
Gemeente   Haren 

 

Dorp           Noordlaren 

 
Ligging       dorp westzijde, aan de westzijde van de hoofdweg naar Zuidlaren 

 
Naam          sinds 1940 De Korenschoof 

 

Type           achtkante bovenkruier met stelling 

 
Functie       1849 – 1862 pel- en roggemolen _ 1862 – ca. 1882 bark-runmolen dit onder 

eigenaar Klugkist opgehouden en sindsdien weer korenmolen, sinds …. tevens                          

pelmolen. De pelstenen rond 1930 uitgesloopt dus daarna wederom al- 

                            leen korenmolen. Volgens eigenaar Hoenderken was deze molen oorspron- 

                            kelijk alleen barkmolen. 

 

Bouwstof    stenen onderbouw en tussenachtkant 

                             kap en achtkant hout bekleed met resp. verticale en horizontale gepotdek- 

                             selde delen. 

 
As               hout; sinds gietijzer, fabr. J.M. de Muinck-Keizer, nr. 89, Ao: 1900 

 
Roeden       twee houten roeden met zeilen en oudhollands voorhek 

                             later een ijzeren Pot- en een ijzeren Wieringa roede beide voorzien van zelf- 

                             zwichting en oudhollands voorhek, vlucht: 21 m. 

                             1947 Wieringa roede vervangen door een Potroede afkomstig van de molen  

                             te Spijkerboor, eveneens opgehekt als de Wieringa roede. 

                             1973 vervangen door twee gelaste stalen Buurmaroeden, voorzien van zeilhek  

                             en oudhollands voorhek. Binnenroede: nr. 30, buitenroede: nr. 29 

                             2005 vervangen door twee gelaste stalen roeden, Fabr. Vaags te Aalten Ao: 2005 

                             voorzien van zeilhek en systeem Fauel. Binnenroede: nr. 120, buitenroede: nr.119 

 

Inrichting   1849 – 1862 vermoedelijk een koppel maal- en twee pelstenen 

                             1862 – ca. 1882 vermoedelijk een koppel stenen voor ’t malen van eikenschors. 

                              Ca. 1882 – rond 1930 twee koppels maalstenen en twee pelstenen. 

                              Sinds ca. 1930 twee koppels maalstenen. 

                              Hulpkracht: sinds 1904 een zuiggasmotor van 16 PK ( P.V. ) 

                              1930 elektromotor van 20 PK geplaatst 

 
Eigenaar     1849 – 188.  R. Klinkhamer            …. – Juni 1940 A. Hoenderken 

188 - 1882 schoonzoon J. Korf      Juni 1940 – heden Gemeente Haren welke de 

                             1882 – 1888 M. Klugkist                                              molen kocht voor f.2500,- 

                             1888 -           L A. Hoenderken 

 

Molenaar    sinds Juni 1940 en in 1958 tot 19   L. Hoenderken jr ( huurder ) 

                             1973 – 29 Dec. 1998 vrijwillig: Thijs de Jong uit Hoogkerk 

                             Sinds 29 Dec. 1998 Cor Kosmeijer 

 



Geschiedenis 
 

Gebouwd in 1849 voor en door R. Klinkhamer met H. Seubring als opzichter tijdens de bouw als 

rogge- en pelmolen, blijkens twee sluitstenen boven de toegangsdeuren. 

Boven ingang oostzijde:      R. Klinkhamer           boven de westzijde     De Molen 

                                           GEBOUWD in ‘t                                             gemaakt 

                                               Jaar  1849                                                      door 

                                                                                                                 H. Seubring 

In 1862 ingericht als bark- runmolen door eigenaar Klinkhamer omdat dit meer verdiensten opleverde. 

Onder eigenaar Klugkist de barkmalerij weer beeindigd en de molen weer omgebouwd tot 

korenmolen. De twee oude houten rietgedekte schuren van de runmalerij zijn tot heden nog bij de 

molen aanwezig. 

1930 De pelstenen verwijderd door Everhardus Offeringa welke ze waarschijnlijk in zijn bedrijf te 

Groningen heeft gebruikt. 

1931 Windvaan op de kap geplaatst met daarin de initialen: D.H.M. 

1940 Molen buiten gebruik, doch in 1941 geheel opgeknapt en prachtig geschilderd i.o.v. de Gemeente 

Haren, doch niet weer in bedrijf. 
Mei 1945 weer hersteld en daarna weer in bedrijf. 

1949 Nieuwe windpeluw en kapspanners op de voeghouten door 

1951 roede eruit voor herstel van de zelfzwichting alsmede een nieuwe achtkantstijl,kap en kleedhout 

hersteld. Uitvoering; H. Wiertsema en J.D. Medendorp ( W.O. Bakker ) doch volgens B. van der Veen 

Czn. Koning te Sappemeer. 

1958 Molen in goede staat. 

1970 Molen in desolate toestand. 

1972-73 Grote restauratie door de Fa. A. Doornbos en Zoon te Adorp voor f. 95.250,- 

Omvat o.a. nieuwe roeden; kap; kleedhout enz. enz. 

Officieel geopend op 27 juni 1973 door 

1977 Hersteld door molenmaker A. Doornbos te Adorp. 

Herfst 1989 roeden doorgehaald en ontroest en voorzien van nieuwe roedwiggen en keerklossen. 

1992 Nodig: herstel van ’t hekwerk van de roeden;nieuwe vangstok en een nieuwe kruihaspel. 

April 1993 de kruiring blijkt verrot waardoor de voeghouten wegzakken, kan alleen bij een bepaalde 

windrichting draaien. 

De zaak hersteld door molenmaker ….. o.a. een voeghout aangelast; nieuwe kruiring en bonkelaar; 

nieuwe dekker op ’t stellinghek; regenkraag op de stelling; nieuwe lange schoor alsmede de stenen 

onderbouw opnieuw ingevoegd. 

Juli 2000 de kap is feitelijk aan vervanging toe. 

Okt. 2004 ontwiekt, d.a.v. donderdag 4 nov. 2004 m.b.v.een kraan de kap afgehaald waarbij bleek dat 

beide spruiten verrot waren. 

Kap naar Aalten voor totale vervanging door Vaags Molenwerken. Kosten Euro 175.000. 

Tijdens de restauratie wordt in de molen tevens een sprinklerinstallatie aangebracht voor € 50.000 

alsmede een nieuwe stelling en een compleet nieuw gevlucht. 

Juni 2005 de nieuwe kap weer bij de molen opgebouwd door de Fa. Vaags. 

Op 12 juli 2005 weer op de molen geplaatst. 

Aug.-Sept. 2005 nieuwe stelling aangebracht en op 29 sept. het nieuwe gevlucht gestoken. 

20 okt. de fokken aangebracht. 

Officiele opening op woensdag 16 nov. 2005 door …. 

 

 

Zie ook Molens tussen Stad en Olde Landschap blz. 15 – 16 

             Molenwereld nr. 12 Dec. 2004 blz. 388 - 389 

 


