
ALGEMEEN 
 
Jaarverslag 2020 Stichting De Arkduif 
 
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, “Stichting 
De Arkduif” opgericht. 
 
Jaarverslag 
Hiernavolgend treft u een verslag aan van de activiteiten van Stichting De Arkduif in het jaar 
2020. 
 
Bestuurlijk 
In juni dit jaar is Onne Strikwerda overleden. Onne was vanaf het prille begin betrokken bij 
de Arkduif en heeft met zijn kennis, inzicht en inzet een grote bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling en restauratie van molen De Arkduif. Stichting molen De Arkduif is hem veel 
dank verschuldigd. 
 
Paul Kleuver is in juni als bestuurslid toegetreden. 
 
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 in stand houden van c.q. het bevorderen 
van een verantwoorde inrichting van de omgeving en het interesseren van het publiek voor 
de molen, werd in 2020 wederom veel tijd en aandacht besteed. 
Naast de corona-proof bestuursvergaderingen heeft het bestuur meerdere malen contact 
gehad met de vrijwillige Arkduif Molenaars.  
Daarnaast zijn er contacten geweest tussen vertegenwoordigers van lokale- en provinciale 
overheden in verband met het bespreken van kwesties, zoals de molenbiotoop, waar zowel 
overheden als molen De Arkduif in betrokken zijn. 
De technische commissie van het bestuur, die bestaat uit de heren Domburg en 
Broxterman, is diverse malen bijeengeweest –alleen en met de aannemer- teneinde 
reparaties en andere technische kwesties, zoals de vervanging van het wiekenstel, van de 
molen te bespreken. 
Verder is er regelmatig contact geweest tussen leden van deze commissie en onze 
gecertificeerde vrijwillige molenaars Peter van der Heide, Peter van Hoey Smith en Bernard 
Melchers. 
 
Covid-19 
De ‘corona’ problematiek, heeft ook zijn weerslag gehad op De Arkduif. Molenaars konden 
slechts beperkt aanwezig zijn, bezoek van geïnteresseerden was niet toegestaan en 
basisschoolgroepen konden en mochten de molen niet bezoeken. 
Het Brouwcafé maakte ook een zwaar jaar door. De stichting is de uitbater zoveel als 
mogelijk tegemoetgekomen in een aanpassing in de huur. 
 
 
 



 
 

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. 
Zowel de (techniek van de) molen, als wel de bijgebouwen liggen continue onder de loep als 
het gaat over de staat en het functioneren. Het onderhoudsplan dat aan alle activiteiten ten 
grondslag ligt, wordt in dat opzicht nauwlettend gevolgd. 
Voor de periode 2019/2024 is er in 2018 een nieuwe onderhoudssubsidie toegekend door 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Provincie Zuid-Holland, gebaseerd op een eerder 
opgemaakt onderhoudsplan. 
 
Uitgevoerde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. 
Hoewel de molen, volgens Rapport Monumentenwacht in een uitstekende en goed 
onderhouden staat verkeert, zijn diverse technische zaken van de molen en het Brouwcafé 
aangepakt. De grootste ingreep in dat kader was de vervanging van de kozijnen in de 
voorgevel van het bijgebouw (de voormalige molenaarswoning). 
 
Schades 
Niet alleen voor het normale onderhoud en noodzakelijke reparaties moest de 
aannemer worden ingeschakeld, ook was hij nodig om diverse schades te herstellen; 
De schade die door de storm in december 2019, aan het wiekenstel was ontstaan, is 
aangepakt. Molenbouwer Vaags in Aalten heeft een paar nieuwe roeden met ophekking 
gemaakt. De bedoeling was dit nieuwe wiekenstel dit jaar te plaatsen, maar door alle 
vertragingen ten gevolge van de procedure van de vergunningsverlening heeft pas e.e.a. in 
februari 2021 plaatsgevonden. 
 
Molenbiotoop 
In januari is het, door Bureau Schildwacht te Gouderak, in opdracht van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, opgesteld rapport “Groenbeheerplan Molenbiotoop De Arkduif 
Bodegraven” uitgebracht. Dit plan geeft voor de toekomst de, molenbiotoop respecterende, 
richtlijnen van het beheer van groenelementen binnen die biotoop aan. 
Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat hierdoor en door de richtlijnen, zoals die 
worden verwoord in het voorontwerp bestemmingsplan Bodegraven centrum 2020, m.b.t. 
de grootte en de hoogte van te bouwen opstallen binnen de biotoop, de windvang voor de 
molen voor de toekomstige generaties gegarandeerd zal zijn. 
 
Molenaars 
Molen De Arkduif kan alleen maar goed functioneren dankzij het werk dat door de vrijwillige 
molenaars en de andere vrijwilligers verricht wordt. Het bestuur is hen daarvoor ook in dit 
jaar weer veel dank verschuldigd! 
 
Public Relations 
Een groot aantal mensen heeft De Arkduif tijdens de Open Monumentendagen in september 
met een bezoek vereerd. 
Verder zijn er in 2020 nieuwsbrieven over het wel en wee van de molen uitgebracht. 
 
 



 
Vooruitblik 
In het nieuwe jaar, 2021, zullen er werkzaamheden plaatsvinden zoals ook beschreven in het 
onderhoudsplan 2019-2024. De installatie van het nieuwe wiekenstel zal daarin een 
belangrijke plaats innemen. 
We hopen daarmee de molen, uiterlijk en technisch, weer in een prima staat te kunnen 
brengen! 
 
Augustus 2021, 
 
Hans A. van Dam 
Secretaris stichting De Arkduif. 

 


