
Bomen rond molen "de Hoop" 
Deze tekst gaat over de bomen rond molen 'De Hoop' . Over de problemen die 
worden ondervonden en over de mogelijke oplossing. Daarvoor wordt gedacht 
aan een gefaseerde omvorming van het bomenbestand rond de molen. 
 
Waarom? 
Molenaar, de heer Huiskamp, vraagt al vele jaren aandacht voor de hoge bomen 
rond de molen die het zicht op de molen belemmeren en vooral die het kunnen 
laten draaien van de molen bemoeilijken. Bij de zogenoemde "molenbiotoop" is 
de ruimte die vrij wordt gehouden voor een goede windvang van cruciaal belang. 
Daarnaast speelt ook de zichtbaarheid van de molen een rol.  Het probleem bij 
molen de Hoop is dat de bomen deels wind wegnemen waardoor er ongelijke 
krachten op het molenkruis komen. Dit kan uiteindelijk tot schade leiden aan de 
gietijzeren molenas. Daarnaast wordt de molen door de schaduwwerking snel 
groen, waardoor hij recent weer moest worden geschilderd. 
 
Welke bomen?  
De bomen langs het pad (met name aan de binnenzijde van het pad, maar ook 
de rij aan de buitenzijde) veroorzaken de meeste problemen. 
 

 

 

Gefaseerde omvorming 
Het is de gedachte om een gefaseerde omvorming in te zetten. De 
Natuurvereniging Tholen is bij de voorbereidingen betrokken en onderstreept het 
woord 'gefaseerd'. Direct na de kap van bomen moet een nieuwe aanplant 
worden aangebracht. Van de nieuw aan te planten bomen is aangegeven dat 
deze van nature niet hoger moeten worden dan de stelling: dus maximaal 11 
meter. Door vervangingen gefaseerd uit te voeren (dat wil zeggen nu een 
boomgroep op de ene plek, over vijf jaar een boomgroep op een andere plek) 
wordt niet alleen de landschappelijke impact beperkt maar kan ook de 
ecologische waarde van oudere bomen op een natuurlijke wijze behouden 
blijven, doordat er te allen tijde een groot aantal oudere bomen aanwezig zal zijn. 
 
De molenaar begrijpt dat de transitie gefaseerd zal plaatsvinden om kaalslag te 
voorkomen, maar benadrukt dat het niet bij een eerste fase moet blijven, maar 
dat er een vervolg aan gegeven moet worden als de herplant van de eerste fase 
voldoende groot is. 
 
Op de bijgevoegde tekeningen is een voorstel aangegeven voor een eerste fase.  
Pas wanneer de herplant voldoende groot is zou een volgende fase uitgevoerd 
kunnen worden. 
 
Uitvoering 
Deze eerste fase wordt in twee stappen uitgevoerd. Voor het kappen van de 
bomen aan de binnenzijde van het pad om de molen is reeds een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Het is de bedoeling om deze bomen vóór 
het indicatieve broedseizoen (medio maart 2014) te kappen, waarna herplant van 
kleiner blijvende bomen zal worden uitgevoerd in de directe omgeving.  
 
Voor de overige bomen die op de tekening zijn aangegeven is besloten dat 
hierover nader overleg gevoerd wordt. Buurtgroep Oudeveste.nl heeft 
aangegeven hiervoor belanghebbenden te zullen benaderen. Daartoe is vanuit de 
gemeente Tholen deze tekst opgesteld en zijn bijgevoegde tekeningen gemaakt.  
Aan de hand van de eventuele opmerkingen die wij ontvangen kan deze tweede 
stap definitief worden gemaakt, waarna vergunning aangevraagd kan worden. In 
het najaar van 2014 kan stap 2 dan, al dan niet in gewijzigde vorm, in uitvoering 
komen. 
 
 
 
 
 

17 december 2013 
 

De basis voor deze tekst wordt gevormd door het verslag van de rondwandeling van 24 september jl. 


