JAARVERSLAG 2012
PENDRECHTSE MOLEN
Dit jaar stond vooral in het kader van de molenbiotoop. Begin dit jaar was er de “Molenaarsdag”
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars om hun 40-jarig bestaan te vieren. Eén van de workshops
die ik toen bijwoonde ging over het bestemmingsplan. Ik hoorde toen, dat medio volgend jaar alle
bestemmingsplannen op internet in te zien zullen moeten zijn. Die bestemmingsplannen mogen dan
bovendien niet ouder dan tien jaar zijn. Dan moest ik er wel nú induiken om er voor te zorgen, dat
er goed voor de molen gezorgd zou worden.
BIOTOOP
De provincie Zuid-Holland heeft een molenbiotoopbeleid om de
windvang en de zichtbaarheid van de molens te beschermen. Daarbij
is een cirkel rond iedere molen getrokken met een straal van 400 meter en dat is dan de molenbeschermingszone. Daarbinnen is de
beplantings- en de bebouwingshoogte beperkt. Binnen de eerste honderd meter rond de molen mag niets gebouwd of geplant worden.
Vanaf 100 meter mogen obstakels niet meer in hoogte stijgen dan
één meter per 30 of per 100 meter gerekend vanaf de onderste punt
van het wiekenkruis.
De molenbeschermingszone van de Pendrechtse Molen ligt maar
liefst binnen de werking van vijf verschillende bestemmingsplannen. Drie bestemmingsplannen zijn inmiddels vastgesteld: in één
bestemmingsplan is de biotoop opgenomen met de zogenaamde
1 op 100 regel, in één plan komt slechts de enkele opmerking voor
dat rekening gehouden moet worden met de molenbiotoop en in
één plan was de molenbiotoop met de 1 op 30 regel netjes opgenomen, maar dat is daarna ook weer snel gewijzigd vastgesteld en
daarin komen de molen en de molenbiotoop niet meer voor.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan twee bestemmingsplannen. Het belangrijkste daarvan wordt
gemaakt voor het Zuidelijk Randpark waar de molen middenin staat. Er is een voorontwerp ter inzage gelegd: daarin is voor de molen de 1 op 30 regel opgenomen en dat is echt onvoldoende. Bij
de verplaatsing van de molen was afgesproken, dat de molen hoger neergezet zou worden dan gebruikelijk is voor een molen en dat de beplanting laag gehouden zou worden. Nu wordt de minimale bescherming voorgesteld en dan kan je onmogelijk volhouden, “dat de beplanting laag gehouden
wordt”. Voor mij is het onbegrijpelijk, dat in een recreatiegebied het zo moeilijk blijkt om de
beplantingshoogte behoorlijk aan te passen aan de laatst overgebleven windwatermolen van
IJsselmonde.
De biotoop van de molen is al behoorlijk aangetast door de aanleg van een heel hoge geluidswal ten
zuiden van de molen tussen woonwijk
Carnisselande en de A15. Begin dit jaar is
daar nog eens een rij boompjes bovenop
geplant!
De meeste daarvan gingen echter dood en
toen heb ik bij de gemeente Barendrecht
een verzoek ingediend om de herplant van
die boompjes op een andere plek te doen.
Dit verzoek is afgewezen met als reden,
dat deze bomenrij een paar meter buiten
de 400-meter grens ligt.
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Daarnaast speelt de herinrichting van het Zuidelijk Randpark voor de
aanleg van de Blauwe
Verbinding. Hierbij is
het de bedoeling, dat er
vers water van de Oude
Maas naar het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid
kan stromen om de waterkwaliteit daar te verbeteren. Gelijktijdig
kunnen de recreatieve
mogelijkheden uitgebreid worden. Het schetsontwerp voor de herinrichting van de molenomgeving maakte me niet blij:
de bemalingsfunctie van de molen is daarin ernstig teruggebracht, terwijl de molen een buitengewoon bruikbare bijdrage kan leveren aan het gezonder maken van het water. In het ontwerp zitten
bovendien aarden wallen met beplanting om het Betuwespoor en de rijksweg A15 aan het zicht te
onttrekken en beiden zijn een inbreuk op de biotoopregels. Voor de bemalingsfunctie van de molen
heb ik een alternatief voorgesteld, zoals te zien is op bovenstaande afbeelding.
In 2013 zullen de bestemmingsplannen en het herinrichtingsplan vastgesteld worden.
GROEPSBEZOEK
Dit jaar heeft de molen voor de zeventiende keer deelgenomen aan het
Jeugdvakantiepaspoort. Alle leerlingen van het basisonderwijs in Rotterdam en Albrandswaard krijgen een boekje met daarin een groot aantal
activiteiten. Dit jaar deed ik in drie weken negen goed bezochte rondleidingen voor 112 kinderen en 74 begeleiders.
De molen is dit jaar maar één keer
“rust” geweest, namelijk op 9 september voor de GZH-wandelingen. Dit levert steevast verraste reacties op van
wandelaars die “plotseling” een bakkie
koffie zitten te drinken in de woonkamer
van een oude windmolen.
Verder gaf ik rondleidingen voor onder meer drie groepen 3 van
CBO Smitshoek, groep 4 en groep 6 van CBS Vrijenburg en voor
een interkerkelijke groep uit Barendrecht.
foto CBO Smitshoek

