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1. Schoorstenen
“Oude fabrieksschoorstenen hebben hun stigma van
vervuiler voorgoed van zich afgeschud”, kopte Trouw in
december. Wie geeft er om schoorstenen? Een heleboel
mensen, kennelijk, want het ging in dat stuk om een rapport
van de Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) waarin 130
bijzondere schoorstenen in Nederland zijn beschreven.
Het was in dezelfde periode dat ons het heuglijke bericht
bereikte dat de gemeente Woerden eindelijk
overeenstemming had bereikt met Domeinen over de
aankoop van het Defensie-eiland
En daarom kom ik hierop: het Defensie-eiland heeft ook een
markante schoorsteen.
Het is gek met schoorstenen: zolang ze er staan zie je ze niet.
Totdat er wordt voorgesteld om ‘dat ding maar naar beneden’ te
halen. Dan zijn vaak de rapen gaar en gelukkig maar. Zover is
het met deze schoorsteen nog niet, maar je weet het maar nooit.
Samen met de bijbehorende gebouwen waarin vele jaren het
Centraal Kledingmagazijn voor de hele Nederlandse krijgsmacht gevestigd is geweest, is het onbetwist
een mooi ensemble van industrieel erfgoed in Woerden.
En dan nog wat: dat ketelhuis met schoorsteen op het Defensie-eiland drukte ook op een andere manier
een stempel op zijn omgeving. Heel Woerden heeft jarenlang iedere werkdag om twaalf uur naar de
stoomfluit ervan kunnen luisteren. Ik ben niet eens zo lang Woerdenaar maar ik heb toch een bijzondere
herinnering aan het schorre aanzetten van die fluit. “Oja, twaalf uur al!” dacht je dan.
De schoorsteen is een verdwijnend fenomeen. Volgens de STIF waren er tot in de jaren ’60 10000
fabrieksschoorstenen, al dan niet met stoomfluit. En die speelden echt een rol in het openbare leven. Dat
realiseerde ik me toen ik een paar weken geleden weer een wandeling door Delfshaven maakte. Ik ben
hier opgegroeid en mijn vader werkte in de zeepfabriek van Kortman en Schulte. Ook die fabriek had een
stoomfluit die begin en einde van de werktijd aangaf. We konden hem thuis horen en wisten dan dat pa
elk moment op zijn fiets de hoek om kon komen.
Van de fabrieksgebouwen daar staat alleen het oude kantoor er nog. Terecht, want het is het voormalige
onderkomen van de Delftse kamer van de Verenigde Oostindische Compagnie. Vele malen heb ik dat
pand als kind van onder tot boven doorkruist. Het was niet alleen kantoor, er waren ook
productieafdelingen in gevestigd, bijvoorbeeld van de sodamakerij, waar mijn vader toen werkte. Twee
omgekeerde kanonslopen markeerden het trapje naar kantoor.
Maar de schoorsteen, die is nu weg. Ook de omringende bebouwing (na K&S werd het AKZO) is weg en
daar kunnen nu woningen komen. Gelukkig is het VOC-pand bewaard gebleven en het lijkt er nu wel een
beetje op de situatie op het Defensie-eiland. Het is afwachten wat er met het terrein gebeurt maar als het
lukt een beetje in het ritme van het oude Delfshaven te bouwen, dat kan het fraai worden.
Ik hoop dat Woerden ook een positieve draai weet te geven aan de herinrichting van het Defensie-eiland.
Met begrip voor de historische betekenis en met oog voor de schaal van Woerden. En dat in dat spel van
geven en nemen de schoorsteen en andere markante bebouwing een plaats kan krijgen. Als tastbare
herinnering aan de generaties die hier dagelijks de handen uit de mouwen hebben gestoken. En het
schorre geluid van die fluit dat erbij hoorde, dat bewaar ik dan wel in de kluis van mijn geheugen.
Bert Bakker
voorzitter
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2. Organisatie van de stichting
Werkgebied
Het werkgebied van de stichting is het hart van het Groene Hart en bestaat uit de huidige dan wel
voormalige gemeenten:
Bodegraven, Driebruggen-Waarder, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,
Willeskop, Woerden en Zegveld.
Globaal gaat het om een gebied dat ligt in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel, ter
weerszijden van de provinciegrens tussen Zuid-Holland en Utrecht.
De stichting kent een federatieve opzet. Lokale of meer regionale werkgroepen houden zich bezig met de
ontwikkelingen in het gebied. Ze hebben bevoegdheid om zelfstandig in overleg te treden met
gemeenten, particulieren en andere belanghebbenden. Dit heeft geleid tot de oprichting van een zevental
werkgroepen in:
voorzitter / contactpersoon:
Bodegraven
Jan Labordus
Driebruggen-Waarder
Mieneke Doorman
Harmelen
Gerard den Engelsman
Kamerik
Hein Kuiper
Montfoort-Linschoten-Snelrewaard
Peter Versloot
Oudewater
Jacques Zanen
Woerden-Zegveld.
Piet Brak
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit benoemingen door de gemeenten uit het werkgebied
(geen), één benoeming namens de SHHV (Gerda Zeegers), de voorzitters van de werkgroepen (zie
boven) en eigen benoemingen door het zittende bestuur (geen).
Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het bestuur en bestond in 2005 uit:
Voorzitter – Bert Bakker
Penningmeester – Joyce Emons
Secretaris – Marijke Okkerman
De stichting kent formeel geen leden, de deelnemers in de werkgroepen heten statutair correspondenten.
Dit aantal bedraagt 40.
Voor adressen en telefoonnummers van bestuur en correspondenten: zie bijlage 2. Verder heeft de
stichting in 2005 70 betalende donateurs.
Contactpersonen:
Eerste contactpersoon voor de stichting is de secretaris:
Marijke Okkerman, Van Teijlingenweg 106, 3471 GE Kamerik - tel. 0348-401252
e-mail: marijke@okkerman.net
website: www.hugokotestein.nl
Voor de werkgroepen is de voorzitter de contactpersoon (zie bijlage 2).
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3. Verslag van het bestuur
Bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting is in het jaar 2005 ongewijzigd gebleven.
Correspondenten
Het aantal correspondenten nam toe van 39 naar 40. In Oudewater is in het verslagjaar een nieuwe
werkgroep opgericht.
Donateurs
In 2005 is het aantal donateurs door actieve werving toegenomen van 53 naar 70.
Deze aanpak zal in 2006 worden gecontinueerd.
Vergaderingen
In het verslagjaar hebben als gebruikelijk drie plenaire vergaderingen (bestuur + correspondenten)
plaatsgevonden: op 6 februari, 11 mei en 5 oktober 2005.
Financiën
De lasten van de stichting Hugo Kotestein (vergaderkosten, jaarverslag, uitreiking van de oorkonde en
secretariaatskosten) worden betaald uit de rente van onze kapitaalrekening en uit andere inkomsten zoals
bijdragen van donateurs en subsidies van gemeenten. De Gemeente Woerden heeft overigens de
subsidie vanaf het jaar 2005 opgezegd.
Penningmeester Joyce Emons heeft een overzicht gemaakt van baten en lasten HK 2005.
Het tekort van vorig jaar (€ 627,--) is dit jaar omgeslagen naar een positief saldo van € 116,--.
Deze omslag is met name te danken aan een verdere daling van de secretariaatskosten en een
behoorlijke toename van donateurinkomsten.
Toch blijft de werving van nieuwe donateurs voor een gezonde financiële situatie van de stichting
speerpunt.
Dankzij de subsidie van het VSB fonds voor de uitreiking van de jaarlijkse HK oorkonde (€ 900, normaliter
voor ons de grootste kostenpost) heeft de Stichting hiervoor zelf geen kosten hoeven maken. Maar
voornoemde subsidie moet jaarlijks opnieuw bij het VSB fonds worden aangevraagd.
Het is dus geen automatisme dat we op deze subsidie kunnen rekenen.
Joyce Emons heeft te kennen gegevens haar functie van penningmeester wegens tijdgebrek te moeten
beëindigen. Zij heeft toegezegd aan te zullen blijven tot er een opvolger voor haar gevonden zal zijn.
Vacatures binnen de Stichting Hugo Kotestein:
De opzet van de stichting is een federatieve: in het werkgebied hebben zich werkgroepen gevormd met
ruime bevoegdheden en de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen optreden.
Momenteel is een 7-tal werkgroepen op vrijwillige basis actief om lokaal de doelstellingen van de
stichting te realiseren.
Wij zijn op zoek naar:
Penningmeester t.b.v. het dagelijks bestuur Hugo Kotestein
Zijn/haar taak zal bestaan uit het regelen van de financiën binnen de stichting, het maken van de
jaarrekening, het bijwonen van vergaderingen dagelijks bestuur en plenair.
Werkzaamheden zullen gemiddeld 2 of 3 uur per week in beslag nemen.
Werkgroepleden (correspondenten) voor de werkgroep Harmelen.
Ook de (grootste) werkgroep Woerden/Zegveld kan versterking gebruiken.
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Periodiek overleg met de Gemeente Woerden
Als gebruikelijk vond dit halfjaarlijkse overleg met de wethouders mevrouw M. Verburg en de heer W.
Groeneweg plaats in april en oktober 2005.
Aan de orde kwamen o.a.:
Binnenstad
Voortgang project Hoochwoert
Koninklijk bezoek 20 mei
Visualisering archeologie P-garage/Kerkplein
250-jarig bestaan de Windhond
Carillon Petruskerk
Voortgang Haven
Monumentenfonds
Oprichting stichting stadsherstel
Ruimtelijke Ontwikkelingen
Bestemmingsplan Bredius
Planvorming benzinestation Wulverhorstbaan
Monumentenzorg
Schildjes monumenten/Belvedere
Presentatie kleine monumenten
Overleg met andere gemeentebesturen
Op 13 april 2005 heeft het bestuur samen met Mieneke Doorman, voorzitter van de werkgroep
Waarder/Driebruggen, een gesprek gehad met de heer H. van der Smid, wethouder gemeente Reeuwijk.
Waarder/Driebruggen zijn sinds 1988 onderdeel van de gemeente Reeuwijk.
De heer van der Smid is wethouder sinds 1994.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
De onderlinge sfeer in de 2 kernen Waarder en Driebruggen,
het agrarische gebied,
J. Bijlhof, Waarder.
Kan er nog wat behouden worden van het gebied dat er nu is?
Inrichting Kromme Kamp.
Dorp noord: (bij ger. Kerk) worden circa 12 woningen met traditioneel zadeldak gebouwd.

