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BEZOEK
Ook dit jaar bezochten diverse basis-
schoolgroepen uit Barendrecht en Smits-
hoek de molen evenals een kinderverjaar-
dagsgroep en een familiegroep. Ook de 
cache werd weer een aantal maal gezocht.
Apart was het bezoek van een tiental 
landschapsarchitecten en -planologen. Dat 
gaf mij de gelegenheid hun aandacht te 
vestigen op het belang van de molenbio-
toop: die moet vanaf het begin meedoen.
De molen was als van ouds present op 
beide Nationale Molendagen en Open 
Monumentendagen. De eerste werden het 
best bezocht, maar het werd nooit te druk 
voor uitleg.

Op de zes woensdagen van 
de zomervakantie deden 
we rondleidingen voor het 
Jeugdvakantiepaspoort. Bij 
10 rondleidingen kwamen 
128 kinderen met 79 bege-
leiders: dat waren bijna 21 
deelnemers per rondleiding.

MIO’S
Ron van Hartskamp en 
Gauke Weg waren de 
‘vaste’ molenaars-in-
opleiding. Gauke deed op 
27 september examen voor 
zijn molenaarsdiploma en 
slaagde. Hij is vanaf 8 ok-
tober op de maandag actief 
op de Pendrechtse Molen.
Diverse mio’s bezochten 
de molen of liepen één of 
meerdere dagen mee in het 
kader van hun opleiding.
Een zestal mio’s kreeg 
instructie over het werken 
met valbeveiliging. Dat is 
vanaf dit jaar verplicht om 
het veilig op hoogte werken 
te bevorderen.
Op zaterdag 8 december 
werden toelatingsexamens 
afgenomen: alle drie kandi-
daten slaagden.
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Deze foto is genomen vanaf de geluidswal in Barendrecht over de A15 en de Betuwelijn richting Rotterdam-Zuid.
SvA/13 juni

Het jaar sloot in mineur af door het overlijden van Rob van Egmond. 
Al meer dan 20 jaar lopen er beesten van Rob rond de molen. 
De molen staat op een postzegel in het verstedelijkte gebied tussen 
Rotterdam-Zuid en Barendrecht. Op de foto onderaan deze bladzijde 
is dat heel goed in beeld gebracht. 
Door Rob’s beesten kreeg die postzegel 
veel meer een landelijke aankleding. 
De beesten zullen wel blijven, maar 
Rob zullen we gaan missen.

Van boven naar  beneden:
Molen in de rouw.

Werken met valbeveiliging.
Afnemen van proefexamen.

BZ/29 dec/21 nov/9dec
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BEESTEN
Naast kippen en parelhoenders waren dat er dit jaar 3 paarden, 3 koeien 
en een kudde van 27 lammeren. Met de lammeren ging het niet goed: ze 
werden erg ziek en meerdere werd dit fataal.
Twee maal vestigden bezoekers mijn aandacht op een lam dat vlak onder 
de molen in de sloot stond. Eenmaal waadde een bezoeker de sloot in om 
het lam er uit te trekken. De tweede keer belde ik de brandweer voor hulp.

MOLENBIOTOOP
Ten zuidwesten van de molen staat een groep 
bomen met daarin meerdere veel te hoog 
opgeschoten exemplaren. We hebben aan de 
beheerder van het terrein gevraagd daar wat 
aan te doen, maar dat heeft niet het gewenste 
resultaat opgeleverd.
Het afgelopen najaar zijn meerdere, spontaan 
opkomende boompjes in de oever van de vijver 
bij de molen verwijderd.

Vorig jaar heeft ondergetekende zich ingespannen om een voor de 
molen gunstige regeling opgenomen te krijgen in het nieuwe be-
stemmingsplan. Daarvoor heb ik één van de vijf prijzen gekregen 
als ‘Beste Molenbiotoopbeheerder 2017’. Voor het prijzengeld 
van € 1.000 is nog geen bestemming gevonden.

Al een aantal jaren staan er bijenkasten vlak bij de molen. Dit jaar 
is door een tweede imker meerdere kasten bijgeplaatst iets verder 
van de molen. Deze nieuwe imker deed mee aan de Landelijke 
Open Imkerdag en zijn demonstraties werden goed bezocht.

Tot twee keer toe leek een parelhoen te zijn verdwenen. Na lang zoeken bleek 
die tussen de brandnetels op een nest eieren te zitten. De eerste keer leverde 
dat 17 kuikens op: daarvan werden er door Sven twee mee naar huis geno-
men. De andere waren binnen twee weken verdwenen: meer dan waarschijn-
lijk opgegeten. Toen het tweede nest uitgebroed was, zijn alle kuikens met de  
volwassen hoenders ondergebracht in een geïmproviseerde kippenren. Dank-
zij de goede zorg door Manja Visser overleefden drie van de vijf kuikens.

