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Vooraf 

De molenbiotoop is de gehele omgeving van de molen, voor zover deze van 
invloed is op het functioneren van de molen. Omgekeerd is het ook het gebied 
waarbinnen de molen een belangrijke bijdrage levert aan de landschappelijke 
kwaliteit en aan de kwaliteit van de leefomgeving. 
De inrichting van deze omgeving is van groot belang voor de molenaar en voor 
het functioneren en daarmee voor het behoud van de molen. Daarom werd dit 
hoofdstuk aan het Handboek toegevoegd. 

Het hoofdstuk gaat in zijn huidige vorm alleen over windmolens. Natuurlijk 
kennen ook watermolens een biotoop. Die wijkt echter zo sterk af van die van 
windmolens, dat voor iedere watergedreven molen een aparte beschrijving 
nodig is. Een goed overleg met de waterschappen is een eerste vereiste om te 
komen toe een aanvaardbaar water/stuwpeil. Een groot deel van dit hoofdstuk is 
echter van meer algemene aard en dus ook van toepassing op watermolens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evert Smit † 
 

Dit hoofdstuk van het Handboek 
wordt opgedragen aan Evert 
Smit, de grote animator van het 
werk voor de molenbiotoop 
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9.1 INLEIDING 

 
De tijd ligt ver achter ons dat elke molen als werktuig in gebruik was. Poldermolens 
voerden het water uit dieper gelegen gebieden af en als de molenaar te laat zijn 
zeilen voorlegde en de vang lostrok om de molen in beweging te zetten dan 
stonden boze boeren al gauw bij hem op de stoep. Ook de korenmolenaar was vaak 
dag en nacht in touw om meel te produceren voor de bakker of veevoer voor de 
boer. Er kon geen dag gemist worden en elke wind diende benut te worden. 
 
Het spreekt vanzelf dat aan de energiebron, de wind, geen afbreuk mocht worden 
gedaan. Want ook toen al wist men hoe snel het vermogen van een molen 
terugloopt als de wind in kracht afneemt. Windrecht bij korenmolens, vaak 
vastgelegd in windbrieven en de keuren voor de poldermolens, garandeerden vrije 
windtoetreding. Er werden praktijknormen ontwikkeld waaraan men zich te 
houden had. 
Windbrieven zijn er niet meer. De waterschapskeuren zijn nog steeds van kracht en 
worden ook nog regelmatig herzien. Tegenwoordig worden deze soms 
aangevochten als poldermolens geen functie meer hebben. 
We moeten daarom op zoek naar andere instrumenten om de windvang veilig te 
stellen. 
 
De waterschapskeur is nog steeds een goed instrument voor bescherming van de 
windvang, zeker nu men naar ‘groene’ keuren neigt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. 
‘De Sluismolen’ te Koedijk en ‘De Dog’ te Uitgeest. Ook als hulp- c.q. noodbemaling 
kan de molen nog een belangrijke taak worden toebedeeld. 
Bovendien is een tweede aspect van de molenbiotoop belangrijk geworden en dat 
is zijn landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Vroeger was die 
vanzelfsprekend. Als de windvang goed was zag je de molen en speelde hij zijn rol 
in het landschap en het dorpsbeeld. De molen domineerde vaak het beeld. Nu is 
dat niet meer zo en moeten we vechten om de molens in het zicht te houden of 
weer in het zicht te krijgen. 
 
Vanuit de molen bekeken is de windvang natuurlijk het allerbelangrijkst. Maar voor 
de mensen in een dorp of stad is de molen allereerst een karakteristiek element in 
hun woonomgeving; het belang van windvang voor de molen realiseren zij zich niet. 
Juist de eisen die de windvang stelt komen in strijd met andere, ook heel reële 
belangen en wensen. Daar staat weer tegenover dat een omgeving die past bij de 
eisen die een molen stelt, een voorwaarde is wil een molen zich echt als monument 
van bedrijf en techniek manifesteren. Die kant van de zaak zullen we sterker 
moeten benadrukken. 

Sinds de oprichting van de Vereniging De Hollandsche Molen in 1923 is de aandacht 
voor molens gegroeid, zowel bij de bevolking als bij de overheid. Dat heeft tot 
gevolg gehad dat de molens, op een enkele uitzondering na, tot monument werden 
verklaard. Monumenten die een grote cultuurhistorische, educatieve en 
toeristische waarde hebben omdat het werktuigen zijn. 
Monumentenbeschermers en molenorganisaties betreuren het nog steeds dat de 
omgeving van molens niet wettelijk werd beschermd. Dat valt helaas ook voor de 
toekomst niet te verwachten. Daarom moeten we naar andere wegen zoeken. Door 
de overheid wordt veel geld besteed aan onderhoud en restauratie van molens. Het 
vergt een grote inspanning van moleneigenaren om met een beperkt budget de 
molen in goede staat te houden. Daarnaast is de inzet van molenaars bepalend 
voor de toekomst van de molen als werktuig. 
Zij laten de molen draaien en malen en hierdoor wordt het beste onderhoud 
gegarandeerd. Alleen als voldoende wind naar de molen kan stromen kan deze zijn 
werk blijven doen. 



HANDBOEK MOLENAAR Hoofdstuk 9 

5 © Het Gilde van Molenaars 

 

 

 
 

Zo zien we dat zinvol molenbehoud minimaal drie eisen stelt: 
 

₋ de molen moet in bouwkundig goede staat zijn 
₋ er moet een molenaar zijn 
₋ er dient een goede windtoevoer naar, als wel een goede windafvoer vanaf de 
molen te zijn 

 

Vanuit cultuurhistorie en het landschap moeten we daar een eis aan toevoegen: 
₋ de molen moet een markante plaats in zijn omgeving hebben. 

 

En willen onze acties succes hebben dan zal moeten worden voldaan aan een 
laatste eis: 
₋ de molen moet door de bevolking als een zeer belangrijk onderdeel van haar 
leefomgeving worden gezien, moet m.a.w. beleefd worden als ‘onze’ molen. 

 

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende aspecten wat nader bekeken. 
 

Een molenbiotoop zoals iedere 
molenaar zich die wenst. 
De ‘Hiemertermolen’, Burgwerd. 
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9.2 DE MOLENBIOTOOP 

 
9.2.1 De twee kanten van de molenbiotoop 

 
Men kan de molenbiotoop letterlijk van twee kanten bekijken: vanuit de molen 
en naar de molen toe, dus vanuit de omgeving. Het eerste komt in de paragraaf 
‘windvang’ aan de orde, het tweede in de paragraaf ‘beleving van de molen’. 

