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Geb. Groningen (ged. 28-10-1746, overl. Groningen 
27-11-1816). Studeerde te Amsterdam o.l.v. J. Buys. Koopman 
(winkelier), tevens amateur-schilder en hoofdzakelijk 
tekenaar van landschappen met vee.
Sinds 1798-1804 een der eerste hoofddirecteuren van de 
Academie Minerva te Groningen.
Tekeningen en topografische voorstellingen in het Rijkspren-
tenkabinet Amsterdam.
(Bron: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 
1750-1950, Pieter A. Scheen)
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Aan het eind van de 19e eeuw stonden in Onderden-
dam drie molens, te weten de oliemolen De Nijverheid, 
de zaagmolen De Vriendschap en de koren- en pelmo-
len, waarvan nu nog het onderstuk aanwezig is. De 
oliemolen werd in 1898 afgebroken en de zaagmolen 
werd in 1931 gesloopt. Acht jaar later, in 1939, werd de 
koren- en pelmolen tot stellinghoogte afgebroken.
Op de plek van deze molen, aan de westzijde van het 
Boterdiep, tegenover de brug Molentil, heeft sedert 
het begin van de 17e eeuw steeds een korenmolen 
gestaan. Aanvankelijk was het een standerdmolen, die 

tijdens de grote molensanering in 1628, krachtens de 
resolutie van 25 juni van dat jaar, mocht blijven staan. 
Deze molen waaide in 1714 om, waarna hij werd 
vervangen door een rietgedekte achtkante grondzeiler. 
De molen had in 1831 een vlucht van 70 voet (ca. 21 m) 
en was uitgerust met twee paar maalstenen.

In 1855 werd in opdracht van Hilbrand Runsink de 
molen herbouwd tot een achtkante stellingmolen op 
een stenen tussen- en onderstuk. Zowel het achtkant 
als de kap waren met dakleer gedekt. De roeden waren 

Herbouw molen Hunsingo 
te Onderdendam

Dit	jaar	beleeft	het	dorp	Onderdendam	de	‘terugkeer’	
van	de	molen	van	Haitsma,	tegenwoordig	ook	wel	
genoemd	de	molen	‘Hunsingo’,	gelegen	aan	de	zuid-
oostzijde	van	het	dorp.

HeT	BOTerDiep	MeT	De	MOlen	vAn	HAiTsMA	(AnsicHTkAArT)

B.D. PoPPen
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Oudhollands opgehekt; tot het aanbrengen van 
zelfzwichting is men nooit overgegaan. Tot 1926 waren 
meerdere leden van de familie Runsink eigenaar van de 
molen, te weten Hilbrand, Pieter en nogmaals een 
Hilbrand Runsink.

In mei 1926 kocht K. Haitsma voor fl 2400,- de molen. 
Hij verwijderde de pellerij en de boekweitstenen en 
plaatste een benzinemotor van 20 pk als hulpkracht in 
de molen.
Op 23 april 1939 brak er een roe, die door molenmaker 
P. R. Takens te Onderdendam werd hersteld. Kort 
daarna, in augustus 1939, werd het gevlucht verwijderd 
en de kap en het achtkant afgebroken.
De romp werd door het plaatselijke aannemersbedrijf 
Triezenberg aangekocht en gebruikt voor de opslag 
van materialen.

De wederopbouw
De vereniging Dorpsbelangen, die zich met succes 
inspande voor enig herstel van de oude glorietijd van 
het dorp, ontfermde zich over de molen. In 1995 had zij 
vergevorderde plannen voor de aankoop van de 
molenromp. Uiteindelijk werd daartoe in 1996 de 

Molenstichting Onderdendam opgericht. Deze stichting 
kon in 1997, dankzij een door de gemeente Bedum 
beschikbaar gestelde lening, de molenromp voor 
fl 37.500,- aankopen. Aanvankelijk hoopte men met 
het achtkant van de poldermolen De Zeemeeuw, die 
tot 1985 in de Lauwerpolder, gem. Uithuizen, had 
gestaan en die in 1989 door de Molenstichting Molenrij 
was aangekocht, de wederopbouw van de molen te 
kunnen realiseren, doch uiteindelijk ging dit plan niet 
door.

Eind 1996 werd men door Monumentenzorg geatten-
deerd op het achtkant van de gebroeders Slaghekke te 
Rijssen. Deze koren- en pelmolen was in 1896 door 
molenbouwer Ten Zijthoff uit Deventer gebouwd. De 
molen had een vlucht van 23 meter, waarmee tot 1934 
op windkracht werd gemalen. In 1941 werden het 
gevlucht, de kap en de stelling verwijderd en werd er 
op motorkracht verder gemalen. De molen en het 
achtkant werden volgebouwd met silo’s en gebruikt 
voor de opslag van veevoeders.
Door bemiddeling van Monumentenzorg waren de 
eigenaars bereid het achtkant gratis af te staan, op 
voorwaarde dat men zelf de demontage en de trans-

HeT	GeresTAureerDe	OnDerAcHTkAnT	AAn	De	uiTerDijk
fOTO:	w.	jAns,	HAren	(10-6-2005)
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portkosten financierde. Daartoe werden door de 
Molenstichting Onderdendam met succes diverse 
sponsoracties georganiseerd om de benodigde gelden 
binnen te krijgen. Ook werden enige bedrijven bereid 
gevonden het vervoer van de molenonderdelen op zich 
te nemen.