Eén van de paarden bij de molen.
BZ/14 augustus

Parelhoen met kuikens.
BZ/22 augustus

De koeien. MV/Voorjaar

De parelhoenders. MV/Najaar

Nieuwe bijenkasten bij de molen.
BZ/6 juni

Cheque voor de 
‘Beste Molenbiotoop-

beheerder 2017’.
BZ/30 mei

De kip-
pen op 
stok.
MV
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ONDERHOUD
Dit jaar was het niet nodig dat de molenmaker aan de 
molen kwam.
Door de molenaars is het nodige klein onderhoud uitge-
voerd: er is een nieuwe steel aan de vuilhaak en aan de 
riek gemaakt, het mechaniek om het kelderluik te bedie-
nen is hersteld, het ‘slepen van de vang’ is verholpen, de 
bout van de vanghaak is vastgezet, alle kammen van het 
bovenwiel zijn in de was gezet, 9 kammen zaten los en 
zijn vastgezet,

AFVAL
De molen staat op Barendrechts grondgebied en het 
huisvuil wordt opgehaald door de Rotterdamse vuilop-
haaldienst. Dat heeft altijd de nodige voeten in aarde 
gehad. De laatste jaren zetten wij de molenkliko voor de 
deur bij één van de bewoners aan de Charloisse Lage-
dijk. Onlangs is Rotterdam overgegaan op het scheiden 
van afval met nieuwe kliko’s waardoor het voor ons 
moeilijk werd. Besloten is de kliko helemaal op te rui-
men en ons afval in kleine hoeveelheden via de ‘open-
bare’ afvalbak naast de picknickbank af te voeren.

KOMEND ONDERHOUD
Bij schilderwerkzaamheden in 2016 is vastgesteld, dat 
allebei de spuiten vervangen moesten worden. Deze 
spruiten liggen horizontaal door het dak van de molen 
en dienen om de molen op de wind te kunnen zetten. 
Beide spruiten zijn in 1977 aangebracht en hebben het 
boven verwachting lang uitgehouden. De langste van 
de twee ligt nu voorin de kap en komt midden in de kap 
terug. Dat is de plek waar die ook lag toen de molen in 
1731gebouwd werd. Voor dit werk én voor het aan-
pakken van het metselwerk heeft het bestuur van het 
Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde (eigenaar van de 
molen) geld beschikbaar gesteld en heeft de provincie 
Zuid-Holland een subsidie toegezegd.

Dit jaar is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelij-
ke oorzaken van steeds optredende  lekkage in de kelder. 
Er is gemeten en gegraven, maar nog geen oplossing 
uitgevoerd.
Alle bovengenoemde werken zullen in 2019 uitgevoerd 
worden.

Aan het begin van de aanvoersloot naar de molen ligt 
een balk in het water om drijvend vuil tegen te houden. 
Die balk lag te hoog in het water en daarom is deze ver-
zwaard waardoor die nu wel goed z’n werk kan doen.

De nieuwe steel is in de lijnolie gezet en hangt te drogen.
BZ/26 augustus

Sven heeft een 
nieuw asje aan de 
spin gemaakt en 
de spin geverfd.

De vernieuwde 
spin.
SvA/7 september

De verzwaarde kroosbalk.
BZ/9 maart

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft een gratis 
dienst: het controleren van de blikseminstallatie van een 
molen. De controle bij ons leverde een paar opmerkin-
gen op en die zijn inmiddels door Jan  verholpen.
Het bleek noodzakelijk om de installatie voor het in-
braakalarm te vervangen. Daarna bleek dat waarschijn-
lijk ook het brandalarm vervangen zal moeten worden.
Bij een hevige windvlaag bleek de vlaggemast achter op 
de kap daar niet tegen bestand te zijn. Die mast zal bin-
nenkort vervangen worden.

Graven op zoek naar de oorzaak van de lekkage.
BZ/3 september
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januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

62.873
65.189
61.507
75.747
66.563
40.683
40.737
67.637
84.717
60.939
64.259
65.139

13
13
17
17
18
11
12
18
19
17
19
15

4.836
5.015
3.618
4.456
3.698
3.698
3.395
3.758
4.459
3.585
3.382
4.343

2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015 
2016
2017

138
129
136
115 
123 
135
152 
147
164

5.103
4.806
4.788
4.398 
4.324 
4.165
4.814 
3.933
4.019

704.162
619.992
651.151
504.723 
531.863 
562.307
731.783 
578.180
659.136

2017 absoluut dagen per dag

totaal 755.990 189 4.000

jaar maal-
dagen

gemiddeld
per dag

toeren
totaal

2018 189 4.000 755.990

Nooit eerder was de molen zo vaak ‘los’ en nooit eerder 
maakte het wiekenkruis zo veel omwentelingen.

Het was dit jaar evenwel een matig ‘windjaar’: dat is te 
zien aan het lage gemiddelde per dag.

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 maalpre-
mie 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 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 jaar 2018 was het vijfde jaar voor Jan Bruins, het eerste 
volledige jaar voor Sven van Arensbergen en de eerste 
weken voor Gauke Weg als molenaar van de Pendrechtse 
Molen. Ondergetekende heeft de dertig jaar nu volgemaakt. 
Jan heeft z’n activiteiten voorlopig gestaakt: het werd wat 
druk op de molen en in zijn agenda, want hij heeft tijdelijk 
het beheer van nog een molen op zich genomen.

TOEREN

Sinds de heropening van de molen (eind 1994) 
ging het wiekenkruis 14.486.248 keer rond.

Barend Zinkweg
31 december 2018

Meer info op www.pendrechtsemolen.nl

De foto’s zijn gemaakt door:
Manja Visser (MV), Sven van Arensbergen (SvA) en
Barend Zinkweg (BZ)

De molen met twee ooievaars op de voorgrond.
BZ / 11 september
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Molen met koolzaad.
BZ/28 april Open Monumentendag.

BZ/8 september

De molen op een zonnige dag.
SvA/19 april

Malend met een oostenwind en de lucht in de brand.
BZ/12 decemberOoievaars op de molen.

SvA/23 december

Zwaluwnest.
BZ/4 augustus


