleuren van het brood met gebrande mout en
soms zelfs met chocolade. De klant denkt een gezond, bruin brood te kopen en koopt eigenlijk een gekleurd witbrood. En waarom zou ons brood
zo luchtig moeten zijn? Nederlandse bakkers beweren dat de kant dit
graag wil, terwijl de Duitse consument juist een hekel heeft aan luchtige
broden, die wil nou net een stevig brood. (Waldkorn brood, waarvoor het
meel geproduceerd wordt in Duitsland, wordt daar niet verkocht, dat wordt
speciaal voor de Nederlandse markt geproduceerd).
Misschien is het daarom, dat er steeds meer bakkerijen ontstaan, die hun
brood bakken van (al dan niet) biologische grondstoffen zonder toegevoegde broodverbetermiddelen of andere gekke toevoegingen. Puur
brood dat gemaakt is van maar een paar ingrediënten: meel, water, desem en zout. Brood dat 24 uur mag rijzen en dat door die lange rijstijd
luchtig en toch stevig is. En misschien is het als dagelijkse broodconsument, die zo gewend is geraakt aan het ‘opgeblazen’ bakkersbrood, ook
wel interessant om af en toe een van onze molens te bezoeken om na
afloop een kilootje echt volkorenmeel, gemalen tussen molenstenen, mee
naar huis te nemen. Wat let je om zelfs eens een gezond, luchtig, brood
te gaan bakken met een ouderwetse stevige beet.
Het volkorenmeel om zelf een dergelijk brood te bakken is binnen Peelland verkrijgbaar op onder andere de volgende molens:
•
Holten’ s molen, Deurne
•
De Collse watermolen, Eindhoven
•
’t Nupke, Geldrop
•
De Bijenkorf, Gemert
•
St. Victor, Heeze
•
De Roosdonck, Nuenen
(Mocht deze lijst niet compleet zijn, dan horen wij het graag. In ons volgende nummer wordt dan een volledige lijst geplaatst.)
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Pilot Watermolenlandschappen
Gerard Sturkenboom

In juli van dit jaar is het rapport “Pilot Watermolenlandschappen in Het
Groene Woud” verschenen als resultaat van het gelijknamige studieproject dat in opdracht van Molenstichting Noord-Brabant is uitgevoerd. Mede
initiatiefnemer Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud (*) heeft
een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het project. Naast
de grote betrokkenheid en de inzet van het netwerk van deze organisatie
heeft zij bijgedragen door financiering van het voortraject waarin het projectplan is opgesteld.
De financiering van het project zelf bestond uit bijdragen van de belangrijkste partners, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, gemeenten Eindhoven, Nuenen en Valkenswaard, Mozaïek Dommelvallei
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Al deze partners hebben ook actief meegedaan met de totstandkoming van het resultaat. Voor
de feitelijke uitvoering wist de Molenstichting enkele zeer professionele
specialisten te strikken, Hans de Mars, Hans Bleumink en Akke de Vries.
Het uitvoerende projectteam bestond verder uit John en Tiny Vermeer die
voor de coördinatie zorgden en grote animator Riet Meijer (eigenaar Hooidonkse Watermolen). Ondergetekende mocht namens de Molenstichting
een oogje in het zeil houden (sorry, als windmolenaar spreek je vaak in dit
soort termen; beter om in dit geval te spreken van “de dijken en het waterpeil bewaken”).Samen met de voorstudie fase en het rondkrijgen van de
financiering heeft het project bijna twee jaar geduurd.
Watermolenbiotoop versus watermolenlandschap
Het begrip molenbiotoop mag voor de windmolens als algemeen bekend
worden verondersteld. Het gaat dan vooral om de vrije windvang, gegaDe Genneper
watermolen
(Foto: Gerard
Sturkenboom)
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randeerd door een omgeving zonder obstakels als gebouwen en beplanting. Regelmatig doemen er weer nieuwe bedreigingen op; recent nog in
Asten en Geldrop.
Voor watermolens betreft de biotoop ook de omgeving, die het volgende
omvat: de bijbehorende waterwerken, zoals de waterbekkens (aangeduid
als molenvijvers, vergaarvijver of weijer) zolang die maar bijdragen aan de
watervoorziening van de molen. Hieronder vallen ook omgelegde beken.
Ook de overige infrastructuur (als bruggen, voorden, kruisende wegenpatroon) wordt tot de biotoop gerekend.

