Laat “De Nachtegaal” weer zingen……!
Een poging om te komen tot een nieuw leven voor molen “De Nachtegaal”
in het werelderfgoed de Beemster
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Inleiding
In 1607 werd in Den Haag de Beemstercompagnie opgericht, die als doel had het droogmalen
van het meer Beemster en vervolgens het uitgeven van de drooggevallen grond. Nog in
datzelfde jaar ontving men octrooi om het meer te gaan ‘bedijken’. Begin 1609 stonden er 26
watermolens rond het meer om haar droog te malen. Een eerste poging mislukte door een
combinatie van zware storm en ontwerpfouten, maar na herstel van de ringdijk is uiteindelijk
het meer met 47 molens in 1612 definitief drooggemalen. Een deel van deze molens heeft de
Beemster zo’n 250 jaar droog gehouden. In 1875 werden twee stoomgemalen in gebruik
genomen. De molens verloren daardoor hun belangrijkste functie, maar werden in reserve
gehouden tot 1880. De stoomgemalen bleken echter voldoende betrouwbaar te zijn en vanaf
1880 werden de molens veelal in onderdelen verkocht. In 1888 werd de laatste molen
gesloopt. Er zijn uitsluitend enkele fundamenten overgebleven, dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de molens van de Schermer en Kinderdijk.

tekening van een vroegere Beemster watermolen.
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De eerste en enige korenmolen
Na de drooglegging had men het voornemen om in de polder vijf korenmolens te bouwen.
Uiteindelijk is het bij één gebleven. Deze, een standaardmolen, werd in 1614 gebouwd in het
dorp Middenbeemster. Door de snel toenemende bebouwing verslechterde de molenbiotoop
waarop men in 1623 besloot de molen te verplaatsen naar een meer geschikte plek aan de
rand van het dorp. ,Maar ook hier werd haar windvang door oprukkende bebouwing al vrij snel
beperkt. In 1660 kwam de wind uit de goede hoek, maar genereerde een dermate kracht dat
de molen omwaaide en na ampele overweging besloot men tot een rigoureuze verplaatsing
en bouwde men in 1669 aan de Hobrederweg, een nieuwe molen waarbij waarschijnlijk alleen
de roeden van de vorige molen werden hergebruikt. Hier had de wind aan alle kanten vrij spel
waardoor de molen optimaal kon functioneren. In het bovenwiel staat het jaartal 1704 gehakt;
waarschijnlijk het jaar waarin een restauratie of verbouwing plaatsvond. Op de kadastrale
kaart van plm. 1830 staat het complex omschreven als: molen met woning en erf. Pas in de
tweede helft van de 19e eeuw verscheen er op het erf een dubbel pakhuis.
Deze molen, een achtkante bovenkruier, kwam in 1833 in het bezit van Matheus van der Lee.
In 1905 werd het fouragebedrijf, waar de molen deel van uitmaakte - toen eigendom van Kees
van der Lee - overgenomen door de heer C. Bijman die in het Brabantse Soomeren zijn
molenaarsopleiding had
genoten. Hij werd na 25
jaar opgevolgd door zijn
zoon Kees die het
fouragebedrijf tot 1961
heeft gerund. In deze halve
eeuw werd de molen
regelmatig onderhouden. In
1950 vond een restauratie
plaats voor f. 6361,00.
Toen verplaatste men de
maalstoel naar de eerste
verdieping en maakte op
de begane grond een
betonnen vloer en twee grote deuren zodat men met hun vrachtauto de molen in kon rijden. In
1961 verkochten zij het bedrijf en de molen aan Rinus Knijn. Rinus deed de fouragehandel en
zijn vrouw repareerde kousen.
In 1971-1972 vond er weer een meer ingrijpende restauratie plaats. Toen is de lange spruit
vervangen en al het rietwerk vernieuwd. De hangelier, om de molen op de wind te kunnen
draaien werd vervangen door een kruiwiel. De kosten van dit werk bedroegen f. 54.855,00.
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Tot de dood van de heer Knijn in 1987 was De Nachtegaal als korenmolen regelmatig in
bedrijf. Na een overgangsperiode werd de molen met bijbehorende schuren verkocht aan Ron
Groen, die in de loodsen een meubelmakersbedrijf begon en de begane grondverdieping van
de molen in eerste instantie als showroom gebruikte. De molen draaide nog wel enige jaren in
de hobbysfeer, waarbij het aandrijfwerk was losgekoppeld van de maalstenen.
De behoefte aan intensief onderhoud deed zich meer en meer voelen, maar in volgende jaren
liep ook deze eigenaar op tegen een veel voorkomend probleem in de molenwereld: een
molen die niets produceert is een bijzonder dure hobby. Toen het niet mogelijk bleek een
combinatie te vinden van voldoende subsidiëring met het benodigde ‘eigen geld’ ging het in
rap tempo bergafwaarts met deze molen. Dat komt ook overeen met een landelijk beeld:
molens die eigendom zijn van een ‘stichting tot behoud van…’ kunnen met steun van de
overheid en lokale belangengroepen goed in stand gehouden worden, maar van de molens in
particulier bezit staat een aantal er somber bij.
Wat te doen?
De heer G.H. Keunen, oud-molenconsulent van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – RCE - genaamd) heeft al in 1999 op verzoek
van B & W van de gemeente Beemster een inventarisatie van de situatie gemaakt en zijn
conclusie was helder: als niet snel een nieuwe situatie wordt geschapen met een veel betere
basis voor ‘De Nachtegaal’, dan dreigt op termijn definitief verlies. Daarbij dacht hij al aan een
verplaatsing van de molen.
De huidige eigenaar Groen heeft in 2006 besloten met de inmiddels opgerichte ‘Stichting tot
behoud van ‘De Nachtegaal’ mee te werken aan een opzet tot verplaatsing en restauratie van
de molen op basis van de aanbevelingen van 1999 van de toenmalige Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.
In volgende jaren is door het stichtingsbestuur geprobeerd voldoende geld bijeen te krijgen.
Er ontstonden sterk vertragende problemen door overtekening van subsidiemogelijkheden,
regelmatige wijzigingen daarin, een ander beleid bij de RCE en vergunningproblemen, maar
uiteindelijk is het bestuur van de stichting toch met medewerking van de Gemeenteraad en
B&W van Beemster tot een werkbaar concept gekomen, dat nu nog een verder financieel
fundament vraagt.
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Welk kader kunnen we samen creëren?
In 2012 is het 400 jaar geleden dat de Beemster voorgoed droog viel en dit feit zal groots
gevierd worden. Dat tijdstip is qua restauratie door alle vertragingen heel krap haalbaar
geworden, maar als iedereen - de gehele Beemster-gemeenschap èn de geïnteresseerde
instanties - er de schouders onder zetten, dan kunnen wij gezamenlijk er voor zorgen dat ‘De
Nachtegaal’ weer een nieuwe toekomst krijgt. Uitgangspunt daarbij is dat de molen een
zodanige herbestemming krijgt dat haar voortbestaan weer voor een lange periode is
verzekerd. Daartoe zal naast de molen en nieuwe molenschuur worden gebouwd. Deze
molenschuur vormt een essentieel onderdeel van de plannen tot herbestemming.