Hugo Kotestein Oorkonde
Motivatie
De Hugo Kotestein oorkonde is in 1986 ingesteld met
als doel aandacht te vragen voor bijzondere prestaties
op het terrein van de monumentenzorg in het
werkgebied van de Stichting.
Ieder jaar organiseert de Stichting in haar werkgebied
een ‘zoektocht’ naar objecten voor de oorkonde. Dat
leidt tot een groslijst van kandidaten waaruit een aantal
genomineerden wordt geselecteerd. In een
gecombineerde vergadering van algemeen bestuur en
correspondenten van de Stichting wordt de ontvanger
van de oorkonde verkozen.
De oorkonde van 2005 wordt toegekend aan de heer W.H.H. van Krieken, molenaar op korenmolen De
Windhond te Woerden.
In verband met de beperkte publiciteit die met deze uitreiking gepaard ging, vindt u achter in dit boekje het
persbericht (bijlage 1), waarin u e.e.a. kunt nalezen.

Jaarverslag 2005 – Stichting Hugo Kotestein - Pagina 6 van 20

Er was dit jaar nog één andere genomineerde: Bouw- en Aannemersbedrijf Uijtewaal voor de renovatie
van buurtschap De Hooge Boom aan ’s Gravensloot. Het bouwbedrijf heeft op deze historische plek vier
woningen gerealiseerd, die uiterlijk herinneren aan het oorspronkelijke complex. Eén woning is behouden,
de andere woningen zijn herbouwd. Hoewel de Stichting Hugo Kotestein het jammer vindt dat zo weinig
van het oude gedeelte bewaard is gebleven is er veel waardering voor het ontwerp en de ambachtelijke
wijze waarop is gebouwd.

