
Dorp Sebaldeburen 

 

Ligging 1,2 km ten noordwesten van de kerk, aan het Kolonelsdiep en de  

 Grootegaster Tocht zuidzijde 

 
Naam De Eendracht 

 
Type achtkante bovenkruier zonder stelling, zgn. grondzeiler 

 

Functie poldermolen 

 
Bouwstof stenen veldmuren, kap en achtkant hout gedekt met riet 

 
As vanaf de bouw gietijzeren exemplaar rond gegoten zonder vulstukken, 

 fabrikant onbekend 

 

Roeden      Binnenroede: hout met zeilen en oudhollands voorhek, sinds 1903 met zelf- 

                                                   zwichting. Vlucht: 20.50 m. 

                                                   1908 vervangen door ijzeren Potroede, nr.2096 voorzien 

                                                   van zelfzwichting en oudhollands voorhek, roede in 1938 voor- 

                                                   zien van zgn. halfstroomlijnneus met windbordremkleppen. 

                                                   In 1956 zijn de windbordremkleppen al verwijderd en zijn er ver- 

                                                   ticale remkleppen in het achterhek op het roedeend. 

                                                   1966 na breuk in Maart vervangen door ijzeren Schuitemaroede,  

                                                   nr.   , voorzien van zelfzwichting en weer oudhollands voorhek. 

                                                   Doch na 1990 van Busselneuzen zonder remkleppen. 

                                                   1997 vervangen door gelaste stalen Bremer-Dunningroede,  

                                                   Ao: 1997, nr.278, voorzien van aluminium zelfzwichting en van 

                                                   Bussel stroomlijneuzen met Bremerneusremkleppen. 

                           Buitenroede: hout met zeilen en oudhollands voorhek, sinds 1903 met zelf- 

                                                  zwichting. Vlucht: 20.50 m. 

                                                  1914 vervangen door ijzeren Potroede, nr 2321, voorzien van zelf- 

                                                   zwichting en oudhollands voorhek. 

                                                  1982 vervangen door gelaste stalen Bremerroede Ao; 1981, nr.220 

                                                   voorzien van zelfzwichting en van Busselstroomlijnneuzen met  

                                                   Bremerneusremkleppen.  

 
Inrichting 1887 – 1895 een houten vijzel in een gemetselde bak, diameter:     

                       Opvoerhoogte: 

 1895 – heden  twee houten vijzels in betonnen bakken, waarvan een sinds 1926 

 elektrisch wordt aangedreven. In 2005 echter weer in de oude situatie van voor 

 1926 hersteld! 

 Grote vijzel: diameter 1.62 m, opvoerhoogte 1.53 ~w.p. tot 0.14 ~w.p 

 Kleine vijzel: diameter 1.35 m, opvoerhoogte 1.95 ~w.p. tot 0.12 ~w. 

 Bemaalt de Sebaldebuurster Molenpolder ( 510 ha ) op de Lutjegastertocht. 

 De molen heeft m.i.v. oktober 1990 een reserve-bemalingsfunctie 

 
 



Eigenaar   1887 – 1987 Waterschap De Sebaldebuurster Molenpolder,opgericht in 1870 en  

                                              opgeheven in 1987. Per 1Jan. 1987 opgegaan in ’t Waterschap Wester 

                                              kwartier. 

                          1987 – 1990 Waterschap Westerkwartier 

                          14 Nov. 1990 – heden Molenstichting Westerkwartier 

 

Molenaar   1887 - 1895 Wijmer Bralt Hovenga 

                          1895 - 1953 Jan van Esch, overleden in 1953 

                          1953 - 1965 Engbert van Esch, zoon van Jan van Esch 

                          1965 - 1970 Jan Jansen 

                          1970 - 1974 geen 

                          1974 - heden vrijwillig Henk Berends 

 

 

Geschiedenis 
 

Gebouwd in 1887 onder architectuur van J. Klippus te Bedum door molenmaker J. Lubsen voor 

f 3924,92 in de plaats van de op 19 mei 1887 afgebrande voorgaande molen welke uit 1801 

dateerde. 

1895 Molen voorzien van tweede vijzel door molemaker J.E. Krijthe voor f. 1932,25 . Toezicht  

had molenmaker P. van der Heide. 

1926 Een vijzel  op elektrische kracht en een nieuw muldershuis gebouwd. 

1938 Binnenroede voorzien van zgn. halfstroomlijn door molenmaker Hazenberg van Briltil. 

Juni 1946 door blikseminslag een roede kapot, schade f. 765,-. Hersteld door molenmaker 

Hazenberg te Briltil voor f. 596,-. 

Restauratiebegroting Fa. Bremer te Adorp d.d. 18 Okt. 1953 f. 12.144,- 

Uitgevoerd in 1954-55 door molenmaker Chris Bremer te Adorp en rietdekker Heeres van Bedum 

voor f. 19.500,-. 

Omvat: nieuwe vijzel en bak; korte spruit; geheel nieuw riet; kruilier met rondgaande ketting; verf- 

en teerwerk enz. 

Officiele opening op 10 April 1956 door Gedeputeerde S.H. de Groot te Appingedam. 

Subsidies  Rijk (in kader wet BWO ) f. 10.000,- 

                 Gemeente -     900,- 

                 Gemeente -   1950,-  ( nabetaling ) 

Maart 1966 binnenroede gebroken, deze moest toch vervangen worden. 