De Hooidonkse watermolen
(Foto: Gerard Sturkenboom)

Het begrip watermolenlandschappen staat voor meer. Het laat zich het
best omschrijven als een landschappelijk samenhangend geheel bestaande uit de watermolen, de bijbehorende kunstwerken, oppervlaktewateren,
infrastructuur, nederzettings-patronen en het door het gehanteerde molenpeil bovenstrooms ecologisch en qua grondgebruik beïnvloede gebied
binnen de contouren van de hydrologische invloedsfeer of wel stuwschaduw.
De omgeving van een watermolen is/was van belang voor het functioneren van de molen en de watermolens hadden daardoor eeuwenlang grote
invloed op deze omgeving (Hans de Mars).
Het behoud van het watermolenlandschap is daarmee essentieel om watermolens hun oorspronkelijke functie te laten uitoefenen.
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Onderzoek naar vijf bestaande watermolens
Omdat het een pilot betrof is er in overleg met het bestuur van Het Groene Woud gekozen om de volgende vijf watermolens met hun bijbehorend
te laten onderzoeken: Collse en Genneper watermolen (Eindhoven), Opwettense en Hooidonkse watermolen (Nuenen) en Venbergse watermolen
(Valkenswaard). Deze laatste ligt weliswaar niet in Het Groene Woud,
maar werd toegevoegd nadat de Spoordonkse watermolen afviel na het
afhaken van de gemeente Oirschot.
Een belangrijk onderdeel van het project was het opstellen van zogenaamde watermolenpaspoorten. Hierin is voor elke afzonderlijke molen
op beknopte wijze de relevante informatie, kaarten en beoordeling van de
toestand van de volgende drie thema’s samengebracht:
•
Molencomplex: betreft de gebouwen, waterwerken en infrastructuur
(bv. molentakken, stuwvijvers, stuwen, grachten, wegen, kaden).
•
Watermolenlandschap: voornamelijk landschappelijk (grondgebruik)
en hydrologisch (stuwkromme, stuwschaduw) bepaald.
•
Techniek: het minimale debiet voor het functioneren (deellast, recreatief, energiewinning).
Hierdoor is de toestand voor elke molen relatief snel inzichtelijk en kunnen
ook de watermolenlandschappen onderling vrij eenvoudig worden vergeleken.
Een van de verrassende uitkomsten van de watermolenpaspoorten was
de grootte van de stuwschaduw. Bij de Collse watermolen blijkt deze 176
ha groot, bij de Opwettense watermolen 58 ha.
Onderzoek naar verdwenen watermolens
Naast de vijf bestaande watermolens zijn ook van in totaal 17 (geheel of
gedeeltelijk) verdwenen watermolens de landschappen onderzocht, met
als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de inzetbaarheid van
de locaties van verdwenen watermolens bij de verbetering van het huidige
en toekomstige waterbeheer. Het betreft alle verdwenen molens binnen
globaal het stroomgebied van het riviertje De Dommel, noordelijk van Valkenswaard (de verdwenen molens in stedelijk gebied zijn daarbij buiten
beschouwing gebleven).
Werkatelier watermolenlandschappen
In nauwe samenwerking met Mozaïek Dommelvallei is op 4 april 2019
een breed opgezet werkatelier georganiseerd, waaraan circa 80 personen
hebben deelgenomen. Het werkatelier vond plaats in Centrum Hofdael,
pal naast het Weverijmuseum te Geldrop (met het gereconstrueerde Sagebien waterrad van de watermolenlocatie).
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In het werkatelier is het netwerk rond waterbeheer, natuur, erfgoed, landschap, energie, recreatie, ‘branding’ en watermolens bij elkaar gebracht
en is iedereen geïnformeerd over ‘watermolenlandschappen’. Het belangrijkste doel was het formuleren van toekomstkansen en samenwerkingsmogelijkheden voor de watermolenlandschappen in Het Groene Woud.
Het betrof deelnemers vanuit onder meer gemeenten, waterschap, provincie, terreinbeheerders, heemkundekringen, eigenaren, initiatiefnemers,
landschapsvrijwilligers, erfgoedorganisaties, Visit Brabant, Van Gogh Brabant, Vincentre, etc. In parallelsessies zijn de volgende onderwerpen besproken:

De Opwettense watermolen
(Foto: Gerard sturkenboom)

•
•
•
•
•

Beleidsmatige en ruimtelijke doorwerking
Energielandschappen
Koppelingskansen voor (verdwenen) watermolenlandschappen
Landschapsbiografie van de Dommel
Beleefbaarheid en zichtbaarheid watermolenlandschap

Landschappelijke versterking
Een onderdeel van het project was om te komen tot een landschappelijke
versterking van een watermolenlandschap op een concrete locatie. Molenstichting Noord- Brabant vindt het belangrijk dat het watermolenlandschap beleefd kan worden en herkenbaar is. Landschappelijke versterking
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zou bijvoorbeeld kunnen gaan om herstel van accentuering van historische verkaveling of om het aangeven van de contouren van het watermolenlandschap door aanplant van groen.
Voor twee watermolens is zo’n concreet plan opgesteld. Voor de Venbergse watermolen was al een landschapsverbeteringsplan in uitvoering
en heeft het project een aanvullend advies opgeleverd.
Al in1546 vaardigde Karel V een plakkaat uit
met regelgeving voor de waterbeheersing in
de rivieren de Aa en de Dommel. Als eerste
werden de waterpeilen bij de verschillende
molens in de rivieren vastgesteld. Dat gebeurde aan de hand van het instellen van
zogenaamde pegels of peilmerken, die bij de
molens werden gezet en waaraan de molenaar zich te houden had.
Op deze afbeelding zien we de pegel in het
ijs bij de Opwettense watermolen
(Foto: Gerard Sturkenboom)

Daarnaast bleek uit de opgehaalde informatie de locatie langs de Wolvendijk
bij de Opwettense watermolen de beste
vooruitzichten te bieden voor een nadere uitwerking. Vergeleken met de andere locaties voldeed deze locatie het meest aan de gestelde voorwaarden.
Inmiddels is dit plan gerealiseerd. Zie het aparte artikel in dit blad
“Plantdag watermolenlandschappen 2 november 2019”.
Een vervolg
Met het onderzoek en het eindrapport is meer inzicht gegeven in de historie, de betekenis en de mogelijkheden van de watermolenlandschappen.
De verschillende partners zien de mogelijkheden, dus er gaat zeker een
vervolg komen. Bestuursleden van de Molenstichting hebben inmiddels
het eindrapport aan verschillende gemeenten en organisaties aangeboden en onder de aandacht gebracht. Het nieuw op te richten Van Gogh
Nationaal Park (VGNP), waarvan Het Groene Woud deel gaat uitmaken,
is zeer geïnteresseerd gebleken in hetgeen het pilotproject aan inzichten
heeft opgeleverd.
Voor het volledige eindrapport met alle studieresultaten verwijs ik graag
naar de volgende link, waarmee alle rapporten zijn te downloaden:
https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/
watermolenlandschappen-in-het-groene-woud
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Op de wind