4. Verslagen van de correspondenten/werkgroepen
4.1 WERKGROEP BODEGRAVEN
In 2004 veranderde de samenstelling van onze werkgroep niet. Zij bestond uit onderstaande personen:
• Wil Baas, Correspondent vanaf april 2002
• D. van Dam, vanaf 2000 correspondent
• Gert-Jan Rodenburg, bestuurslid sinds 1988
1990 - 2000 secretaris geweest van dagelijks bestuur Hugo Kotestein.
Na zijn aantreden als gemeenteraadslid is hij teruggetreden uit het bestuur van de stichting
is nu correspondent bij de werkgroep Bodegraven
• A.W. de Vos, correspondent vanaf april 2002
• Chris Zwaan, correspondent vanaf april 2002
• Jan Labordus, vanaf 1986 bestuurslid
van 1989 tot en met 1995 voorzitter; daarna weer bestuurslid.
Voorzitter Werkgroep Bodegraven
Lid van de Gemeentelijke Monumentencommissie van Bodegraven
Het aandachtsterrein behelst niet alleen Bodegraven, maar ook de kernen Nieuwerbrug en De Meije.
Gemeente Bodegraven
Monumentencommissie
De monumentencommissie van Bodegraven is in 2005 vijf maal bijeengeweest. De commissie staat
onder voorzitterschap van de burgemeester, mr. drs. A.J. Borgdorff, als portefeuillehouder
monumentenzorg. Leden van de commissie waren
mevrouw drs. R. H. J. van Hulten, architectuurhistorica en is werkzaam als beleidsmedewerker
Monumenten bij de gemeente Leidschendam-Voorburg,
de heer W.R.C. Alkemade, streekarchivaris,
de heer ir. M. Verweij van de Vereniging Dorp, Stad en Land,
de heer drs. J. Ph. Labordus namens Hugo Kotestein, voorzitter van de werkgroep Bodegraven.
Een van de belangrijkste taken van de monumentencommissie is het voorbereiden van de gemeentelijke
monumentenlijst. Ook is zij nauw betrokken met de restauratie van diverse monumenten.
Open Monumentendag
Dit jaar was onze stichting in de Commissie Open Monumentendag ook weer vertegenwoordigd door de
heer G.J. Rodenburg.
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Activiteiten van de werkgroep in 2005:
De “Phoenix”, het voormalige Andrelongebouw
(o.a. stoomolieslagerij),
Noordstraat 49
e
Het gebouw is een gemeentelijk monument (uit de 1
tranche). Op het verzoek om het te doen aanmerken als
rijksmonument - dat we samen met het stichting “Het Groene
Hart” hebben ingediend - is door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg is afwijzend beschikt.
In het te restaureren hoofdgebouw komen appartementen.
De oorspronkelijke olieslagerij wordt afgebroken en wordt
zoveel mogelijk in de oude vorm en stijl opgebouwd. Ook
hierin komen wooneenheden.
Rijksmonument: boerderij "Paardenburgh" aan de Overtocht
De restauratie is vrijwel voltooid onder toezicht van de RDMZ en de gemeente.
Hoge Rijndijk nr. 8 te Nieuwerbrug: boerderij en karakteristieke schuur
Het complex staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst.
De boerderij van hoge ouderdom met de aan de straat staande karakteristieke schuur is in eigendom
gekomen van Weerdenburgs Aannemersbedrijf BV te Bodegraven. De boerderij is in oude luister
hersteld.
Het is de bedoeling om de contouren van de schuur aan de straatzijde te bewaren.
De Wierickerschans
De plannen voor de restauratie en exploitatie van de schans
hebben een vastere vorm aangenomen. Staatsbosbeheer
wil de toegankelijkheid verbeteren door de aanleg van
parkeerplaatsen buiten het fort en een verbinding tussen de
parkeerplaats en het fort door een voetgangersbrug aan de
oostelijke zijde.
Rondom de watertoren
De watertoren staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
Er gingen een jaar terug geruchten dat het aanzien van de
toren zou worden geschaad. Dit jaar is niets meer
vernomen, doch onze werkgroep volgt de ontwikkelingen
rond de toren kritisch.
Plantsoen langs de Stationsweg
Het ware te wensen om dit plantsoen, dat nog vrijwel het enige groen is in het oude centrum tussen de
Oude Rijn en de spoorlijn, een goede opknapbeurt ontvangt.
Het voormalige kerkhof aan de noordzijde van de Nederlands Hervormde Dorpskerk
Aan de noordzijde van de Nederlands Hervormde Dorpskerk bevindt zich nog een deel van
het voormalige kerkhof met een aantal grafstenen. Deze stenen verkeren in een slechte staat
van onderhoud. De Werkgroep heeft op 15 februari 2000 schriftelijk te kennen gegeven dat
zij het ten zeerste op prijs zal stellen wanneer de aanleg en de beplanting van dit voormalige
kerkhof een opknapbeurt zal krijgen, waarbij de grafstenen gerestaureerd worden.
In 2003 heeft de Gemeentelijke dienst, tot onze vreugde, toegezegd aandacht te besteden aan
de situatie. In januari 2005 is meegedeeld dat men in 2006 groot onderhoud wil plegen.
Met spanning wacht onze werkgroep op de uitvoering van deze plannen.
Plannen tot hoogbouw in het centrum en de randen van ons dorp
In mei 2005 heeft de werkgroep bij het gemeentebestuur en de raadsfracties gereageerd tegen de
plannen tot hoogbouw in Bodegraven.
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4.2 WERKGROEP HARMELEN
Bestuurlijk
Correspondent Gerard den Engelsman, Eikenlaan 13, 3481 CM Harmelen, Telefoon 0348-442630 is
vertegenwoordigd in verschillende commissies:
Voorzitter Monumentencommissie Montfoort/Linschoten.
Vice-voorzitter van de Monumentencommissie Woerden.
Bestuurslid Stichts-Hollandse Historische Vereniging (projectgroep Harmelen).
Bouwkundig adviseur Boerderijenstichting in de provincie Utrecht.
Activiteiten van de werkgroep in 2005:
Reijerscop 16
Voor de restauratie van deze langhuisboerderij is in het kader van Belvédère een ontwerp voor de
bijgebouwen tot stand gekomen. Het ziet er naar uit dat, na een positief advies van de gemeentelijke
Monumentencommissie, deze boerderij behouden blijft.
Haanwijk 17
Deze langhuisboerderij die aan zijn agrarische bestemming is ontrokken heeft een nieuwe eigenaar.
Het architectenbureau Ir. Hiske Wegman heeft een plan ontwikkeld voor de restauratie van het
hoofdgebouw en wijziging van enkele gevels. Het ontwerp is inmiddels bij de gemeente Woerden ter
goedkeuring aangeboden. Het is verheugend dat deze boerderij (gemeentelijke monument) behouden
blijft.
Dorpsstraat 180
Het plan tot het verbouwen van de voormalige timmermanswerkplaats in twee woningen is door de
gemeente Woerden afgewezen.
De oude werkplaats, met veel kenmerkende details, zal niet worden gesloopt en krijgt de functie van
magazijn. De vóór de werkplaats, aan de Dorpsstraat, gesitueerde arbeiderswoningen zullen na een
verbouwing behouden blijven.
Tuinhuis ’T Spijck
Dank zij een forse subsidie van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg en het particulier initiatief is het tuinhuis na
een grondige restauratie op het terrein van Huize Harmelen
herplaatst.
Op 10 november 2005 is het theehuis door gedeputeerde
J.P.G. van Bergen officieel in gebruik gesteld.
Monumenten
Door de inspanning van de gemeentelijke Monumentencommissie is inmiddels het overgrote deel van de in onze
kern aanwezige monumenten van een schildje met het Oude
stadswapen van Woerden voorzien. Vele positieve reacties
hebben ons bereikt.
Open Monumentendag
Op 10 september is uitgebreid aandacht besteed aan de Open Monumentendag. Aan het thema
“Religieus Erfgoed” is in ons dorp op ruime schaal deel genomen. De beide Kerken (rijksmonumenten)
waren voor het publiek opengesteld en konden belangstellende orgelconcerten bijwonen. In de middag
heeft het orkest “Het Groenhart”een concert in de Bavokerk gegeven. Ook de voormalige Gereformeerde
kerk (thans als pakhuis in gebruik) was voor het publiek toegankelijk.
Huis aan huis is een brochure verspreid met historische gegevens van de gebouwen die op deze dag
waren opengesteld.
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Septembermarkt
e
De 1 zaterdag heeft de projectgroep van de SHHV deelgenomen aan de septembermarkt. Door middel
van beeldmateriaal werd aandacht gevraagd voor het werk van de SHHV (projectgroep Harmelen) en de
Stichting Hugo Kotestein alsmede aan de historische elementen in ons dorp.
De uitgebrachte DVD, met het beeldmateriaal van historisch Harmelen, is een bestseller.
Beschermd Dorpsgezicht
Samen met het Dorpsplatform wordt gekeken naar de mogelijkheid om de oude kern van Harmelen als
beschermd dorpsgezicht aangewezen te krijgen.
4.3 WERKGROEP KAMERIK
De werkgroep behartigt de belangen van de Stichting in het
gebied van de voormalige gemeente Kamerik, bestaande uit
de buurtschappen 's Gravensloot, Houtdijken, Kamerik, Kanis,
Oud Kamerik en Teckop. De werkgroep bestond gedurende
de verslagperiode uit de volgende leden:
• Jaap Klein, Burg. Reijerslaan 16, Kamerik
• Hein Kuiper, Mijzijde 49, Kamerik (voorzitter)
• Leendert Noordergraaf, Lindelaan 11, Kamerik
• Paul Ranke, Houtkade 1, Kamerik
• Kees Timmerman, Mijzijde 37, Kamerik (tot eind
januari 2005)
De werkgroep heeft in 2005 zeven maal formeel vergaderd.
In januari nam de werkgroep afscheid van de waarschijnlijk langst actieve vrijwilliger van de stichting, ons
gewaardeerde lid Kees Timmerman. Hij heeft zich sedert de oprichting van de stichting in 1976 ingezet
voor behoud en documentatie van het cultureel erfgoed in Kamerik.
Activiteiten van de werkgroep in 2005:
Kamerikse wetering
Na een roerig jaar 2004 is in 2005 de discussie rond het behoud van het karakter van de Kamerikse
Wetering in wat rustiger vaarwater gekomen. Een nog lopende formele bezwaarprocedure tegen de
oorspronkelijke plannen werd helaas voortijdig beëindigd door de stichting op formeel-juridische gronden
niet-ontvankelijk te verklaren. Hierdoor is het niet gekomen tot een inhoudelijke toetsing van de
oorspronkelijke plannen.
De gemeente Woerden presenteerde in 2005 haar 'eigen' plan van aanpak voor de wetering. Dit komt
neer op een aanzienlijke verbreding van de bermen langs de wetering die gepaard gaat met het slaan van
schoeiingen in de wetering en het dempen van in totaal ongeveer 4000 m2 water. Middels een huis-aanhuis folder bij direct aanwonenden heeft de stichting een oproep doen uitgaan een voorlichtingsavond
hierover te bezoeken.
Wij zijn verontrust over deze nieuwe gemeentelijke plannen, die het ongeschonden middeleeuwse
karakter van de wetering ernstig zullen aantasten, en zijn met diverse partijen in overleg teneinde te
komen tot aanpassing hiervan.
Advisering gemeente Woerden
De werkgroep leverde in 2005 leden voor de volgende gemeentelijke klankbordgroepen:
Gemeentelijk waterplan
Uitbreidingsplan Kamerik-NoordOost II
Afsluiting Belvedere project
De werkgroep heeft, als onderdeel van een afsluitend symposium, een tweetal excursies georganiseerd
en geleid. Een excursie voerde naar het buitengebied van Kamerik, en een andere naar Geestdorp en de
Kamerikse Houtdijken.
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Open monumentendag 2005
Het thema voor dit jaar was 'religieus erfgoed'. Op initiatief van de werkgroep zijn de drie Kamerikse
kerken opengesteld en werd een kleine tentoonstelling uit het door de werkgroep beheerde
archiefmateriaal gehouden bij de NH kerk. Een woord van dank voor de vrijwillige en creatieve inzet van
de kant van de kerken is plek zeer op zijn plaats.
Beoordeling bouwplannen
Een veertigtal vergunningaanvragen voor bouw, verbouw of sloop zijn beoordeeld en waar nodig is actie
ondernomen. Een kleine greep hieruit:
Overleg met 'de Boerinn' naar aanleiding van plannen een brug over de wetering te slaan.
Bedenking tegen de sloop van de in het beschermd dorpsgezicht gelegen opslagruimte / wagenloods van
voormalig groenteman Verduin.
Bedenkingen tegen het toestaan van de bouw van een woning op de voor woningbouw gesloten terreinen
achter de panden aan de Mijzijde.

