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1. INLEIDING 

 

De Langelandster molen is een in redelijk goede staat verkerende poldermolen. Vanwege het weidse zicht 

is de landschappelijke waarde van de molen vrij hoog. Molenaar Hermannus Noot stelt de molen met 

grote regelmaat in bedrijf.   

De aanleiding voor het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek is de pilot van het Groninger Molenhuis. 

Het doel van de pilot is om na te gaan of met een gezonde combinatie van professionele inzet en 

vrijwilligerswerk met minder moeite en kosten een gedegen bouwhistorische verkenning opgesteld kan 

worden.  

Het nevendoel dat hiermee bereikt wordt, is dat molenaars bekend raken met de bouwhistorische 

aspecten van hun eigen molen en deze weten te gaan waarderen. Hierdoor kunnen ze als molengids 

tijdens rondleidingen meer over hun eigen molen vertellen Ook kunnen ze bij toekomstig beheer en herstel 

ervoor waken dat bouwsporen behouden blijven. 

 

Dankwoord 

 Of een pilot succes heeft, is altijd de vraag. Het was in ieder geval bijzonder aangenaam verpozen in en 

rond De Landelandster molen. Mijn dank gaat uit naar Hermannus Noot voor zijn gastvrijheid en hulp bij 

de achtergrondinformatie, het veldwerk en de foto’s voor deze bouwhistorische verkenning.  

 

1. De molen, gezien vanaf het noordoosten. Rechts het naastgelegen poldergemaal.   
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2.  BOUWGESCHIEDENIS  

 

2.1 Ontstaansgeschiedenis van het gebied 

Het gebied ten noorden van Bedum, globaal van Zoutkamp tot Delfzijl staat in de provincie Groningen 

bekend als het Hogeland. Het gebied in de driehoek tussen de stad Groningen, Ten Boer en Bedum wordt 

weleens het Lageland genoemd. Bij de start van de jaartelling was dit een kweldergebied. De zee had vrij 

spel en zette laagjes klei af. De mensen leefden in die tijd op wierden; handmatig opgeworpen terpen waar 

ze hun hutten op bouwden. i 

 

 

2. Geomorfologische kaart van het gebied.ii De grond bestaat voornamelijk uit zeeklei afzetting waarin 

sedimentafzetting van riviertjes zichtbaar zijn. De Langelandster molen staat aan de rand van zo’n 

rivierafzetting. Ten zuidoosten van het gebied is veen te vinden.  

 

Van oudsher werd het gebied rond Garmerwolde en Thesinge ook wel het Heidegebied 

(Heidenengebied?) genoemd. Op de zeeklei lag oorspronkelijk een veenlaag. In de 12e eeuw is het gebied 

ontgonnen en sindsdien is er permanente bewoning. Aan de verkavelingsstructuur is te zien dat men 

vanuit de stad Groningen naar het noordoosten is gaan ontginnen. Kavels waren ca 800 m lang en 80 m 

breed. De kavels werden gescheiden door een sloot die aan de achterzijde van het perceel uitkwam in een 

boezem of wetering. Ter plaatse wordt dit een “maar” genoemd. Deze maren werden deels gevormd uit 

veenriviertjes die er al lagen en zijn deels gegraven. De meeste maren lopen in een bocht naar het 

noordwesten. Enkele maren lopen langs de lange zijde van de kavels.  

Net als in de rest van Nederland zal het gebied oorspronkelijk op natuurlijke wijze ontwaterd zijn. Later zijn 

sluisjes toegepast en zorgde iedere landeigenaar voor de bemaling van zijn eigen land. Volgens C.C. 

Greetsma werden de gronden in 1829 de gronden tot één polder verenigd die bemalen werd door de 

Langelandse Molen. Vanaf 1881 zijn meerdere polders samengevoegd tot één waterschap.    
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3. Kaart van het gebied uit 1633. Op de kaart staan wel molens getekend, maar dit lijken korenmolens te 

zijn. Waarschijnlijk waterde het gebied in die tijd nog natuurlijk af.  

 

De Langelandster molen staat aan zo’n maar langs de lange zijde van de kavels. Ter plaatse wordt de  

boezem Abbemaar of Gewiede genoemd. Via het Kardingermaar waterde het gebied oorspronkelijk uit in 

het Winsumerdiep. Vanaf 1970 maalt het Hommesgemaal het water uit het Kardingermaar in het 

Boterdiep dat naar Onderdendam gaat. Naast het Hommesgemaal staat de daar in 1970 geplaatste 

Krimstermolen. Tegenwoordig is de boezem vlak voor de molen afgedamd en wordt het westelijke deel 

van de boezem samen met de omliggende polder door een elektrisch gemaal bemalen. Hierdoor is het 

polderpeil bij de molen aanzienlijk verlaagd.iii  

 

  

4. Op de hoogtekaart van het gebied is te zien dat de molen aan de rand van een hoger gebied ligt. Het 

zuidwestelijke deel van de polder ligt enkele decimeters lager dan het noordoostelijke deel waar ook de 

boerderijen gebouwd zijn. Vermoedelijk is de betere kwaliteit van de grond de reden waarom de molen 

precies op deze locatie gebouwd is. De hogere ligging is ook de reden waarom men het elektrisch gemaal 

bij de molen gebouwd heeft. iv 
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5. Google Earth kaart van het gebied. In geel is de oorspronkelijke Langelandster Bovenrijgster polder 

(224 ha), opgericht 1829. Later (1881?) is daar het rode gebied aan toegevoegd. Met blauw is de afvoer 

van het polderwater via de boezem weergegeven. De blauwe ster geeft de locatie van het 

Hommesgemaal en de Krimster molen weer. Op de locatie met de gele ster staat de Langelandster molen. 