In het voorjaar van 1997 werd onder supervisie van 
molenbouwer Doornbosch te Adorp het achtkant 
(9,75 meter hoog, doorsnede ongeveer 8 meter) met 
hulp van vele vrijwilligers uit het dorp uit elkaar 
gehaald en naar Bedum getransporteerd. Daar kregen 
de onderdelen een anti-houtwormbehandeling en 
werden ze in een opslagloods van het loonbedrijf 
Wieringa aan de Wroetende Mol te Bedum opgesla-
gen. Later werden ze opgeslagen in de boerderij van 
de familie Van Leeuwen aan de Warffumerweg.
De wens van de Molenstichting Onderdendam was om 
in 2002, tijdens de viering van het 700-jarig bestaan van 
Onderdendam (officieel in 2001), de molen dan als 
complete molen weer in gebruik te kunnen nemen. 
Meerdere financiële tegenslagen maakten dit echter 
onmogelijk, zodat werd besloten tot een gefaseerde 
aanpak.
Nadat in februari 2004 de molen Hunsingo de status 
van Rijksmonument had gekregen, werd het aanboren 
van nieuwe financiën iets makkelijker. Zodoende kon 
eind 2004 de eerste fase van het totale project worden 
opgestart en wel de restauratie van de romp, met het 
oogmerk hem daarna in exploitatie te kunnen nemen, 
zodat het project ook geld begon op te brengen.
Realisering hiervan was nu mogelijk geworden dankzij 
diverse verkregen bijdragen en wel van de Europese 
Unie die de molen als Leaderproject € 100.000,- schonk, 
van de provincie Groningen die € 50.000,- beschikbaar 
stelde en van de gemeente Bedum, die wederom een 
bedrag op tafel legde en wel € 75.000,-.

vAn	BOven	nAAr	BeneDen:

De	MOlenrOMp	Gezien	vAnAf	De	MOlenTil;		
in	GeBruik	Als	OpslAGplAATs	

fOTO:	cOllecTie	AArT	BrAkeMA

De	sTArT	vAn	De	OpBOuw	vAn	HeT	AcHTkAnT.	Merk	Op	
DAT	De	resTerenDe	OOrsprOnkelijke	AcHTkAnTsTijl	

(nOG	Op	De	GrOnD)	GeMAAkT	is	uiT	een	zeer	OnreGel-
MATiG	GeGrOeiDe	BOOM.	

fOTO:	r.	venHuizen,	BeDuM	(1-11-2007)

we	zijn	er	BijnA!	
fOTO:	r.	venHuizen,	BeDuM	(26-4-2008)
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Na de voltooiing van de restauratie van de onderbouw 
van de molen en het bijgebouw, werd onderin de 
molenromp een lunchcafé met horecafunctie gesitu-
eerd. Op de eerste en tweede zolder, respectievelijk de 
graan- en de maalzolder, werden logementen ingericht 
en de derde zolder van de molen werd ingericht als 
expositieruimte. Hier wordt nu de geschiedenis uiteen-
gezet van de trek- en beurtvaart in en rond Onderden-
dam in de tijd dat het dorp een belangrijk handelscen-
trum van de regio Hunsingo was. Deze expositie wordt 
verzorgd door het museum ‘t Hoogeland in Warffum. In 
de wintermaanden is deze zolder beschikbaar voor 
vergaderingen, seminars, cursussen en workshops.
Voor de tweede fase van het project, de opbouw van 
het achtkant en kap, was een bedrag van ruim 
€ 500.000,- nodig. In 2006 werd daartoe een bedrag 
van € 342.225,- aan restauratiegelden van de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten ontvangen. In 2007 verstrekte het Prins 
Bernhard Cultuurfonds een bedrag van € 26.000,- en 
werd via de Vereniging De Hollandsche Molen uit het 
molenbudget van de BankGiro Loterij een bedrag van 
€ 25.000,- ontvangen. Ook werd onvermoeid door 
gegaan met het organiseren van acties om de ontbre-
kende gelden binnen te krijgen.