4.4 WERKGROEP MONTFOORT-LINSCHOTEN
De volgende correspondenten maken deel uit van
de werkgroep:
• Peter Versloot – voorzitter
• Marjolein Maas-Calon – secretaris
• Anne de Goederen
• Hanne Raven-de Kort
• Cees Ouwehand
• Arnoud van Gemeren
• Ada Beerthuizen-van Kooten
Peter Versloot, is afgevaardigd in de
monumentencommissie.
Arnoud van Gemeren is benoemd als lid van de Stuurgroep Promotie Cultuurhistorie Linschoterwaard.
De werkgroep is zesmaal bijeen geweest.
Activiteiten van de werkgroep in 2005:
Gemeentelijk monumentenbeleid
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de Monumentennota en bijbehorende subsidienota. Er is
begonnen met opstellen van een kandidaat gemeentelijke monumentenlijst en daartoe het beschrijven
van panden die als eerste in aanmerking komen om te worden aangewezen.
Bouwprojecten
In de gemeente speelden 2 grote bouwprojecten:
Schoolstraat/Vrouwenhuisstraat, appartementencomplex. Vanaf het begin is met de architect en de
projectontwikkelaar om tafel gezeten om de zienswijze van de werkgroep zoveel mogelijk in het ontwerp
verwerkt te krijgen. De omwonenden zijn op hun verzoek geadviseerd. Er ligt nu een ontwerp voor dat tot
tevredenheid stemt.
Het gezondheidscentrum aan de Mannenhuisstraat te Montfoort wordt, net als het hiervoor genoemde
project, door Hollands Midden gerealiseerd. Ook hier is ervoor gekozen om in een zo vroeg mogelijk
schetsstadium met de architect mee te denken. In eerste instantie leverde dat onvoldoende resultaat.
D.m.v. publicaties, inspraak en contacten met de politiek wordt getracht toch meer van ons doel te
bereiken.
Media-uitingen
Ook het afgelopen jaar zijn weer diverse artikelen verschenen waarin de werkgroep zijn opinie op locale
ontwikkelingen heeft gegeven. De werkgroep reageerde alert bij sloopwerkzaamheden in de
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Commanderije, waarbij schade werd aangericht. Een bouwstop en het doorlopen van de formele
aanvragen waren het gevolg.
Open Monumentendag
Evenals vorig jaar heeft de werkgroep meegewerkt om volwaardig mee te kunnen doen met het landelijk
programma. Het programma met het thema “Religieus erfgoed” werd door middel van een
kleurenbrochure huis aan huis verspreid. Met circa 1.000 belangstellenden werd het succes van het
afgelopen jaar overtroffen.
Relatie met de gemeente en politiek
Er is verschillende malen overleg geweest met leden van het college van B&W om de visie en zorgen van
de werkgroep onder de aandacht te brengen. Ook is met verschillende politieke partijen bij actuele
onderwerpen overleg geweest o.a. door het bezoeken van fractievergaderingen.
Week van de Geschiedenis
De werkgroep was present met een stand bij drie thema-avonden, die de locale bibliotheek van Montfoort
en Linschoten had georganiseerd ter gelegenheid van de Week van de Geschiedenis. Speciaal voor dit
doel is in samenwerking met het secretariaat van de Stichting een Nieuwsbrief samengesteld en
uitgedeeld. Onze werkgroep presenteerde zich, wat leidde tot enkele nieuwe donateurs.
Overig
• Er is actie ondernomen om vermeld te worden in de plaatselijke gemeentegids.
• Op verzoek van de plaatselijke bank zijn een aantal werkgroepleden bezig geweest met het
verzamelen van gegevens over Montfoort en Linschoten in verband met 100-jarig bestaan van
deze bank.
• Aan de eigenaar van het pand Heeswijk 110, dat wordt gerestaureerd, is een dossier
overhandigd met verzamelde gegevens van deze oude boerderij.
• Er is contact gelegd met de woningcorporatie SWW te Woerden betreffende enkele locaties
binnen Montfoort waarvoor men plannen wil ontwikkelen, zodat wij in een vroegtijdig stadium
daarbij betrokken worden.
• Op uitnodiging van het College van B&W is de voorzitter ook aanwezig geweest tijdens het
bezoek van de Staatssecretaris van VWS aan onze gemeente, waarbij de problematiek van
Monumentenzorg in een kleine stad een belangrijk onderwerp van uitleg en discussie was.
• De werkgroep heeft gereageerd op het feit dat er aluminium paaltjes waren geplaatst in het
centrum van Montfoort inruil voor oude natuurstenen exemplaren. Mede naar aanleiding van
deze protesten heeft dit geleid tot het weer terugzetten van de oude paaltjes.
• Onze werkgroep heeft een uur de gelegenheid gehad om zichzelf te promoten bij Radio Stad
Montfoort.