Ter plaatse van de rode ster staan ’t Lam of de Witte molen, en de Noorder molen in Noorddijk, de enige 

twee andere overgebleven oorspronkelijke poldermolen in het gebied.  

 

2.2 Typologie 

Het gebied ten noordoosten van Groningen heeft gewemeld van de poldermolens. In de directe omgeving 

van de Langelandster molen moeten 20 soortgelijke poldermolens gestaan hebben. Het is haast niet meer 

voor te stellen, maar overal waar je keek, moeten er draaiende molenwieken aan de horizon te zien zijn 

geweest.  

Al deze poldermolens hadden min of meer dezelfde bouwvorm. Het waren vijzelmolens. De stenen 

veldmuren liepen verticaal en waren 1,5 m hoog. Hier bovenuit stak een weinig getailleerd achtkant dat 

met riet gedekt was. De kap was relatief klein en had een verhoudingsgewijs lange vorst. Het staartwerk 

was uitgevoerd met een middelbalk en had een 8 spakig kruirad. De vlucht was zo’n 17 meter. De 

molentjes hadden een relatief breed hekwerk.   
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6. Kaart van www. allemolens.nl. Bij de rode ster de Langelandster molen. De groene molens zijn nog 

bestaande molens. De rode molens zijn verdwenen. De blauwe molens zijn restanten.   

 

 

7. De oudst bekende foto van de Langelandster molen door B. van der Veen uit 1935 (1936) 
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8. Poldermolen bij Thesinge uit 1832. De overeenkomsten met de Langelandster molen zijn frappant. 

Omdat het winter is en er geen (opgerolde) zeilen aan het wiekenkruis zitten, is deze molen vermoedelijk 

al buiten bedrijf. Op de achtergrond zijn nog twee poldermolens aan het malen.  

 

 

9. IJspret in 1901 te Garmerwolde met op de achtergrond de poldermolen en de korenmolen. 
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10. De Bovenrijgster molen in 1942. Foto van W.O. Bakker. Deze molen was in 1830 gebouwd en stond 

enkele honderden meters noordoostelijk van de huidige molen. De molen had op de binnenroe Van Bussel 

met zelfzwichting waarbij de onderste kleppen volgens het systeem Takens verticaal stonden. In 1954 is 

deze fraaie molen gesloopt.  
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11. Een molen, enkele honderden meters ten westen van de Langelandster molen. De foto is in 1943 door 

W.O Bakker gefotografeerd. In 1949 is de molen gesloopt. De onderbouw had een houten beschot in 

plaats van veldmuren. Ondanks dat de molen nog een houten as had, was de buitenroe met zelfzwichting 

en Van Bussel voorzien. 

  

12. ’t Witte Lam in Zuidwolde. Foto van Flicker.     13. De Noorder Molen. Foto van www.molendatabase.nl 
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De Langelandster molen werd in 1829 gebouwd door molenmaker G.D. van Dijk. In 1936 werd de molen 

uitgevoerd met zelfzwichting en systeem Van Bussel. Molenmaker Takens uit Onderdendam heeft deze 

ophekking aangebracht. Kenmerkend voor deze molenmaker zijn de drie dwarsgeplaatste kleppen aan de 

einden. Hierdoor remt de molen harder als de zelfzwichting zich opent. De aangebrachte stroomlijnneus is 

overigens geen zuivere Van Busselneus. De voorzijde is uitgevoerd als vlakke plank en alleen de 

achterzijde is uitgevoerd met rond gebogen blik. In 1948 is een betonnen vijzelbak met stalen vijzel 

aangebracht. In 1950 is een elektromotor geplaatst die de vijzel aandreef. In datzelfde jaar werd de molen 

stilgezet.  

 

14. De molen in 1942. Foto van W.O. Bakker.  
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15. Maart 1951. De jalouziekleppen zijn net uit het wiekenkruis gehaald. 

De molen veranderde in een ruïne. In 1972 was het rietdek op de kap verdwenen. In 1976 werd de molen 

met rietmatten weer tijdelijk dicht gemaakt. Onttakeling en bereddering vond plaats 1983. Pas in 1988 is 

de Langelandster molen ingrijpend gerestaureerd. Sindsdien wordt er frequent met de molen op vrijwillige 

basis gedraaid en gemalen.  

 

16. De situatie in 1972 Foto van J. Heijdra RCE 
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  17.1972. Foto van J. Heijdra RCE 

 18. 1976 W.A. Korpershoek RCE 
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19. B. Jongsma, zomer 1983. Men is de molen aan het beredderen. Aan de oostzijde zijn nog sporen van 

koolteer te zien. Op de voorgrond het hek van de verlengde voorwaterloop.  
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20. B Jongsma zomer 1983 

 

21. T. De Jong 15 juli 1983. De bovenas is tijdelijk naar de grond gehaald.  
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22. W.A. Korpershoek 1983. De molen is net beredderd. 