 
9.2.1.a De windvang 

In het boek Zwaaiende Wieken van H.A. Visser uit 1946 zijn de praktijknormen voor 
de windvang vastgelegd in een eenvoudige regel, de z.g. 1:100-regel. 
Deze regel houdt in dat elke 100 meter verder van de molen het obstakel 1 meter 
hoger mag zijn. Een boerderij in het open landschap met een nokhoogte van b.v. 
10 meter diende dus op een afstand van minstens één kilometer van de molen 
te worden gebouwd en niet dichterbij. Wat voor gebouwen geldt, geldt ook voor 
bomen. Bomen en boomgroepen hebben nog een extra nadeel voor de windvang 
van de molen. Zij houden met hun bladerkroon de wind enige tijd vast, waardoor 
er grote turbulentie optreedt en de wind met sterk wisselende kracht op de 
molen afkomt. Het verschijnsel hollen en stilstaan van de molen is het weinig 
gewaardeerde gevolg 
Sterk wisselend optredende krachten geven het gevlucht een te grote versnelling, 
waardoor het gaande werk te zwaar wordt belast. Vooral bij buiig weer worden 
hierdoor de risico’s voor de malende molen verhoogd. Obstakels die te dicht bij een 
molen zijn gelegen houden de wind weg van de onderste helft van het gevlucht, 
terwijl de bovenste helft de volle belasting ondergaat. Het zal niemand verbazen dat 
de krachten die dan optreden in de askop en in de kap van de molen zeer ongelijk 
zijn verdeeld. Daardoor zal in het ergste geval asbreuk het gevolg kunnen zijn 
waardoor de molenaar zijn wiekenkruis verspeelt. 
Een molen waarin graan tot meel wordt gemalen dient een regelmatige gang 
te hebben. Voor een gelijkmatig product is dit een vereiste. Zo zien we dat de 
omgeving van de molen bepalend is voor het al of niet goed functioneren van deze 
molen. 

De norm van Visser is nog steeds een handige vuistregel. Later is hij beter 
onderbouwd en verder verfijnd. In 1982 verscheen het rapport ‘De inrichting van de 
omgeving van molens’ van De Hollandsche Molen. 
De berekeningswijze die in paragraaf 9.6.2 wordt weergegeven is daaraan ontleend. 
Daarin is de hoogte van de askop boven het maaiveld verdisconteerd. Bovendien is 
daarbij onderscheid gemaakt naar het soort omgeving waarin de molen staat: open, 
ruw / halfopen en gesloten. 
- Open: vlak land met alleen oppervlakkige begroeiing (gras) en soms geringe 

obstakels. Bijvoorbeeld startbanen, weiland zonder windsingels, braakliggend 
bouwland. 

- Ruw/halfopen: bouwland met afwisselend hoge en lage gewassen. Grote 
obstakels (rijen bebladerde bomen, lage boomgaarden enzovoort) met 
onderlinge afstanden van omstreeks tien tot vijftien maal hun hoogte. 
wijngaarden, maisvelden en dergelijke. 

- Gesloten: bodem regelmatig en volledig bedekt met vrij grote obstakels, 
met tussengelegen ruimten niet groter dan enkele malen de hoogte van de 
obstakels. Bijvoorbeeld bossen en lage bebouwing. 
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Deze berekening is vrij algemeen als uitgangspunt aanvaard, maar niet overal en 
ook met deze berekening is het laatste woord niet gezegd. 
Dat laatste vraagt om een toelichting. 
De formule geeft aan welke invloed een belemmering heeft op de toestroming van 
de wind uit de richting, waarin die belemmering zich bevindt. Maar als de wind 
in een cirkelsegment van b.v. 10⁰ wordt tegengehouden betekent dat natuurlijk 
niet dat de windvang van de molen daardoor in totaal met 10/360 afneemt. De 
wind waait immers niet steeds uit dezelfde hoek. Aan de andere kant heb je ook te 
maken met het effect van een belemmering op de afstroming van de wind, maar 
daar werkt de factor afstand weer anders. Hoe belangrijk een belemmering is hangt 
ook af van de nog aanwezige windvang bij een molen. Als die al slecht is mag er 
zeker niet nog meer hinder bijkomen. 

Bij alle berekeningen moet steeds worden bedacht dat het vermogen van een 
molen veel sterker afneemt dan de windvang. Als de windvang daalt tot 90%, daalt 
het vermogen met de derde macht van die factor, dus tot 73%. Bijna niemand 
realiseert zich dat. 
De beoordeling van wat acceptabel is, is daarom niet eenvoudig. De formule 
is een heel belangrijk startpunt, waarbij opgemerkt dient te worden dat er al 
een compromis in zit omdat uitgegaan wordt van een windvang van 95%, dus al 
rekening houdend met een vermogensverlies van 14 %. 

 

De behoefte aan een methode om de hinder van een individueel object te kunnen 
berekenen wordt steeds groter maar ook dat blijkt een gecompliceerde zaak te zijn. 
Windtunnelproeven kunnen daarbij een goed maar zeer kostbaar hulpmiddel zijn. 
Hoewel in de praktijk is gebleken, dat de resultaten uit een windtunnelonderzoek 
steeds een veel te positief beeld schetsen. Momenteel wordt gestudeerd op de 
mogelijkheid om het effect via computermodellen te berekenen. Als we dat onder 
de knie hebben zijn we een stuk verder. Maar ook dan geldt: wat je hebt berekend 
moet je wel afzetten tegen wat er al aan belemmeringen is rond de betreffende 
molen. 
Wat er ook uitkomt, het vrijhouden van bebouwing en beplanting van een cirkel 
met een straal van minimaal 100 meter rond de molen blijft van het allergrootste 
belang. 

 

9.2.1.b De beleving van de molen 

De molenaar beleeft de molen in de eerste plaats van binnenuit, als een werktuig 
waarmee moet worden gewerkt en dat heel goed moet worden verzorgd. 
Molenaars hebben de nadruk altijd erg op de windvang gelegd. 
Maar bijna ieder ander beleeft de molen van buitenaf, als onderdeel van het 
landschap en/of van zijn of haar leefomgeving. En ook dat is een belangrijk aspect 
van de betekenis van de molen waaraan we in het verleden misschien wel te weinig 
aandacht hebben besteed. Daardoor zijn we wat te eenzijdig geweest en dat was 
niet verstandig. Niet alleen hebben we een wezenlijk deel van de cultuurhistorische 
betekenis van de molen – zijn plaats in het landschap en in de ontwikkeling daarvan 
– wat verwaarloosd, maar we hebben daarbij ook de aansluiting gemist bij de 
manier waarop andere mensen de molen beleven. Dat is jammer omdat een goede 
windvang en een goede landschappelijke inpassing voor een groot deel samengaan. 