4.5 WERKGROEP WOERDEN/ZEGVELD
Bestuurlijk
In 2005 hielden we als werkgroep zes vergaderingen. Daarnaast werden veel zaken in kleinere groepen
besproken.
Aan het einde van het verslagjaar telde de werkgroep 11 leden. De leden zijn:
• Fred van Arkel
Anne de Goederen
• Gert Boelhouwer
Ed van Keimpema
• Piet Brak (voorzitter)
Albert Klaassen
• Jan Willem Burggraaff Ernst Meijer
• Luc van Dam
Bert van Mourik
• Kees Engel
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Open Monumentendag
Het thema van Open Monumentendag 2005 was landelijk: ‘Religieus erfgoed, geloven in monumenten’.
De Stichting Open Monumentendag Woerden had een wat korter thema gekozen, in Woerden was het
thema ‘Rondom de kerk’.
Op Open Monumentendag - zaterdag 10 september – waren de meeste kerken in Woerden en omgeving
open voor het publiek. Daarnaast waren er tentoonstellingen in het Stadsmuseum en bibliotheek De
Beuk.
Een heugelijk moment was het verschijnen van het boek “Rondom De Kerk”van de hand van Jan van Es.
In dit rijk geïllustreerde boek van 96 pagina’s geeft de auteur een overzicht van de religieuze
geschiedenis van het land van Woerden.
De werkgroep Woerden stond op Open Monumentendag met een stand in de toren van de Petruskerk.
Werkgroepleden fungeerden tegelijk als toezichthouder bij de torenbeklimmingen.
Projecten
Binnenstad
De nieuwbouw van Hoochwoert vordert gestaag. De
architectuur van de gebouwen die inmiddels uit de
steigers zijn vertoont kwaliteit. In de loop van 2006 is de
voltooiing.
Betreffende het Kerkplein is in 2005 in opdracht van de
gemeente een plan gemaakt voor een compleet nieuwe
inrichting, die na het gereedkomen van het project
Hoochwoert gerealiseerd dient te worden. De werkgroep
was niet blij met het aanvankelijke plan. Tot aan de voet
van het kerkgebouw zou nieuw plaveisel komen van
strakke moderne steen. Inmiddels is het plan bijgesteld
en wordt er deels bestraat met nieuw materiaal en deels
met oude rijnsteentjes; de oude steentjes komen tegen
de Petruskerk aan.
Er is een aanvraag gepubliceerd voor de kap van drie
platanen tegenover de toren van de Petruskerk. De
werkgroep heeft hiertegen bedenkingen ingediend.
Andere locaties in de binnenstad waarvoor
bouwplannen zijn aangekondigd zijn het terrein van Van
Vliet en de plaats van de voormalige Wilhelminaschool
uit 1880 aan de Torenwal (op de foto aan de rechterzijde
ziet u een delegatie van de gemeente Woerden die zich
op 5 november 2005 ter plaatse laat voorlichten over de
situatie).
Voor het terrein van Van Vliet is nog geen officieel
bouwplan gepubliceerd, voor de locatie Torenwal wel.
Door projectontwikkelaar Radix en Veerman is een
bouwplan ingediend voor het oprichten van een
kantoorruimte en zes appartementen op de plaats van de oude school.
De architectuur en de schaal van het nieuwe gebouw vertonen geen enkele affiniteit met de kleinschalige
omgeving; de vormgeving voldoet ook niet aan de uitgangspunten van het in oktober 2000 aangenomen Structuur-en beeldkwaliteitsplan.
De werkgroep heeft contact gelegd met omwonenden. Hieruit is de werkgroep Torenwal 6 ontstaan. De
werkgroep Torenwal 6 heeft een bundel samengesteld waarin getoond wordt hoe het nieuwe bouwplan
een inbreuk is op de omgeving. Daarnaast is een alternatief opgenomen voor hergebruik van het
bestaande schoolgebouw, er kunnen binnen de bestaande schil een negental kleine woningen
gerealiseerd worden. Door werkgroeplid Albert Klaassen is het alternatieve plan bouwkundig uitgewerkt.
De bundel is in de zomer van 2005 aangeboden aan de wethouders Verburg en Groeneweg en aan
projectontwikkelaar Radix en Veerman. Begin november is de bundel aangeboden aan de pers en aan de
raadsfracties. De kranten en radio Utrecht hebben uitgebreid aandacht besteed aan ons verhaal.
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Dit alles heeft geleid tot een motie in de Raad. De motie vroeg om behoud van het historische
schoolgebouw; als dat niet mogelijk is dan dient een bouwplan ontwikkeld te worden dat voldoet aan de
kaders van het Structuur- en beeldkwaliteitsplan. Alle fracties - met uitzondering van D’66 - hebben vóór
de motie gestemd. De gemeente is nu in overleg met de firma Radix en Veerman over een gewijzigd
plan. De werkgroep is blij met deze ontwikkelingen en kijkt met belangstelling uit naar een nieuw plan.
Na moeizame onderhandelingen is in 2005 het Defensieeiland door de gemeente verworven. In 2003 is een
stedenbouwkundige visie opgesteld, die uitgaat van
inpassing van een belangrijk deel van de bestaande
bebouwing in de nieuwe ontwikkelingen. Het is nu zaak te
komen tot een integrale visie voor deze unieke locatie.
Buurtschap Hooge Boom
In 2005 was de herbouw van buurtschap De Hooge Boom
gereed.
Bouw- en Aannemersbedrijf Uijtewaal heeft op deze
historische plek vier woningen gerealiseerd. De woningen
herinneren uiterlijk aan het oorspronkelijke complex, een
kleine nederzetting aan de Greft bij de kruising met ’s Gravensloot.
Ooit waren hier een bakkerij en een boerenbedrijfje gevestigd. De werkgroep heeft veel waardering voor
het ontwerp en de ambachtelijke wijze waarop is gebouwd.
Het plan is een stimulans voor het behoud van oude oriëntatiepunten in het landschap.
Bouwplan Breeveld
Vanaf 2002 is in de jaarverslagen melding gemaakt van het bouwplan aan Breeveld tussen de
huisnummers 16 en 16a. Omwonenden en de werkgroep hebben meerdere malen bezwaar gemaakt
tegen dit bouwplan wat zou leiden tot een verdere verdichting van de boerderijstrook langs Breeveld.
In jaarverslag 2004 schreven we dat na eerdere afwijzingen een nieuw bouwplan voor deze locatie is
ingediend. Verheugend is dat het ingediende plan in 2005 weer is ingetrokken.
Groepenbrug
Al veertig jaar wordt gepraat over vervanging van de
Groepenbrug in Woerden. Het bleef steeds bij plannen
maken. Maar nu lijkt het er echt van te komen. Sinds
augustus jl. ligt het ontwerpbesluit van de Provincie ter
inzage. De nieuwe brug komt iets ten oosten van de
bestaande brug te liggen. Laatstgenoemde oeververbinding
blijft gehandhaafd en wordt bestemd voor langzaam verkeer.
De werkgroep is van mening dat de oude brug in zijn
oorspronkelijke opzet een cultuurmonument is en het
daarom waard is te behouden. Met name de leuningen en
de landhoofden zijn bouwkundig en architectonisch
interessant. Door werkgroeplid Ed van Keimpema is een
rapport samengesteld met historische en bouwkundige
gegevens, daarnaast is een pleidooi voor behoud opgenomen en zijn aanbevelingen gegeven voor
aansluiting van jaagpad en fietspad op de oude en nieuwe brug. Dit rapport is te lezen op onze website
www.hugokotestein.nl.
Tankstation Wulverhorstbaan
Door GA van Vliet Tank BV is begin 2005 een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor een
nieuw benzinestation aan de Wulverhorstbaan. De gemeente heeft de aanvraag gepubliceerd en
aangekondigd dat een artikel 19 procedure wordt opgestart voor de locatie in de groene strook tussen de
Wulverhorstbaan en de Kromwijkerdijk. In het vergunningentraject zijn de uitkomsten nodig van een
luchtkwaliteitsonderzoek; aan de aanvrager is gevraagd deze te leveren. Aan het einde van 2005 had
deze daar nog niet aan voldaan. Als werkgroep zijn we benieuwd hoe deze kwestie verder zal verlopen.
De Stichting Hugo Kotestein en ook de andere instellingen met welke is opgetrokken in deze zaak, zullen
zich blijven verzetten tegen de komst van het tankstation aan de Wulverhorstbaan.
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Winkel Ultee
Na jarenlange leegstand is in de vroegere slagerij van Ultee in de Kerkstraat een
schoenenwinkel gevestigd. De gave winkelpui uit 1929 is hiervoor aangepast. De
werkgroep Woerden vindt het jammer dat dit is gebeurd. De pui was nog in de
oorspronkelijke staat wat een zeldzaamheid is. Wijziging van de pui was ook niet
echt noodzakelijk voor het functioneren als winkel. Bovendien wist de eigenaar bij
aankoop van het pand dat het object op de gemeentelijke monumentenlijst stond.
Bij de werkgroep is er wel waardering voor de zorgvuldige manier waarop de
wijziging is uitgevoerd.