 

 

23. 1983 Detail van de afkomende onderdelen. Bovenop de staartbalk met zijn binnenzijde naar voren met 

de korte spruit en achterkeuvelens waar het ijzerwerk van de zelfzwichting nog aan zit. Daaronder de 

restanten van de geklonken roeden waar het hekwerk nog gedeeltelijk in zit. Gezien de afstand tussen de 

heklatgaten waren de roeden voor zelfzwichting gemaakt.   
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3. BESCHRIJVING VAN DE BOUWDELEN 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt per bouwdeel omschreven welke bouwhistorische sporen momenteel in de molen 

zichtbaar zijn. De basis hiervoor ligt in het veldwerk ter plaatse. In combinatie met de beschrijvingen zijn 

foto’s die gemaakt zijn tijdens het veldwerk.  Indien daar aanleiding toe is, worden per bouwdeel 

interpretaties gedaan aan de hand van de gevonden bouwsporen en opschriften.  

In dit rapport wordt er onderscheid gemaakt tussen staande en gaande werk.  

 

3.2 Erf  

Vanwege de ligging aan de rand van een iets hoger perceel, is de locatie voor een poldermolen ideaal. 

Onbekend is of er ter plaatse van de huidige molen een voorganger gestaan heeft. De molen staat op de 

kunstmatig opgeworpen molenerf dat ca 20 cm boven de boezemdijk steekt. Opvallend is dat de 

waterlopen haaks op de boezem staan en dat exact in het verlengde van de achterwaterloop de 

poldersloot loopt. Voor het bemalen van het gehele gebied heeft men ten zuidwesten van de molen de 

boezem afgedamd en een elektrisch gemaal gebouwd.  Vanaf de molensloot naar het lage deel van de 

boezem is een bypass gemaakt.  

24. Google Earth overzicht van het erf 

Vroeger was het gehele erf met gras ingezaaid en had de molen kruipalen met witte koppen. 

Tegenwoordig is een betonnen ringbalk aangebracht. Hierbinnen ligt grind.  

Op het molenerf zelf zijn weinig historische bouwdelen te vinden. Aan de zuidwestzijde bevinden zich nog 

twee elektriciteitskastjes waarvan het betonnen huisje blijkens de oude foto’s uit ca 1975 dateert. Mogelijk 

is toen de vijzel in de molen buiten gebruik gesteld en heeft men een gemaal naast de molen gesticht.  

 25. Beide elektriciteitshuisjes 
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3.3 Veldmuren 

De molen heeft halfsteens veldmuren van rode strengpersstenen in waalformaat. Op de hoeken zijn 

anderhalf steens brede en halfsteens dikke penanten gemetseld. De bovenzijde van het muurwerk is 

afgewerkt met een halfsteens rollaag. De toegepaste bakstenen waren echter handvormstenen. 

Verstevigingen op de hoeken ontbraken. De molen heeft enkele deuren op het zuidwesten en het 

noordoosten en spaarbogen boven de waterlopen op het noorden en het zuiden. Deze komen overeen 

met de oude situatie. Aan de zuidzijde zit boven de vijzel een zwart luik. Oorspronkelijk was dit luik wit.  

 

26. De huidige situatie 

 

27. De muren in 1983 
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In de huidige situatie hebben de deuren een afstap van 30 cm naar het erf. In de oude situatie was dat 

niet. Waarschijnlijk zijn de veldmuren in 1988 30 cm hoger opgetrokken dan voor die tijd het geval was. 

Hierdoor zijn de uitbrekers 30 cm naar boven geplaatst en heeft de molen een meer getailleerde vorm 

gekregen omdat het achtkant 30 cm hoger iets smaller is. Voor 1988 zaten er zowel in het westveld als in 

het noordwestveld een vierruits raam vlak onder de duisplanken. Deze ramen zijn bij de restauratie niet 

meer terug gekeerd. Het achtkant staat op 8 betonnen poeren. De vloer links en rechts van de waterlopen 

is afgewerkt met stampbeton. Op de waterlopen ligt een houten waterloopdek.  

 

3.4 Achtkant 

Het achtkant heeft een wijdte onder van 5,00 m De buitendiameter van het boventafelement is 3,00 m. De 

maten tussen beide tafelementen is ca 7,00 m. De molen is dus in metrische maten gebouwd en dateert 

inderdaad van de tijd na Napoleon. 

De molen heeft in verhouding tot de vlucht een relatief zwaar grenen achtkant met twee bintlagen. Het 

achtkant heeft twee veldkruizen per veld. Bovenin ieder veld zitten twee kleine hondsoren. Vanaf het 

bovenste kruis tot de duisplank is een veldstijl ter ondersteuning van de rietlatten aangebracht. Ter plaatse 

van de ramen zijn twee velstijlen toegepast. Ter plaatse van iedere bintlaag zit een regel. De vaste binten 

staan in zuidoost – noordwest richting parallel aan de waterlopen waarbij de zuid stijl het nummer 1 draagt 

en met de zon mee is genummerd. Alle houtverbindingen zijn met een kraspen afgetekend. Het achtkant 

heeft een eikenhouten ondertafelement. Ook hebben 6 van de 8 stijlen aan de onderzijde een eiken 

laseind. Mogelijk is het ondertafelement niet origineel en pas bij de restauratie in 1988 aangebracht. Het 

verhogen van de deurdorpels wijst hierop.  