Windtabel 
Snelheid Vermogen 
100% 100% 
95% 86% 
90% 73% 
80% 51% 
70% 34% 
60% 22% 
50% 13% 
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Molens vragen openheid om zich heen. Dat is niet alleen goed voor de windvang 
maar ook voor het vrije zicht op de molen in het landschap. We moeten daarom 
ook met dat argument de openheid rond de molen proberen te behouden of terug 
te winnen. Dat zal ook de omwonenden sterker aanspreken. Daarmee kunnen we 
ook het molenbelang hopelijk tot een breder gedragen belang maken. 
Het gaat bij de inpassing niet alleen om openheid maar ook, en soms nog sterker, 
om zichtlijnen naar de molen. In een bebouwd gebied is dat vanzelfsprekend. Niet 
voor niets bouwde men belt-/berg- en stellingmolens want alleen op die manier 
kreeg men voldoende wind. Ook in het landelijk gebied is volstrekte openheid 
zelden een haalbare situatie. We moeten streven naar een situatie, waarin de 
molen een hoofdelement in het landschap is zonder aan andere belangrijke 
landschappelijke aspecten teveel tekort te doen. Zoals zo vaak gaat het er om, 
rekening houdend met andere belangen, een optimale oplossing te vinden, het 
aanvaardbare compromis dat in een vol land als Nederland meestal onvermijdelijk 
is. Als we daarin slagen kunnen we heel wat bondgenoten winnen. 

 
9.2.2 Mogelijkheden tot behoud en verbetering van de molenbiotoop 

 
9.2.2.a Verwerving van draagvlak 

Wie monumenten wil behouden heeft de meeste kans op succes wanneer hij er in 
slaagt veel mensen te overtuigen van het belang van monumentenbehoud en ze 
daarmee aan zijn zijde weet te krijgen. Voor molens is dat niet anders. Het geldt 
voor de molenbiotoop misschien nog wel sterker omdat de eisen die een goede 
molenbiotoop stelt snel in conflict komen met andere belangen. 
Het ruimtebeslag van de molenbiotoop is immers groot en er zijn veel 
concurrerende ruimteclaims 

Hoe creëer je draagvlak? 
In de eerste plaats door te zorgen dat de mensen zich bewust zijn van de molen. 
Zorg dat in de plaatselijke pers regelmatig iets over de molen valt te lezen. 
Neem deel aan braderieën. Tuig de molen op bij bijzondere gelegenheden. Haal de 

 

De ideale omgeving voor een 
molen. Vrij van ieder obstakel 
die een goede toetreding van 
de wind kan verhinderen. 
Molen ‘Het Noorden’ 
Oosterend, Texel 
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mensen naar de molen als zich een gelegenheid voordoet. Dat vraagt meer dan een 
passieve openstelling op bijvoorbeeld één middag in de maand. Besteed daarbij 
natuurlijk bijzondere aandacht aan personen die veel raakpunten met de molen 
hebben, zoals de buren. En natuurlijk ook aan personen die bepalen wat er rond de 
molen wel en niet kan, zoals het gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat. 
Onbekend maakt onbemind. Zorgen voor kennis is daarom heel belangrijk. 

 

De volgende stap is, duidelijk te maken welke eisen een goede molenbiotoop stelt. 
De doelgroep wordt daarbij wat enger, al kan het nooit kwaad ook dat breed te 
etaleren. Maar doe dat laatste wel voorzichtig. Op hoge toon eisen stellen levert 
weinig bondgenoten op. Bewaar dat liever voor echte conflictsituaties. Laat wel de 
buren en de gemeentemensen eens in de praktijk zien wat bijvoorbeeld een te hoge 
beplanting betekent voor het draaien van de molen als de wind aan die kant staat. 
Bedenk bij alles: draagvlak krijg je door positieve actie, door waar dat mogelijk is 
mee te denken en bij te sturen, door een redelijke opstelling. 
Ga conflicten natuurlijk niet uit de weg als het niet anders kan, maar dan zit je in 
een ander hoofdstuk. 

 
9.2.2.b Inspelen op ontwikkelingen rond de molen 

We moeten niet alleen ons eigen belang goed voor het voetlicht brengen maar 
natuurlijk ook in de gaten houden wat er om ons heen gebeurt. Dat betekent dat er 
systematisch moet worden gekeken naar wat zich aandient. Daarbij is de plaatselijke 
pers heel belangrijk. Het moet niet bij kijken blijven, er moet ook actie worden 
genomen. 
Niet wachten tot iets officieel wordt aangekondigd of definitief is maar op het 
eerste signaal reageren en nadere informatie inwinnen en gebruik maken van het 
indienen van een ‘zienswijze’. Als plannen nog geen vaste vorm hebben gekregen 
is er vaak heel veel nog bespreekbaar en kan worden gewezen op aspecten, die 
wellicht zijn vergeten, zoals de eisen die een goede molenbiotoop stelt. 

 
 
 

De zichtlijnen lijken bij de 
‘Doesburgermolen’ te Ede 
goed verzorgd te zijn... 
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Hoe eerder je inspringt, hoe makkelijker het vaak gaat en hoe minder 
er sprake is van een conflict. Denk daarbij niet alleen aan bouwplannen 
en bestemmingsplannen, maar ook aan plannen voor landinrichting, 
landschapsontwikkeling, structuurschetsen en wat er nog allemaal meer te 
bedenken valt. 
Goede contacten op het gemeentehuis zijn buitengewoon nuttig. Probeer daarom 
een soort bruggenhoofd in het gemeentehuis te vestigen en denk daarbij aan 
ambtenaren die zich met ruimtelijke ordening en/of monumentenzorg bezig 
houden. Als dat lukt is er een kanaal waarlangs het molenbelang binnen de 
gemeentelijke organisatie kan worden uitgedragen. Er is dan bovendien iemand die 
je de weg kan wijzen hoe men de zaken het best aan kan pakken. Verwacht geen 
dingen die niet waargemaakt kunnen worden. Een ambtenaar zit er uiteindelijk voor 
het algemeen belang, waaronder de afweging van verschillende belangen. 

Probeer, als de mogelijkheid zich voordoet, ook zelf actie op gang te krijgen. Als de 
molen last heeft van verwilderde beplanting in de omgeving kan soms een stichting 
Landschapsbeheer in de provincie bijdragen aan een oplossing daarvan. Soms kan 
het goed werken om de opstelling van een landschapsplan door de gemeente of 
de regio uit te lokken om een doelbewuste ontwikkeling op gang te brengen en 
ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
Soms kunnen plaatselijke historische verenigingen bondgenoten blijken te zijn, 
enz. Er is geen algemeen recept voor te geven en het kan ook niet altijd. Als zich de 
mogelijkheid voordoet, maak er dan actief gebruik van. 
Maak in ieder geval een ‘zienswijze’ kenbaar aan de gemeenteraad. Doe je dit niet 
en is het bestemmingsplan vastgesteld, dan kan er geen beroep meer ingesteld 
worden of een verzoek worden gedaan om voorlopige voorziening. 

