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Inleiding
Nadat op 18 september 2003 de gemeenteraad van Bodegraven instemde met de
eindrapportage van de Initiatiefgroep “Vrienden van de Arkduif”, is later, in 2004, de
“Stichting de Arkduif” opgericht.
Jaarverslag
Hiernavolgend treft u een verslag aan van de activiteiten van Stichting De Arkduif in het jaar
2015.
Bestuurlijk
Op 28 mei 2004 werd de Stichting de Arkduif officieel opgericht. In september 2005 werd de
molen plus bijbehorende grond en gebouwen door de gemeente Bodegraven in erfpacht
overgedragen aan de stichting. Aan de, in de taakstelling van de stichting vermelde
activiteiten, zoals daar o.a. zijn: het verwerven van geld, het beheren van de molen, het
instandhouden van c.q. het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving en
het interesseren van het publiek voor de molen, werd in 2015 wederom veel tijd en aandacht
besteed.
Naast de diverse bestuursvergaderingen heeft het bestuur meerdere malen contact gehad met
Molenaarswerkgroepen, heeft het bijeenkomsten van Moleneigenaren bijgewoond en heeft
het contact gehad met de Vereniging De Hollandsche Molen. Daarnaast zijn er contacten
geweest tussen vertegenwoordigers van lokale- en provinciale overheden in verband met het
bespreken van kwesties m.b.t. de molen waar zowel overheden als molen De Arkduif in
betrokken zijn.
Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit de heren J.H. Hakkenberg (voorzitter), A.G.
Broxterman (penningmeester), H.A. van Dam (secretaris), J. Kastelein, O. Strikwerda en L.
Hornig, werd in gemeentelijke zaken geadviseerd door de heer P. van Haeften, ambtenaar bij
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die de contactpersoon is namens de gemeente voor de
stichting.
De technische commissie van het bestuur, die bestaat uit de heren Kastelein, Strikwerda en
Broxterman, is diverse malen in vergadering bijeen geweest –alleen en met de aannemerteneinde reparaties en restauraties van de molen te bespreken.
Verder is er regelmatig contact geweest tussen leden van deze commissie en de molenaars.

Onderhoud en Restauratie
De taak van de stichting, die zij als kern van haar activiteiten beschouwt, is het in draai- en
maalvaardige staat brengen en houden van de molen.
Aan Erfgoed Advies Groen B.V.. is in 2012 de opdracht verstrekt een inventarisatie van de
staat van de molen te maken en een onderhoudsplan op te stellen, waarin de noodzakelijke
reparaties en restauraties zijn opgenomen die op korte en lange termijn (2013-2018)
noodzakelijk zijn om de molen te conserveren en hem goed en veilig te kunnen laten draaien
en malen.
Voor het onderhoud over de periode 2013-2018 zijn subsidietoezeggingen ontvangen van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (BRIM subsidie) en van de Provincie Zuid-Holland
voor een totaalbedrag van € 53.000,-De eerste fase van uit te voeren werkzaamheden is in 2013 gestart en omvatte een aantal,
waardoor de molen weer kan malen. Deze werkzaamheden, evenals die in 2014 en 2015, zijn
uitgevoerd door Vaags Molenwerken te Aalten.
Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
In 2013 is begonnen met deel 1 van fase 1 van de door Groen geadviseerde restauratie van de
molen. Dit betrof het gaande werk van de molen (alle in de molen draaiende delen).
Bij controles was onder andere gebleken dat er sprake was van een scheefstand van de
koningsspil ten opzichte van de kap van de molen (de koningsspil is de verticale as in de
molen die aan de bovenzijde wordt aangedreven door de wieken en aan de onderzijde de
maalstenen aandrijft). Dit veroorzaakte “frictie” in de aandrijving en is hersteld.
De kruirollen zijn gedeeltelijk vernieuwd. In het kader van conservering zijn zoveel mogelijk
van de bestaande –pokhouten- rollen behouden en zijn er 36 stalen rollen bijgeplaatst.
(deze rollen vormen het lager tussen de molen en de molenkap, waardoor de molenaar de
wieken ‘op de wind’ kan draaien).
De stelling, de rondgang om de molen waarop je kunt lopen, is in 2015 vernieuwd, w.o. de
vervanging van vijf draagbalken. Na dit onderhoud is het geheel met een duurzaam en
milieuvriendelijk conserveermiddel behandeld. Tevens is de dakbedekking rond de molen en
op de bijgebouwen vernieuwd.
Zoveel als mogelijk is worden in de molen voorzieningen aangebracht die de veiligheid van
molenaar en bezoeker zo goed mogelijk moeten garanderen. Ook bij het onderhoud van de
nieuwe stelling is daar op gelet.
Bij de herfststormen traden in de voorzijde van het restaurant en bij de nieuwe aanbouw een
paar kleine lekkages op. De oorzaken zijn daarvan opgespoord en verholpen.
De reeds eerder geplaatste brandmelders functioneerden niet naar behoren en zijn vervangen
door andere typen.

