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De bomen rondom korenmolen De Hoop in Tholen zijn
molenaar Oscar Huiskamp een doorn in het oog. Hij ziet
de bomen liever vandaag, dan morgen verdwijnen. Niet
dat hij een hekel heeft aan groen. Dat zeker niet. Hij wil
de bomen op de oude vestingwallen weg hebben vanwe-
ge het behoud van de molen. ,,Het is een van de weinige
stukjes cultureel erfgoed op Tholen."

Op de bankjes in het park hangen
enkele jongeren rond. Ze roken een

sigaret, kletsen wat. Verderop loopt
een verliefd stelletje hand in hand.
Het is een prachtig lenteweer. Volop
zon. zestien graden en een malig
briesje uit het noordoosten. Uitzon-
derlijk voor de tijd van hetjaar. Bo-
ven op de gaanderij van de witte
stellingmolen geeft molenaar Oscar
Huiskamp een schop tegen een van
de wieken. De trillingen voeren tot
in de as van de molen. De Hoop
draait vandaag niet. De molen vangt
onvoldoende wind.

Bomen

Het probleem is niet dat het niet
waait. Met windkracht drie tot vier
staat er voldoende wind. Het Pro-
bleem is dat de hoge bomen in het
stadspark van Tholen de molen uit
de rvind houden. De molen is langs
alle kanten omsingeld door bomen.
Als het aan Huiskamp ligt gaan die
bomen vandaag nog tegen de vlak-
te. ,,De bomen staan op de plek
waar vroeger de vestingwallen la-
gen", zegÍ Huiskamp terwijl in de

richting van de Ten Ankerweg wijst.
De wallen zijn ruim honderdvijftig
jaar geleden geslecht. Eerst werd er
koren verbouwd. De notabelen von-
den dat geen gezicht. toen zijn er
bomen geplant. Productiebomen die
eens in de zoveel tijd kaprijp uaren.
De molen is daar zelfs nog een keer
voor verhoogd, weet Huiskamp. Hij
wijst naar de ramen op de eerste
verdieping. ,,Hier was vroeger de
ingang."

Vestingwallen
Tegenwoordig worden de bomen
niet meer gekapt. Met als gevolg dat
de takken langzamerhand boven de
molen uitgroeien. Huiskamp heeft

in de drieêndertig jaar dat hij mole-
naar is meerdere malen bij de ge-

meente aangeklopt met een verzoek
tot kappen van de bomen. Zonder
resultaat. De molen draait toch niet
meer zo vaak, is wat hij van de ge-
meente te horen kreeg. In 2009 stel-
de toenmalig wethouder Eric Goos-
sen voor om de vestingwallen in
Tholen in ere te herstellen. Het
klonk de molenaar als muziek in de

oren. Later kwam een vestingwal-
lenplan met daarin het voorstel om
een deel van de bomen te rooien.
Huiskamp kon niet wachten. En
toen was er ineens buufigroep Ou-
devesle.nl. Een groep bewoners uit
de binnenstad die roet in het eten
gooide. De actiegroep is tegen het
kappen van bomen op de resting-
wallen en heeft burgemeester en

wethouders onder druk gezet, stelt
Huiskamp.

Biotoop
Huiskamp is teleurgesteld in het
feit dat de gemeente zich heeft laten
beïnvloeden door de actiegroeP.
Het is niet voor het eerst dat hij nul
op het rekest krijgt. Een stapel brie-
ven tussen de gemeente en Huis-
kamp bevestigen dat. Een van de

eerste brieven dateert uit 1990. In
1995 volgt een tweede brief en in
2007 een derde. 'Er wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met
uw wensen', is wat HuiskamP
meerdere malen te horen krijgt.
,fot nu toe is er nooit rekening ge-

houden met de biotooP van de mo-
len" Wat de molenaar nog het meest
frustreeÍt is de onbenulligheid van
de actiegroep Oudeveste.nl.,,De
actievoerders hebben een eenzijdi-
ge kijk op het 'bosje'. Die is niet re-
presentatief voor de molen." Vol-
gens Huiskamp vertegenwoordigt
het actiecomité geen meerderheid

