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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, “Stichting 
De Arkduif” opgericht. 
 
Jaarverslag 
 
Hiernavolgend treft u een verslag aan van de activiteiten van Stichting De Arkduif in het jaar 
2019. 
 
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 2019 wederom veel tijd en aandacht 
besteed.  
Ook is er enige malen een gesprek geweest met omwonenden; enerzijds om de contacten te 
onderhouden, anderzijds om hen in te lichten over plannen m.b.t. verbouwingen. 
 
Naast de diverse bestuursvergaderingen heeft het bestuur meerdere malen contact gehad met 
de vrijwillige Arkduif Molenaars. We mochten ons gelukkig prijzen een derde molenaar, die 
eind 2018 was geslaagd voor zijn molenaarsexamen, voor de Arkduif te benoemen. 
 
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 bestaat uit de heren J.G Hakkenberg (voorzitter), A.G. 
Broxterman (penningmeester), H.A. van Dam (secretaris), O. Strikwerda en P. Domburg. Het 
bestuur 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 Domburg, Strikwerda en 
Broxterman, is diverse malen bijeen geweest –alleen en met de aannemer- teneinde reparaties 
en restauraties 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. 



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. 
Voor de eerder ontvangen voorschotten op de subsidies voor de periode 2013/2018 mochten 
wij een definitieve toekenning ontvangen. 
 
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 en 
ook zaken in het kader van reparatie, restauratie en/of renovatie aangepakt; 
 

 Dit jaar is het plan tot uitbreiding van de keuken van het Brouwcafé gerealiseerd. 
Deze, door de lokale aannemer Wil Bunnik, uitgevoerde uitbreiding is zeer geslaagd. 
De volledig in de stijl van de bestaande bebouwing opgetrokken ruimte, biedt het 
Brouwcafé de mogelijkheid meer mensen te kunnen bedienen in het restaurant. 

 Er is een nieuwe erfafscheidingsschutting geplaatst aan de westzijde van de molen. 
 Het stellinghok van de molen is geschilderd 
 Van een raam is het houtwerk vervangen. 
 De bijgebouwen rond de molen zijn geschilderd. 
 In de voorgevel van de brouwerijruimte, aan de westzijde van de molen, is een fraai, 

nieuw, stalen pui geplaatst. Dit maakt deze ruimte meer open en kan zorgen voor een 
grotere capaciteit van het Brouwcafé. 

 
Schades: Niet alleen voor het normale onderhoud en noodzakelijke reparaties moest de 
aannemer worden ingeschakeld, ook was hij nodig om diverse schades te herstellen;  
Tijdens een poging om, via de deur op de stelling van de molen, in te breken in het 
Brouwcafé, ontstond schade aan deur, kozijn en schilderwerk. Ditzelfde was het geval bij de 
verbinding tussen de molen en het café. Gelukkig ging na die grens het alarm meteen af en is 
er niets ontvreemd. 
De andere schade was aan de wieken van de molen. Tijdens een, zich binnen een paar 
minuten ontwikkelende, storm, eind december is er schade ontstaan aan de ophekking van één 
wiek. Een gevolgschade was ook schade aan het hekwerk van de stelling. Dit had tot gevolg 
dat de molen niet meer kon draaien.  
Het resterend deel van het hekwerk en het gehele hekwerk van de tegenoverliggende roede is 
vervolgens verwijderd, waardoor het wiekenstelsel weer symmetrisch was en de molen weer 
kon draaien. De uiteindelijke vernieuwing en restauratie van het wiekenstelsel zal in een later 
stadium plaatsvinden wanneer de roeden vervangen zullen gaan worden. 
 
 
 



Kade: De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft overeenstemming met het bestuur van de 
Provincie Zuid Holland weten te bereiken over de eigendoms- en onderhoudsstructuur van de 
kade. Er wordt, in gezamenlijkheid, een zogenaamde vaststellingsovereenkomst opgesteld, 
waarin de rechten en plichten van beide partijen, met betrekking tot de oeverbescherming 
achter de molen, worden vastgelegd. Er is een tijdelijke voorziening aangebracht waardoor er 
geen water meer over de oeverrand kan klotsen en in de opstallen kan stromen. Naar 
verwachting wordt in 2022 de kade in zijn geheel aangepakt.  
 
Molenbiotoop 
 
Tot spijt van het bestuur, dat immers verantwoordelijk is voor de draai- en maalvaardigheid 
van de molen, nemen negatieve factoren in de omgeving (lees: bomen)  in omvang en aantal, 
nog steeds toe. Klachten van de molenaars over een gebrekkige windvang, zijn ondanks enige 
snoeiwerkzaamheden achterin de Zustertuin, nog niet weggenomen. 
Gesprekken met vertegenwoordigers van gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben geleid tot 
het doen opdracht geven aan Bureau Schildwacht van het opstellen van een rapport 
“Inventarisatie Molenbiotoop Molen de Arkduif”. In dit rapport, waarvoor de gemeente 
opdracht heeft gegeven, worden alle, de windvang aantastende elementen, binnen de 
molenbiotoop, geïnventariseerd en worden aanbevelingen gedaan voor het beheer. De 
molenaars en het bestuur hopen dat dit zal leiden tot het besef dat een fraai gerestaureerde en 
goed functionerende molen, slechts kan bestaan, draaien en malen bij de gratie van goede 
windvang en dat de maatregelen die daarvoor moeten worden getroffen, ook binnen 
afzienbare tijd zullen worden genomen,. 
 
Gebruik van de Molen en de bijgebouwen. 
 
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! 
 
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.  
 
Mede dankzij de aanpassingen in de ruimten, de gerealiseerde uitbreiding en de veranderingen 
die de uitbater intern heeft uitgevoerd waren de eigenaren en bedrijfsleiding van Brouwerij de 
Molen tevreden over de exploitatie 2019. 
 
Public Relations 
 
Een groot aantal mensen heeft De Arkduif tijdens de Open Monumentendagen en de 
Nationale Molendag met een bezoek vereerd.  
 
De molen is, met de komst van de derde molenaar, in principe elke zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur geopend. Regelmatig is er dan een spontane inloop van passanten en bezoekers van 
het Brouwcafé. 
De maalmogelijkheden zijn door de schade aan de wieken helaas beperkt. Draaien kan de 
molen gelukkig wel.  
Diverse groepen van lagere scholen uit Bodegraven hebben een bezoek gebracht aan molen 
De Arkduif. 



 
Verder zijn er in 2019 nieuwsbrieven over het wel en wee van de molen uitgebracht. 
  
Tijdens de uitreiking van een grote prijs van de Vriendenloterij is de molen gebruikt als decor 
en achtergrond. Een goed staaltje PR voor molen De Arkduif. 
 
Vooruitblik 
 
In het nieuwe jaar, 2020, zullen er werkzaamheden plaatsvinden zoals beschreven in het 
onderhoudsplan 2019-2024. De vervanging van het wiekenstelsel zal daarin een belangrijke 
plaats innemen. 
We hopen daarmee de molen, uiterlijk en technisch, weer in een prima staat te kunnen 
brengen! 
 
Oktober 2020, 
 
Hans A. van Dam 
Secretaris stichting De Arkduif.  


