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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Oostmolen. Dit jaar vielen er geen jubilea te 
vieren.  

Wel werd op 7 december door UNESCO besloten het ambacht van Molenaar op de 
internationale lijst ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed’ te plaatsen. Op initiatief van De 
Hollandsche Molen werd verzocht alle molens in Nederland gedurende de 
daaropvolgende week in ‘de vreugd te zetten. Dit initiatief werd door het bestuur van 
de Stichting Molens Binnenmaas en de molenaars overgenomen en van harte 
ondersteund.  
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Klein onderhoud 

Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd zoals: 

Vervanging van de bovendeur aan de ZW-
zijde. Ook over vervanging van de 
onderdeur ZW zijn afspraken gemaakt. 

Aanpassing van de bestrating aan de ZW-
zijde. Tredes zijn vervangen door een 
geleidelijk oplopende ‘helling’ naar de 
toegangstrap. 

Vervanging of reparatie van kabels ten 
behoeve van de bliksemafleiding. Voor 
alle molens van de SMB werden deze 
werkzaamheden door de molenaars van 
de Oostmolen verricht. Ja, zelfs voor de 
molen van Zuid-Beijerland. 

Keren en verven van twee 
ondersteuningsbalken van de luiken op de 
voorwaterloop. Deze waren flink ingerot 
en moeten in 2018 worden vervangen. 

Opnieuw bevestigen van de aanslag van 
de wachtdeur. Zonder deze aanslag kon 
niet worden gemalen in verband met het 
risico dat de deur open zou blijven staan: 
water uit de Binnenmaas (de boezem) zou 
ongecontroleerd de Polder van 
Moerkerken binnenstromen. 

Onderhoud door molenmakers 

In februari werd de reparatie van de schade aan de kap van het bovenhuis 
uitgevoerd. Deze schade ondstond in de zomer van 2016. De definitieve reparatie 
heeft lang op zich laten wachten als gevolg van het lang uitblijven van het ‘groene 
licht’, af te geven door de verzekering. 

In verband met de zeer kleine ruimte tussen de kap en de bovenhoektouwen op de 
binnenroe zijn vanaf 1 januari geen zeilen op de binnenroe voorgelegd. Na 
aanpassing van de zeilarmen kon vanaf begin maart weer met zeilen op alle wieken 
gedraaid (en dus ook gemalen) worden.  
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Noodzakelijk onderhoud 

Een onderhoudsplan is opgesteld in samenwerking met de bestuursleden die zich 
om het onderhoud van de molens van de SMB bekommeren. Details zijn in dit plan 
vermeld. 

Verfwerk 

Er is dit jaar uitsluitend verfwerk in eigen beheer uitgevoerd aan de luiken boven de 
waterloop, de kroosbrug en de de afscherming van het scheprad. 

Schade  

In 2017 heeft de molen geen schade van betekenis opgelopen. 

Veiligheid en RI&E  

De RI&E is geëvalueerd, dat wil zeggen dat 
het Plan van Aanpak (openstaande acties) 
met de aanhangsels is gecheckt en 
bijgewerkt. Het PvA 2017 is in november 
aangeboden aan de SMB. Dit PvA dekt de 
voorgenomen activiteiten voor 2018. 

De afzetting van de draaiende wieken is nog 
verder verbeterd met visuele 
waarschuwingen. 

De 3 brandblussers zijn in april gecontroleerd 
door Permanent en in orde bevonden. 

Grasmaaien 

De sleutelhouder van de molen, Piet 
Bervoets, houdt het molenerf en de omgeving 
van de molen kort om het erf representatief te 
houden.  

De Molenaars.  

De maalploeg bestond in 2017 uit: 

• Fred de Rooij 
• Jan Bruins 
• Kees de Gruijter 
• Jan Engelen 
• Klaas Kleiwegt 

• Piet Bervoets: rondleider en sleutelhouder. 
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Molenaars in Opleiding en examens.  