Het deel van de oeverbeschoeiing dat zich uitstrekt achter de Brasserie is slecht en baart het
stichtingsbestuur reeds jaren (zie eerdere jaarverslagen) zorgen, die met de dag toenemen. Bij
een hogere waterstand en tijdens de passage van een schip, golft het water over de oeverrand
en stroomt onder de deur van de nooduitgang de brasserie binnen. Dit levert dan veel
ongemak en schade aan de houten vloer enzovoorts op. Tevens is het niet denkbeeldig dat
daardoor de molen en de bijgebouwen verder kunnen gaan verzakken.
Een oplossing daarvoor op korte termijn is nodig, maar nog niet direct in zicht. Overleg met
Provincie Zuid Holland en met de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, verantwoordelijk voor
het onderhoud van de beschoeiing, heeft nog steeds niet geresulteerd in een aanpak.
Gebruik van de Molen en de bijgebouwen.
Molen De Arkduif kan alleen maar goed functioneren dankzij het werk dat door vrijwilligers
en bovenal door de molenaars o.l.v. Peter van der Heide verricht wordt. Het bestuur is hen
daarvoor ook in dit jaar weer veel dank verschuldigd!
De ontvangstruimte onder in de molen functioneert goed. Regelmatig is er een groep
(scholieren, molenaars van een andere molen, groep belangstellenden) op bezoek die
vervolgens door een vrijwilliger, molenaar, bestuurslid of door de uitbater van het restaurant
wordt rondgeleid. Tevens is de molen reeds diverse malen het decor geweest voor
fotoreportages.
Het huurcontract van het restaurantgedeelte van molen De Arkduif is in september 2015
overgenomen door Brouwcafe de Molen B.V.; de bestuurders/exploitanten van het brouwcafé,
de heren Paul Van Dijk en Colin Hoeffnagel hebben een nauwe samenwerking met Menno
Olivier van Brouwerij de Molen. Na de overname zijn met veel enthousiasme het restaurant
voor en achter, de keuken en de bar ingrijpend verbouwd.
Public Relations
Op 9 mei vond de Nationale Molendag plaats. Ook molen De Arkduif was opengesteld en kon
zich verheugen in de belangstelling van vele bezoekers.
In september is de molen opengesteld in het kader van de Open Monumentendag. Een groot
aantal mensen heeft De Arkduif met een bezoek vereerd. Tevens zijn er nieuwe vrienden
geworven. De molen draaide en er werden pannenkoeken gebakken van meel, gemalen in De
Arkduif.
Diverse groepen van scholen uit Bodegraven hebben een bezoek gebracht aan molen De
Arkduif.
Verder zijn er in 2015 nieuwsbrieven over het wel en wee van de molen uitgebracht, is er een
nieuw logo voor stichting molen De Arkduif ontwikkeld en werd de website vernieuwd.
Het bierfestival 2015, georganiseerd door Bierbrouwerij De Molen i.s.m. het restaurant,
waarin molen De Arkduif wederom een prominente rol vervulde trok dit jaar een paar duizend
bezoekers uit binnen- en buitenland. Velen spraken hun bewondering uit voor de molen.

Vooruitblik
Het bestuur hoopt dat in 2016 eindelijk de kademuur zal worden aangepakt en vernieuwd.
Het, reeds in 2015, genoemde gevaar voor een letterlijke ondergraving van de molen neemt
elke dag toe.
Ook zal er in 2016 weer hard gewerkt moeten worden om de positie van de stichting zodanig
te handhaven, dat zij zich van haar taak kan blijven kwijten.
H.A. van Dam
Secretaris Stichting De Arkduif.

