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Wie de molen van Adorp opzoekt in het Groninger 
Molenboek treft in de beschrijving op pagina 186 bijna 
dezelfde situatie aan als nu: een molen waarvan in 
1977 het hekwerk om veiligheidsredenen van de 
roeden werd afgenomen. Alleen wordt daarbij nog 
gemeld dat in 1980 de restauratie was gestart. Nu, 35 
jaar later, werken verschillende partijen hard aan het 
bewerkstelligen van een nieuwe restauratie.

Dit is een interview met vertegenwoordigers van 
twee organisaties die zich daar sterk voor maken: de 
Vereniging Dorpsbelangen Adorp en de gemeente 
Winsum. Johannes Nijmeijer, penningmeester van 
Dorpsbelangen, heeft een fascinatie voor molens. Hij 
‘woont Onder de Wieken’ vanaf 2000. Sindsdien kijkt 
hij aan tegen een stilstaande molen, maar heeft 
gezegd: “Dat moet anders”. De andere vertegen-
woordiger is Huub Emons, beleidsmedewerker bij de 
gemeente Winsum voor ruimtelijke ordening, erfgoed 
en cultuur.

Molens in de gemeente Winsum
Emons: “We hebben in de gemeente zeven molens, die 
alle rijksmonument zijn. Daarvoor is in 1992 mo-
lenstichting Winsum opgericht, waarin vijf van de 
zeven molens werden opgenomen: De Ster en De 
Vriendschap te Winsum en voorts de Joeswert te 
Feerwerd, De Meeuw te Garnwerd en De Jonge 
Hendrik te Den Andel. Die organisatie krijgt van de 
gemeente steun voor restauratie en onderhoud, dat 
gaat heel goed. In december 2013 kwam molen Eureka 
te Klein Wetsinge erbij, die wordt nu opgeknapt. 
Molens hebben het probleem dat je de investeringen in 
restauratie en onderhoud nooit zult terugverdienen. 
Onderdendam is een voorbeeld van een verandering 
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door herbestemming. Zoiets wilden we bij Klein 
Wetsinge niet, alhoewel de eigenaar wel af en toe met 
een wild plan kwam. Volgens de Molenstichting heeft 
die molen een uniek maalwerk en dat zou er dan uit 
moeten. De gemeenteraad van Winsum heeft besloten 
dat de molens geen woonbestemming moeten hebben. 
De raad zou het jammer vinden als molens hun 
openbare karakter zouden verliezen. Er zijn overigens 
ook veel beperkingen voor het wonen in een monu-
ment, je kunt niet zomaar gaten voor ramen maken en 
de techniek verdwijnt dan meestal.” 
Nijmeijer: “De molen van Adorp is 35 jaar geleden 
grondig gerestaureerd toen Kruijer molenaar was. Acht 
jaar later is ook de molen van Klein Wetsinge opge-
knapt. Bruins Slot, burgemeester van de gemeente 
Adorp, zei later dat hij enorm zijn best had gedaan 
voor de molens in Adorp en Klein Wetsinge en dat hij 
bij de restauratie van de Wetsinger molen er zelf wel 
10.000 gulden bij was ingeschoten.” Emons reageert: 
“Wat dat betreft zijn de tijden veranderd. De gemeen-
te speelt niet meer zo’n grote rol. Er is voor de molen 
van Adorp wel gesproken over aankoop, maar de 
gemeente probeert juist vastgoed zoveel mogelijk af te 
stoten. Het zou wel kunnen via een ‘ABC-constructie’ 
met doorverkoop.” In een ABC-constructie fungeert de 
gemeente als tussenpersoon, doorgeefluik bij de 
verkoop van de molen.

