
1e Digitale nieuwsbrief molen de Nachtegaal in de Beemster

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond de molen de Nachtegaal in 
de Beemster die u bereikt. Op deze manier willen wij u graag op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen rondom het herstel van deze molen.
Jarenlang hebt u de molen langzamerhand in onderhoud achteruit zien gaan. Het negatieve 
hoogtepunt bereikten we op 18 december 2010. Op een steenkoude dag in de sneeuw hebben 
we de kap van de molen gelicht om aan verdere lekkage een eind te maken. 
Door deze daad kwam het herstel in een stroomversnelling. Binnenkort start de 
daadwerkelijke restauratie van de molen en december 2012 zal de molen in oude glorie zijn 
hersteld.
Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van het hijsen en verplaatsen 
van de molen naar de nieuwe locatie.

Restauratie
Al meer dan 10 jaar wordt er aan de Nachtegaal geen onderhoud meer gepleegd. De eigenaar 
ontbreekt het daarvoor aan de middelen met als gevolg dat de onderhoudsstaat van de molen 
steeds verder achteruit ging. Een aantal mensen in de Beemster was dit een doorn in het oog. 
Zij hebben een stichting opgericht met als doel de molen over te nemen van de huidige 
eigenaar om hem daarna te restaureren en weer te laten draaien.
Omdat het erf van de huidige eigenaar zeer beperkt is bleek hij alleen bereid tot medewerking 
als de molen verplaatst zou worden. Het stichtingsbestuur liet daarom haar oog vallen op een 
stukje grond aan de andere klant van de sloot van de heer Pieter Duin die bereid was dit stukje 
grond te verkopen.
Bij de gemeente werd een aanvraag ingediend om de molen te mogen verplaatsen. De 
gemeente vroeg (verplicht) een advies aan de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die de 
aanvraag afwees. Hun beleid ten aanzien van molens was aan het wijzigen en daarin paste een 
molenverplaatsing niet meer. 
Tegelijkertijd is een prijs gevraagd voor de herbouw van de molen aan molenbouwer Rein 
Kistemaker. Zodra die prijs bekend was is de stichting gaan lobbyen bij fondsen en overheden 
om geld los te krijgen voor de verplaatsing en herbouw van de molen.
Hier ontstond een soort vicieuze cirkel. Niemand was bereid geld te geven als het 
stichtingsbestuur nog geen eigenaar was van de molen en de stichting kon de molen nog niet 

kopen omdat de Rijksdienst tegen de verplaatsing was en de gemeente daarom geen 
vergunning kon verlenen. 
Het gemeentebestuur besloot deze impasse te doorbreken. Zij besloten ondanks het negatieve 
advies van de Rijksdienst toch vergunning te verlenen voor de verplaatsing. De eerste hobbel 
was geslecht. Het gemeentebestuur gaf tevens aan dat zij bereid was de grond te kopen 
waarop de molen moest verrijzen.
Daarna startte de ideeënvorming rond het hergebruik van de molen. Alleen met een huurder 
die een commerciële huur zou betalen was een dekkende exploitatie mogelijk. Om dat proces 



te verbeteren werd besloten om naast de molen een molenschuur te bouwen waarin een 
huurder zijn nering kon onderbrengen.
Vergunning voor de restauratie werd aangevraagd. Omgevingsvergunning heet dat 
tegenwoordig. Aan 26 dingen moest worden gedacht.
Zit er archeologie in de bodem? Zijn er padjes gesignaleerd met een streep op de rug? Hoe 
wordt het parkeren geregeld, hoe wordt een dam gemaakt enzovoort.
Dit voorjaar kwam de vergunning af en besloot de stichting de sprong te wagen. Ze moesten 
ook wel. 2012 herdenkt de Beemster dat ze 400 jaar geleden werd drooggemalen. Ook voor 
stichting is 2012 een cruciaal jaar. Dan moet de molen er weer staan. Dat momentum kunnen 
ze niet voorbij laten gaan!
Binnenkort wordt de molen ingepakt voor het overhijsen. Als hij in de lucht hangt zal ter 
plekke, onder de molen, in aanwezigheid van de notaris, de koopakte worden getekend. Voor 
die tijd zal een nieuwe fundering worden aangebracht waarop de molen kan worden geplaatst. 
Inmiddels is de grond van eigenaar veranderd zoals u in de krant hebt kunnen lezen. Het 
wachten is nu op de palen voor de nieuwe fundering. Zodra die gearriveerd zijn gaat de eerste 
fase beginnen. Van dit moment bent u inmiddels op de hoogte gebracht zodat u het ter plekke 
allemaal kunt aanschouwen.

Fondswerving.
Vanaf het begin is er gewerkt aan fondswerving. Normaal gesproken komt een eigenaar in 
aanmerking voor een forse bijdrage van het rijk. (60 % van de restauratiekosten) Maar omdat 
het rijk negatief adviseerde over de verplaatsing wil zij in eerste instantie ook geen bijdrage 
leveren.
Gelukkig waren provincie en gemeente toeschietelijker. Totaal wordt de restauratie de molen 
plus de bouw van de molenschuur samen op een miljoen euro gepland. Een enorm bedrag. 
Daartoe is een bidbook gemaakt dat u kunt inzien op onze website, www molen de 
Nachtegaal Beemster.
Vervolgens zijn fondsen in Nederland benaderd evenals een aantal bedrijven dat bij de 
werkzaamheden wordt betrokken. Gelukkig waren de bedrijven bereid om te werken tegen 
een gereduceerd bedrag. Fondsen zijn in deze tijd van recessie iets minder scheutig.
In het najaar gaan we in de hele gemeente Beemster een huis aan huis actie houden om de 
bevolking te bewegen een bijdrage te leveren aan het herstel van de molen.
Als vriend van onze stichting ontvangt u onze nieuwsbrieven en blijft  u zo van de voortgang 
van de restauratie op de hoogte.

De geschiedenis.
In het verleden is er een bijdrage in een blad verschenen over de geschiedenis van de molen, 
geschreven door de heer  N.Th. van der Lee. Zijn bijdrage kunt u vinden op onze website 
onder het kopje geschiedenis. Daar is ook een bijdrage opgenomen van de heer Gerrit Keunen 
een oud-medewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die zich indertijd met de 
molen heeft bezig gehouden.

Foto’s
Wij willen op de website alle foto’s plaatsen die wij van de molen kunnen vinden. Een aantal 
is reeds geplaatst. Mocht u in het bezit zijn van een foto van de molen en die tijdelijk af willen 
staan om op onze website te plaatsen dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt zich aanmelden 
via onze secretaris Els Steen [info@nachtegaalbeemster.nl]. Alvast onze hartelijke dank.

Interviews



Onlangs hebben wij enkele oud-bewoners van de molen geïnterviewd, zoals de dames Bijman 
en de zoon van molenaar Rinus Knijn, Kees Knijn.. Mocht u de interviews willen lezen, kijk 
op onze website. 

Middenbeemster, 25-9-2011

Met vriendelijke groet namens het bestuur
Els Steen
info@nachtegaalbeemster.nl


