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Aanleiding en doelstelling
De vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de Goudse
wijk Korte Akkeren, in het bijzonder het gebied rond de Mallemolen aan de Eerste
Moordrechtse Tiendeweg en het Uiverplein.

In 2009 is de Mallemolen, na ruim een eeuw van verval gerestaureerd als “kers op
de taart” in het kader van stadsvernieuwing van van de Goudse wijk Korte Akkeren.
De leefbaarheidsbeleving van de omgeving is sindsdien toegenomen van matig naar
positief (bron: leefbaarometer.nl).

Doelstelling en middelen
De vereniging levert haar bijdrage aan de leefbaarheid van de Korte Akkeren door:
 Beheer van de Mallemolen; openstelling op de vaste draaidag op zaterdag,
deelname aan Nationale Molendag, Open Monumentendag, lokale en
regionale initiatieven als de Midden Holland dagen en wijkactiviteiten. De
molenaars van de vereniging zorgen er bij toerbeurt voor dat de molen
geopend is voor bezoekers en zo mogelijk ook water uitslaat. Zij beheren ook
de molenbiotoop.
 Opleiding tot vrijwillig molenaar (zie ook www.vrijwilligemolenaars.nl). Voor
het behoud van dit monument van wind en water en ten dienste van de
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vereniging ‘De Hollandsche Molen’ worden vrijwillige molenaars opgeleid. De
Mallemolen is een van de meer succesvolle opleidingsmolens in Nederland.
Educatie en promotie van de Mallemolen en andere Goudse molens,
ondermeer door het samenstellen van een leskist voor gebruik op
basisscholen van de Korte Akkeren. Zo kunnen kinderen al op jonge leeftijd
kennismaken met het culturele erfgoed van wijk en streek. Ook verzorgen
leden van de vereniging lezingen en hebben we kaarten laten drukken voor
de TIP-carrousel.

In artikel 2 van de statuten van de Vereniging van Goudse Molenaars is het aldus
verwoord:
De vereniging heeft ten doel :
a. het houden van toezicht op, en het regelmatig draaien en/of malen met de
molens in de gemeente Gouda, in opdracht van en in overleg met de
eigenaars van deze molens;
b. de zorg voor de omgeving van de molens in de gemeente Gouda
(beschermen molenbiotoop);
c. het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van molens in het
algemeen en in het bijzonder voor de molens in de gemeente Gouda.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het aantrekken van een voldoende aantal vrijwillige molenaars als lid van de
vereniging;
b. het aanbieden van de mogelijkheid om als vrijwillig molenaar te worden
opgeleid, zulks in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars;
c. het aantrekken van ondersteunende leden, donateurs en begunstigers;
d. het openstellen van de molens voor bezoek, zodat bezoekers de mogelijkheid
krijgen meer te weten te komen van de (Goudse) molens en de plek die deze
werktuigen in de Nederlandse/Goudse geschiedenis innemen;
e. het aanbieden van mogelijkheden om leerlingen in het basisonderwijs bekend
te laten worden met molens en de daarbij behorende waterhuishouding van
een stad;
f. het verrichten van onderzoek, het bevorderen van publicaties en het in stand
houden van documentatie over de (voormalige) molens in de gemeente
Gouda;
g. alle andere wettige middelen, die het doel van de vereniging kunnen
bevorderen.

Bereik
De Mallemolen is een markant punt aan een rafelrandje van de stad.
De molen heeft in 2012 in totaal 69 dagen gedraaid waarbij we 359 uur geopend
waren. Tijdens deze dagen hebben we 740 bezoekers ontvangen.

Molenbiotoop
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De omgeving van de molen wordt de molenbiotoop genoemd. De molenbiotoop van
de Mallemolen is matig (bron: http://zuidholland.molenbiotoop.nl). Deze matige
biotoop wordt veroorzaakt door aanwezige bebouwing en door de aanwezige
beplanting. Een deel van de beplanting wordt periodiek gesnoeid/geknot.

Heden, verleden & toekomst
In 1490 “consenteerden” de Heren Hoogheemraden van Schieland “een molen te
zetten in die Cort Ackeren”. Daarmee is de Mallemolen een van de oudste
vermeldde gebouwen in het gebied. De ligging aan een ontginning as uit de 12e
eeuw is markant.
Sinds de restauratie in 2009 leeft de Mallemolen weer en draagt bij aan een als
positief ervaren leefomgeving.
De vereniging wil zich hiervoor blijven inzetten door het beheren van de Mallemolen,
educatie en voorlichting, meewerken aan activiteiten, contact met het wijkteam Korte
Akkeren, met het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere belanghebbenden.
Verder zet de vereniging zich in voor het inrichten van de ruimten in de Mallemolen
(bijv. inrichten woonkamer Mallemolen, tonen van geschiedenis Mallemolen etc.). De
pijplijn van leerling-molenaars is momenteel goed gevuld. De molenbiotoop van de
Mallemolen is niet ideaal maar waar mogelijk wordt geprobeerd de biotoop te
verbeteren. Ten aanzien van het groenbeheer rondom de Mallemolen is een
positieve ontwikkeling waar te nemen. Gebiedsontwikkelingen worden gevolgd. Waar
mogelijk neemt de vereniging een trekkersrol op zich.

Financiën
De vereniging is voor de financiering van haar activiteiten volledig aangewezen op
contributies van haar leden, donaties van donateurs van de vereniging en giften van
bezoekers in de ‘giftenpot’ van de Mallemolen. Voor het financieel overzicht wordt
verwezen naar het meest recente jaarverslag van de vereniging.
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