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DE NIJVERHEID VERANDERT 
Molen de Nijverheid anno 1903 een pareltje in ons dorp Stramproy nadert de voltooiing van een 
lange renovatie. Soms erg zichtbaar als de molen in de steigers stond,  zoals de afgelopen jaren, 
soms minder zichtbaar, maar wel continu in beweging. 
 
De omgeving van de Molen gaat veranderen 
Een molen, en zeker een actieve molen zoals 
de Nijverheid/Nijsmolen, heeft WIND nodig 
om te draaien en malen. De molenaars in 
opleiding hebben WIND nodig om het vak 
van molenaar te leren en Jac Nijs heeft 
WIND nodig om te malen & te draaien. 
 
Om dit te bereiken moet de Molenbiotoop 
verbeterd worden.  Molen De Nijverheid 
heeft echter een biotoopprobleem. Een 
boom op de hoek van de Veldstraat met de 
Sint Josefstraat belemmert de windvang bij 
windrichtingen tussen Noordwesten tot 
Westen en enkele bomen (3) langs de Sint 
Josefstraat zorgen voor biotoopproblemen 
bij wind uit het Noorden. De bomen zorgen 
er bovendien voor dat de molen, als 
monument, ook steeds minder zichtbaar 
wordt. Komend uit de richting Bèèle-Erfke is 
de molen zelfs nauwelijks meer zichtbaar. 
 
Ook is de moleninvaart en de  inrit naar de 
woning van de familie K. van Berkel, 
Veldstraat 52, dringend aan een complete 
renovatie/vervanging toe. Nu zijn er diepe 
kuilen, gras groeit nauwelijks meer en bij 
slecht weer is het een modderig geheel. Het 
risico van struikelen/vallen wordt daardoor 
ook  groter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om het biotoopprobleem en de inrit aan te 
pakken heeft de Molenstichting een plan 
gemaakt. Hierin zijn ook de buurtbewoners 
betrokken. Gezamenlijk gaan we de omgeving 
van de molen aanpakken, veiliger maken en 
uitnodigend voor een molenbezoek. 
 
Wat gaat er veranderen? 
De biotoop wordt verbeterd. De inrit naar 
de molen wordt veiliger en breder.  
De stoep aan de St. Jozefstraat wordt 
doorgetrokken tot aan de Veldstraat.  
De grote haag gaat weg. Rondom het 
molenterrein wordt een hekwerk geplaatst 
(veiligheid) en een lage nieuwe haag 
aanplant.  En er komt een binnentuin bij de 
molen.  Bovendien gaan we voor een 
parkeerverbod langs de molenstoep, zodat 
het voor iedereen veiliger wordt. 
 
Samen met de Molenstichting, familie van 
Berkel en de buurtbewoners gaan we dit 
realiseren met hulp van de Gemeente en tal 
van sponsoren.  
 
Dit nieuwsblad houd u op de hoogte van alle 
veranderingen en acties rondom de  
Nijsmolen. 
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AGENDA:. 

11 mei 2013: We zetten de molen vandaag in feeststand. 

12 mei 2013: Nationale Molendag 

15 mei 2013: Iedere 3e woensdagmiddag Molenmiddag 

25 mei 2013: Molenzaterdagmorgen, bezoek de Nijverheid 

08 juni 2013: Molenzaterdagmorgen, bezoek de Nijverheid 

19 juni 2013: Iedere 3e woensdagmiddag Molenmiddag 

22 juni 2013: Molenzaterdagmorgen, bezoek de Nijverheid 
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Vooruitlopend op onze artikelen in het volgende nieuwsblad, alvast een impressie van de 
werkzaamheden, die we gaan verzorgen aan de omgeving van de Nijsmolen. 
 
 
 
1 stoep doortrekken en nieuw hekwerk  
    plaatsen 
2 Haag verwijderen nieuw hekwerk plaatsen 
3 Nieuwe inrit maken  
4 Fietsenstandaard, informatiebord  
5 Molentuin met wandelpad  
7 Nieuw hekwerk met lage begroeiing 
8 stoep, lage aanplant, lage begroeiing en dan   
   nieuw hekwerk, uitnodigend om de molen te  
   bezoeken. 
Parkeerverbod langs de stoep nr. 1 en 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze volgende uitgave: 

 Historie Molen de Nijverheid 
 Vrijwilligers  
 Sponsoren  
 Werk aan de Molen 
 & Meer info over de Nijsmolen.  

FIGUUR 1, ONTWERP DOOR K. VAN BERKEL 1 


