
Gemeente Marum 

 

Dorp  Niebert 

 
Ligging          0,4 km ten zuidwesten van de kerk en 0,2 km benoorden de hoofdweg, iets 

                            ten zuiden van het muldershuis 

 
Naam         ………. 

 

Type           zeskante bovenkruier met stelling 

 
Functie         korenmolen 

 
Bouwstof    stenen onderbouw en tussenachtkant 

                            Kap en zeskant hout bekleed met dakleer 

 

As              gietijzer, Fabr. Wed. A. Sterkman & Zoon  Den Haag, nummer en gietjaar 

onder de vulstukken 

 
Roeden      Vermoedelijk tot …. twee houten zeilroeden met oudhhollands voorhek. 

                           Sinds …. twee ijzeren Potroeden met zelfzwichting en oudhollands voorhek, 

                           Vlucht: 22 m. 

                           Juli 1940 beide Potroeden verdekkerd door de Fa. Bremer te Adorp als de 23
e
  

                           molen in de Provincie Groningen,toen tevens van remkleppen voorzien. 

                           Bij de restauratie van 1965 de zelfzwichtingskleppen verwijderd doch de 

                           Dekkerstroomlijnen gehandhaafd. 

                           Sinds 1976 t.v.v. de Potroeden twee gelaste stalen Bruniaroeden gestoken voor- 

zien van zeilhek en oudhollands voorhek. Roeden Ao: 1976, binnenroede: nr.77 

buitenroede: nr. 78 

 
Inrichting  Twee koppels maalstenen tot 1965,daarna een verwijderd en bij het 

overgebleven koppel een elevator en een regulateur. In 1982 weer een tweede 

koppel stenen ingebracht, eveneens met een regulateur. 

                           Onderin: een elektromotor van 30 PK met twee koppels stenen,mengmachine, 

                           punter,breker enz; twee elevatoren voor bevoorrading van dze werktuigen. 

                           Deze molen heeft geen klassiek luiwerk maar alleen een elektrisch aangedreven 

                           exemplaar. 

Hulpkracht:in 1895 was alhier op de voorgaande standerdmolen al een 

petroleummotor van 13 E.P.K. welke in 1904 werd vervangen door een 

stoommachine tot het jaar 19.. 

 
Eigenaar   1899 – 1942 Jan Harms Nanninga en C. van Veen 

                         1942 – 1960 H.M. Nanninga 

                          herfst 1960 – 1973 A.B. Hilhorst 

                          juni 1973 – heden Gemeente Marum welke de molen kocht voor f 18.500,- 

 



Molenaar  1899 – ca. 1973 zie eigenaren 

                         1977 – heden E.C.Broekema   

 

 

Geschiedenis 

 
Gebouwd in 1899 door molenmaker U. Holman te Stroobos voor f 25.000,- voor J.H. Nanninga  

ter vervanging van de in 1895 gesloopte standerdmolen welke iets noordelijker stond. 

Zeskant is de voormalige oliemolen van Ausema te Zandeweer, Ao 1818 

Molen in 1940 geheel verdekkerd door de Fa. Bremer te Adorp. 

Maalde sinds plm.1955 niet meer met de wind vanwege het minder worden van de zelfzwichting 

en de stelling. 

1965 Restauratie door molenmaker B.Dijk te Leek,omvattend: twee nieuwe spruiten;nieuwe 

stelling;herstel van de kap;kleedhout en de bovenzolders nieuw;verdekkering hersteld;geteerd en 

geschilderd. Kosten f 25.000,-. 

Officiele opening op 11 januari 1966 door burgemeester J.B. Alberda van Marum. 

Op 13 nov. 1972 tijdens de orkaan kap met roeden naar voren geschoven en beschadigd, de zaak 

bleef gelukkig wel hangen.Met een kraan later weer op zijn plaats gezet. 

Februari 1974 restauratiebegroting: f 70.000,-. 

Uitvoering in de jaren 1975-76 door de Fa. Alserda te Doezum voor f 221.342,65 met een 

Rijkssubsidie op basis van de stormschaderegeling. 

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

Officiële opening op Nationale Molendag 7 Mei 1977 door gedeputeerde Halbe Kuipers. 

Zomer 1981 nieuwe vangstok door molenmaker Klaas Doornbosch te Adorp. 

1982 Nieuw tweede koppel maalstenen geplaatst door molenmaker Doornbosch te Adorp,werk- 

zaamheden omvatten: nieuwe kaar; schuddebak; kuip enz. de rest was nog aanwezig,tevens een 

nieuwe regulateur. 

In ’t zelfde jaar nieuwe kozijnen,kluften;voorzomen en herstel muurwerk en legeringsbalken 

alsmede het optempelen van de as. 

1984 nieuwe korte spruit door molenmaker Doornbosch te Adorp. 

April – Mei 1996 diverse herstelwerkzaamheden, o.a. vervanging grootste gedeelte der stelling 

en herstel van het voegwerk van de onderbouw. 

Tevens nieuwe polygum bekleding op achtkant en kap aangebracht;herstel van de staart met 

vulmiddel;nieuwe raamkisten aangebracht door het werkvoorzieningsschap NOVATEC. 

Verder de gehele molen geschilderd door de Fa. Kooiker. Totale kosten: f 180.000,-. 


