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Johan Ottevanger, een forse kerel
op houten klompen, is een van de
drie vrijwillige molenaars van de
Oucoopse molen. Zittend in het
piepkleine huiskamertje kan hij
zich die najaarsdag in 2016 nog
goed herinneren. ,,We waren lek-
ker aan het malen totdat ik het
water op polderpeil ineens troe-
bel zie worden. Het bleek dat het
water uit de boezem onder de
molen door zo de polder in
schoot.’’
Molenmaker Lucas Verbij -
vierde generatie - werd gelijk ge-
beld: het water loopt weg! ,,Deze
molen stond helemaal niet op de

planning voor groot onderhoud.
We hadden hem in 2014 hele-
maal geïnspecteerd, ook de wa-
terloop. Die was voldoende goed.
Maar in één jaar is de waterloop,
een houten bak die op een ge-
metselde fundering ligt, ineens
een stuk gaan verzakken.’’
Hij loopt naar buiten en doet een
luik voor de molen open. Mole-

naar Ottevanger - zesde generatie
- haalt een keukentrappetje en
Verbij daalt af in de ongeveer
twee meter diepe waterloop. Dat
is het houten kanaal waar het
grote scheprad het polderwater
in schept en dat uitkomt op de
boezem.
Er loopt nu een miezerig straaltje
de andere kant op, dat verdwijnt
in een gat onder de molen. ,,Kijk,
doordat de waterloop is verzakt,
stroomt het water onder de mo-
len door. Als je zou gaan malen
en de sluisdeur staat open, dan
zou deze polder onder water
 komen te staan.’’
Om het mechaniek van de molen
toch in beweging te houden, rust
roest immers, laten de molenaars

de molen nog wel elke zaterdag
draaien (dus zonder het schep -
rad). De Oucoopse molen heeft
namelijk een prominente plek in
het waterrijke gebied van de
Reeuwijkse plassen, dat door de
provincie Zuid-Holland is aange-
wezen als ‘topgebied cultureel
erfgoed’. Daarnaast ligt de polder
in een Natura-2000 gebied, een
beschermd natuurgebied met de
hoogste Europese norm.

Fundering
De Oucoopse molen staat model
voor veel watermolens in ons
land, die - omdat ze een rol spe-
len bij de waterkering - nu een-
maal veel onderhoud vergen.
,,Een korenmolen op de Veluwe
of in Montfoort, die staat op een
stevige fundering. Die kan wel
eens zakken, maar dan zakt de
molen rechtstandig mee. De fun-
deringen van poldermolens zijn
veel kwetsbaarder’’, zegt Verbij.
,,Zeker als ze op dik water staan’’,
vult molenaar Ottevanger aan.
,,Ofwel veen. En hou er rekening
mee dat polders een halve centi-
meter per jaar inklinken. Dat lijkt

weinig, maar in 100 jaar praat je
over een daling van een halve
meter.’’
,,Weinig mensen zijn zich ervan
bewust dat we hier in een uniek
stukje van de wereld wonen. God
schiep de wereld, maar de Neder-
landers maakten Nederland. En
de molens speelden een heel
 belangrijke rol bij het water naar
de zee brengen’’, zegt Verbij.
,,Een molen is een machine, elke
keer is er werk aan. Dat is ook lo-
gisch, een auto vraagt ook om on-
derhoud. Mijn vader werd soms
uit zijn bed gebeld; moest hij
meteen komen voor een repara-
tie. Want het malen moest door-
gaan, anders kwam de polder on-
der water te staan. Hij had van

Molens in het Groene Hart dreigen te worden stilgezet
omdat geld voor onderhoud en restauratie ontbreekt. De
Rijnlandse Molenstichting, die 46 poldermolens heeft, kan er
nog één aanpakken. De verzakte Oucoopse molen bij
Reeuwijk is de eerste molen waar geen geld meer voor is.

Poldermolens zijn
kwetsbaar, zeker 
als ze op dik water
staan, ofwel veen
–Johan Ottevanger, molenaar
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‘Als het zo doorgaat,
moeten we 
molens stilzetten’
� De Oucoopse
molen uit 1688 bij
Reeuwijk. De res-
tauratie van deze
molen kost een
kwart miljoen euro.

God schiep de 
wereld, maar de 
Nederlanders maak-
ten  Nederland
–Lucas Verbij, molenmaker


