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Rustige jaren bestaan niet en daar was dit jaar geen uitzondering op.
Hieronder leest u hoe het met de Pendrechtse Molen in 2016 gegaan is.
Per aanstaande 1 januari is de molen niet meer in beheer van de
Groenservice Zuid-Holland, want die is dan opgegaan in Staatsbosbeheer. Spannender is het wat er met de eigenaar van de molen gaat
gebeuren. Er is een kans dat het Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde
opgeheven zal worden, Dan zal de molen in andere handen overgaan.
We wachten de ontwikkelingen in spanning af.
BEZOEK
Zoals gebruikelijk was de molen begin mei present op beide Nationale
Molendagen (56 en 60 bezoekers) en begin september tijdens beide
Open Monumentendagen (25 en 24 bezoekers). Het was niet echt druk,
maar dat geeft juist veel tijd om geïnteresseerde bezoekers rond te leiden. In september was het bovendien geen best weer.
Er lag al een tijdje een geocache bij de molen, maar deze functioneerde
niet meer na de aanpassingen vorig jaar vanwege de aanleg van de
Blauwe Verbinding. Dit jaar is opnieuw een geocache gemaakt, deze
keer op een veilige plek in de molen. Dat levert geregeld bezoek op.

TV/13 augustus

Dit jaar hadden we meer bezoek van schoolklassen: de Rotterdamse
School Vereniging kwam met groep 1, 2, 5, 6 en 8! Daarnaast deden we
rondleidingen voor een groep van een
speeltuinvereniging, groep 5 van OBS
De Brink en een groep MBO-studenten
van het Albeda-college.
Dit voorjaar kwamen 19 molenaars met
partners uit Zeeland en 28 molenvrienden uit Gelderland de molen bekijken.
De gehele schoolvakantie deden we op
woensdag en zaterdag een rondleiding
voor het Jeugdvakantiepaspoort.
In totaal waren dit 12 rondleidingen
voor in totaal 245 personen:
136 kinderen plus 109 begeleiders.

BZ/7 mei
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ONDERHOUD
Het groot onderhoud
bestond dit jaar uit het
verven van de molen.
De molen staat er weer
schitterend bij. Tijdens
het verven zijn alle moeilijk bereikbare onderdelen
geïnspecteerd om te bepalen hoe lang die nog mee kunWB/5 september
nen. Vastgesteld is dat beide spruiten aan vervanging toe
zijn maar gelukkig niet perse onmiddellijk. De spruiten zijn de twee
lange balken die dwars door de kap van de molen uitsteken; deze
dienen om de molen op de wind te kunnen zetten. Beide dateren van
1978 en hebben het langer dan de verwachte dertig jaar uitgehouden.
Dat betekent dat er hout van
goede kwaliteit is gebruikt en
BZ/7 september
dat ze al die tijd goed zijn onderhouden. Vervanging
zal in het komende Periodiek InstandhoudingsPlan
2018-2024 worden opgenomen. Ik heb voorgesteld de nieuwe, lange spruit weer op z’n oorspronkelijke plaats midden in
de kap te leggen.
Het bestuur van het Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde
heeft voor het volgend jaar geld beschikbaar gesteld om een
deel van het metselwerk grondig aan te pakken.

Onderzoek aan de lange spruit - BZ/5 april

Voor het klein onderhoud is er ook het nodige gedaan. Het luik voor het zuidwest raam is vervangen evenals de deur naar het scheprad. Het luik naar de kelder is hersteld, evenals een wandcontactdoos van het alarm in de kap. De klemmen van de bliksembeveiliging die wij gebruiken zijn
van een bijzondere vorm: ze zijn alleen te gebruiken met een speciaal stuk gereedschap, maar
tegelijkertijd wel vatbaar voor metaalmoeheid. Eén van de klemmen hebben we moeten vervangen. De kammen van het bovenwiel zijn opnieuw in de was gezet. Zoals ieder jaar zijn de brandblussers en alle elektrische apparatuur gecontroleerd.