 

9.2.2.c Inspraak en het maken van bezwaar 

De bescherming van de molenbiotoop is allereerst een zaak van duidelijk maken 
wat het belang is. Uiteindelijk willen we dat belang natuurlijk ook via officiële 
regelingen beschermd zien. 

 

...maar als we ca. 100 meter 
naar het zuiden lopen, blijkt 
de werkelijkheid geheel anders 
te zijn 
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Het beste instrument dat daarvoor beschikbaar is wordt gevormd door de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) en de daarop gebaseerde regelingen en procedures. 
De Wro kent veel inspraakmogelijkheden en een hele serie mogelijkheden om 
in verzet te komen tegen wat een gemeentebestuur voorstelt. Dat verzet is het 
laatste stadium en men moet proberen te voorkomen dat het zover komt. Wat uit 
overtuiging in een plan wordt opgenomen houdt immers veel beter stand dan dat 
wat via beroepsprocedures bij hogere instanties wordt afgedwongen. Helaas blijkt 
dat laatste toch niet altijd te vermijden. 
Van inspraakmogelijkheden moet vanzelfsprekend gebruik worden gemaakt. Ook als 
alles goed is geregeld kan het heel nuttig zijn dat expliciet te zeggen (en waardering 
uit te spreken) en bovendien in de gaten te houden of andere insprekers soms 
ontwikkelingen bepleiten die schadelijk zijn voor de molen. Ook hier geldt: alles wat 
geregeld kan worden vóórdat een plan officieel in procedure gaat is winst. Hebben 
B & W zich eenmaal formeel uitgesproken dan zijn zij vaak moeilijk tot andere 
gedachten te brengen. 
De procedures in de ruimtelijke ordening en mogelijkheden voor het maken van 
bezwaar – zienswijzen, bedenkingen, bezwaren, beroep, het aanvragen van een 
voorlopige voorziening – komen in paragraaf 9.5 nog aan de orde. 



HANDBOEK MOLENAAR De molenbiotoop 

12 © Het Gilde van Molenaars 

 

 

 

 
9.3 INVENTARISATIE VAN DE BESTAANDE SITUATIE 

 
Voor een gerichte actie tot behoud of verbetering van de molenbiotoop is het 
uiteraard nodig dat de bestaande situatie goed bekend is. Aan de volgende zaken 
valt te denken: 
- de topografische situatie, de hoogteligging, de bodemsoort, de 

waterhuishouding, de verkaveling 
- lijst van eigenaren, gebruikers en beheerders van de percelen bij de molens 
₋ soort grondgebruik 
₋ aanwezige beplanting naar soort, feitelijke hoogte en potentiële hoogte 
₋ aanwezige bebouwing met hoogte 
₋ regelingen bestemmingsplan 
₋ keur waterschap 

Het verdient aanbeveling deze zaken voor iedere molen te inventariseren. Deze 
gegevens weergeven op de kadastrale ondergrond (opvragen bij de gemeente) en 
met de molen als middelpunt cirkels van 100, 200, 300 en 400 meter trekken. 
Dan heb je globaal het gebied dat zorgvuldig in de gaten gehouden moet worden 
voor stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen. De beschikbaarheid van een 
actuele inventarisatie kan snelle actie veel eenvoudiger maken. Bovendien is het op 
die manier beter mogelijk een overzicht te krijgen van de actuele stand van zaken 
wat betreft de molenbiotoop in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molens en de juiste keus van 
bomen kunnen leiden tot een 
mooi landschapsbeeld. De 
torenmolen van Gronsveld. 
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9.4 DE ORGANISATIE VAN DE BIOTOOPZORG 

 
9.4.1 Organisatie van de biotoopbewaking 

 
De zorg voor de molenbiotoop is opgezet door Evert Smit (†). Hij heeft een netwerk 
van biotoopwachters (ruim 200!) in het leven geroepen en dat jarenlang in zijn 
eentje onderhouden. Hij verzamelde informatie uit de Staatscourant en stuurde die 
door aan de betreffende biotoopwachter, die dan actie kon ondernemen. Hij deed 
dat onder de paraplu van het Gilde van Molenaars en de Vereniging De Hollandsche 
Molen. Daarmee is een hechte basis gelegd voor de biotoopzorg. 
Na zijn overlijden is die taak enige tijd overgenomen door de secretaris van de 
werkgroep molenbiotoop van De Hollandsche Molen. Het was toen al duidelijk dat 
de werkorganisatie op het gelegde fundament verder moest worden uitgebouwd en 
ook aangepast. 

 

Dit te meer omdat door wijzigingen van procedures in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) de gemeenten niet meer verplicht zijn om de nodige informatie (b.v. 
bestemmingsplanwijzigingen) te laten publiceren in de Staatscourant. Hierdoor is 
het ook vanuit één centraal punt niet meer mogelijk om alles in de gaten te houden. 

 

De biotoopwachters hebben heel belangrijk werk gedaan, maar zij komen altijd 
ogen, oren en handen te kort. Daarom moeten de gelederen worden versterkt 
en moeten de lokale, regionale en provinciale organisaties veel intensiever bij de 
biotoopzorg worden betrokken. Aan die uitbouw wordt nog steeds gewerkt, maar 
op verschillende plaatsen zijn de resultaten al goed te zien. 
De grondgedachte is heel eenvoudig: effectieve actie tot behoud en verbetering van 
de molenbiotoop kan het beste ondernomen worden aan de basis: 

- daar is kennis van de concrete situatie, de problemen en de mogelijkheden. 
- daar kun je de ontwikkelingen goed in de gaten houden, vanaf het begin de 

molenbelangen in het spel brengen en in goed overleg met betrokkenen 
oplossingen bedenken 

 

 

Een molen verdrongen 
door kantoren. Wipmolen 
van Jutphaas, gemeente 
Nieuwegein 
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- daar kun je door gerichte acties het nodige draagvlak onder de plaatselijke 
bevolking verwerven. 