BIJZONDERE BEZOEKERS
Soms wil een bezoeker letterlijk in
je schoenen staan of zoals in mijn
geval: in m’n klompen. Deze foto
is gemaakt door Hue Nguyen uit
Vietnam.
Een andere bezoeker verraste me
met een heel oude, fraaie foto van
de Pendrechtse Molen. Deze foto
zou uit 1927 stammen en laat de
molen zien met twee donkere en
twee lichte zeilen.
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ACTIVITEITEN
Vanzelfsprekend is de molen bij de
Nationale Molendagen in mei en bij de
Open Monumentendagen in september
weer present geweest. Beide keren heb
ik erg gewaardeerde hulp gekregen van
Cees Zevenbergen en Gert Voortman.

Op de Nationale Molendagen gaf Jani Witteman een demonstratie
kantklossen en Robin van Egmond kwam schapenscheren.
Er was veel media-aandacht dit jaar: TV-Rijnmond is enige uren in
de molen geweest wat leidde tot een leuke weergave in het nieuws
van maandag. Op diezelfde dag verscheen er een vrij groot artikel
in het Rotterdams Dagblad.
Op de Open Monumentendag waren Julius en Nel van den Tol
aan de molen om de wandelaars te verrassen met hun klederdracht
van de Zuid-Hollandse eilanden.
Gedurende het jaar heb ik meerdere collecteweken ondersteund
door de bijhorende vlag aan de molen te hangen.
TELEVISIE
Behalve dat TV-Rijnmond aan de molen was, werd ik gebeld door een vertegenwoordiger van
Nipon Television Network Europe. Zij gingen opnamen maken met een Japanse onderwijsdeskundige over het Nederlandse onderwijs. De wens was, dat hij zijn slotopmerkingen zou maken met
een echte Hollandse windmolen op de achtergrond. Opmerkelijk was het, dat later een Japans echtpaar de molen bezocht, die vertelden dat ze speciaal gekomen waren, omdat ze de Pendrechtse
Molen in Japan op de televisie hadden gezien!
MIO’S
Ook dit jaar kwamen meerdere molenaars-in-opleiding (mio’s) een deel
van hun opleiding in de molen doen.
Jan Bruins deed eind september met goed gevolg zijn molenaarsexamen
en hij zal als tweede molenaar op de molen actief blijven.
BEESTEN
Het gaat niet altijd goed met de beesten van De Kleine Duiker die bij de
molen lopen. Er verdwijnen wel eens beesten: in de afgelopen jaren
verdwenen in totaal 2 rammen, 5 bokken en 25 kippen.
Na mijn vakantie bleken alle kippen weer eens weg te zijn. Daarom heb
ik Rob van Egmond vanuit de molenpot een vergoeding voor nieuwe
kippen gegeven.
Op een moment was de ram op de molenwei weg, maar tot ieders verbazing was hij na een paar
dagen weer terug. Dat grote mysterie hebben we niet kunnen oplossen, maar dat heeft wel z’n leven
gered. Ik had namelijk de gewoonte gekregen om te kijken of die ram er nog steeds was en op een
dag kon ik hem niet vinden. Na enig zoeken bleek, dat hij in de sloot lag en er op eigen kracht niet
meer uit kon komen. Ik heb onmiddellijk Robin van Egmond gebeld en gezamenlijk konden we
hem weer op de kant krijgen.
Sinds kort loopt er een Haflinger pony op de molenwei wat wel wennen is, want zo'n groot beest
was er niet eerder.
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ONDERHOUD
Dit jaar is twee keer groot onderhoud aan de molen
uitgevoerd. In januari kwam Bram van de Wiel van
molenmakerij De Gelder uit Sliedrecht de twee einden
van de binnenroe repareren. Het hout was aan het
wegrotten waarop de platen van de stoomlijn (de
Dekkerplaten) vastzitten. Veel van het hout is vervangen
en ook moesten vrij veel beschadigde aluminiumplaten
vervangen worden. Volgend jaar zullen de twee einden
van de buitenroe aangepakt worden.

