Molendag Leidschendam-Voorburg
11 juli 2015
Kom naar de molens!

Beleef de Macht en Pracht van eeuwenoude molens.
Laat u rondleiden door uniek erfgoed, fiets naar de molens,
zing mee, vaar over de Vliet.

Molendag Leidschendam-Voorburg
11 juli 2015
Molendag Leidschendam-Voorburg op 11 juli 2015: kom naar de molens!
In Leidschendam-Voorburg zijn 5 molens al eeuwenlang beeldbepalend en echte blikvangers. Sinds jaar en dag
houden molenaars en vrijwilligers van De Salamander en De Vlieger de wieken draaiend. Ook de unieke
Molendriegang richting Stompwijk – beter bekend als de Drie Molens - maakt deel uit van deze dag. Voor jong
en oud belooft 11 juli een mooie dag te worden: u bent van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom.

Houtzaagmolen De Salamander
Houtzaagmolen De Salamander, trotse winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2014, is een achtkantige
met riet gedekte stellingmolen en al sinds 1643 langs de Vliet bij het centrum van Leidschendam prominent
aanwezig. De molen is nog altijd vol in bedrijf. Wekelijks worden er boomstammen tot planken gezaagd.
De Wiek 19, Leidschendam (070) 3204168
Rolstoeltoegankelijk
www.molendesalamander.nl

Molen De Vlieger
Poldermolen De Vlieger is in 1621 gebouwd onder de naam "Binckhorstmolen", ter vervanging van de in 1461
gebouwde voorganger met de zelfde naam, die stond aan de Haagsche Vaart (nu de Trekvliet). In 1989, bij de
reconstructie van het gebied aan de Allard Piersonkade waar de molen van 1621 tot 1989 stond, werd de
molen verplaatst naar een nieuwe plek in de polder Essesteijn. De molen heeft nu een museumfunctie, is
ingericht rond 1900 en draait nog regelmatig.
Essepad 3, Voorburg (070) 3694372
www.molendevlieger.nl

Molendriegang
Langs de Stompwijkseweg in Leidschendam staan drie molens schuin op een rij. Een uniek overblijfsel van de
twintig molens die rond 1800 verschillende plassen drooglegden. Doordat er veel veen werd gebaggerd in dit
gebied, kreeg water de overhand. De molens pompten het overtollige water weg. De molens liggen aan de
oostzijde van de Vliet op enkele minuten fietsen vanaf de Sluis. De molens, eigendom van de provincie ZuidHolland, worden bewoond door particulieren. De molens zijn daarom niet te bezichtigen. Maar het is een fietsof wandeltocht over het pad langs de molens meer dan waard.

Fotowedstrijd
Wethouder Frank Rozenberg van de Gemeente Leidschendam-Voorburg
maakt om 14.00 uur als voorzitter van de jury bij Molen De Vlieger de
winnaars bekend van de fotowedstrijd.
De foto’s zijn vanaf 4 juli tentoongesteld in De Salamander en De Vlieger.

Vriend worden van de Molens
Voor iedereen die Molen De Vlieger en Houtzaagmolen De Salamander een warm hart toedraagt bestaat de
mogelijkheid om vriend te worden. Met uw bijdrage van (minimaal) € 15,00 per jaar steunt u het onderhoud
van de molens zodat de molens nog jaren voor iedereen kunnen draaien. Tijdens de Molendag kunt u zich
aanmelden bij de molenaars en molengidsen of via de websites.

Drukwerk: Terlingen druk BV, Westvlietweg 68 U, Den Haag

Programma Molen De Vlieger

Speuren in het water rond Molen de Vlieger
Met schepnetjes en zeef halen we kleine waterdiertjes uit de sloot en bekijken ze met loepjes en binoculair.
IVN gidsen helpen je erbij en kunnen je alles over de beestjes vertellen.
Ben je ook nieuwsgierig naar wat er onder water leeft? Kom dan tussen 11.00 en 16.00 uur naar onze kraam
naast de molen.