Het is van groot belang op dat niveau alle bij de molen betrokken personen, of het 
nu molenaars, eigenaars, biotoopwachters of stichtingsbestuurders zijn, met elkaar 
in contact te brengen en te houden. Samen sta je sterk en als je goed overleg hebt 
kun je niet tegen elkaar uitgespeeld worden. 
De molenaar is daarbij een centrale figuur want hij merkt het direct wanneer de 
biotoop niet goed is. Een tweede centrale figuur is de persoon die alle plannen 
in de omgeving van de molen in de gaten houdt. Dat kan de molenaar zijn maar 
ook iemand anders, b.v. een biotoopwachter. Daarover moeten per gemeente 
heel duidelijk afspraken worden gemaakt. Als die bewaking niet goed wordt 
georganiseerd komt er niets van terecht en word je voortdurend geconfronteerd 
met zaken waar nauwelijks meer iets aan te veranderen is. 
De plaatselijke pers moet daarom zorgvuldig in de gaten worden gehouden. 
Verwacht niet dat een biotoopwachter alles in de gaten kan houden wat er in een 
flink aantal gemeenten gebeurt. Dat is onmogelijk. 
Bij het begin van planvorming kunnen veel zaken in de gemeente geregeld worden. 
Maar niet alles kan op dat niveau. Wanneer er procedures moeten worden gevoerd 
is steun van buiten vaak gewenst. In bijzondere gevallen kan de Vereniging De 
Hollandsche Molen hierbij ondersteuning verlenen. maar dat geldt niet voor alle 
gevallen. Op afstand kan zij niet alle procedures goed begeleiden en daarnaast 
ontbreekt het haar aan menskracht. 

 
9.4.2 De rol van De Hollandsche Molen bij de biotoopbewaking 

 
De Hollandsche Molen zorgt voor de instrumenten waarmee decentraal kan worden 
gewerkt; kennis verzamelen en verspreiden dus. Een tweede hoofdtaak op het 
gebied van de biotoopzorg is om samen met het Gilde in de gaten te houden of 

 

Prachtige bomen en een molen 
gaan heel slecht samen. De 
molen van Mierlo 



HANDBOEK MOLENAAR Hoofdstuk 9 

15 © Het Gilde van Molenaars 

 

 

 
 

er een goed functionerende decentrale organisatie is en zo nodig actie ondernemen 
om het (weer) zover te krijgen. 
Verder hoort alles wat op landelijk en bovenregionaal niveau speelt per definitie tot 
het werkterrein van De Hollandsche Molen. 
Ondersteuning in concrete zaken moet ook mogelijk blijven maar dan zou het in 
principe moeten gaan om bijzondere problemen. Als dat te vaak gebeurt komt De 
Hollandsche Molen niet toe aan haar hoofdtaak, de zorg voor de instrumenten. 
De algemene regel is: probeer eerst zaken zelf op te lossen, ga als dat niet kan naar 
de provinciale organisatie en kom pas als het daar ook niet lukt naar De Hollandsche 
Molen. Houd daarbij wel de termijnen in de gaten. Op tijd reageren is belangrijker 
dan een heel mooi geformuleerde zienswijze. Men kan altijd later nog met een 
aanvulling komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoge bomen horen inderdaad 
op vestingwallen, als 
kogelvangers, maar niet zo 
dicht bij de molen, want dan 
worden het windvangers. 
‘De Stadsmolen’, Hulst 
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9.5 PROCEDURES IN DE RUIMTELIJKE ORDENING 

 
9.5.1 Algemeen 

 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor de bescherming van de molenbiotoop 
de belangrijkste wet. Het belangrijkste instrument uit die wet is in dit verband het 
bestemmingsplan. 
We beperken ons daarom tot het bestemmingsplan en wat daarbij hoort maar 
natuurlijk mogen ook het streekplan en het structuurplan niet worden vergeten. 

 

Het streekplan gaat (bijna) altijd over een groter gebied dan een gemeente en het 
ligt voor de hand dat regionale organisaties vooral dáár naar kijken. 

 

Het structuurplan en de structuurschets zijn gemeentelijke instrumenten. Het is heel 
belangrijk om daar goed op te letten en om daarop, en op verwante planvormen, 
in te spreken. Wat in een door de gemeenteraad vastgestelde structuurschets 
e.d. staat is niet juridisch bindend voor de burger maar het geeft wel aan in welke 
richting de gedachten gaan. Als die richting niet gunstig is voor de molen moeten we 
dat zeker laten horen. 

 

Er zijn echter zoveel verschillende vormen mogelijk dat het hier niet zinvol is over de 
procedures van dit soort plannen te spreken. Let er wel op en vraag als het aan de 
orde komt zo nodig advies aan De Hollandsche Molen. 
Er zijn nog enkele andere planvormen die aandacht verdienen. Ze worden hier 
genoemd, hoewel ze strikt genomen niet onder de Wet ruimtelijke ordening vallen. 
Op gemeentelijk niveau zijn dat landschapsplannen en 
landschapsontwikkelingsplannen. Dat die plannen belangrijk zijn voor molens 
spreekt voor zichzelf. Haak er onmiddellijk op in als zoiets zich aandient en probeer 
in positieve zin bij te sturen: de molen als heel belangrijk landschapselement op een 
goede zichtlocatie! 
Datzelfde geldt voor landinrichtingsplannen die meestal over meer dan één 
gemeente gaan. Ook daarin worden zaken vastgelegd die voor molens van 
levensbelang kunnen zijn. 

 
 
 
 

De molen van Zoutelande 
wordt bedreigd maar de 
situatie was in 1985 nog 
aanvaardbaar… 



HANDBOEK MOLENAAR Hoofdstuk 9 

17 © Het Gilde van Molenaars 

 

 

 
 

9.5.2. Het bestemmingsplan 

 
9.5.2.a Inleiding 

In het bestemmingsplan is vastgelegd wat er in een gebied mag worden gebouwd 
(hoogte, oppervlakte, plaats) en waarvoor grond en gebouwen mogen worden 
gebruikt. Dat laatste is van belang i.v.m. mogelijke beplanting. Het is dus zaak er 
goed op te letten dat het bestemmingsplan voor het gebied rond een molen regels 
geeft die de hoogte van bebouwing en beplanting beperken, zoveel als nodig en 
mogelijk is. Zoveel als nodig is voor de windvang van en het vrije zicht op de molen. 
Zoveel als mogelijk is rekening houdend met andere belangen. 
De belangenafweging hoeven de molenorganisaties niet zelf te maken, dat is de 
taak van het gemeentebestuur. Het is niet verstandig en niet redelijk om net te doen 
alsof er geen andere belangen in het spel zijn. Wat er al is kan men via een nieuwe 
bestemmingsregeling niet zomaar ongedaan maken. Er is bij zaken die al bestaan 
sprake van verkregen rechten. Voor alles geldt dat wat men in goed overleg kan 
regelen vaak het best in stand blijft. Vergeet niet dat formele regelingen wel nodig 
zijn om, als het niet anders kan, zaken af te kunnen dwingen of tegen te kunnen 
houden, maar ook om zaken die in goed overleg tot stand gekomen zijn vast te 
leggen en officieel te maken. 

