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Onlangs kreeg de Stichting Klooster Ter Apel een 
schenking bestaande uit twee houten resten van de 
voormalige watermolen. In 1466 gaf Egge Addinga, 
Heer van Westerwolde, aan de prior van Klooster Ter 
Apel toestemming voor het bouwen van een watermo-
len. Kort daarna schijnt de dubbele watermolen 
gebouwd te zijn. Eén rad om koren te malen, het 
andere om olie te slaan. Het molenhuis was in vakwerk 
opgetrokken en gedekt met riet of stro. Dit huis was 
13,86 m bij 5,73 m groot en stond in de noordoostelijke 
hoek van het kloosterterrein. Het was een zogenaamde 
onderslagmolen, waarbij het water de onderkant van 
de wielen van de watermolen aandreef. Omdat het 
alleen met een flinke stroom water mogelijk was, werd 
er een dobbe (waterbassin) aangelegd in het bos op 
200 meter ten oosten van waar nu attractiepark 
Wonderwereld ligt. Dit bos draagt de naam Wijert 
(= vijver). De Molen A werd op de Ruiten Aa doorver-
bonden. De Aa was verdeeld in vakken met stuwen die 
men los zette als er gemalen moest worden.

In 1637 werd de molen voor zes en een half jaar 
verhuurd. De huurprijs was 30 gulden per jaar. In 1665 
viel de bisschop van Münster het gebied binnen. En 
daarbij liepen zowel de gebouwen van het klooster, als 
ook de watermolen veel schade op. Later werd alleen 

de korenmolen, dus alleen maar één rad, gerestau-
reerd. Tijdens de grenspassage van de bisschop van 
Munster in 1673/74 werd de zaak weer beschadigd. In 
de loop van de tijd werd de toestand van de watermo-
len alleen maar slechter. In 1832 kocht Fredrik Maarsing 
voor 750 gulden de standermolen van Bourtange van 
Johannes van Hateren en plaatste hem op de Melme 
(stuifzand) in Ter Haar, waar hij nu nog staat. Vanaf die 
tijd werd het koren daar gemalen.

De wielen van de watermolen werden afgebroken en 
van het molenhuis werd een dubbel woonhuis ge-
maakt. De laatste bewoners waren de families Pijpker 
en Timmans, die in het begin van de vorige eeuw 
vertrokken zijn. In 1928 werd het molenhuis afgebro-
ken.
Op de plek waar de watermolen gestaan heeft, steekt 
nog steeds een Bentheimer steen uit de westelijke wal 
van de Aa, daar waar een waterrad gedraaid heeft.
Het is al jaren een wens van de Stichting Klooster Ter 
Apel om de watermolen weer zichtbaar te maken, het 
liefst fysiek of anders digitaal...
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