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TAURATIE VAN KARAKTERISTIEKE MONUMENTEN

䊱 Molenmaker Lucas Verbij
staat in de verzakte waterloop,
rechts zit molenaar Johan Ottevanger. De waterloop is het
houten kanaal waar het grote
scheprad het polderwater in
schept en dat vervolgens uitkomt op de boezem. FOTO’S PIM MUL

veel molens thuis ook de mallen
van de kammen staan. Kon hij
meteen aan de slag.’’

Waterloop
Houten onderdelen als het
scheprad en de waterloop moeten om de pakweg 40 jaar worden vervangen. ,,Alle molens van
rond 1600 zitten nu gemiddeld
aan de zesde waterloop. Vroeger
betaalden alle ingezetenen van
een polder mee aan de molen.

Het polderbestuur, dat bestond
uit rijke boeren, liet een molen
bouwen. De molenaar was een
losse landarbeider, die blij was
dat hij een woning had. Misschien had hij zelfs wel een koe
en een varken en een geit. Ze verdienden niet veel, sommigen
kregen 25 gulden per jaar.’’
Uit bronnen is bekend dat er in
1528 al een molen op deze plaats
stond. Dat is de voorganger van
de huidige molen. Over het

bouwjaar van de huidige molen is geen duidelijkheid.
Mogelijk is de vorige molen
verloren gegaan in het rampjaar
1672, toen het Franse leger in deze
omgeving grote vernielingen
heeft aangericht. Er werden veel
gebouwen, dus ook molens, in
brand gestoken.
In het gemeentearchief van
Reeuwijk zijn aanwijzingen
gevonden over een lening en

aflossing
in 1688. Mogelijk verwijst dat
naar de bouw van de huidige
molen in die jaren.

Restauratie
De Oucoopse molen heeft tot
1969 de hoofdbemaling van deze

GELDTEKORT

Brandbrief naar Kamer voor extra geld
De spaarpot van de Rijnlandse Molenstichting is bijna leeg. Dit jaar kan nog één molen
gerestaureerd worden, daarna zit er niets
anders op dan molens stil te zetten. De
stichting heeft een brandbrief geschreven
aan de Tweede Kamer. Volgens de landelijke
vereniging De Hollandsche Molen is per jaar
structureel vijf miljoen euro extra nodig om
de molens in stand te houden.
De Rijnlandse Molenstichting, werkzaam in

het gebied van het Hoogheemraadschap
Rijnland, heeft 46 poldermolens in bezit. Alle
molens kunnen malen en de meeste hebben
ook de functie van hulpgemaal. Het zijn allemaal rijksmonumenten, 16 molens zijn gebouwd in 1600. De kosten van onderhoud en
restauratie zijn hoog. In april dit jaar werd
een reparatie aan de Groote Molen in Zoeterwoude verricht: kosten 40.000 euro.
Vorige maand werd de restauratie van de

Adermolen in Rijpwetering en de Rode
Molen in Oud Ade afgerond: kosten bijna een
miljoen euro, de stichting moest zelf drie ton
bijpassen uit de reserves. Voorzitter Wim
Bos: ,,Dit jaar restaureren we één molen, aan
vijf molens wordt groot onderhoud uitgevoerd. Daarna is ons geld op.’’ De eerste
molen waarvoor geen geld meer is, is de
Oucoopse molen bij Reeuwijk. Die restauratie kost een kwart miljoen euro.

polder
voor zijn rekening
genomen. Maar als er dat jaar
geen molenaar meer kan worden
gevonden, wordt de molen stilgezet. Een dieselgemaal neemt
het werk van de molen over. In
1983 komt de molen in eigendom
van de Rijnlandse Molenstichting. Bij een grote restauratie in
1989, waarbij het bovenhuis bijna
in zijn geheel wordt vernieuwd,
breekt op 19 juli 1989 op onverklaarbare wijze brand uit. Door
snel optreden van de brandweer
kan de schade worden beperkt
tot de ondertoren. Het rietdek
moet worden vernieuwd.
En nu dus de fundering van de
waterloop. ,,Het is vijf voor
twaalf. In een paar maanden is
het fundament verder verzakt.
Hoe langer je wacht, hoe meer
het gaat kosten’’, voorspelt Verbij.
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