Jan Wils
Werkgroeplid Kees Engel heeft naar aanleiding van de
toekenning van de Hugo Kotestein-oorkonde 2004 aan het Rode
Dorp van Jan Wils in Oudewater een nadere studie gemaakt van
het werk van Jan Wils in Woerden. Dit heeft geleid tot een
tweetal lezingen over Jan Wils en een artikel in Heemtijdinghen.
HK-oorkonde naar molenaar Van Krieken
Op 2 december is de Hugo Kotestein-oorkonde uitgereikt aan
molenaar Van Krieken van korenmolen De Windhond.
In een feestelijke bijeenkomst in de naast de molen gelegen
Opstandingskerk is de oorkonde door wethouder Groeneweg
van Monumentenzaken uitgereikt aan Van Krieken.
Over het belang van de molen voor Woerden en over het bijzondere werk van de heer Van Krieken voor
de molen is te lezen in het persbericht dat als bijlage 1 dit jaarverslag is opgenomen.
4.6 WERKGROEP DRIEBRUGGEN/WAARDER
Bestuur:
• W. Doorman-Degens
• R.J. Chênevert
• C. van Achterberg
• C. van Dijk
• A.J. Boele
• G. Bieleman
Deze werkgroep in deze samenstelling is halverwege het verslagjaar
opgericht.
Hoewel er in het dorp Waarder/Driebruggen niet zoveel taken voor de
Stichting Hugo Kotestein zijn weggelegd, zijn er in het uitgestrekte
cultuur historische landschap rondom Waarder en Driebruggen nog wel
heel veel objecten waarop we vinger aan de pols moeten houden.
Activiteiten van de werkgroep in 2005:
In de korte periode dat de werkgroep in 2005 werkzaam was is de gemeente verzocht om het lijkenhuisje
naast de kerk op de lijst van monumenten te plaatsen.
Het project ‘de cultuur historische kaart van Waarder’ is ter sprake gekomen. Gedacht moet worden aan
het in kaart brengen van items als: de geriefbosjes, de veenstromen, de Wiericken, de boerderijen, etc.
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4.7 WERKGROEP OUDEWATER
In de eerste helft van vorig jaar is een begin gemaakt
met het samenstellen van een nieuwe Hugo Kotestein
werkgroep in Oudewater. Langzaam maar zeker gaat
de werkgroep vorm krijgen en ziet deze er qua
samenstelling als volgt uit:
Bestuur:
• Jacques Zanen (voorzitter)
• Peter Biemans
• Jaap van der Laan
Leden:
• Thea Horsmans,
• Hanneke Haverkamp,
• Cor v.d. IJssel,
• J.B. van ’t Riet
De eerste kennismaking was in de sacristie van de Oud-Katholieke kerk in de Leeuweringerstraat.
Toch zijn alle eerder genoemde leden van de werkgroep zich bewust van de noodzaak dat de mensen
ogen en oren open houden om eventuele actie te ondernemen als dat nodig is.
Dat wij in Oudewater bijvoorbeeld lezen over de resultaten van de werkgroepen Woerden en Montfoort
spreekt ons aan.
Door de al eerder genoemde meerdere activiteiten van de leden gaan wij proberen eenmaal per kwartaal
een bijeenkomst te organiseren. Oudewater is onze hulp waard.