 

   

28 en 29. Links het ondereind van de westelijke achtkantstijl met het eiken laseind en het eiken 

ondertafelement. Rechts de bovenzijde met net ronde tafelement en de keep in de bovenzijde van de stijl. 
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Het boventafelement is eveneens van eiken en zo te zien in 1988 ook vernieuwd. De binnenzijde van dit 

tafelement is rond uitgevoerd. Hiervoor zijn bij de lassen ter plaatse van de stijlen vulstukken gemaakt. De 

stijlen hebben aan de bovenzijde een afschuining zodat het tafelement iets over de rand van de stijlen valt. 

Ongetwijfeld is de constructie zo uitgevoerd om stormhaken aan de voeghouten te maken die onder het 

tafelement grijpen. Deze stormhaken zijn echter niet (meer) aanwezig. Direct op het boventafelement ligt 

de kruiring van het voeghoutenkruiwerk. Aan de buitenzijde zijn 8 kardoezen ingewerkt. Hierop liggen de 

duisplanken en staan de uitbrekers. Het achtkant is voorzien van grenen rietlatten en riet. De rietlatten zijn 

bij de restauratie in 1988 niet vervangen. Aan de achterzijde van de veldkruizen zijn slechts op één plaats 

spijkergaten van oude rietlatten te vinden. Als de rietlatten twee rietdekken mee gaan en een rietdek gaat 

gemiddeld 40 jaar mee, dan heeft de molen nu zijn vierde rietdek: 1e bouw de bouw in 1829 de 2e in 1870, 

de 3e in 1910 incl. rietlatten en de 4e had in 1950 aangebracht moeten worden, maar dat werd 1988. Op 

de foto’s in 1935 en 1942 heeft de molen een zwart geteerd rietdek. Koolteer doodt schimmels, maar 

omdat de ondergrond niet stabiel is, zal de koolteer geen dichte laag gevormd hebben, zodat het riet 

erachter mogelijk is gaan verstikken. Op de foto’s uit 1983 zijn op het oostveld nog restanten van de 

koolteer laag te zien.  

In de bekleding zitten op de eerste zolder twee vensters aan de noordwestzijde en zuidoostzijde. De 

vensters zijn opgebouwd uit rietkisten waarin vierruits steekramen zijn aangebracht.   

 

    

30 en 31. Constructiefoto’s van het achtkant. Links begane grond, rechts eerste zolder.  

 

 

 

 



21 

 

Aan het achtkant vallen de volgende zaken op: 

- Het achtkant is zeer fraai vervaardigd. Alle verbindingen sluiten netjes en alle balken zijn messcherp en 

zuiver glad geschaafd.  

- De verbindingen bintbalk – achtkantstijl aan de zuidzijde zijn gekraakt. Blijkbaar heeft het achtkant in zijn 

werkzame bestaan een enorme dreun gehad. Mogelijk is dit het gevolg geweest van een roe- of asbreuk.  

- Op de begane grond zijn vele inscripties te vinden. De belangrijkste, die van de bouwer en die van D.K. 

Vink volgen hieronder.  

 

32. 

Had men ooit in ’t lage land 

Watermolens bracht tot stand 

Dan zouden in die waterplassen 

Weinig beste vruchten wassen 

Zaagen nu de Bataas zoonen 

die weleer dit land bewoonden 

Zaagen z’alles in ’t verschiet 

Neen, dit land zij kenden ’t niet 

Alles was toen wildernis 

Waar nu bloei en welvaart is. 

D.K. Vink; 1836. 

Korbeel BG zijde 6 NO 

 

33. 

In achttienhonderd 

en negenentwing is 

deze molen gezedt. 

G.D. van Dijk 

1829  

Losse bintbalk zijde 7 NO 

 

 

 

 

 

 

3.5 De Kap 

De molen heeft een normale kap met twee voeghouten, één burgemeester, een stormbalk en een 

middenbalk. Bij de restauratie in 1988 is de gehele kap vernieuwd in eiken. De kapopbouw bestaat uit 

twee spanten waar 4 kromme gordingen en een vorstbalk tussen aangebracht zijn. Ten opzichte van voor 

de grote restauratie is de kap iets hoger en iets boller. De situatie vertekent enigszins omdat de stapeling 

van de bovenas voor 1988 hoger was. Voor tegen de windpeluw zitten belegstukken met typische 

Groninger krullen. Voor de restauratie zaten deze belegstukken er echter niet. Bij de consolidatie in 1983 
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heeft men de kapopbouw weggehaald en is ook de as tijdelijk uit de molen gehaald. Hierdoor was het 

blijkbaar moeilijk geworden om in 1988 een goede kopie te maken.  

De kap is gedekt met riet. Hiervoor zijn rietlatten en rietsporen aangebracht. De voeghouten liggen direct 

op de kruiring en tegen het overkruien zijn aan de binnenzijde klossen tegen de voeghouten en de 

roosterhouten aangebracht.  

 

 

34 en 35. In de oude situatie was het achterkeuvelens hoger en smaller. Ook staken de voeghouten aan 

de achterzijde minder ver uit. De korte spruit was korter zodat de lange en korte schoren parallel aan 

elkaar liepen, De kap was minder hoog. In het achterkeuvelens zat een vierruits raam. Het houtwerk van 

de kap was geheel wit geschilderd. Het riet op de kap was daarentegen zwart geteerd.  