1966 Restauratie door molenmaker B.K. Dijk te Leek en de Fa. Alserda voor f. 23.240,- 

Omvat: nieuwe binnenroede en bliksembeveiliging door de Fa. S. van der Heide uit Kollum 

1977 Tijdens de Kerst door zware storm de gehele buitenroede kaalgewaaid. 

1980 Het muldershuis afgebrand. Later herbouwd. 

Najaar 1981 – zomer 1982 restauratie door de Fa. Dunning-Bremer te Adorp inkader wet BWO 

voor f.65.981, 

Omvat: nieuwe staartbalk; lange spruit en nieuwe binnenroede compleet met zelfzwichting enz. 

Vijzel echter ook verrot. 

Maart 1983 nieuwe gemaakt bij Dunning in Adorp en geplaatst op 14-15 april 1983 nadat de oude 

al op 3 feb. was gelicht. 

Zomer 1984 geheel geschilderd door Molenaar Henk Berends m.b.v. een collega (140 manuren).  

Tevens enige kammen in het takrad vervangen door de Fa. Dunning-Bremer. 

Feb. 1985 takrad ondeugdelijk, kammen spontaan afgebroken en het wiel vernield. Door de Fa. 

Dunning-Bremer met steun van de Wet BWO een nieuw red op de oude kruisarmen gezet. 

 



Door molenaar Berends en collega  nieuwe zolders ingespijkerd t.v.v. de oude welke nog van 1887 

waren en door houtworm aangetast. 

1986 Molen geheel tegen houtworm behandeld alsmede een nieuwe pensteenplaat geplaatst. 

Mei 1987 geheel nieuwe penbalk met nieuwe pensteen geplaatst door de Fa. Dunning-Bremer te 

Adorp t.v.v. de in 1986 geplaatste plaat welke alweer was gebroken! 

Zaterdag 21 Okt. 1989 deel van de voorzoom, kluften en een windbord verspeeld, oorzaak: houtrot 

(in 1982 dit nog nieuw aangebracht!). Door de eigenaar, het Waterschap Westerkwartier nog ggen 

actie tot herstel ondernomen. 

Voorjaar 1990 eerst hersteld door de Fa. Dunning-Bremer te Adorp met nieuwe heklatten, kleppen 

en van Bussel stroomlijnneuzen zonder remkleppen. 

Besluit Waterschap Westerkwartier d.d. 26 Juli 1990 om de molen voor f. 112.000,- op te knappen.  

Omvattend: kap herstel en de elektrisch aangedreven vijzel weer ombouwen op windkracht. 

Uitvoering in de zomer van 1991, de oude elektromotor uit de molen verwijderd en bij de molen 

een nieuw elektrisch gemaal gebouwd. Vijzel echter nog niet op windkracht. 

Zomer 1992 nieuw ijzerwerk voor de zelfzwichting en het kruiwerk, uitgevoerd in roestvrij- en 

verzonken staal, molenmaker de Fa. Dunning. 

Zomer 1993 nieuw rietdek nodig, kosten f. 25.000,- Fondsenwerving, bedelbrieven enz. om het 

geld bijeen te krijgen. 

Aug. 1994 door de Fa. Dunning-Bremer de schoren verwijderd en door de molenaar op de grond 

geverfd. Tevens nieuwe raamkisten aangebracht. Zal in de herfst van nieuw riet worden voorzien. 

Zaterdag 8 Okt. 1994 door leden van de Lions-Club Westerkwartier het oude riet van het achtkant 

verwijderd. 

Okt. 1994 opnieuw gedekt door de Fa. Kleinjan en van der Vegt uit Den Ham (Ov.). 

Najaar 1995 nieuwe druklagers onder de konings- en de maalspil en tevens de as opgetempeld door 

de Fa. Dunning-Bremer te Adorp. 

Medio aug. 1996 restauratiebeschikking voor o.a. herstel van de kap en een nieuwe binnenroede 

met stroomlijn en aluminium zelfzwichting. Aanvang vermoedelijk in dec. 1996. 

Begin sept. 1997 de restauratie van de kap eerst begonnen door de Fa. Dunning-Bremer. 

Omvat: spantring; roostermantjes; windpeluwe voorkeuvelens alsmede nieuw riet. Tevens een 

nieuwe binnenroede met aluminium kleppen. 

Eind jan. 1998 restauratie maalvaardig opgeleverd. Een week na de oplevering na een half uur 

malen, de maalspil uit het taatslager gelopen, gevolg: vernielde kammen in het takrad, 

onderbonkelaar en vijzelrad. Later weer hersteld. 

Officiele opening op zaterdag 12 sept. 1998. 

Nov. 1999 Nieuwe staartbalk aangebracht door de Fa. Dunning-Bremer. 

Aug. 2000 geheel geschilderd in eigen beheer door de Molenstichting (Henk Berends) in twee 

weken tijds, m.b.v. een hoogwerker. 

Tevens de staven van het schijfloop der maalspil 180 graden gedraaid en vastgezet en het lager in 

de ijzerbalk van de koningsspil vervangen door een modern tonlager. 

Zaterdag 14 sept. 2002 schaalmodel van de Eendracht , genaamd “Westendorp” op fundament 

nabij de molen geplaatst. 

Aanbesteding 19 Okt. 2004 t.b.v. herstel tweede vijzel op windkracht. Molenmakerswerk Fa. 

Molema te Heiligerlee; betonwerk Fa. Oosterhof-Holman te Grijpskerk. 

Uitgevoerd mei – juli 2006. 

Bezoek P. van Dijken d.d. 14 juli 2006: bekisting nieuwe vijzelbak (oude was korter) geheel 

gereed. Beton storten maandag 17 juli 2006. 

 

 

Piet van Dijken 


