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De Arkduif tijdelijk buiten
gebruik

Nationale Molendag 2013 molen
de Arkduif niet open

Bericht van het bestuur
“stichting de Arkduif”

Molen de Arkduif is sedert begin april
2013 voor circa drie maanden buiten
gebruik in verband met de restauratie
van het gaande werk.

Op de Nationale Molendag 2013,
zaterdag 11 mei a.s., zal het
helaas niet mogelijk zijn molen
De Arkduif te bezoeken.

Momenteel wordt er hard gewerkt
aan het herstel en de restauratie van
het gaande werk (zie artikel in deze
nieuwsbrief). De meeste onderdelen
zijn tijdelijk verwijderd en worden in
de werkplaats van de molenbouwer
gerestaureerd. Bezoek aan de molen
is niet verantwoord in verband met
losliggende onderdelen en open
delen in de vloeren e.d.

Bij de in 2010 afgeronde restauratie
werd ervan uit gegaan dat het
maalwerk in zodanige staat was dat
hiermede nog geruime tijd gemalen
kon worden. Afgelopen jaar bleek
echter dat de draaiende delen als
gevolg van de stilstand gedurende
voorgaande jaren toch in een
slechtere stand verkeerden dan werd
verwacht. De belasting tijdens het
malen bleek te zwaar waardoor
ernstige schade dreigde te ontstaan
aan de draaiende delen.

Graag zien wij u weer in de molen op
Monumentendag 2013 in september
a.s.. Naar verwachting zal de
restauratie dan voltooid zijn en zal de
molen weer volop in bedrijf zijn.
Wilt u tijdens de Molendagen een
andere molen bezoeken, kijk dan op:
www.molens.nl/molendagen.

In verband hiermede is naast het
onderhoudsplan voor de komende
jaren een restauratieplan opgesteld
voor het gaande werk.
De werkzaamheden worden in fasen
uitgevoerd. Inmiddels is het spoorwiel
deels gedemonteerd en zijn de
steenrondsels en het bovenrondsel
verwijderd en overgebracht naar de
werkplaats van Vaags Molenwerken
in Aalten. Ter plaatse wordt in overleg
met de molenmaker, onze adviseur
en ons beoordeeld welke delen
vernieuwd moeten worden.
Wanneer deze onderdelen
teruggeplaatst worden in de molen,
zal vervolgens het bovenwiel, met
een diameter van ca. 3 meter,
worden gedemonteerd en eveneens
naar de werkplaats worden gebracht.

Johan Hakkenberg, voorzitter
stichting molen de Arkduif

Wij hopen dat in de zomer een en
ander achter de rug is en dat de
molen daarna weer veilig en
betrouwbaar kan draaien.
De volgende fasen, waarvan de
uitvoering afhankelijk is van de
ontvangst van een subsidie van de
Provincie Zuid-Holland, betreffen
onder andere het volledig maalbaar
maken van de molen, herstel van de
noordgevel, het vernieuwen van de
dakbedekking van de bijgebouwen en
het schilderwerk.

Bezoek oud-molenaar/-eigenaar
Van Vliet

Financiering restauratie
Met de uitvoering van het restauratieen onderhoudsplan 2013/2018 is een
bedrag gemoeid van ca € 200.000,--.

Op dinsdag 19 maart j.l. hebben wij
oud-molenaar/-eigenaar Jan van Vliet
met zijn dochter in de molen mogen
ontvangen. Hij was al jaren niet meer
in de molen geweest en had ook de
in 2008/2010 uitgevoerde restauratie
en uitbreiding nog niet gezien.

Voor het reguliere onderhoud voor de
periode 2013 / 2018 hebben wij
inmiddels subsidietoezeggingen van
het Rijk en van de Provincie ZuidHolland (PZH) van totaal € 50.000,--.
Voor het resterende bedrag is een
aanvraag ingediend bij de PZH voor
een restauratiesubsidie; hierover
hopen wij in juni/juli a.s. uitsluitsel te
krijgen.
Een groot deel van de kosten komt
echter voor rekening van onze
stichting. Dankzij huurinkomsten en
bijdragen van de Gemeente,
sponsors en vrienden kunnen wij een
deel zelf bekostigen. We blijven
echter sterk afhankelijk van subsidies
en sponsorbijdragen.

Meelverkoop
In verband met de werkzaamheden in
de molen kunnen de molenaars niet
malen in De Arkduif. In verband
hiermede wijken de molenaars tijdelijk
uit naar molen De Haas in Benthuizen
zodat wij toch meel kunnen blijven
verkopen.
Het assortiment is overigens uitgebreid
met onder andere kant-en-klare mixen
en bloem (zie de prijslijst op onze
website: http://www.molendearkduif.nl/
index.php/info/arkduif-meel.

Hij was zeer onder de indruk van het
resultaat van een en ander en heeft,
ondanks zijn hoge leeftijd, het molen
tot op de maalzolder beklommen. Met
name was hij ook onder de indruk
van de gerestaureerde en
teruggeplaatste tegeltableaus welke
destijds in de keuken van de
molenaarswoning waren geplaatst.
Evenals bij het bezoek van andere
oud-molenaars/-eigenaren was het
voor de begeleiders namens de
stichting ook deze keer weer een
leuke en, gezien de verhalen en
herinneringen van de heer Van Vliet,
informatieve rondleiding.

De producten zijn in de molen te koop
(indien de molenaar aanwezig is),
maar ook bij de Welkoop in
Bodegraven en bij Kaasboerderij De
Graaf, Buitenkerk 56, Bodegraven
U kunt voor grotere hoeveelheden ook
even bellen met de molenaar Peter
van der Heide, tel. 06-25228535 of
06-16886931.

Agenda
Nationale Molendag
zaterdag 11 mei 2013 (De Arkduif
niet open!)
Open Monumentendag
zaterdag 14 september 2013
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