 

3.6 Het staartwerk.  

De gehele staart is in 1988 vernieuwd in eiken. Naderhand zijn de schoren nogmaals vernieuwd in bilinga. 

Voor 1988 had de molen een smeedijzeren kruilier die bij korenmolens gebruikelijk is. Sinds de restauratie 

heeft de molen een lierwerk dat opgebouwd is uit U profielen met een rondgaande ketting. De heer Jan 

Heijdra (1626 -2016), molendeskundige van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, was een 

groot voorstander van het toepassen van rondgaande kettingen. Later is dit systeem ook op zijn advies bij 
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De Puurveense molen in Kootwijkerbroek, molen De Hoop in Harderwijk en molen Concordia in Ede 

toegepast. Waarschijnlijk heeft Heijdra de restauratie van de Langelandster molen begeleid. Het enige van 

de staart dat van voor 1988 dateert, zijn de smeedijzeren trekstangen van de korte spruit naar de lange 

schoren.   

  

36 en 37. Het staartwerk met de lier in de oude situatie. De nieuwe situatie. Bemerkt beide raampjes 

achter de staart. 

 

38. De huidige kruilier in detail. Het is fraai gemaakt maar verre van origineel.  
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3.7 Zolders 

De zolders zijn vervaardigd van geploegde en geschaafde grenen delen. Ze zijn rechtstreeks op de losse 

bintbalken gespijkerd. Alleen bij de onderste zolder zijn twee korte kinderbalken op de onderste bintbalken 

gelegd. In de molen staan twee rechte steektrappen.    

 

 

39. De bintlaag van de kapzolder. Oude schimmelsporen geven aan dat de kap lange tijd open gelegen 

heeft  

  

3.8 Wiekenkruis 

Op dit moment heeft de molen een wiekenkruis met gelaste stalen roeden en jalouzie zelfzwichting met 

houten kleppen. Het voorhek is uitgevoerd met oud-hollandse windborden. Opvallend is dat de binnenroe 

veel porring heeft. De buitenroe heeft ook enige porring. Verder valt op dat voor de restauratie de molen 

21 kleppen per end had, terwijl dat er nu maar 19 zijn. Dit alles is het gevolg van het feit dat de stapeling 

nu aanmerkelijk minder is dan vroeger en de veldmuren hoger zijn.  

Tegenwoordig is de vlucht 17,10 m. Ogenschijnlijk is die oorspronkelijk iets kleiner geweest.  

Ten tijde van de Van Bussel was de kleurstelling van het wiekenkruis anders. De Borden waren wit en de 

voorzomen waren donker (rood?). Nu zijn de voorzomen wit en de borden groen. De molen heeft vroeger 

geklonken roden gehad. Van welk fabrikaat deze waren, is onduidelijk.  

Tegenwoordig is de zelfzwichting voorzien van een spin op de as met sierlijk gebogen armen. Deze spin 

dateert van 1988. Voor die tijd had de molen een spin met rechte armen.     
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40 en 41 Het huidige wiekenkruis aan de voorzijde en achterzijde. 

 

42. Detail van het oude wiekenkruis. De stroomlijnneuzen zijn aan de voorzijde plat. 
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3.9 Gaande werk Opzet 

De molen heeft de, voor een vijzelmolen, gebruikelijke inrichting. Boven in de kap zijn het bovenwiel en de 

bovenbonkelaar te vinden. Onder tussen de muren van de waterloop bevinden zich de onderbonkelaar en 

het vijzelwiel. De koningspil is gelagerd op de donsbalk die met beide uiteinden op de waterloopmuren ligt. 

Afgezien van het feit dat de vijzelbak vervangen is in beton en dat de vijzel zelf is vernieuwd in staal, is 

weinig aan het gaande werk veranderd. De overbrenging bedraagt 1: 2,31 hetgeen voor een vijzelmolen 

vrij normaal is.  Naar verluid heeft de molen tegenwoordig behoorlijk veel wind nodig om te kunnen malen. 

Bij de restauratie is de vijzel verlengd en vraagt deze meer vermogen dan voorheen.  

 

3.10 Gaande Werk  

 

1861 gebouwd, 1934 afgebroken. De Munck Keijzer 

Koning foxham 1900 

 

De bovenas is gezien het model waarschijnlijk van het fabrikaat J.M. de Muinck Keizer uit Martenshoek. 

Op de as staan geen fabrikaatgegevens of serienummer vermeld. Feitelijk is de as voor de molen iets te 

lang. De zwichtstang loopt door de staartbalk heen om aan de buitenzijde bediend te worden. Mogelijk is 

de as in 1936 aangebracht toen de molen van zelfzwichting en Van Bussel voorzien werd. De enige molen 

die in 1936 afgebroken is, is de molen van Veldman in Beerta. Hier is in 1918 een De Muinck Keizer as 

geplaatst. Mogelijk is de as uit deze molen afkomstig. 