 
9.2.5.b De molenbeschermingszone 

Molenbeschermingszones zijn zones rond een molen, met een straal tot 400 meter, 
waarin beperkende bepalingen voor de hoogte van bebouwing en beplanting 
gelden. 
Molenorganisaties en/of -eigenaren moeten proberen deze in bestemmingsplannen 
opgenomen te krijgen zodat ze daarmee vastgelegd en officieel gemaakt zijn. 

 
 
 
 
 
 

 

...helaas besliste men 
anders op basis van het 
bestemmingsplan, dus: ‘te 
koop: huizen met uitzicht op 
de molen’. 
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Bepalingen over bebouwing en gebruik zijn neergelegd in de bij een 
bestemmingsplan horende voorschriften. Een molenbeschermingszone wordt ook 
in een dergelijk voorschrift geregeld, meestal als een aanvullende bepaling en de 
zone moet ook op de plankaart worden aangegeven. Dat laatste is belangrijk, want 
dan kan de behandelende gemeenteambtenaar meteen zien dat hier aanvullende 
bepalingen gelden. 
Voor wet- en regelgeving en modelteksten zie bijvoorbeeld: www.molenbiotoop.nl 

 
9.5.2.c De hoogte van de bebouwing 

In de planvoorschriften wordt altijd de hoogte van de toegelaten bebouwing 
geregeld, waarbij eventueel wordt verwezen naar de aanduidingen op de plankaart. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in goothoogte en nokhoogte. De nokhoogte, 
ook wel bouwhoogte genoemd, is in verband met de molen natuurlijk het 
belangrijkste. Die hoogte moeten we toetsen aan wat volgens de normen van De 
Hollandsche Molen toelaatbaar is, rekening houdend met de afstand tot de molen. 
Zie daarvoor paragraaf 9.5. 
Indien de goothoogte is vermeld, is de vorm van het huis boven die goot uiterst 
belangrijk. Als men er een royale mansardekap op plaatst is er opeens een 
verdieping bij gekomen. 

 
 

9.5.2.d De regeling van de beplantingshoogte 

De hoogte van beplanting wordt lang niet altijd in het bestemmingsplan geregeld 
en dat is een groot gemis. In veel situaties wordt meer hinder ondervonden 
van beplanting dan van bebouwing. We moeten er dus op letten dat dit wel 
wordt geregeld, door het opnemen van een aanlegvergunningenstelsel of door 
gebruiksregels. Om extra procedures te voorkomen verdient het laatste vaak de 
voorkeur, maar niet altijd. 
Denk er om dat het bij dit onderdeel niet alleen gaat om bomen langs wegen 
en in tuinen of om traditionele bossen. Onder agrarische bestemmingen is het 
bijvoorbeeld vaak ook mogelijk productiebos te planten. Dicht bij de molen moet dit 
worden uitgesloten. 

 
9.5.2.e Vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden 

Een laatste onderdeel dat expliciet moet worden genoemd zijn de vrijstellings- en 
wijzigingsbepalingen in het bestemmingsplan. In elk plan zijn regels opgenomen 
over de manier waarop B&W van het bestemmingsplan vrijstelling mogen verlenen 
of het plan mogen wijzigen. Daarnaar moeten we kritisch kijken want op die 
manier kan er onverhoeds nog van alles worden toegelaten. Wanneer zoiets aan 
de orde is binnen een molenbeschermingszone zouden B&W verplicht moeten zijn, 
voorafgaande aan de toepassing van die bevoegdheden advies te vragen aan een 
erkende molenorganisatie. Dat kan een plaatselijke of regionale molenorganisatie 
zijn of, bij uitzondering, De Hollandsche Molen. 

http://www.molenbiotoop.nl/
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9.5.3 Herziening van een bestemmingsplan 

 
Als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien, hetgeen in principe eenmaal 
in de tien jaar dient te gebeuren, is het verstandig tijdig mee te denken om een 
molenbeschermingszone op te laten nemen. 
Het kan zijn dat we niet weten dat de herziening van zo’n plan wordt voorbereid. 
Daarvoor bestaat via een verplichte inspraakprocedure de mogelijkheid. Voordat 
het plan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld moet het in ieder geval ter 
visie worden gelegd. De duur van de tervisielegging kan verschillen maar moet in 
de desbetreffende publicatie worden bekendgemaakt Gedurende die periode kan 
elke burger en rechtspersoon zijn gemotiveerde zienswijze kenbaar maken bij de 
gemeenteraad, ook al heeft hij helemaal niet aan de inspraak deelgenomen. 

 

Let op: zienswijzen indienen kan alleen binnen de in de publicatie vermelde termijn. 
Meestal is dat zes weken, tenzij anders is bekendgemaakt. Wie dan niet reageert, 
verliest verder elke mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen of het instellen 
van beroep tegen het plan bij hogere instanties. 

 
9.5.4 Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan 

 
Het bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag 
gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is 
een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Men 
kan daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Wie het niet eens met 
een bestemmingsplan kan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 

 
 
 
 
 
 
 

Commentaar overbodig! 
‘Besthmenermolen’, Ommen 
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De gehele procedure loopt als volgt: 

Aankondiging bestemmingsplan 
De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen 
vooraf aan. Dat kan in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website 
van de gemeente. 

Ontwerpbestemmingsplan 
De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerp kan 6 weken 
worden ingezien. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis, de gemeentelijke website of 
via ruimtelijkeplannen.nl. 
In deze periode kan men zijn ‘zienswijze’ kenbaar maken aan de gemeenteraad. 
Doet men dit niet? En is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan kan men geen 
beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening. 

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan 
Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het 
bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft zij 2 weken de tijd om het besluit 
bekend te maken. 
(De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk 6 of 7 
weken.) 

Beroep instellen 
Is men het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kan men beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente 
geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode men 
beroep kan instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het 
bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het 
plan of onderdelen daarvan. 
Om beroep in te stellen moet men zijn zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens 
de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Wie dat niet gedaan heeft 
kan alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft 
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Verzoek om voorlopige voorziening 
Wil men tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kan men, als men beroep 
heeft ingesteld, ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen. Wordt 
dit verzoek toegekend dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een 
beslissing is genomen over het beroep. 

Griffiegeld 
Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. Dat 

betaalt u ook als u een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. U krijgt het 

griffiegeld terug als u een zaak wint. 

N.B. De in deze paragraaf genoemde informatie is afkomstig van de overheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en- 
gebiedsontwikkeling/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-een- 
bestemmingsplan. 
Aangezien wet- en regelgeving in de loop der tijd kan veranderen, wordt 
geadviseerd altijd eerst na te gaan of bovenstaande informatie nog actueel is 
alvorens bezwaar te maken. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-
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Het is belangrijk is dat we tevens jurisprudentie opbouwen waarmee we in 
de toekomst soortgelijke gevallen te lijf kunnen gaan. Zorg dat deze zaken 
gecoördineerd worden. Meld in ieder geval uitspraken in procedures altijd bij De 
Hollandsche Molen en in de eigen provincie. Van daar uit kan die informatie dan 
weer breder worden verspreid. 