Mevrouw Zondermolen, Angelique Schipper, speelt haar liedjes
op de accordeon: Daar bij die Molens!
Over Molen De Vlieger heeft zij een mooi liedje gemaakt toen de molen
25 jaar verplaatst was in 2014.
En nog veel meer liedjes met accordeon en een kwinkslag om van te
genieten en wie weet met haar mee te zingen. Zing mee bij De Vlieger
vanaf 13.30 uur.

Rondleidingen

De molenaar en de vrijwilligers verzorgen de hele dag rondleidingen door de museum-molen.

Pendelen met trekker en boerenkar!
Vanaf Molen de Vlieger pendelt u op een boerenkar, een rijtuig dat vroeger veel gebruikt werd voor het
vervoer van kaas, melk en groenten naar de markt, naar de Salamander.
De kar wordt voortgetrokken door een trekker. De eerste rit is om 11.00 uur.

Fietstochten: Fiets naar de molens
Bij De Salamander en bij de Vlieger zijn twee fietsroutes van ca. 13 en ca. 37 km verkrijgbaar. Deze leiden u
langs de 5 molens. Fiets langs alle molens en stempelposten!

Programma Houtzaagmolen De Salamander
Houtzaagdemonstraties en rondleidingen

Terwijl de molenaar boomstammen tot planken zaagt,
leiden molengidsen u rond door de molen.
Combineer het bezoek aan de molen met een vaart over
de Vliet.

Vanaf de steiger van De Salamander vertrekt De Ooievaart/Vlietvaart voor een vaartocht door het fraaie
polderlandschap van Leidschendam-Voorburg. Ga mee met de bekende trekschuit de Hadrianus voor een
onvergetelijke tocht over de Vliet.
Afvaarten zijn er om 11.00 uur, 12.00 uur en 13.00 uur.
Prijs en reserveren: volwassenen betalen 7,50 euro, kinderen 3,50 euro. Betalen kan aan boord, maar vol = vol.
Reserveren? Bel 070 445 18 69 of boek online op www.vlietvaart.nl. Bij aanmelding als nieuwe Vriend van De
Salamander kunt u gratis meevaren!

Daar bij die Molen
Angelique Schipper vertelt en zingt ook bij De Salamander voor jong en oud van 11.00 tot 12.30 uur. Zo zal zij
de unieke ‘’egt-zangen’’ van molenaar Jan Anthony Pryn met u delen die in 1778 met mejuffrouw Stephana
Zodaar trouwde. En natuurlijk nog veel meer liedjes met haar accordeon, om van te genieten en wie weet met
haar mee te zingen.

Educatief Centrum en Aandrijfgedeelte van de Stoommachine
Het pas geopende Centrum is nu toegankelijk voor bezoekers. Bij de molen is onlangs het aandrijfgedeelte van
de oorspronkelijke stoommachine teruggeplaatst. In vroeger tijden konden daarmee - bij onvoldoende wind boomstammen gezaagd worden.

Werkende stoommachines bij de Drie Molens
Wat er allemaal komt kijken om stoommachines te laten draaien kunt u zien bij de Drie Molens.
De uitvinding van de stoommachine markeerde het begin van de industriële revolutie; er kwam voor het eerst
arbeidsvermogen beschikbaar om machines aan te drijven, waar voor die tijd met handkracht, trekdieren,
watermolens en windmolens moest worden gewerkt. De vrijwilligers van de Stoommachineclub verzorgen
demonstraties met oude werkende stoommachines en vertellen u graag hoe met onder druk staande stoom
mechanische arbeid geleverd kan worden.

Gratis pendeldienst met luxe houten sloep van 10.00 tot 16.00 uur vanaf de
kade bij de RK Petrus en Pauluskerk naar houtzaagmolen De Salamander en
terug als u wilt.

