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Nachtegaal verhuisd
Onder enorme belangstelling is Nachtegaal neergelaten op zijn nieuwe nest!
De molen kon van zijn oude plek worden gehesen en met een grote zwaai weer 
neergelaten worden op zijn nieuwe nest, 50 meter verderop.

Vier locaties
Onze Nachtegaal blijkt een weinig honkvaste vogel; hij staat inmiddels op zijn vierde 
locatie! Oorspronkelijk is hij in 1614 gebouwd aan de noordzijde van 
Middenbeemster ………. Lees verder →   De vier locaties

De verplaatsing

De verplaatsing van de molen op 30 september was een groots spektakel 
De verplaatsinglees verder→ De verplaatsing



Fondsenwerving
 Eindelijk is de stichting tot behoud van de molen De Nachtegaal eigenaar van de 
molen! Nu pas kan het fondsenwerven beginnen. De restauratie van de molen zelf 
kost zo’n vier en halve ton terwijl voor de molenschuur, de brug en de 
terreinverharding eenzelfde bedrag nodig is. Door enkele fondsen zijn inmiddels 
bedragen toegezegd. Het wachten is nu op een substantiële bijdrage van de provincie 
Noord-Holland. Mocht die omstreeks de jaarwisseling binnenkomen dan kan met de 
daadwerkelijke restauratie van de molen worden begonnen.
Daarna zal er nog een inmense inspanning moeten worden verricht om de resterende 
vier en een halve ton binnen te krijgen voor de molenschuur. Daarbij zal een 
nadrukkelijk beroep worden gedaan op de bevolking en het bedrijfsleven van de 
Beemster

Bouwkundig onderzoek veldmuurtjes en kap
Op 26 oktober jl. werd de molen bezocht door de molendeskundige van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, de heer Gerard Troost. Hij constateerde dat de bestaande 
veldmuren, waar de molen voorheen op rustte, een dusdanige lappendeken was 
geworden in de loop van bijna 200 jaar dat conservering weinig zinvol was. Daarop 
werd de stichting toegestaan de muurtjes te amoveren en in de molen nieuwe 
veldmuren op te trekken. 

De kap

De kap van de molen  zal binnenkort worden gedemonteerd en overgebracht naar de 
werkplaats van molenbouwer Kistemaker. Die zal dan in de komende winter de kap 
als stopwerk alvast restaureren.



Archeologisch onderzoek
Volgend jaar zal op de vorige plek van de molen een archeologisch onderzoek 
plaatsvinden om vast te stellen of hier inderdaad een standaardmolen heeft gestaan. In 
het nieuwe beleid van de Rijksdienst past nauwkeurig archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek om zoveel mogelijk van de geschiedenis van de molen aan 
de weet te komen. (zie ook het bouwhistorisch onderzoek op de website)

Adopteer een molendeel!
De komende periode gaat het bestuur langs alle organisaties, serviceclubs, politieke 
partijen, bedrijfsleven en burgerij om geld in te zamelen voor de restauratie van de 
molen en de bouw van de molenschuur. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om 
een onderdeel van de molen te adopteren. Als tegenprestatie wordt de naam van de 
gever op het onderdeel vermeld.

Met andere woorden: u hoort veel van ons de komende tijd!

11 november 2011

Voor actuele informatie kijk ook op www.nachtegaalbeemster.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan naar: 
Info@nachtegaalbeemster.nl



De vier locaties
Onze Nachtegaal blijkt een weinig honkvaste vogel; hij staat inmiddels op zijn vierde 

locatie! Oorspronkelijk is hij in 1614 gebouwd aan de noordzijde van 
Middenbeemster.

Deze eerste molen was een standaardmolen. Een standaardmolen is de oudste 
verschijningsvorm van de molen. Alles in de vierhoekige kast draait om één spil; de 
standaard. 



Door oprukkende bebouwing was die oorspronkelijke plek al na betrekkelijk korte tijd 
ongeschikt. De molen kon nog nauwelijks wind vangen. Al na 8 jaar vroeg  de 
eigenaar toestemming om de molen te mogen verplaatsen naar de andere kant van het 
dorp. In 1623 kwam hij te staan op een erf aan de noordzijde van de toenmalige 
bebouwing. Maar ook hier was hem weinig geluk beschoren. Tijdens een 
stormachtige nacht van 18 op 19 december 1660 waaide de molen om. Een lot dat 
door zijn vorm, constructie en afmeting meerdere standaardmolens ten deel viel.
Daarna werd het een poosje stil. In 1669 herbouwde men de molen aan de 
Hobrederweg; genoeg windtoevoer zou je denken. Wat er tijdens die voorgaande 
negen jaren met de molen was gebeurd blijft  een raadsel. Hebben ze hem negen jaren 
laten liggen?
Uit een kadastrale kaart van ca. 1811-1832  blijkt dat omstreeks die tijd de 
standaardmolen nog aan de Hobrederweg moet hebben gestaan. Vermoedelijk is deze 
molen pas in 1831 gesloopt en vervangen door een watermolen die werd omgebouwd 
tot korenmolen

kadastrale kaart van 1830 (?) 

Naar boven



De verplaatsing
De verplaatsing van de molen op 30 september 2011 was een groots spektakel.

Behalve een honderdtal genodigden hadden zich honderden Beemsterlingen 
verzameld aan de overzijde van de sloot om deze gebeurtenis mee te maken. De firma 
Van ’t Hek had in de week voor de verplaatsing in de molen een stalen constructie 
aangebracht die nodig was om de molen veilig door de lucht te kunnen laten zweven. 
De kraan die de molen moest verplaatsen werd met een andere kraan op zijn plaats 
gehesen waarna de verplaatsing kon beginnen. Op zich een fluitje van een cent. 
Burgemeester Brinkman was verzocht als officiele handeling de molen te verplaatsen. 
Hij nam even plaats in de cabine maar liet de daadwerkelijke gebeurtenis aan een 
ervaren kraanmachinist over. Spoedig zweefde de molen door de lucht. Halverwege 
de zwaai werd gestopt. Op dat moment was de molen een roerend stuk erfgoed. Door 
tekening van de verkoopacte, terwijl de molen in de lucht hing, kon het betalen van 
overdrachtsbelasting worden voorkomen. Nadat alle handtekeningen waren gezet 
werd de vlucht voortgezet en kon de molen langzamerhand zakken op zijn nieuwe 
locatie. Molenbouwer Rein Kistemaker en zijn mannen konden toen de molen draaien 
zodat de grote deuropening weer naar het oosten wees. Daarna zakte het achtkant 
centimeter voor centimeter op klossen en wiggen en was zijn voorlopige plaatsing een 
feit.

                                                            Naar boven