5. De stichting Hugo Kotestein in het kort
De stichting is in 1975 opgericht met als doelstelling het behoud en de versterking van het historisch
erfgoed in haar werkgebied: de regio Woerden en omstreken.
Het gaat hierbij om beeldbepalende gebouwen en andere elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt.
Bestuur en werkgroepleden (correspondenten) proberen de doelstelling van de stichting vorm te geven en
bij een breed publiek de belangstelling te vergroten voor de monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit
(oorkonde, deelnemen monumentendag en overige publiciteit).
In Nederland bekommeren veel mensen zich overigens om het behoud van onze monumenten. Zij zitten,
net als alle vrijwilligers van onze stichting, in aparte verenigingen en stichtingen omdat ze zo de lokale en
landelijke overheid willen beïnvloeden.
De stichting Hugo Kotestein is lid van het Nationaal Contact Monumenten (N.C.M.), de koepelorganisatie
voor particuliere monumentenorganisaties.
Hierbij zijn ongeveer 100 verenigingen en stichtingen aangesloten, die samen 100.000 leden
vertegenwoordigen.
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Bijlage 1 Jaarverslag 2005
PERSBERICHT oorkonde 2005
Oorkonde 2005 voor de heer W.H.H. van Krieken, molenaar
op korenmolen De Windhond te Woerden.
Motivatie
De Hugo Kotesteinoorkonde is in 1986 ingesteld met als doel
aandacht te vragen voor bijzondere prestaties op het terrein
van de monumentenzorg in het werkgebied van de Stichting.
Ieder jaar organiseert de Stichting in haar werkgebied een
‘zoektocht’ naar objecten voor de oorkonde. Dat leidt tot een
groslijst van kandidaten waaruit een aantal genomineerden
wordt geselecteerd. In een gecombineerde vergadering van
algemeen bestuur en correspondenten van de Stichting wordt
de ontvanger van de oorkonde verkozen.
De oorkonde van 2005 wordt toegekend aan de heer W.H.H.
van Krieken, molenaar op korenmolen De Windhond te
Woerden.
Er was dit jaar nog één andere genomineerde: Bouw- en Aannemersbedrijf Uijtewaal voor de renovatie
van buurtschap De Hooge Boom aan ’s Gravensloot. Het bouwbedrijf heeft op deze historische plek vier
woningen gerealiseerd, die uiterlijk herinneren aan het oorspronkelijke complex. Eén woning is behouden,
de andere woningen zijn herbouwd. Hoewel de Stichting Hugo Kotestein het jammer vindt dat zo weinig
van het oude gedeelte bewaard is gebleven is er veel waardering voor het ontwerp en de ambachtelijke
wijze waarop is gebouwd.
Sinds 1980 is Willem van Krieken molenaar op De
Windhond. Naast molenaar is Van Krieken ook
molenmaker. Veel reparaties en onderhoud aan de
molen doet hij zelf.
Daarnaast is de molenaar bij voortduring bezig ‘zijn’
molen te promoten. Ook spant hij zich in voor het
aanleggen van documentatie over De Windhond.
Allemaal redenen om de heer Van Krieken te
onderscheiden met de oorkonde 2005.
De Stichting Hugo Kotestein heeft ook veel waardering
voor het Woerdense gemeentebestuur in het ijveren
voor behoud van de molen. Regelmatig moeten restauraties plaatsvinden. De laatste was in 2004. De
kosten van de reparaties drukken rechtstreeks op de gemeentelijke begroting.
Geschiedenis
De Windhond is in 1755 gesticht door Jan Wellen en Katrina Kellink. Jan Wellink heeft niet lang van zijn
bezit genoten. Zijn vrouw stierf in 1761. Jan Wellen verkocht de molen in 1762 en is elders in de stad
gaan wonen. Hij stierf in 1767.
Vòòr 1755 stond er al vele eeuwen een molen op de stadswal. In 1498 is in de archieven sprake van een
stedelijke molen. Rond 1600 staan er zelfs twee molens op de stadswal, op stadsplattegronden uit die tijd
is dat duidelijk te zien. In 1642 besluit het stadsbestuur de molen te verkopen. De molenaar die de molen
pachtte kocht de molen.
In 1876 treedt de familie Hoogendoorn aan. In dat jaar kocht Jan Hoogendoorn de molen. Drie generaties
Hoogendoorn zijn vervolgens molenaar op De Windhond. In 1929 neemt kleinzoon Jan Hoogendoorn de
molen over van zoon Jacobus. Bijna 50 jaar is de jongste Hoogendoorn molenaar geweest. Bij gebrek
aan een opvolger verkoopt hij in 1976 de molen aan de gemeente Woerden.
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Vervolg bijlage 1 Jaarverslag 2005
De molen wordt zo na 334 jaar weer stedelijk bezit. Na de verkoop mocht Hoogendoorn nog in de molen
blijven wonen. Hij overleed in 1977.
Restauratie
Kort na de koop is de gemeente Woerden begonnen met restauraties. Bij de eerste restauratie in 1978
zijn aan de kap, de stelling en de wieken ingrijpende restauraties verricht. Bij de tweede restauratie in
1985 zijn het woongedeelte, diverse zolders en de schuur onder handen genomen.
In 2004 was er weer een grote restauratie. De wieken die dateerden uit 1880 en 1902 zijn toen
vervangen. Daarnaast zijn er de regelmatig terugkerende kleinere reparaties en is er het onderhoud,
beide worden door Willem van Krieken steeds zelf gedaan.
Iedereen kan zien dat de molen er heden fris en fier bij staat.
Stedenbouwkundige betekenis
De molen is een blikvanger in Woerden.
Vanuit het polderland rond Woerden is de molen naast de torens een markant herkenningspunt. Dat moet
zo blijven. Hoogbouw in of bij het stadscentrum is daarom uit den boze.
Dat de molen van ver zo goed is te zien komt door de hoge ligging op een vroeger bolwerk maar ook door
de afmetingen van de molen; met een hoogte van circa 30 meter is De Windhond een kolossaal
bouwwerk.
Ook in het centrum van de stad is de molen vanaf heel veel plaatsen te zien. Ronduit schitterend is het
zicht op de molen komende vanaf de Vosbrug.
In de omgeving van de molen zal in de toekomst nog gebouwd worden. Tegenover de molen ligt al jaren
een leeg terrein. Bij een stedenbouwkundige opzet voor dit terrein zal maximaal met het belang van De
Windhond rekening gehouden moeten worden, zowel qua stadsschoon en stedenbouwkundige structuur
als met de windvang die voor de molen nodig is.
Het is in dit verband een goed moment te wijzen op de woningen die recent gebouwd zijn naast de molen
op de hoek van de Kruittorenweg en de Oranjestraat. De woningen in twee bouwlagen met kap zijn
ontworpen in een mengeling van traditionele vormen en hedendaagse bouwkunde. Door de gebogen
rooilijn harmonieert het bouwplan goed met de ronde contour van de molenbult.
Jammer is dat het kaaspakhuis naast de Opstandingskerk er al jaren zo verpauperd bij staat. Dit pakhuis
had heel goed een herbestemming kunnen krijgen. Een stichting Stadsherstel zou hier goed werk hebben
kunnen doen.
Promotie van de molen
De Windhond is nog steeds in functie als korenmolen. Eén keer per week maalt Willem van Krieken
geassisteerd door Henk Kasius. Op dit moment is er voor het meel maar één afnemer: bakkerij De Leeuw
uit Zegveld.
Op de zaterdagse streekmarkt is brood te koop van bakkerij De Leeuw, gebakken van meel dat op De
Windhond is gemalen.
Op woensdagmorgen is de molen geopend voor publiek. Het hele jaar door bezoeken groepen op
afspraak De Windhond. En verder is De Windhond open op de landelijk molendag in mei en op open
Monumentendag in september. De molen trekt dan veel publiek. Voor de molenaar en zijn assistent zijn
dat drukke dagen.
In het voorjaar van 2005 is het 250-jarig bestaan van De Windhond gevierd. Door Woerden Promotie is
een programma opgezet. Eén van de doelen was geld inzamelen voor restauratie van de molenkar.
Slot
De stad Woerden kan trots zijn op z’n stedelijke molen. Al 500 jaar draaien de wieken hoog boven de
stad. Al 500 jaar is er een molenaar die de wieken in gang zet. Sinds 1980 is dat Willem van Krieken. Hij
ontvangt hiervoor op 2 december 2005 de oorkonde van de Stichting Hugo Kotestein.
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Bijlage 2 Jaarverslag 2005
Namen en adressen contactpersonen Stichting Hugo Kotestein
Dagelijks bestuur
De heer