Het gat voor de zwichtstang zit goed in het midden. Verder is het peneind van de as massief. Het loopt 

breed uit. Dit alles geeft aan dat de as voor een molen met zelfzwichting gemaakt is. De ijzeren 

bazaanstok met as en kniehefbomen is al vrij oud. Deze is bij de restauratie in 1988 overgezet. De spin en 

de zwichtstang zijn bij de restauratie vernieuwd. De as draait in een arduinen halssteen en een arduinen 

pensteen als broeksteen.  

 

43. De bovenas met het dikke peneind. Boven de penbalk zit het oude ijzerwerk van de zelfzwichting.  
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44. De molen van Veldman in Beerta. Mogelijk is de as van deze molen in de Langelandster molen 

geplaatst. De vlucht van deze molen moet rond de 23 m hebben gelegen. De Na afbraak zullen de roeden 

waarschijnlijk niet naar de Langelandster molen verhuisd zijn.  

 

Het bovenwiel is van eiken met iepenhouten velgen. De plooien van het wiel lopen door tot het 

spiegelgat. Daar is aan de achterzijde een set kruisarmen tegenaan gebout. Het is een bijzondere 

constructie die alleen bij kleine molens als spinnekoppen en mounts voorkomt. In het wiel zijn 45 

azijnhouten kammen gestoken. Opvallend is dat het bovenwiel geen achtervelg heeft. Voor de restauratie 

was die wel aanwezig.  

De vulstukken waarmee het bovenwiel rond de as geklemd zit, zijn van eiken. Opvallend is dat de 

vulstukken geen stroppen hebben, maar met ingelaten latten op hun plaats gehouden worden. Het wiel 

heeft geen voering. De vang werkt rechtstreeks op het buitenoppervlak van het wiel. Het gehele wiel 

inclusief de vulstukken is in 1988 nieuw vervaardigd.    

 

De bovenbonkelaar bestaat uit een enkele plaat van eikenhout die met pennen en togen in elkaar 

gewerkt zit. Hierop is een iepenhouten velg aangebracht. In het wiel zitten 22 azijnhouten kammen. ER 

zijn geen kruisarmen. Wel heeft het wiel aan de buitenzijde een omgekrompen band.  
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45. Het huidige bovenwiel met vang vanaf de voorzijde gezien.  

   

46. Het oude bovenwiel in 1983. 47. Het nieuwe bovenwiel is een globale kopie van het oude.  

48. De bovenbonkelaar. Het ijzerwerk van de koningspil is wel oud.  
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De vang is van wilgenhout en bestaat uit 4 stukken die met korte maanijzers aan de zijkant star aan elkaar 

verbonden zijn. Aan het ene uiteinde zitten twee koebouten bevestigd die op de voeghouten gespijkerd 

zijn. Hier zijn de maanijzers aanmerkelijk langer. Met een sabelijzer is de vang verbonden aan een eiken 

vangbalk die een duimoplegging heeft. De vangbalk is voorzien van een ballastkist. De vang wordt 

bediend met een ronde grenen wipstok. Het vangtouw is een ketting die van houten kloten of kralen 

voorzien is. In de kap is ook nog een pal met drie kammen aanwezig. De gehele vang is gelijktijdig met het 

bovenwiel vervangen.  

 

De koningspil is in 1988 vernieuwd. De spil is van eiken en voorzien van een smeedijzeren boventap en 

ondertap. Deze tappen zijn voorzien van een ingelaten smeedijzeren ijzeren kruis en een rondgaande 

smeedijzeren band. Aan de bovenzijde draait de spil in de middenbalk, waar als slotplaat een rechthoekig 

balkje tegenaan geklemd is. De koningspil staat op een donsbalk die op beide waterloopmuren ligt. Tegen 

het zijdelings verschuiven zijn betonnen nokken op deze waterloopmuren gestort. De donsbalk is in het 

midden verjongd. Hier is een verdraaibare wervel aangebracht om de het gaande werk onder uit zijn werk 

te kunnen zetten.  Koningspillen rotten zelden weg en gaan vrijwel niet kapot. Is de koningspil vervangen 

omdat deze te kort was vanwege het opvijzelen van het achtkant bij de restauratie?  

 

 

49. Overzicht van het ondergangwerk. Uiterst rechts de lagering met de vijzel en het oude handwiel.  

 

De Onderbonkelaar is in 1988 vernieuwd. Het wiel is opgebouwd uit een eiken schijf die met pen en gat 

in elkaar gewerkt zit. Hier zijn tegen de achterzijde 4 enkele eiken kruisarmen bevestigd. Aan de voorzijde 

is een iepen velg aangebracht. Vervolgens is om de buitenzijde een brede ijzeren band gekrompen. Inb 

het wiel zijn 35 azijnhouten kammen aangebracht.   
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Het vijzelwiel is op dezelfde wijze opgebouwd als de onderbonkelaar. Het wiel dateert eveneens uit 1988 

en heeft 31 azijnhouten kammen. Het onderwiel en het vijzelwiel worden op de begane grond 

afgeschermd met een eenvoudig grenen hek.  