 

9.5.5 Eisen te stellen aan zienswijzen, bedenkingen en beroepschriften 

 
In verschillende in de literatuurlijst vermelde publicaties zijn voorbeelden te vinden 
van zienswijzen, bedenkingen en beroepsschriften. Het lijkt niet zinnig die hier 
allemaal op te nemen, maar enkele algemene eisen kunnen wel worden genoemd. 

 

In de advertenties en dergelijke staat altijd aangegeven aan wie en wanneer stukken 
kunnen worden gestuurd. Volg die aanwijzingen nauwkeurig: 
- Adresseer nauwkeurig 
- Reageer altijd binnen de officiële termijn 
- Dateer het stuk en vermeld precies om welke procedure het gaat 
- Geef duidelijk het onderwerp aan 
- Geef een duidelijke motivering van de ‘bezwaren’ 
- Blijf altijd zakelijk en houd het zo kort mogelijk 
- Beweer geen zaken die niet hard gemaakt kunnen worden 

Niemand verwacht van burgers dat zij brieven schrijven als een advocaat of een 
ambtenaar. Er wordt gekeken naar argumenten, naar de inhoud dus, niet naar de 
stijl van de brief. Als het maar duidelijk is. 

 

Een goed voorbeeld van 
overleg tussen gemeente en 
molenaar. 
Vele bomen rond de molen 
werden uiteindelijk verwijderd. 
Molen ´Nooit Gedacht´, 
Warnsveld 



HANDBOEK MOLENAAR De molenbiotoop 

22 © Het Gilde van Molenaars 

 

 

 

 
9.6 DE WINDHINDER 

 
9.6.1 De berekening van de windhinder 

 
N.B. Deze berekeningen behoren niet tot de examenstof. Omdat ze enig inzicht kunnen 
geven in de invloed van bebouwing op de molen zijn ze ter informatie opgenomen. 

 

Voor het bepalen van de toelaatbare obstakelhoogte in relatie met de afstand tot de 
molen is als leidraad genomen het biotooprapport ´De inrichting van de omgeving van 
de molen´, uitgegeven door De Hollandsche Molen in 1982. 
  
Enkele provincies hanteren in de praktijk echter de veel eenvoudiger 1:100 regel voor 
het buitengebied en 1:30 regel voor verstedelijkt gebied. Dat betekent dat elke 100 
resp. 30 meter verder van de molen het obstakel 1 meter hoger mag zijn. Discussies 
over de grootte van de z.g. ‘ruwheidsfactor’ n zijn daarmee verleden tijd. 

 

Bij toepassing van de formule, zoals we die aantreffen in de volgende paragraaf, wordt 
uitgegaan van een maximaal toelaatbare windreductie van 5%. Dan blijft er 95% van de 
oorspronkelijke windsnelheid over, waardoor het vermogen met 14% afneemt (zie 
9.2.1.a) 
De uitkomst van de berekening op basis van deze formule is gebaseerd op een 
compromis. Bij strikte toepassing van de formule kan de uitkomst zijn dat rond een 
stellingmolen ook obstakels die nog onder de stellinghoogte blijven niet aanvaardbaar 
zijn, zelfs op een grotere afstand dan 100 meter. Theoretisch is dat juist maar praktisch 
is het niet te verkopen. In de praktijk wordt daarom meestal maar aangehouden dat 
alles wat niet hoger is dan de stelling aanvaardbaar is. 

 

Bij de berekening betrekken we tevens de omgeving van de molen die als open, ruw of 
gesloten kan worden getypeerd. Uit het biotooprapport blijkt dat rondom de molen een 
vrije ruimte van 100 meter aanwezig zou moeten zijn. Deze vrije ruimte is nodig om de 
door de obstakels veroorzaakte turbulentie enigszins teniet te doen. Het verdient 
uiteraard de voorkeur om te pleiten voor een vrije ruimte van 200 meter. Buiten deze 
100-meter cirkel loopt een lijn schuin omhoog die aangeeft wat in principe wel en wat 
niet meer toelaatbaar is als obstakelhoogte. Alles wat boven de lijn uitkomt moet 
kritisch worden bekeken 

 

In open gebied komt de berekening ongeveer uit op wat we de ‘1 op 100 regel’ 
noemen. We gebruiken weliswaar een factor 140 in de formule, maar door het 
verwerken van de askophoogte in de formule komt dat bij benadering uit op 1 op 100. 
Een te bouwen boerderij met een nokhoogte van tien meter moet in open gebied 
volgens deze berekening op ongeveer een kilometer van de molen staan. 
In de praktijk is deze norm nauwelijks haalbaar. Slechts in een open polderlandschap 
kunnen we hiervoor pleiten. We zullen daarom in het algemeen pas bezwaar maken als 
zo’n boerderij op 200 meter van de molen wordt gesitueerd. Zoals al in paragraaf 9.2.1 
is aangegeven is de berekening van de hinder een zaak waaraan veel haken en ogen 
zitten. De toepassing van de formule is een eerste benadering die gevolgd moet 
worden door een preciezere beoordeling wanneer de normen worden overschreden. 

 

In een stedelijk gebied, een gesloten gebied, hanteren we een factor 50 in de 
formule. Een omrekening naar een simpele vuistregel is hier vaak niet mogelijk 
omdat de invloed van de askophoogte van stelling-, belt-of bergmolens tot andere 
uitkomsten leidt. De hierna gegeven voorbeelden laten dat zien. 
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9.6.2 Enkele rekenvoorbeelden 

 
Hieronder plaatsen wij een eenvoudige formule waarmee we kunnen berekenen 
hoe hoog obstakels mogen zijn in relatie met de afstand tot de molen. Bij toepassing 
van deze formule passen we altijd de z.g. 95% regel toe (zie 9.6.1). 