De Adorper molen 
Nijmeijer heeft voor Dorpsbelangen uitgebreid 
onderzoek verricht naar de Adorper molen. “De 
molen was eigendom van George Tóth en was onder-
gebracht in ‘Holland Management Holding BV’ met 
onder meer ook een vakantiepark in Limburg. We 
hadden in 2010 tijdens een gesprek met Tóth afspra-
ken gemaakt. Hij zei de molen te willen restaureren 
en zou de mogelijkheden nagaan, “als jullie kijken 
naar de exploitatie-mogelijkheden”. Dorpsbelangen 
heeft vervolgens een rapport opgemaakt en wilde dat 
aanbieden. Dat bleek niet mogelijk, want Tóth was 
telefonisch onbereikbaar, aangetekende stukken, 
gericht aan een postbusadres, kwamen terug. Toen 
liep het vast. In 2012 ging de BV failliet. Aanvankelijk 
wist zelfs de curator die het faillissement afhandelde, 
Stassen in Valkenburg, niet dat er in die BV een molen 
zat. Toen Dorpsbelangen hem daarover polste, zei hij: 
“O, zit die er ook nog in”.”
Emons: “Als gemeente hadden we vóór 2008 al 
opgetreden vanwege een onveilige situatie rond de 
molen. Tóth heeft toen na een aanschrijving gerea-
geerd en onderdelen die voor onveiligheid zorgden, 
weggehaald. Nog vóór 2012 kwamen bij een novem-
berstorm weer delen naar beneden; omwonenden 
vonden stukken van de molen in hun tuin. We hebben 
toen opnieuw contact gezocht met de eigenaar. Dat 
was toen inmiddels de curator van de failliete boedel. 

Die kon niets doen. Er kwam geen geld uit die boedel 
om de rekening voor het veilig maken van de situatie 
op en rond deze molen te betalen. Wel was het 
mogelijk dat de gemeente een voorschot gaf en dat 
via de rechter terugvorderde, maar dan sluit je 
achteraan bij alle schuldeisers. Voor 9000 euro zou de 
gevaarzetting geweken zijn. We hebben gekeken hoe 
dat financieel moest worden opgelost. Dat kon bij 
overdracht aan een nieuwe eigenaar, die de kosten 
voor de werkzaamheden zou moeten betalen. 
Wanneer een molen wordt verkocht waar een dwang-
som op zit, dan is de dwangsom ook overdraagbaar 
op de nieuwe eigenaar. Die had al offertes aange-
vraagd en de gemeente ook. Dat laatstgenoemde 
rapport hield kort gezegd in dat de minimale werk-
zaamheden 120.000 euro en een volledige restauratie 
400.000 euro zou moeten kosten. We hebben dat 
rapport ter informatie doorgestuurd aan de curator 
en hoopten dat die de nieuwe koper vervolgens op de 
hoogte zou brengen. Dat is gebeurd en daarmee 
hebben we als gemeente inhoudelijk gedaan wat we 
konden doen.”