In welke richting ligt de oplossing?
Dat antwoord is simpel. De oplossing ligt 50 meter in westelijke richting! Door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg is dat idee in 1999 reeds geopperd en ook recentere overwegingen
leidden alle tot dezelfde conclusie. Waarom is dat zo:
Eerst even de omstandigheden:
 De molen is momenteel net als het omliggende erf in gebruik als opslagruimte voor de
diverse bezigheden van de huidige eigenaar. ‘De Nachtegaal’ staat op een betrekkelijk klein
erf, waarop het in alle redelijkheid niet mogelijk is de woon/werk-functie nog te combineren
met een min of meer bedrijfsmatige, publieksgerichte en toeristische functie voor de molen.
 Daarnaast dient de oplossing
niet alleen werkzaam te zijn
voor de huidige eigenaar,
maar ook voor opvolgende
eigenaars op deze locatie in
de komende decennia.
 Dat grondige restauratie
noodzakelijk is behoeft
geen uitgebreid onderzoek
meer, dat kan iedereen
zien. De onderhand
‘rietloze’ kap is inmiddels afgenomen om het binnenwerk droog te houden, de roeden zijn er
af gehaald en ook andere essentiële onderdelen worden zo goed mogelijk geconserveerd.
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Wat is de zakelijke basis voor realisatie van dit project?