BZ/11 maart

Enige jaren geleden hebben wij
van tweedehands hout een plonsplee gebouwd en die boven de
sloot geplaatst. Op de linker foto
staat de plonsplee zonder deur:
die deur was er uit gewaaid en
heb ik uit de sloot gevist. Op de
foto links staat de deur aan de
overkant van de sloot tegen het
hek! We waren blij verrast, dat er
een nieuwe plonsplee is geplaatst:
zie de foto rechts.

BZ/24 december

BZ/6 juni

Jaarverslag 2016

Pendrechtse Molen

LEKKAGES
Vorig jaar is er een diep gat direct naast de molen
gegraven om een nieuwe elektriciteitskabel in de
kelder in te kunnen voeren. Sindsdien hebben we last
van lekkage in de kelder. Op 36 dagen hebben we
minstens een halve emmer en een maximum van 11
emmers water moeten weghozen en opdweilen. Het
gevolg is dat er vaak en langdurig 100% luchtvochtigheid in de gehele molen is wat onvermijdelijk moet
leiden tot aantasting van de houten onderdelen. Rond
de molen is een nieuwe drain aangelegd en de al
aanwezige drains zijn doorgespoten. Nadat bleek dat
dit niet hielp, is een zwakke plek in de vloer uitgehakt
en vervangen.
Ook dat bleek
niet te helpen,
zodat we op
dit moment
niet goed
weten wat nu
te doen.
BZ/24 februari

Ook dit jaar zijn er metingen gedaan door
Ecodry. Zij hebben apparatuur in de molen geïnstalleerd die doorslaand vocht moet tegengaan.
De metingen wezen uit dat de muren erg nat waren.

PLONSPLEE
Enige jaren geleden hebben wij van tweedehands hout een plonsplee
gebouwd en die boven de sloot
geplaatst. Op de linker foto
staat de plonsplee zonder deur:
die was er uit gewaaid en heb
ik uit de sloot gevist. De deur
staat aan de overkant van de
sloot tegen het hek! We waren
blij verrast dat er een nieuwe is
geplaatst: zie de foto rechts.
BZ/11 maart

BZ/17 augustus

BZ/24 december

BZ/10 september
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MV/12 april

BEESTEN
Rond de molen lopen al vele
jaren de nodige beesten van
Rob van Egmond. Hij vindt
het leuk dat hij op die manier
een bijdrage kan leveren aan
het Hollandse plaatje van een
molen met beesten. Wij zijn het
helemaal met hem eens.
Zijn schapen lopen op openbaar
terrein en niet voor het eerst
zijn ze aangevallen door een
loslopende hond. Drie schapen
werden doodgebeten en anderen ernstig beschadigd.
Rob’s gezondheid wordt evenwel minder en daarom zijn
voor de winter de pony, de geiten en alle schapen dichter bij huis gestald. Alleen
de kippen zijn nog bij de molen, zij het dat die
al enige weken vanwege de vogelgriep “opgehokt”
zijn in de schapenboet bij de molen.

MV/1 april

MV/12 mei

In de zomerperiode is het gebruikelijk dat er veel zwaluwen te zien zijn. Dit jaar was er voor het eerst een
nest in het schapenboetje met vier uitvliegende kuikens.

MV/28 juli

Bijzonder was dat er in
de maalkom bij de molen
een lepelaar aan het
foerageren was.
BZ/ 10 augustus

BESTEMMINGSPLAN
Voor het gebied van 400 meter rond de molen, de molenbiotoop, gelden vier verschillende
bestemmingsplannen. Eén daarvan, voor het gebied Charloisse Lagedijk, is nog steeds niet
vastgesteld. Dit jaar lag het ontwerp daarvoor ter visie en daartegen heeft ondergetekende een
zienswijze ingediend. In het ontwerp waren twee verschillende en conflicterende manieren
opgenomen om de toegestane bouwhoogte te kunnen berekenen. Bovendien werd uitgegaan
van maaiveldhoogte en niet van NAP. De ingediende zienswijze is geheel overgenomen.
Voor de toekomst blijft het spannend hoe de overgang naar de omgevingswet zal uitpakken.
In plaats van verschillende naast elkaar functionerende (bestemmings)plannen zal er dan één
omgevingsplan komen: één voor geheel Barendrecht en één voor geheel Rotterdam.