Overnamepoging
Nijmeijer: “In 2014 werd het dossier van de curator 
gesloten. Hij bood de molen aan voor 30.000 euro. Een 
overdracht voor 1 euro accepteerde hij niet. Ik ben 
nauw betrokken bij de Molenstichting Winsum. 
Dorpsbelangen Adorp zegt participatie vanuit de 
bevolking erg belangrijk te vinden. Ingeval van de 
molen was dat een reden contact te zoeken met de 
stichting Het Groninger Landschap. Die heeft daar 
belang bij omdat het een groot gedeelte van het 
Reitdiepgebied in die omgeving beheert, vooral aan 
de oostzijde van het Reitdiep. Dit gebied wordt aan de 
oostkant gemarkeerd door zes molens tussen Noorder-
hoogebrug en Winsum met aan de westkant het 
Reitdiep. Het Groninger Landschap was zeer geïnteres-
seerd om ook over één van deze molens te kunnen 
beschikken. We hebben toen een deal gemaakt: Het 
Groninger Landschap zou eigenaar worden van de 
molen Aeolus in Adorp en het dorp zou de molen 
beheren. We hebben als Dorpsbelangen geen eigen 
budget, maar deden op de molen toch, met enige 
financiële rugdekking, een bod van 5015 euro. Dat was 
het minimumbedrag. Volgens de curator ging de 
rechter-commissaris niet akkoord met de lagere 
verkoopprijs: hij wilde er zoveel mogelijk uithalen. De 
curator was voor Dorpsbelangen. We waren daarmee 
druk bezig, toen we bericht kregen dat de molen voor 
7.500 euro was verkocht aan iemand anders. Die 
verkoop is tot stand gekomen door bemiddeling van 
een makelaar en de nieuwe eigenaar woont in 
Schiedam. Hiervoor is een BV opgericht: de ‘Dutch 
Windmill Aeolus Adorp’. Het was frustrerend, wij 
konden niet verder.” 
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De huidige situatie
Emons: “Onze rol als gemeente was dus beperkt. 
Opvallend was dat Dorpsbelangen veel beter lag bij de 
partijen. Bij een ABC-constructie moet er een overna-
mekandidaat zijn, want je koopt dan ook een schuldbe-
kentenis van 400.000, in ieder geval 120.000 euro. Maar 
daar zou een afspraak over gemaakt kunnen worden. 
Dorpsbelangen was niet wendbaar, de gemeente nog 
minder. Met het bod van 7.500 euro waren we klaar. De 
curator zei dat zijn sympathie uitging naar Dorpsbelan-
gen. Je zou dan zeggen dat wanneer jullie [Dorpsbe-
langen] 7500 bieden, verkoop ik aan jullie, maar dat 
gebeurde niet. Formeel heeft de eigenaar van de 
nieuwe molen niets met Tóth te maken en is de molen 
eigendom van een BV die wordt aangestuurd via een 
andere BV.”
Nijmeijer vraag zich af, hoe het zit met de vereisten van 
de Monumentenwet. Emons: “Er is geen onderhouds-
plicht. Volgens de Monumentenwet 1988 is het 
verboden een monument te laten vervallen, te versto-
ren of af te breken. Volgens jurisprudentie kan de 
gemeente weinig maatregelen nemen, je kunt geen 
onderhoud eisen. Bij ‘verval’ kan er sprake zijn van een 
glijdende schaal. Je kunt alleen handhaven op basis van 
de Monumentenwet. Als een monument er bijvoor-
beeld zo slecht aan toe is, dat het binnen regent, kan 
de gemeente de eigenaar aanschrijven. Die moet het 
dan waterdicht maken, maar er wordt niet voorge-
schreven hoe dat moet. Een plastic zeil is in praktijk 
helaas al wel voldoende… Je kunt de wet niet handha-
ven om te komen tot een nieuwe restauratie, het gaat 
slechts om ‘handhaving aan de achterkant’, terwijl je 
liever een stimulans ziet aan de voorkant.”

Hoe ziet de toekomst er uit?
Emons: “Ik had een week na de overdacht contact met 
de eigenaar over de aanschrijving. Toen geen reactie 

volgde heeft de gemeente een ultimatum gesteld. Dat 
is opgevolgd door de eigenaar: er zijn hekken geplaatst 
en de gevaarlijke delen zijn van de molen gehaald. 
Daarmee heeft de eigenaar voldaan aan de aanschrij-
ving van de gemeente. De eigenaar zei bovendien een 
offerte te hebben opgevraagd voor restauratie op 
korte en middellange termijn. We zijn nu bijna een jaar 
verder. De gemeente zal weer gaan informeren hoe het 
met de voortgang zit en duidelijk maken dat er zorgen 
zijn, omdat er geen actie wordt ondernomen. We 
zitten nu in een situatie dat we niet weten wat er gaat 
gebeuren. Wel blijft de molen voor ons een aandachts-
punt.”
Nijmeijer: “De koop vond plaats in het afgelopen jaar. 
Toen is ons bekend gemaakt dat de overdracht had 
plaatsgevonden in augustus of september. Dorpsbelan-
gen heeft nog contact met de curator gehad, die 
aangaf dat de nieuwe eigenaar van zich zou laten 
horen. Dat is nog niet gebeurd. Wij staan open voor 
een gesprek. Er is nu een molen waarvan de roeden 
gestript zijn. Het ‘Witte Hoes’ (voormalig dorpscafé, 
A.B.) wordt ook niet meer geëxploiteerd. Het dorp 
maakt zich zorgen over deze trieste aanblik van het 
dorp. Wij communiceren als dorpsbelangen goed met 
de gemeente, met burgemeester Michels die de 
monumenten in zijn portefeuille heeft. De Molenstich-
ting Winsum denkt mee en ook het Groninger Land-
schap heeft interesse. Met het Groninger Molenhuis 
zijn de lijntjes kort. De situatie van de molen van 
Mensingeweer zou als voorbeeld voor Adorp kunnen 
dienen. Deze is eigendom van het Groninger Land-
schap, maar wordt door een stichting geëxploiteerd.”
Meer informatie over dit onderwerp op: www.adorp.
com; www.groningermolens.nl; www.molenstichting-
winsum.nl; www.winsum.nl ’molens’
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