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( H. Berends ) 

Model van molen De Eendracht 

Op zaterdag 7 4 september is het 
schaalmodel ( 7:3) van poldermolen 
De Eendracht te Sebaldeburen op het 
onlangs voltooide fundament geplaatst. 

Het achtkant en de kap stonden al enige tijd gereed 
achter het molenaarshuis. Onlangs is de houten 
schroef geplaatst en afgesteld. De aanleiding om het 
modelbouwproject te beginnen was, zoals zo vaak, 
een samenloop van omstandigheden. Het plan om 
eens een molen te bouwen was er wel, maar de uit
voering daarvan was nog niet gepland. Echter, in 
1998 verkregen we een bestaande modelmolen van 
de erven van de heer Postma te Sebaldeburen. Deze 
molen was erg aan onderhoud toe en bovendien 
raakte een roede tijdens het transport zwaar bescha
digd doordat er een auto tegenaan reed. Nadat de 
kap van deze 3 meter hoge molen was gehaald, 
werd duidelijk dat er wel heel veel vernieuwd zou 
moeten worden. Daarom is besloten om een volle
dig nieuwe molen te bouwen met de poldermolen 
De Eendracht te Sebaldeburen als voorbeeld . 

Technische gegevens 
Type achtkante bovenkruier, grond

zeiler, rietgedekt 
Wieksysteem Oudhollandse voorzomers met 

zelfzwichting (92 kleppen) 
Vang stalen bandvang 
Krui-inrichting voeghoutenkruiwerk, kruihas

pel en 12 kruipalen 
Vlucht 7,10 meter 
Werktuig 1 houten vijzel met 3 gangen, 

diameter 46 cm, lengte 3,30 m, 
spoed 0,58 cm 

Functie water inmalen, opvoerhoogte 
0,90- 1,10 meter 

Bouwjaar 1999 - 2002 

In het voorjaar van 1999 werd met de kap van de 
replica begonnen. Het achtkant volgde in 2000 en de 
schroef en enkele andere onderdelen werden in 
2001 gemaakt. Alle onderdelen zijn nagemaakt op 
een schaalgrootte van 1 op 3. Ook werd zoveel 
mogelijk de in de molenbouw oorspronkelijk 
gebruikte houtsoorten aangehouden. Zo is het acht
kant van Amerikaans grenenhout en hebben de 
tandwielen iepen velgen en eikenhouten kruishou
ten, terwijl de kammen van pokhout of essen zijn 
gemaakt. De modelmolen is met riet gedekt. Deze 
werkzaamheden werden uitgevoerd door de fa. 
Kleinjan & vd. Vegt uit het Overijsselse Oen Ham. 
Het waren dezelfde rietdekkers die ook De 
Eendracht van nieuw riet hadden voorzien in 1994. 

Het is dat er een paraplu naast de ladder staat, anders 
zou je zweren dat het een volwassen molen is. 

De plaatsing van de molen is gesponsord door de 
fa. Beving, Grootegast en De With, Luijegast. De 
kap en het achtkant werden op een wagen van fa. 
De With uit Luijegast geplaatst met behulp van een 
mobiele kraan van de fa. Beving uit Grootegast. 
Vervolgens werden deze onderdelen naar het in 
ontwikkeling zijnde moerasgebied gereden. De wie
ken met een lengte van ruim 7 meter, zullen vol
gend voorjaar worden aangebracht. 



Zijn de Sebaldebuursters reuzen ... 

Bij de start van het project was 
nog niet duidelijk waar de molen 
geplaatst zou moeten worden. 
Het eigen terrein was hiervoor 
niet direct geschikt. 
Door ruilverkaveling werd een 
aangrenzend stuk grond, dat 
voor 1970 ook bij de molen 
hoorde, aan de agrarische 
bestemming onttrokken en aan 
de gemeente Grootegast toebe
deeld. Over een gedeelte van 
deze grond is een recreatief fiets
pad aangelegd. Het resterende 
deelleent zich uitstekend om als 
moerasgebied te worden inge
richt. De modelmolen zou hierin 
een functie kunnen hebben als 
inmaalwerktuig. Dit plan werd 
nader ujtgewerkt en bij de 
gemeente Grootegast ingediend. 

... of is de wimpel in de was sterk gekrompen? 

Het college reageerde positief en steunt deze ont
wikkeling, omdat het een aanvulling kan betekenen 
op de recreatieve beleving van de fietsers. In juni 
van 2002 werd door de gemeente Grootegast een 
bouwvergunning afgegeven, waarna het fundament 
in de zomer van 2002 kon worden gemaakt. De roe
den zullen in de winterperiode worden afgebouwd. 
Alle werkzaamheden vinden plaats in vrije tijd en 
voor eigen rekening. Het ligt in de bedoeling het 

molentje in het voorjaar van 2003 maalvaardig klaar 
te hebben. Het gaat dan het (nog af te graven) wei
land onder water zetten en houden, zodat hier een 
moerasgebied zal ontstaan. Over het afgraven vin
den nog besprekingen plaats met het Waterschap 
Noorderzijlvest c.a. 

Voor inlichtingen: Henk Berends, (0594) 612700 
De foto's zijn van de schrijver.~ 
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