 

De Vijzel is vervaardigd uit stalen beschoeping die op een stalen buis gelast is. De gehele vijzel is in 1988 

vernieuwd. De vijzel heeft een halslager in de vorm van een modern lager dat op 2 stalen U binten 

gemonteerd is. Voorbij dit lager zit een handwiel dat nu geen functie meer heeft. De flens bovenop de 

vijzel, het lager, het handwiel en de U binten zijn aanmerkelijk ouder dan 1988. Waarschijnlijk zijn ze van 

de vorige vijzel afkomstig. Oorspronkelijk moet handwiel ongetwijfeld gediend hebben om het vijzelwiel te 

kunnen verschuiven en daarmee de molen uit z’n werk te kunnen zetten. Voorbij het handwiel is een 

vierkant gedeelte aangebracht waar het vijzelwiel tegenwoordig op vast gewigd zit. Dit gedeelte dateert uit 

1988. Van de motoraandrijving op de vijzel zijn geen sporen meer zichtbaar.   

 

 

50. De vijzel in de achterwaterloop. De vijzelkom is blijkens oude foto’s tussen 1936 en 1942 aangebracht. 

 

3.11 Waterlopen 

 

De Voorwaterloop is opgebouwd uit twee krimpmuren die van dezelfde strengpersstenen vervaardigd zijn 

als de veldmuren. Hier is een betondek op gelegd. Het gedeelte in de molen is voorzien van een 

gemetseld gewelf. Tussen beide krimpmuren ligt bestrating. De gehele voorwaterloop dateert uit de 

periode tussen 1972 en 1983.  
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51. De voorwaterloop vanaf de boezem gezien. Op de achtergrond het gewelf en de dubbele wachtdeur.  

 

Het gedeelte in de molen is gedeeltelijk van beton, gedeeltelijk van handvormstenen. De bodem is van 

beton. De molen heeft twee verticale wachtdeuren die als sluisdeuren tegen elkaar sluiten. De betonnen 

bodem vormt de V-vormige aanslag voor beide wachtdeuren. Op beide krimpmuren ligt een grenen dek. 

 

 

   

52. De situatie in 1936. De achterwaterloop had geen frontmuren.  
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52. De situatie in 1942. Betonnen waterloop met betonnen frontmuren. Via een trapje in het talud en een 

loopbrugje kon men de houten kroosbrug op de voorgrond bereiken.  

 

53. De situatie in 1983. 

 

De achterwaterloop heeft een betonnen vijzelkom. Hier opgestort zitten twee betonnen krimpmuren met 

aan de voorzijde twee betonnen frontmuren. In de periode tussen 1972 en 1983 is de achterwaterloop 

verlengd. Het nieuwe deel is met strengpersstenen uitgevoerd. Voor het rechte gedeelte van de vijzel staat 

een taps toelopend gedeelte en daarvoor zitten beide frontmuren. Gemakshalve heeft men de oude 

betonnen frontmuren laten zitten. Op het nieuwe gedeelte staat een hek dat van stalen buizen vervaardigd 
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is. Bij zowel het oude als bij de nieuwe krimpmuren is een hardhouten brugdek aangebracht. Dit dek lag 

vroeger op de muren en is nu ertussen aangebracht.  

 

54. De huidige situatie. Voor de achterwaterloop zit een stalen krooshek met fijne maaswijdte. 

 

 

55. De Voorwaterloop 
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Het krooshek is tegenwoordig van staal en zit tegen de frontmuur van de achterwaterloop aan 

gemonteerd. Voor 1988 had de molen een houten kroosbrug op ca 10 m vanaf de molen. Deze brug 

bestond uit twee zware balken waar aan de polderzijde kroosstokken (stukken hout) tegenaan gespijkerd 

zaten. De voorwaterloop heeft tegenwoordig ook een stalen krooshek gekregen.  

 

 3.12 Overig 

- Op de begane grond boven de voorwaterloop is een molenaarsverblijfje getimmerd. Het verblijf is van 

recente datum. Het feit dat voor de restauratie aan de westzijde en de noordwestzijde in de veldmuren een 

raam zat, geeft aan dat er oorspronkelijk op deze plaats ook een molenaarsverblijfje gezeten heeft.  

- Er is geen losse inventaris dat monumentale waarde heeft. In de molen ligt de oude baard nog. Deze is 

echter van 1988.  

 

 

56. Een blik op het interieur vanaf de deur aan de noordoostzijde. Rechts het molenaarsverblijfje. 
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4. WAARDESTELLING 

 

Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de bevindingen uit hoofdstuk 2 en 3 een waardenstelling van de 

bouwdelen gedaan. Hierbij wordt de terminologie uit de richtlijn voor bouwhistorisch onderzoek van de 

RCE gevolgd. De waardenstellingen zijn op basis van gaafheid, zeldzaamheid en streekeigenheid tot 

stand gekomen. Er wordt een onderscheid gemaakt in een contextuele en een interne waardenstelling. 

 

4.1 Contextuele waardenstelling  

De molen is de laatste representant van een groep poldermolens die gesticht werden toen de 

polderbemaling door waterschappen van particulieren werd overgenomen. De plaats van de molen in het 

landschap is goed gekozen. Dit geeft aan dat men veel kennis van het gebied had. Van 1936 tot 1950 zijn 

diverse verbeteringen zijn aan de molen doorgevoerd. Doordat de molen in 1988 niet bijster nauwkeurig 

gerestaureerd is, zijn veel historische kenmerken helaas verloren gegaan.  