=l

B'e'ffoo$
ll{olgnrDê Hp-o,,p,'aaRrde Oudefandsepoort [n ThoLen :is=ee* SteF
lïngr,*Ëlè# ,uit 17.Sei:hl is ëen rondê stenên.molsh., De:wfê fl
fieEoen een ïlncl ï vàn ,g,6o meter. De kap i$ gedê,kl,rïl€t tln'l(.
Ee motën'is: nàÊtveÊrdig en heeft .de- functie vaï:l kofi€nÍrlofêfi1
$é fid**ne Ï$oie,nt is Ëlgenaar. van De H óp, Jaàr:tiit<t, *gg,tÍl
Ae :,Ëiq-,tea- aqrn'80;Ó00'tot- 90, 0p0 omw-en te!! ngên, fi et ]! 2011,
eên'uït*ahiêieÈ +án.1ól-,000. oscar, Huisf<,qmp rs sjlds. X 9$1:vri[-
wif lfg :muionaàr.: ep: Bê #oop André van Weênen i8,Sê: twêeds
ti#e..nriiËni-,r,' ofuka*B-,iieetr cà àlsetopen jgr$n y,$isch,qten;
Uê. rualënà4ru:bp$êlêid; zoa ls A ndré. de Móed uít: $:int.lVtraárteFs'
diik en. Maie Foídêrrnán=11it Stavenisse, Beiden freb'ben:áatêrdag
in,Amstei&nr:hun dipfor,na in orrtvangst genomeni, i : : :,: . , .: r: ' .



EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Vrijwitlig molen7ar Oscar Hwiskamp ziet de bomen ronclom molen De Hoop in Tholen liever vandaag dan morgen verdwijnen. De bomen

híncleren de winjvang van de molen en Zorgenvoor Sroene aanslag op de gevel.

Molenaar Oscar Huiskamp (65) voert strijd tegen bomen

'Voor een kerk of het stadhuis
plaats je toch ook geen flatbouw'

of worden begroeid door klimop. rect kosten de bomen de gemeente

Omzagen en nieuwe planten d.ie geld. Het zorgt voor een onregelma-
minder hoog worden lijkt mij de tige windvang en daardoor meer

beste optie. Daar knapt het stad- slijtage van het gietijzeren mecha-

spark van op en is goed voor de mo- niek. Dat krijgt namelijk grote klap-
1en." Huiskamp hoopt dat de ge- pen te verduren als de wind constant

meenteooittothetbesefkomtdater wegvalt." Daarnaast zorgen de bo-
iets moet gebeuren. ,,Het gaat niet men voor groene aanslag op de wif
alleen om het zicht", zegt hij. ,Jndi- geschilderde molen.

Nieuw interieur
Bezoekers van molen De Hoop zitten voortaan op luxe blauwe
fauteuils. De nieuwe inrichting is afkomstig van de Rabobank.
Dat heeft zes stoèlen en èen tafel geschonkén Het gaat om
meubilair afl<omstig uit bankvestigingen die aÍgelopen jaren ge-
sloten zijn. Molenaar Oscar Huiskamp heeft de stoelen en taÍef
opgehaáfO in een voormatig bankkantoor in Krabbendijke.

van de Thoolse bevolking, terwijl
het dat in de media wel beweert. De
molenaar is juist van mening dat
veel Tholenaren de molen weer in
het zicht willen hebben. Hrj be-
treurt het feit dat de gemeente de
oren naar de actiegroep heeft laten
hangen en er vooralsnog geen bo-
men worden gekapt.

Blad
Hoewel het kappen van de bomen
vooralsnog van de baan is, heeft de
gemeente vorige week acht bomen
rondom de molen gekapt. Een eer-
ste stap in de goede richting, zegt
Huiskamp. ,.Het zijn er onvoldoen-
de. De gemeente heeft enkel de bo-
men gekapt die het draaien van de

molen in de weg stonden." In de zo-
mer, als de bomen volop in het blad
zaten, sloegen de wieken geregeld
de takken kapot. HuiskamP looPt
via de smalle trap in de molen naar
boven, naar de stelling om het Pro-
bleem te iliustreren. Hier is goed te

zien waar het probleem om draait.
Want hoewel de bomen niet in het
blad zitten, is de molen omsingeld.
Enkel op het westen worden de wie-
ken niet gehinderd.

Omzagen'
Huiskamp wil duidelijk maken dat
hi.j niet tegen bomen op de vesting-
wallen is. ,,Bomen hebben er altijd
gestaan, maar wat er nu staat is kap-
rijp. Veel bomen staan op omvallen