Brandbrief aan de RCE
Naam van de auteur

Op 23 oktober jongstleden heeft het bestuur van de Peellandse Molenstichting een brandbrief geschreven aan De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Tegelijkertijd is een kopie hiervan verzonden naar de Colleges
van B&W en alle raadsleden van de gemeenten Asten en Geldrop. Tevens is hij verstuurd naar alle diverse dag– en weekbladen. De inhoud
van deze brief spreekt voor zich.
Aan De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed
Beste Rijksdienst,
Bij deze willen wij als Peellandse Molenstichting, met 18 windmolens binnen haar werkgebied, onze ernstige verontrusting uitspreken over de huidige gang van zaken rondom de biotoop van windmolens in Nederland.
Hoe is de windvang formeel geregeld?
In veel bestemmingsplannen wordt de door De Hollandsche Molen geadviseerde methode “De Laméris” gehanteerd om de windvang van een
molen binnen het bestemmingsplan te garanderen, enkele gemeenten
hanteren een iets soepelere methode.
De methode “De Laméris” wordt door alle partijen als de juiste gezien om
een gebied rondom een windmolen te beschermen tegen hoge begroeiing
en hoogbouw. De formule geeft aan wat de maximale hoogte van een
object op een bepaalde afstand mag zijn, rekening houdend met de gesteldheid van het terrein tussen de molen en het beoogde object. De gehanteerde formule luidt: H(x) = x / n + c * z.
Wat is de praktijk?
Gemeenten hebben onder andere als taak om de aanvraag van ontwikkelaars voor de goedkeuring voor een te realiseren object, veelal nieuwbouw, te beoordelen. Dit gebeurt binnen het kader van de bepalingen die
in een bestemmingsplan zijn opgenomen.
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De ervaring leert toch dat de
voorgenomen nieuwbouw
vrijwel altijd hoger wordt dan
de berekening volgens de
methode ”De Laméris” en
daarmee het bestemmingsplan toelaat. In de praktijk
wordt dan een deskundig
bureau de opdracht gegeven om te bepalen wat het
gevolg is van de voorgenomen nieuwbouw op de biotoop van de molen, en wat
hun inschatting is op het
functioneren daarvan. De
opdracht is daarmee volledig toegespitst op dat ene te
bouwen object en gaat voorbij aan wat er in de loop der
jaren door andere objecten
en/of begroeiing op andere
plaatsen al aan vermindering van de kwaliteit van de
molenbiotoop is ontstaan.
Het resultaat is dat het bureau zal adviseren dat dit
ene object maar beperkt
schade toebrengt aan de
biotoop en het functioneren
van de molen, omdat het
immers slechts om enkele
De beide molens die in deze
brief aan de Rijksdienst aangehaald worden als voorbeeld van
verwaarlozing van de molenbiotoop, waardoor het behoud van
de molen als levend monument
in gevaar komt.
Boven: ‘t Nupke in Geldrop,
onder de Ooostenwind in Asten.
(Foto’s: Molendatabase)
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procenten van de horizon van 360° gaat. De gemeente gaat er vervolgens
toe over om goedkeuring te verlenen aan de omgevingsvergunning, daarbij gebruik makend van een clausule in het bestemmingsplan waarin is
bepaald dat er binnen een beperkt percentage mag worden afgeweken
van de maximaal toegestane hoogte. De uitzondering wordt daarmee regel.
Recente voorbeelden.
Van een tweetal molens die zijn aangesloten bij de Peellandse Molenstichting speelt bovenstaande op dit ogenblik.
•
Het gemeentebestuur van de gemeente Asten is voornemens om
goedkeuring te verlenen aan het realiseren van een loods van 12
meter hoogte op 200 meter afstand van molen “De Oostenwind”;
volgens de methode “De Laméris” en volgens het bestemmingsplan
mag de loods maximaal 6,92 meter zijn, een overschrijding van
5,08 meter.
•
Het gemeentebestuur van de gemeente Geldrop-Mierlo is voornemens om goedkeuring te verlenen aan het realiseren van een appartementengebouw van 15 meter hoogte op 165 meter afstand
van molen “’t Nupke”, volgens de methode “De Laméris” en volgens
