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Jaarverslag 2012 van de Stichting tot behoud van korenmolen De Nachtegaal 
 
 
Na de verplaatsing van de molen d.d. 30 september 2011 is door de Stichting tot behoud van 
korenmolen "De Nachtegaal" een restauratie-subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. 
Begin december 2011 kwam het bericht dat deze aanvraag was afgewezen omdat er teveel 
aanvragers waren. 
In juli 2012 heeft de stichting opnieuw subsidie aangevraagd bij de provincie. 
In november 2012 kwam het goede bericht dat er een subsidie van € 210.000,00 is toegewezen 
voor restauratie van de molen. 
Eind november 2011 heeft molenmakerbedrijf Kistemaker uit Edam van de stichting opdracht 
gekregen voor de restauratie. 
 
Half december 2012 is de molenmaker in een loods in Obdam begonnen aan de restauratie van de 
kap. 
In de kap zit de bovenas waar aan de buitenzijde wieken aan vast zitten en in de kap het 
bovenwiel. In het bovenwiel worden nieuwe kammen geplaatst. Bij het verwijderen van de oude 
kammen kwam de molenmaker een kam met het jaartal 1883 tegen dat waarschijnlijk duidt op de 
verplaatsing van de kap van een watermolen naar de Nachtegaal. Immers in de periode van 1880 
tot 1889 zijn alle watermolens in de Beemster gesloopt en verkocht voor hergebruik elders. 
Bij de kap restauratie wordt uitvoerig gesproken over het restaureren, het vervangen en 
aanbrengen van nieuwe onderdelen, leder onderdeel wordt door Kistemaker afzonderlijk 
gecontroleerd en zoveel mogelijk hergebruikt. Alleen als het geheel verrot is wordt in overleg 
besloten tot gebruik van nieuw materiaal. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed speelt 
hierin een rol. 
De verwachting is dat de kap tweede helft maart 2013 zover gereed is dat hij naar de 
Hobrederweg kan worden verplaatst waar hij verder afgebouwd gaat worden en voorzien van een 
nieuw rietdek. 
De kap is zo groot dat hij niet in zijn geheel getransporteerd kan worden. Als hij op de 
Hobrederweg zou worden gelegd steekt hij aan beide kanten 1 meter over de weg! 
De ijzeren Burger-roeden uit 1973 zijn naar een constructiebedrijf getransporteerd waar ze 
grondig worden gerestaureerd. 
 
Afhankelijk van het weer gaat Kistemaker eind maart beginnen aan de restauratie van de 
molenromp. De molen wordt recht gezet en de onderzijde (de weeg) wordt dicht gemaakt en 
voorzien van nieuwe ramen en deuren. 
Ook aan de binnenzijde worden stap voor stap alle onderdelen van het staande- (de stilstaande 
delen) als het gaande (de bewegende delen) door Kistemaker afzonderlijk gecontroleerd en zoveel 
mogelijk hergebruikt. Dit alles in overleg met deskundigen uit het bestuur, de Gemeente Beemster 
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
 
Begin februari 2013 is bekend geworden dat er door Endemol voor omroep MAX een 
documentaire over de restauratie gemaakt gaat worden. Het sluitstuk van deze documentaire 
wordt het plaatsen van de kap het steken van de roeden en de eerste omwenteling van de 
gerestaureerde molen in de tweede helft van juni 2013. 
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De stichting krijgt hiervoor een financiële ondersteuning voor de restauratie van € 50.000,- van de 
BankGiro Loterij! 
 
De verwachting is dat in september 2013 de molen geheel gerestaureerd en bedrijfsklaar is. 
Ondertussen is de stichting met ondersteuning van een aantal personen uit andere Beemster 
vrijwilligersorganisaties druk bezig met het voorbereiden van een aantal publieksacties. 
Deze publiekacties gaan plaatsvinden tussen april en september 2013 en hebben als doel geld in 
te zamelen voor de bouw van de geplande molenschuur. 
 
Voor meer informatie zie onze website: www.nachtegaalbeemster.nl 
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