Na goedkeuring door het bestuur, is besloten om Piet Bervoets door Fred de Rooij en 
Jan Bruins op te laten leiden tot molenaar op de Oostmolen. Met de Rijnlandse 
Molenstichting zijn afspreken gemaakt om te werken aan zijn examinering en 
kwalificatie op niveau C. Dit betekent uitsluitend bevoegdheid op de molen waarop 
de opleiding plaatsvond: de Oostmolen dus. 

Gedurende 25% van de draaidagen zijn andere molenaars in opleiding (MiO’s) op de 
Oostmolen te gast geweest. De Oostmolen mag zich dus verheugen in populariteit 
onder het aanstormend talent van het Gilde van Vrijwillig Molenaars. 

Dit jaar werden er geen examens van het Gilde op de Oostmolen gehouden. 

Ongedierte 

Het bezoek van muizen duurt nog immer voort. Ook dit jaar is de jacht op deze 
ongenode gasten nog steeds gaande.  
 
Bedrijfsresultaat Oostmolen 
 
De molen heeft ca. 455 uren haar deuren open kunnen stellen voor 428 bezoekers 
en rondleidingen. Daarbij waren dan één of meerdere molenaars bij betrokken, die 
ruim 26 uren de polder hebben bemalen en gedurende 82 dagen 203.975 
omwentelingen met het wiekenkruis hebben kunnen maken. De molen heeft effectief 
ca. 330 uren gedraaid. 
 
De resultaten blijven achter bij die van 2016. De openingsuren waren duidelijk 
minder als gevolg van een (motor)ongeval van een der molenaars, waardoor hij 
gedurende 2 maanden zijn wekelijkse dienst niet kon vervullen. Bovendien viel dit 
samen met een aanzienlijk lagere beschikbaarheid van de andere nevenmolenaars. 

 
Het leeuwendeel (ruim 310) 
van het bezoekersaantal werd 
geleverd door:  
• de Tour langs de Boer in 

mei; 
• de Nationale Molendagen 

in mei; 
• de Open Monumentendag 

in september; 
• de Molendag Hoeksche 

Waard in oktober. 
Dit bezoekersaantal werd nog gedrukt door het buiige weer tijdens de Nationale 
Molendagen en de Open Monumentendag.  
Mede dankzij het mooie weer trok de molen tijdens de Tour langs de Boer en de 
Molendag Hoeksche Waard echter veel bezoekers. 
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Bemaling van de polder 

De samenwerking met het Waterschap de Hollandse 
Delta (WSHD) voor wat betreft het bemalen van de 
polder van Moerkerken functioneert naar 
tevredenheid.  

Extra bijzetten van het scheprad blijft mogelijk bij 
demonstraties en bij windstoten het draaigedrag van 
de molen enigszins te dempen. 

Hierbij wordt het polderpeil doorde molenaars 
nauwlettend in de gaten gehouden: zomerpeil -2,20 
NAP; winterpeil -2,40 NAP.  

In totaal werd het scheprad dit jaar 9 maal 
geactiveerd. 

 

Inkomsten/Uitgaven.  

Het kleine onderhoud van de Oostmolen heeft wat kosten met zich meegebracht 
welke direct zijn gedeclareerd middels de aangeboden doorlopende machtiging van 
de SMB. De foerage kosten voor de molenaars zijn bekostigd uit de fooienpot en de 
inhoud van deze pot was voldoende om deze uitgaven te dekken.  

De boekhouding zal apart aan het bestuur van de SMB worden  aangeboden 

Uiterlijk vertoon 

De molen heeft met wiekentaal en versieringen uiting gegeven aan diverse 
gebeurtenissen:  

• pavoiseren van het wiekenkruis ter ere van koningsdag en 5 mei; 

• aanmaak van aanzichtkaarten op basis van recente foto’s van de molen; 

• wiekenkruis in de vreugdestand van 7 t/m 10 december ter gelegenheid van de 
‘verheffing’ van de molenaar tot  internationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed; 

• kerstverlichting in het bovenste end aan het einde van het jaar. 

 

 

Namens de maalploeg van de Oostmolen: 

Fred de Rooij / Jan Bruins 

januari 2018 


