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Het winterverblijf  
en de lift in de  
Widde Meuln in Ten Boer

Hoe hou je jezelf in de winterperiode een beetje warm 
op de molen? Hard werken kan het devies zijn. Maar 
het is ook wel aangenaam als je even bij kunt komen 
met een kopje koffie en dan niet in de kou hoeft te 
zitten. Zeker in stenen molens kan het ’s winters een 
behoorlijk koude bedoening worden. De vrijwilligers 
van de Widde Meuln in Ten Boer hebben daar enkele 
jaren geleden iets op bedacht: een winterverblijf in de 
molen dat tijdens de zomeropenstelling weer in de 
opslag gaat. Enkele vrijwilligers van de molen vertellen 
er graag over en uiteraard komt daarbij de unieke lift 
in de molen ook uitgebreid ter sprake.

Vrijwilligers aan het werk
Tijdens een koude najaarsdag komen vrijwillig mole-
naar Jan Homan en leden van het klusteam Piet 
Zuidema en Henk Woltjer naar de molen om tekst en 
uitleg te geven over het winterverblijf (waar het 
interview natuurlijk ook plaatsvindt!) en over de 
bijzondere lift in de molen. Homan is sinds 2009 een 
van de vrijwillige molenaars op de molen en was 
daarvoor actief als molenaar op poldermolen De 
Boezemvriend in De Groeve en op de Olle Widde in Ten 
Post. Sinds een jaar is hij ook voorzitter van het 
vrijwilligersteam van de molen, die eigendom is van 
Het Groninger Landschap. Piet Zuidema werd in 2007 
benaderd of hij interesse had om mee te helpen toen 
de lift werd geplaatst. Kort daarna sloot ook Henk 
Woltjer zich aan bij het klusteam van de molen. “Het is 
de enige korenmolen in Nederland met een lift” vertelt 
Zuidema enthousiast. Daarover later meer. Eerst is het 
tijd om over het winterverblijf te praten. 

Warm de winter door
Het idee voor het winterverblijf kwam oorspronkelijk 
vanuit de molenaars. Het molenseizoen op de Widde 
Meuln loopt van 1 april tot 1 oktober. De molenaars en 
gidsen zijn dan in principe elke woensdag- en zater-
dagmiddag op de molen aanwezig. Maar ook buiten 
het seizoen draait de molen met enige regelmaat. Via 
een WhatsApp-groep communiceren de molenaars dat 
ze van plan zijn om naar de molen te gaan. En hoe kun 
je het dan ook ’s winters een beetje aangenaam maken 
voor de vrijwilligers? Aanvankelijk werd de hele 
benedenverdieping van de molen dan verwarmd met 
drie kacheltjes. Toch werd het niet warm en het drukte 
ook behoorlijk op de energierekening. Er werd overleg 
gepleegd met Anne Wieringa van Wieringa Molen-
bouwadvies uit Winsum. Er werd gekeken in de 
Nieberter molen in Niebert om te zien hoe daar ook 
een winterverblijf was gecreëerd. Er waren de nodige 
ideeën onder de vrijwilligers en samen met Anne 
werden verschillende opties bekeken. “Het was in ieder 
geval het idee om de keuken erbij te betrekken” voegt 
molenaar Homan toe. Uiteindelijk heeft Anne een 
aantal tekeningen gemaakt en de panelen getekend. 
Daarna kwam er een grote kar met hout naar de molen 
met de mededeling: “Red je er maar mee!” Woltjer 
vertelt: “We moesten een indeling maken en daarbij 
ook de lift vrij laten, zodat die ook in de winter 
gebruikt kan worden.” Uiteindelijk gingen de klussers 
aan de slag en werden houten panelen gemaakt met 
raampjes, die als een puzzel tot een aparte ruimte in 
elkaar kunnen worden gezet. Deze ruimte maakt nu 
onderdeel uit van de keuken op de begane grond van 
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de molen. Aan de voorzijde is een fraaie toegangsdeur 
gemaakt. Dit tot tevredenheid van iedereen en ook 
zeker tot die van Het Groninger Landschap. Het geheel 
werd in 2016 gerealiseerd. Voor het opbouwen zijn de 
vrijwilligers een ochtend met drie man aan de slag. 
“Alles is scheef in zo’n oude molen, dus het is wel 
passen en meten” merkt Zuidema hier lachend over op. 
Het afbreken van het hokje gaat wat sneller: dat is in 
twee uur gedaan. 

De lift
Zoals gezegd is de Widde Meuln de enige korenmolen 
in Nederland met een lift. Een bijzonderheid waar 
mindervalide bezoekers uit het hele land speciaal voor 
naar de molen komen. De lift is in 2009 opgeleverd, 
nadat de vrijwilligers met hulp van vele anderen in 
2008 met deze klus waren begonnen. “Het was heel 
lang passen en meten. Eerst hebben er kinderziektes in 
gezeten. Het werken van het hout vormde een pro-
bleem met de sensoren. Daarvoor hebben we een 
oplossing bedacht en nu werkt het perfect. Al met al 
was het een enerverende klus” vertelt Piet Zuidema 
hierover. Een oude kraan in de haven van Harlingen, 
die werd ingericht als bed & breakfast en daartoe van 
een lift werd voorzien, diende als voorbeeld. Bussel 
Engineering Franeker maakte het ontwerp voor de lift. 
Het geheel werd op maat gemaakt door Knol Kon-
struktie B.V. uit Ten Boer en installatiebedrijf Bront-
sema uit Garsthuizen heeft de elektronica verzorgd. De 
lift wordt regelmatig gebruikt en levert heel veel 
positieve reacties op. Eén à twee keer per jaar worden 
de verzorgingshuizen uit Ten Boer uitgenodigd en 
kunnen de ouderen dankzij de lift vanaf de stelling 
over het dorp kijken. Omdat de lift niet hoger gaat dan 
de stellingzolder zijn er op de hoger gelegen zolders 
camera’s aangebracht en kan door middel van een 
beeldscherm ook op die verdiepingen een kijkje 
worden genomen. Er kunnen twee bezoekers in de lift 
samen met de vrijwilliger die de lift bedient. Elke 
anderhalf jaar wordt het geheel gekeurd. “De lift heeft 
ook wel eens vast gezeten. Daarom hebben we de 
afspraak dat hij nooit gebruikt wordt als we alleen 
zijn” laat Jan Homan weten. Na een demonstratie van 
de lift en een laatste kop koffie in het winterverblijf is 
het tijd om de kou buiten weer te trotseren en huis-
waarts te keren. Voor iedereen die het winterverblijf in 
de praktijk wil zien: het is nog tot 1 april (en dat is 
geen grap!) in de Widde Meuln te vinden. En de lift is 
uiteraard het hele jaar door te gebruiken!