Haven 2

3441 AS WOERDEN

0348-425000

Mevrouw J. Emons (penningmeester)

L.G.W. Bakker (voorzitter)

v.d. Valk Boumanln 46

3446 GJ WOERDEN

0348-425236

Mevrouw M. Okkerman-van Os (secretaris)

van Teijlingenweg 106

3471 GE KAMERIK

0348-401252

Werkgroep Bodegraven
De heer

W. Baas

Weijland 5

2415 BA NIEUWERBRUG

0348-689268

De heer

D. van Dam

Weijland 38

2415 BC NIEUWERBRUG

0348-688206

De heer

drs. J. Ph. Labordus

Rietkraag 10

2411 ZR BODEGRAVEN

0172-651628

De heer

G.J. Rodenburg

Koninginneweg 111

2411 XM BODEGRAVEN

0172-611863

De heer

A.W. de Vos

Wilhelminastraat 18

2411 CZ BODEGRAVEN

De heer

Chr. H. Zwaan

Irenestraat 39

2411 XE BODEGRAVEN

Werkgroep Waarder/Nieuwerbrug
De heer

C. van Achterberg

Pr. Constantijnstr. 2

3466 NA Waarder

0348-501832

De heer

Bieleman

Dorp 4a

3466 NG Waarder

0348-401584

De heer

A.J. Boele

Prins Bernhardstr. 28

3466 LT WAARDER

0348-502108

De heer

R.J. Chênevert

Dorp 21

3466 NE Waarder

0348-502409

De heer

C. van Dijk

Molendijk 12

3466 LW Waarder

0348-501433

Prins Bernhardstraat 9

3466 LR WAARDER

0348-501785

Eikenlaan 13

3481 CM Harmelen

0348-442630

Mevrouw W. Doorman-Degens

Werkgroep Harmelen
De heer

G.C. den Engelsman

Werkgroep Kamerik
De heer

J. Klein

Burg. Reyerslaan 16

3471 CJ KAMERIK

0348-401945

De heer

H.F. Kuiper

Mijzijde 49

3471 GP KAMERIK

0348-401435

De heer

L.J. Noordergraaf

Lindenlaan 11

3471 CV KAMERIK

0348-400012

De heer

P.M. Ranke

Houtkade 1

3471 HA KAMERIK

Schoolstraat 2

3417 EL MONTFOORT

0348-468374

Pijlkruid 1

3417 RX MONTFOORT

0348-475332

Werkgroep Montfoort/Linschoten
De heer

A. van Gemeren

Mevrouw Ing. M. Maas-Calon
De heer

De Duikerhof 2

3461 HR LINSCHOTEN

0348-422918

Mevrouw ing. H.J. Raven-De Kort

ir. C. Ouwehand

Korte Linschoten O.Z. 6

3461 CG LINSCHOTEN

0348-414019

De heer

Miep Giesstraat 6

3417 CZ MONTFOORT

0348-474406

Lange Kerkstraat 4

3417 HJ MONTFOORT

0348-473850

P. Versloot

Mevrouw G.J.A. Beerthuizen-Van Kooten

Werkgroep Oudewater
de heer

J. Zanen n (vz)

Leeuweringerstraat 55

3412 AB OUDEWATER

0348-561818

de heer

P. Biemans (pm)

Rodezand 42

3421 BB OUDEWATER

0348-561427

de heer

J. v.d. Laan (secr)

Oudesingel 56 C

3421 EG Oudewater

0348-562516

de heer

C. v.d. IJssel

Leeuweringerstraat 14

3412 AC Oudewater

0348-562425

de heer

J.B. van 't Riet

Kromme Haven 3

3421 BK Oudewater

0348-562007

mevr.

H. Haverkamp

Havenstraat 6

3421 BS Oudewater

0348-562424

mevr.

T. Horsmans

Pastoorsakker 1

3425 ET Snelrewaard

0348-564068

Werkgroep Woerden/Zegveld
De heer

F. van Arkel

Populierenlaan 2

3474 HC ZEGVELD

0654 662904

De heer

M.W. Boelhouwer

Bottelroosweide 1

3448 ZA WOERDEN

0348-420692
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De heer

P. Brak

Hoofdweg 92

3474 JH ZEGVELD

0348-691268

De heer

J.W. Burggraaff

De Veste 35

3443 DZ WOERDEN

0348-411720

De heer

ing. L.J. van Dam

Singel 23

3442 AK WOERDEN

0348-417570

De heer

C.P. Engel

Hofplein 102

3445 ZK WOERDEN

0348-412682

De heer

F.A.L. de Goederen

Julianalaan 56

4101 JD CULEMBORG

0345-514186

De heer

ir. G.J. van Keimpema

Schermerhornlanen 21

3445 ET WOERDEN

0348-424086

De heer

A. Klaassen

De Vecht 3

3448 CL WOERDEN

0348-418913

De heer

E.S. Meijer

de Zoom39

3448 DG WOERDEN

0348-417295

De heer

A.P. van Mourik

Heinsiuslaan 12

3445 XH WOERDEN

0348-415977

Heeft u interesse om ons te helpen door deel te nemen aan de activiteiten van een werkgroep?
Bel ons 0348-401252.

Aanmeldingsformulier donateur Stichting Hugo Kotestein
Naam:
Adres:
Pcd en woonplaats:
Tel.nr.:
Emailadres:
Datum:
Werving van nieuwe donateurs voor een gezonde financiële situatie en continuïteit van
de werkzaamheden van onze Stichting blijft een speerpunt.
Een willekeurig bedrag van Euro 15,00 of hoger kunt u overmaken op giro 3551080
t.n.v. de Stichting Hugo Kotestein. Stuur wel even dit formulier op naar ons secretariaat.
(Van Teijlingenweg 106, 3471 GE Kamerik)
Uiteraard zijn ook eenmalige donaties van harte welkom.
Of geef u op als donateur via onze website

www.hugokotestein.nl
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