 

4.2 Molenerf 

De landschappelijke waarde is zeer hoog. De molen staat in een open landschap en is van verre 

zichtbaar. Het nabij gelegen gemaal doet hier weinig afbreuk aan omdat het grotendeels in de grond is 

gebouwd. De waarde van het molenerf is indifferent. Bij de restauratie in 1988 is veel aan het erf 

veranderd.  

 

4.3. De Veldmuren 

De waarde is indifferent. De veldmuren dateren uit 1988. De veldmuren van voor die tijd zagen er geheel 

anders uit.  

 

4.4 Het Achtkant 

Origineel grenen achtkant uit 1829 met twee bintlagen. De bouwhistorische waarde is mede dankzij de 

inscripties zeer hoog.  

 

4.5 De Kap 

De bouwhistorische waarde is indifferent. De kap is een slechte kopie van de oude kap.  

 

4.6 Het Staartwerk 

De bouwhistorische waarde is indifferent. Voor 1988 heeft de molen nooit een kruilier met rondgaande 

ketting gehad.     

 

4..7 Zolders  

Matige monumentale waarde. Waarschijnlijk een redelijk goede kopie van de oorspronkelijke zolders.  

 

4.8 Wiekenkruis 

De bouwhistorische waarde is indifferent.  
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4.9. Gaande werk opzet 

Redelijk hoge monumentale waarde. Een typisch voorbeeld van een nuchter en efficiënt gebouwde 

Groninger poldermolen.  

 

4.10 Gaande werk onderdelen 

Matige monumentale waarde. Alleen de bovenas met de zwichtstok en bazaanstok en het ijzerwerk van 

de koningspil hebben hoge monumentale waarde. Ook zitten aan de vijzel nog enige oude onderdelen. De 

rest is waarschijnlijk een redelijke kopie van het oorspronkelijke gaande werk. 

 

4.11 Waterlopen 

Redelijk hoge monumentale waarde. De voorwaterloop is een redelijk goede kopie van de oorspronkelijke 

waterloop. Het gedeelte in de molen heeft hoge monumentale waarde. De betonnen vijzelkom heeft ook 

hoge monumentale waarde. Het buitenste gedeelte van de achterwaterloop is indifferent.  

 

4.12 Overig 

In de molen zijn geen overige onderdelen of bouwdelen met enige monumentale waarde te vinden. 

.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

 

Op basis van de historische gegevens en de waardenstellingen omschreven in deze rapportage kunnen 

de volgende conclusies getrokken worden: 

- De molen is een zeer degelijk gebouwde poldermolen. Duidelijk is zichtbaar dat geen particulier 

maar een waterschap opdrachtgever was.  

- Ten tijde van de bouw had men zeer veel kennis van het gebied. De molen is op de rand van een 

hoger gedeelte gezet waar de grondslag waarschijnlijk iets beter is dan in de lagergelegen gebieden.  

- De molen is zeer efficiënt en nuchter gebouwd. Zo heeft de molen een voeghoutenkruiwerk en een 

bovenwiel zonder voering. De waterlopen staan precies haaks op de boezem en de hoofdwatergang 

in de polder loopt precies in het verlengde van de waterlopen. De voorwaterloop heeft een bodem 

van straatklinkers.   

-Tot 1950 heeft men de molen goed onderhouden en regelmatig gemoderniseerd. Vanaf het moment 

dat een motor op de vijzel geplaatst werd, is de windbemaling meteen opgehouden en hield men 

tevens op met het plegen van onderhoud. 

- Bij de restauratie in 1988 heeft men de oorspronkelijke uitvoering van de molen veel geweld 

aangedaan. Hierdoor heeft de molen aanzienlijk ingeboet op bouwhistorische waarde.  

 

Aan de hand van deze conclusies kunnen de volgende adviezen worden gegeven: 

- Alleen aan de askop en de trekstangen van de staart kan nog kleurenonderzoek verricht worden. 

Aanbevolen wordt om deze onderdelen bij toekomstige schilderbeurten niet helemaal kaal te maken 

en t.z.t. beperkt kleurenonderzoek te verrichten.  

- Het is interessant om archiefonderzoek te verrichten naar de oprichting van het polderstuur en het 

stichten van de molen. Mogelijk is in het polderarchief nog correspondentie te vinden over alle 

verbeteringen die zijn doorgevoerd.  

- De restauratie van 1988 heeft voor het oorspronkelijke karakter van de molen slecht uitgepakt. 

Inmiddels zijn de meeste bouwdelen die toen aangebracht zijn, nu 30 jaar oud. Waarschijnlijk zal de 

molen binnen 10 jaar opnieuw gerestaureerd moeten worden. Aanbevolen wordt om zaken als de 

stapeling van de bovenas, de vorm van de kap en de uitvoering van het wiekenkruis dan uit te 

realiseren naar de situatie van voor 1988.  

- Er zijn geen molens bekend die een geteerd rietdek hadden. Tegenwoordig zijn aanmerkelijk 

betere vloeibare dakbedekkingen met gewapende inlage in de markt verkrijgbaar. Wellicht is het een 

idee om dit specifieke kenmerk van deze molen terug te brengen.   
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6. BRONVERMELDING 

i http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/9-Centrale_Woldgebied.html 
 
ii https://pdok.nl 
 
iii https://nl.wikipedia.org/wiki/Kardingermaar 
 
iv https//:www.knrwtr.nl/hoogtekaart-van-Nederland 
 

 

 

                                                           