het bestemmingsplan mag de loods maximaal 6,42 meter zijn, een
overschrijding van 8,58 meter.
In beide gevallen heeft een bureau, beide keren hetzelfde bureau, de opdracht gekregen om de invloed van deze gebouwen op de biotoop en het
functioneren van de molens te bepalen; het bureau komt in beide gevallen
tot “een beperkte” invloed.
Wij, als Peellandse molenstichting, vinden dat de juiste opdracht zou
moeten zijn: Beoordeel de invloed van het geplande object binnen de gehele context en beoordeel niet, zoals tot nu toe wel gebeurt, slechts de
invloed van dit object afzonderlijk.
De adviserende bureaus gebruiken voor hun berekeningen een, overigens algemeen aanvaarde, methode, die naar onze mening nooit gebruikt dient te worden voor windmolens. Deze moeten naast het feit dat ze
altijd moeten kunnen draaien, ook nog eens altijd in de wind bewegen,
ofwel alleen de kap, of zelfs de hele molen, zoals bij een standerdmolen
het geval is. Berekeningen die hier gebruikt worden zijn bedoeld voor statische objecten en niet voor draaiende en bij wind altijd in beweging zijnde
windmolens.
Hoe nu verder?
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Onder andere dankzij uw organisatie worden met gemeenschapsgelden
vele windmolens opgeknapt, draaiend en eventueel maalvaardig gehouden, ze maken namelijk deel uit van ons nationale erfgoed.
“Zorg voor ons erfgoed. Dat is waar wij voor staan. Met specialistische
kennis van het erfgoed stimuleren wij eigenaren, beheerders, particuliere
organisaties en overheden om ons waardevolle erfgoed voor toekomstige
generaties veilig te stellen ..…..”
Bovenstaande woorden van uw algemeen directeur Susan Lammers
staan vermeld op uw website.
De praktijk toont echter vaak aan dat, aan de hand van adviezen van door
de bouwaanvrager zelf of door gemeenten ingehuurde deskundigen, de
biotopen van onze molens danig om zeep geholpen worden. Zelfs zodanig dat het nog maar de vraag is of het Molenaarsambacht dat onlangs op
de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed geplaatst is, op onze molens
nog lang uitgevoerd kan worden.
Daarom willen wij hierbij onze ernstige verontrusting uitspreken
over de hierboven geschetste gang van zaken, die wij helaas steeds
vaker zien gebeuren. Wij doen een ernstig beroep op uw organisatie
om al uw mogelijke invloed aan te wenden om dit voor onze molens
en molenaars noodlottige tij te keren.
Hoe normaal zou het zijn als gemeentes verplicht worden om bij omgevingsvergunningen de molenbiotoop in de volle 360° te moeten
beoordelen!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Peellandse Molenstichting:
Marc van deursen, voorzitter
Jan Tielemans, secretaris
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Op 10 mei jl. kwamen maar liefst 33 molenaars bij molen
“De Leest” in Lieshout bijeen om een groepsfoto te laten
maken. Het was die dag namelijk precies dertig jaar geleden, dat het beeld “De Mulder” werd onthuld door prins
Claus.
Hiernaast de foto met de 33 actieve Peellandse molenaars
en boven hun hoofden het beeld waarvoor Wim Verbruggen
uit Oirschot destijds model stond.
Op de foto hieronder: Prins claus met de onlangs (9 oktober
2019) overleden kunstenaar Charles Vergouwen, de ontwerper van het beeld.

(Foto: de MooiLaarbeekkrant)
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Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Marc van Deursen, Kerkstraat 33, 5711 GT Someren, 0493-495421
JanTielemans, Schutsstraat 22,5737EW Lieshout, 06 51815 316
Gerard Sturkenboom, Biss. Arnoutlaan 14, 5591 BL Heeze, 040-2262602
Peter van Rongen, Atalanta 19, 5754DW Deurne, 06-18653805
Geert van Stekelenburg, Hofstraat 26, 5721 BB Asten, 0493-693504
Jurgen van Stiphout, Pr. Bernhardlaan 11, 5707HH Helmond, 0492-524442

Molenkalender 2016:
Jaarlijkse excursie:
Peellandse Molendag:

23 mei
4 oktober
Meer over molens en mulders in Peelland:

www.peellandsemolenstichting.nl

28