Tijdens mijn vakantie is rietdekkersbedrijf
Gebroeders Visser uit Kockengen begonnen het rietdek van de kap te vervangen.
De molen ziet er weer als een plaatje uit.
In maart was het zover, dat twee molenzeilen dermate zwaar versleten waren, dat mio Jan Bruins nieuwe zeilen heeft voorgedragen. Eén oud zeil heb ik ontdaan van de bruikbare delen en verder
opgeruimd, het andere zeil denk ik nog te kunnen repareren.
Aan de nieuwe blauwe molenwimpel heb ik de uiterste punt verstevigd met een ingenaaide tie-rib. Dat zorgt er voor, dat er in die
punt geen knopen geslagen kunnen worden en er daardoor minder
slijtage zal zijn.
Verder heb ik een kruirol vervangen en heb ik de vanghaak een
gat lager opgehangen, zodat de opgehaalde vangbalk wat
gemakkelijker op z'n plek gebracht kan worden.
Omdat er nieuw riet was aangeplant langs de waterkant van de
molenwei is er door Robin van
Egmond schrikdraad geplaatst
om de geiten en de schapen uit
het nieuw opkomende riet te
houden. Het kostte nogal wat tijd
en moeite om het schrikdraad in
stand te houden en omdat het
nieuwe riet niet is opgekomen, is het schrikdraad ook weer
opgeruimd.
Dat de bevestiging van de Dekkerplaten hoog nodig vervangen
moet worden, bleek maar weer, doordat er weer een Dekkerplaat is
omgeslagen boven een plaat die dat eerder had gedaan. Nu zijn op
één eind twee platen met touw provisorisch vastgemaakt.
Eén van de bevestigingspunten van de bliksemkabel is afgebroken
en moet nog vervangen worden.
Enige jaren geleden heb ik op een paal aan de Charloisse Lagedijk
een brievenbus voor de molen bevestigd. Op diezelfde paal hangt
nu ook de brievenbus van de buren, American Footballclub The
Trojans. Om de postbezorger te helpen heb ik op de molenbus het
huisnummer en een gestileerde molen geschilderd.
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TOEREN
2012 absoluut dagen per dag
januari 19.460
3
6.487
februari 23.007
4
5.752
maart 57.722
13
4.440
april 47.177
10
4.712
mei 45.267
14
3.233
juni 64.109
11
5.828
juli 52.475
13
4.036
augustus
0
0
0
september 55.332
12
4.611
oktober 54.288
13
4.176
november 44.682
11
4.062
december 41.204
11
3.746
totaal 504.723
115
4.389

Het meest opvallende dit jaar is het geringe
aantal maaldagen in de maanden januari,
februari en augustus.
In de eerste twee maanden van het jaar stond
de molen zes weken stil vanwege het repareren
van de binnenroe.
In augustus was ik op vakantie en bovendien
stond de molen twee weken langer stil vanwege het vervangen van het riet van de kap.
Op de bovenas van de molen is door de Provincie Zuid-Holland
een teller gemonteerd. Die teller registreert meestal iedere
omwenteling. Met een minimum van 60.000 omwentelingen keert
de provincie een maalpremie uit. Op die manier wil de provincie
het draaien/malen met de molen stimuleren. Vanaf 1995 krijgt de
molen het maximum bedrag uitgekeerd.

De afgelopen 10 jaar zagen de cijfers er als volgt uit:
jaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

maal- gemiddeld toeren
per dag
totaal
dagen
134
3.744
501.542
139
4.198
583.533
132
4.029
531.820
138
4.566
630.166
135
4.653
628.128
140
5.097
711.092
138
5.103
704.162
129
4.806
619.992
136
4.788
651.151
115
4.389
504.723

De volgende jaren springen er nogal uit:
– Gedurende 2008 en 2009 was er veel wind en
dat leidde tot hoge gemiddelden per dag.
– Het jaar 2010 kende minder maaldagen, omdat
ik toen twee keer op vakantie ben geweest.
– Dit jaar heeft de molen acht weken stilgestaan,
dus minder maaldagen en minder toeren.
- Sinds de heropening van de molen eind 1993
ging het wiekenkruis 10.666.989 keer rond.

TOEKOMST VAN DE MOLENAAR
Aanvankelijk zou ik per 1 maart 2013 met pensioen gaan. Eerst werd dat verschoven naar 17 maart
en naar de laatste stand van zaken ga ik per 17 april met pensioen. Daarover schreef ik in het vorige
jaarverslag: “Hij (ik dus) heeft de ambitie, als het lijf en het hoofd het hem (mij dus) mogelijk
maken, dan nog minstens tien jaar door te gaan als vrijwillige molenaar.” Dit jaar is gewerkt aan het
opstellen van een vrijwilligerscontract om dat mogelijk te maken.
Het is een prettig vooruitzicht actief te blijven samen met Jan Bruins als tweede molenaar.
Barend Zinkweg, molenaar Pendrechtse Molen, 30-12-2012.
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www.pendrechtsemolen.nl