 De molen gaat van privébezit over in handen van de Stichting tot behoud van ‘De
Nachtegaal’. Dat schept een basis voor een nieuwe, succesvolle toekomst voor de molen.
Bovendien kan de stichting rekenen op een grotere bijdrage van de overheid dan een privéeigenaar.
 Bij de provincie wordt een aanvraag ingediend op basis van uitvoeringsregeling musea,
archieven en monumenten Noord-Holland 2011. Deze regeling beoogt stimulering van
nieuwe initiatieven rond het geven van nieuwe bestemmingen aan bestaande gebouwen.
Enerzijds omdat in deze tijd de eisen van de Voedsel- en Waren-autoriteit voor
consumptiemeel veel strenger zijn dan vroeger en anderzijds omdat er in de nabije
omgeving reeds een drietal molens zich met deze klassieke wijze van meelbereiding
bezighoudt, wordt het niet verstandig geacht nog weer een effectief werkende korenmolen
aan deze beperkte afnemersmarkt toe te voegen. ‘De Nachtegaal’ zal daarom zeker wel
worden bestemd om weer te draaien en incidenteel producten voor veevoeder te bewerken,
maar daarnaast en in combinatie daarmee ook een nieuwe bestemming krijgen. Alle
aspecten van de monumentale status worden daarbij vanzelfsprekend in achtgenomen.
 Een gemeenschappelijke inspanning van overheid, bevolking en instanties brengt de morele
verplichting mee tot openstelling over te gaan. Daarbij denken wij aan een publieksgerichte
functie, primair gericht op de regio. Hierbij wordt gedacht aan bevordering en verkoop van
diverse vormen van het streekgebonden product en een licht-toeristische functie, passend
in het gehele beeld van de Beemster als onderdeel van het totaal van werelderfgoederen.
 Bij die molen wordt dan ook een passende schuur als ontvangst- en expositieruimte
gebouwd, in omvang vergelijkbaar met de schuren die in de laatste jaren bijvoorbeeld bij De
Gouden Engel in Koedijk, bij De Otter in Oterleek en bij de Etersheimer Molen zijn
gerealiseerd en zo bijgedragen hebben aan een succesvolle herbestemming.
 Dat dat niet allemaal kan op het huidige erf is volstrekt duidelijk en de enige oplossing is dus
verplaatsen naar de overzijde van het slootje aan dezelfde kant van de weg in westelijke
richting.
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Wat is er nodig voor realisatie?
Voor realisatie van onze plannen is het primair noodzakelijk om het draagvlak onder de
bevolking te mobiliseren. Vervolgens zullen overheden en fondsen overtuigd moeten worden
van de wenselijkheid van onze plannen. Op een rij gezet kan het er als volgt uitzien:
 Met de huidige eigenaar is onder voorwaarden overeenstemming bereikt over de verkoop en
de verplaatsing van de molen
 Met de eigenaar van de beoogde grond is overeenstemming bereikt over verwerving,
eveneens onder voorwaarden. De Gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld,
waarmee de gemeente de grond kan aankopen en tegen een geringe vergoeding aan de
Stichting tot behoud van ‘De Nachtegaal’ ter beschikking kan stellen
 Van gemeentewege dient ook op diverse fronten instemming te worden verkregen in de vorm
van bestemmingswijziging artikel 19, omgevingsvergunnig etc. Op dit traject is reeds
zodanige vooruitgang geboekt dat normaliter geen belemmering meer zal optreden
 Bij andere overheden, zoals de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, is een substantiële bijdrage gevraagd in de vorm van subsidie
 Dan zal daarnaast ook nog een ruimhartig beroep worden gedaan op fondsen, de plaatselijke
bevolking en het bedrijfsleven
 Er wordt voor het creëren van draagvlak onder de Beemster bevolking een Vereniging
Vrienden van ‘De Nachtegaal’ opgericht. Deze vereniging kan vervolgens ook aan
fundraising doen om de benodigde middelen bijeen te brengen.

De financiën
Zie aparte begroting
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Tenslotte
Dit project kan alleen slagen met medewerking van velen en kent gelukkig via een unanieme
instemming van de Gemeenteraad een zo breed mogelijk politiek draagvlak. Het is een
typisch voorbeeld van algemeen belang en herbestemming versterkt de status van het
Werelderfgoedmonument de Beemster als het project slaagt. Vanuit het Historisch
Genootschap Beemster, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Cultureel
Erfgoed Noord-Holland, de Stichting Schermer Molens, de burgemeester en de
verantwoordelijke wethouders is in diverse vormen steun ontvangen c.q. toegezegd.
De bedoeling van deze brochure is tot bundeling van alle belangstellenden te komen en
vervolgens ook tot de laatste noodzakelijke, concrete stappen. Een belangrijk aspect is de
toekenning van een bijdrage op basis van de provinciale TWINH-regeling. De provincie heeft
dat zo ingekleed, dat er een aanzienlijk grotere kans is op een bijdrage, naarmate de ‘eigen
bijdrage’ hoger is. Om die eigen bijdrage zo gunstig mogelijk te maken is brede steun uit de
samenleving nodig en daarom doen wij ook een beroep op u.

Wij hopen, dat ook u c.q. de instantie die u vertegenwoordigt, een aanzienlijke bijdrage in
welke vorm dan ook aan de totstandkoming van dit project kunt leveren, opdat de Beemster
straks één van de weinige plekken is waar je De Nachtegaal, weer in volle glorie kunt zien
draaien!

(moeten we hierbij vermelden dat bijdragen ook toegezegd kunnen worden op voorwaarde dat de totale
financiering inclusief TWINH-bijdrage uiterlijk bijvoorbeeld 31 maart 2012 rond komt?)
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