 
De formule luidt als volgt: Hx = X/n + c*z, waarin: 

 

Hx = hoogte obstakel 

X = afstand obstakel tot de molen 

n = 140 voor open, 75 voor ruw, 50 voor gesloten gebied 

c = constante = 0,2 

z = hoogte askop 

 
Grondzeiler met een vlucht van 24 meter 

Voorbeeld 1 

Men wil een bungalow bouwen op 60 meter van een grondzeiler. De nokhoogte 
wordt 4½ meter. 
Obstakels houden niet alleen de toestromende wind naar de molen tegen maar 
belemmeren tevens afvloeiing van de wind. Daarnaast veroorzaken obstakels 
turbulentie, zowel in het verticale als in het horizontale vlak. 
Om deze turbulentie, waardoor vlagerige wind en zeilslag ontstaat, enigszins teniet 
te doen dient de aanstromende wind zich over een afstand van minstens 100 meter 
te kunnen herstellen. Er dient daarom een vrije ruimte rond de molen te zijn van 
tenminste 100 meter. 
De voorgenomen bungalow valt binnen deze 100 meter cirkel en dient daarom niet 
op die plaats gebouwd te worden. 

Op welke afstand mag deze bungalow dan wel staan? We gaan uit van een gesloten 
gebied, dus n = 50. De askophoogte z is de helft van de vlucht, dus 12 meter. 

 

Berekening: 
Hx = X/n + c*z. We schrijven dit eerst als: X= n(Hx – c*z) 

X = 50 (4,5 – 0,2 x 12) = 50 x 2,1 = 105 meter 

Als het een ongeschonden landelijke omgeving betreft hebben we met een open 
gebied te maken. Dan wordt de afstand X = 140 x 2,1 = 294 meter. 
 

Volgens de 1:100 regel moet de afstand minimaal 4 ½ x 100 = 450 meter 
bedragen. 

 

Voorbeeld 2 
 

Er is een bestemmingsplanherziening ter visie gelegd. Bij bestudering hiervan blijkt 
dat men een nieuwe wijk met laagbouwwoningen wil realiseren op een afstand 
van 180 meter van de molen. De nokhoogten bedragen 8 meter. Op welke afstand 
mogen huizen met een nok van 8 meter staan? 
 
Volgens de 1:30 regel zou de minimum afstand 8 x 30 = 240 m moeten bedragen.
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Berekening met de DHM-formule: 

X = n (Hx – c*z) 
 

X = 50 (8 – 0,2 x 12) = 50 x 5,6 = 280 meter 
 

Als de woningen op 180 meter worden gebouwd staan zij dus te dicht bij de 
molen. We berekenen nu de schuin omhooggaande lijn waaronder obstakels zijn 
toegestaan. We kijken hoe hoog er dan wèl op 180 meter van de molen gebouwd 
mag worden. 

 

H180 = 180/50 + 0,2 x 12 = 3,6 + 2,4 = 6 meter. 
 

De huizen mogen op 180 meter dus 6 meter hoog zijn. Om de schuin opgaande lijn 
te kunnen bepalen, rekenen we nog enkele hoogten bij verschillende afstanden uit. 

 

H100 = 100/50 + 0,2 x 12 = 2 + 2,4 = 4,4 meter. 
 

Op 200 meter is dit 6,4 meter, op 300 meter 8,4 meter en zo verder, elke 100 meter 
mag het obstakel dus 2 meter hoger zijn. 

 
 

 

Voorbeeld 3 

Een stellingmolen met een vlucht van 24 meter en een stellinghoogte van 10 meter 

Hier is de askophoogte z = helft vlucht + stellinghoogte = 12 +10 =22. Hierbij 
dienen we te bedenken dat hoe hoger het obstakel, hoe groter de invloed op de 
aanstromende wind en hoe meer turbulentie. De berekening met toepassing van de 
formule geeft de toelaatbare obstakelhoogte in relatie met de afstand tot de molen. 

Fig.9.6.2.1 

Toelaatbare 
bebouwingsafstand en 
-hoogte tot de grondzeiler uit 
voorbeelden 1 en 2. 
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We zien hoe ver een bepaald obstakel van de molen af moet staan en hoe ver het 
boven de stelling uit mag komen. Zowel de theorie als de praktijk wijst uit dat hoe 
hoger de stelling is, hoe verder van de molen af het punt ligt waar obstakels hoger 
mogen zijn dan de stelling. Meestal hebben we hier te maken met een gesloten 
gebied, dus vullen we in voor n = 50. 
Hoe ver moet een gebouw met een nokhoogte van minstens 12 meter van de molen 
af staan? 

 

X = 50 ( Hx - 0,2*z ) = 50 (12 - 4,4) = 50 x 7,6 = 380 meter. 
 

Voorbeeld 4 
 

Een stellingmolen met een vlucht van 26 meter en een stellinghoogte van 6 meter. 
 

Hier is de askophoogte z = helft vlucht + stellinghoogte = 13 + 6 = 19 meter. 

Tot hoe ver vanaf de molen dienen obstakels onder de stellinghoogte te blijven? De 
hoogte van het obstakel is dan 6 meter. 

 
Hx = X/n + c*z of X = n (Hx – c*z) 
X = 50 (6 - 3,8) = 50 x 2,2 = 110 meter. 

 

Verder dan 110 meter mag dus hoger dan de stelling gebouwd worden. De 
berekende schuine lijn geeft aan hoe hoog gebouwd mag worden. 

 
H100 = 100 / 50 + 0,2 x 19 = 2 + 3,8 = 5,8 meter. 

H200 = 200 / 50 + 0,2 x 19 = 4 + 3,8 = 7,8 meter. 
 

Ook hier geldt dat elke 100 meter verder 2 meter hoger gebouwd mag worden 
 

 

Fig. 9.6.2.2 
Toelaatbare bebouwings- 
afstand en -hoogte tot de 
stellingmolen uit voorbeeld 4. 
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9.7 TOT BESLUIT 

 
De bedreigingen van de windvang van onze molens zijn groot. Het is niet 
overdreven te beweren dat inbouwen en ingroeien het grootste gevaar 
voor de molens vormen. In deze opleiding leert men hoe molens zijn 
gebouwd, worden bediend en onderhouden. Het is ook gewenst als 
molenaar wat van de historie van molens te weten en de diverse typen te 
kunnen onderscheiden. Natuurlijk dient het werken met een molen er toe 
te leiden dat de molenaar de molen onder alle weersomstandigheden op 
verantwoorde wijze kan bedienen. 
Dit hoofdstuk geeft aan dat het voor elke molenaar daarnaast van groot 
belang is dat molens wind kunnen vangen. Zij dienen rondom vrij te staan 
en af te steken tegen de lucht. Dat bevordert hun functioneren en vergroot 
de belevingswaarde. Het draaien of malen met een molen garandeert het 
beste onderhoud ervan. Laat daarom na het behalen van het getuigschrift 
de molens malen in een passende omgeving en zet je in voor handhaving 
of verbetering van de molenbiotoop. Dit is voor de veiligheid van jezelf en 
voor de molen van het grootste belang. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Het lijkt zo leuk, een kastanje in de 
grond duwen, maar de gevolgen zijn 
later niet meer te overzien. Molen 
‘De Slokop’, Spaarndam 