BZ/2 december
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RT/9 augustus

RvH/8 augustus

TENTOONSTELLING
De Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk organiseerde deze zomer een tentoonstelling over de
geschiedenis van dit gebied. Daarvoor leverden we de nodige foto’s en leenden we gebruiksvoorwerpen en gereedschappen uit. Er werd een DVD gemaakt met daarop interviews met diverse
personen van de dijk waarvan ondergetekende er een was.
MOLENAAR
Jan Bruins is nu drie jaar molenaar van de Pendrechtse
Molen. Hij bemaalt de molen om de andere week op de
woensdagen. Hij is ook molenaar op snuif- en specerijmolen De Ster aan de Kralingse Plas en op wipwatermolen De Oostmolen van Mijnsheerenland.

DK/17 augustus
MIO’S
Tineke Visser overhandigde mij een door haar gemaakt schilderij van de molen als
dank voor het tot molenaar opleiden van haar partner.
Het afgelopen jaar kwamen regelmatig drie molenaars-in-opleiding naar de molen.
Sven van Arendsbergen slaagde dit najaar voor zijn toelatingsexamen
en hij zal komend voorjaar opgaan voor het landelijk examen.
Gauke Weg wil komend voorjaar toelatingsexamen doen en
Ron van Hartskamp is nu een jaar aan zijn opleiding bezig.
Daarnaast kwamen diverse mio’s de molen bekijken.
Gauke Weg - BZ/24 februari

Ron van Hartskamp - BZ/19 februari

Sven van Arendsbergen zet de molen op de wind. - BZ/10 september

TV/13 augustus
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TOEREN
Er was dit jaar wat vaker matige wind met het
laagste daggemiddelde sinds jaren.
Juni valt op: toen waren zowel Jan als Barend op
vakantie. In september zijn er door bezigheden
elders ook wat minder maaldagen geweest.
Al met al komen we toch tot een hoog aantal
molendagen.
Op de bovenas van de molen is door de Provincie ZuidHolland 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 actief zijn
met de molen stimuleren. Vanaf 1995 krijgt de molen
ieder jaar het maximumbedrag uitgekeerd.

De volgende jaren springen er 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.
In 2012 heeft de molen acht weken stilgestaan
vanwege het uitvoeren van onderhoud, dus minder maaldagen en minder toeren.
Dit was het derde jaar waarin wij samen, Jan
Bruins en ik, als vrijwilliger de molen bemalen
hebben.

2016
januari
februari
maart

absoluut dagen per dag
57.817
13 4.447
54.994
13 4.230
64.111
14 4.579

april
mei
juni

58.922
50.231
5.354

14
14
3

4.209
3.588
1.785

juli
augustus
september

51.457
59.118
22.410

14
13
8

3.676
4.548
2.801

oktober
november
december
totaal

45.447
51.752
57.067
578.180

13
13
16
147

3.496
3.981
3.567
3.933

jaar

maal- gemiddeld
dagen
per dag
135
4.653
2007
140
5.097
2008
138
5.103
2009

toeren
totaal
628.128
711.092
704.162

2010
2011
2012

129
136
115

4.806
4.788
4.398

619.992
651.151
504.723

2013
2014
2015
2016

123
135
152
147

4.324
4.165
4.814
3.933

531.863
562.307
731.783
578.180

Sinds de heropening van de molen (eind 1993) ging het wiekenkruis 13.071.122 keer rond.
Barend Zinkweg
molenaar van de Pendrechtse
Molen
31 december 2016
www.pendrechtsemolen.nl

TS 28 aug.

MV/9 april

De foto’s zijn gemaakt door:
Manja Visser (MV), Danny Koring (DK)
Tineke Visser (TV), William Brieffies (WB)
Ron van Hartskamp (RvH), Tom Slobbe (TS)
Rick Timmer (RT), Barend Zinkweg (BZ)