In april 2007 kon eindelijk aan molenbouwer Doorn-
bosch de definitieve opdracht voor het herstel van de 
molen worden gegeven. Deze molenbouwer haalde 
met drie aanhangers de onderdelen uit de opslag en 
vervoerde het naar zijn werkplaats te Adorp.
Na inspectie en het nodige herstel werden de delen 
eind oktober 2007 naar Bedum getransporteerd, waar 
het achtkant op het voorterrein van loonbedrijf 
Wieringa, aan de Wroetende Mol in Bedum, in elkaar 
werd gezet.
Teneinde het achtkant passend op de veldmuren te 
maken, werden de achtkantstijlen iets ingekort. Ook 
werd een ondertafelement aangebracht, een onder-
deel dat in de molen te Rijssen niet aanwezig was.

Op 26 april werd het achtkant op een schuit geplaatst 
en naar de molen te Onderdendam gevaren, waar het 
gevaarte op de romp werd getakeld. Aan de bouw en 
plaatsing van de kap en het gevlucht wordt verder 
gewerkt, waarna in de voltooide molen tevens maalste-
nen zullen worden geïnstalleerd.

Bronnen:
Het Groninger Molenarchief, De Ommelander Courant 
en het Dagblad van het Noorden
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IntervIew: thea Pol

Molen Hunsingo: een 
pleisterplaats in de regio
	 	Een	molen	als		

toeristische	onderneming

Onderdendam heeft er lang op moeten wachten, maar 
nog dit jaar zal weer een complete molen het dorps-
centrum sieren. Het lijkt een trend: in 2007 mocht Ten 
Boer zich verheugen op de herrijzenis van De Widde 
Meuln. En nu is molen Hunsingo aan de beurt. De 
Onderdendamsters zijn er maar wat blij mee. Een 
langgekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. Maar 
weinig inwoners zullen zich de molen in oude glorie 
herinneren. Het is immers al bijna zeventig jaar 
geleden dat deze koren- en pelmolen als het ware 
gehalveerd werd.

Weer een echte molen
De Molenstichting Onderdendam zet zich vanaf 1996 in 
om de restauratie van de molen mogelijk te maken. De 
restauratie maakt deel uit van de plannen om de 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Onderdendam 
te stimuleren. Inmiddels steunen ruim tweehonderd 
donateurs het werk van de stichting. Allerlei succesvolle 
acties werden ondernomen om de spreekwoordelijke 
duit in het zakje te kunnen doen. De kosten van de 
restauratie zijn namelijk niet onaanzienlijk en bedra-
gen bijna € 500.000,-. Een voorlopig hoogtepunt, 
letterlijk, in de restauratie voltrok zich dit voorjaar: op 
26 april werd het gerestaureerde achtkant op de molen 
geplaatst. Een spectaculair gezicht.

In 2006 ontving molen Hunsingo subsidie van het Rijk. 
Voorwaarde is dat de molen weer compleet opgeleverd 
wordt, dat wil zeggen werkend en dus met maalwerk-
tuigen. In molen Hunsingo gaat dit ook gebeuren: de 
maalinrichting komt terug, niet in de onderbouw maar 

in de bovenbouw. Molenbouwer Doornbosch uit 
Adorp, met adviezen en begeleiding van de RACM, zal 
hiervoor zorgen. Het is de bedoeling dat op termijn 
een molenaar actief wordt op Hunsingo. Dáárvoor was 
al Europese subsidie verworven om de restauratie van 
de onderbouw mogelijk te maken. Voorwaarde voor 
deze subsidie was echter dat de molen een publieks-
functie moest krijgen.
In 2005 maakten Rens Kalsbeek en haar partner hun 
opwachting bij de molen waar ze nu een zeer succes-
volle onderneming runnen (http://molenhunsingo.nl/).

Erfgoedlogies in een molen
‘Veel gasten ervaren het verblijf in een molen als 
bijzonder’ zegt Rens. ‘De mensen die willen overnach-
ten in een van de twee appartementen in de molen zijn 
vaak op zoek naar iets speciaals, iets kleinschaligs. 
Apart trekt. We krijgen veel leuke reacties: zo groot 
zeggen de mensen dan, iets dat ze niet hadden 
verwacht’. Er is met zorg aandacht besteed aan de 
inrichting van de kamers. ‘We wilden recht doen aan 
het karakter van de molen. Het balkenplafond is voor 
een deel nog origineel. De meubels zijn van teakhout. 
Bij de restauratie ontdekten we op de tweede verdie-
ping de naam van de laatste molenaar, Haitsma. De 
Haitsma’s hebben hier zeker twee generaties gedraaid. 
We hebben ervoor gezorgd dat die naam niet ver-
dween zoals bijna was gebeurd, maar zichtbaar bleef. 
Ook zijn de welvingen gebleven, de muren zijn dus niet 
recht’.
In 2004 verwierf de molen de status rijksmonument. 
‘Dat heeft wel consequenties, ja. We hebben houten 
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vloeren en dat kan soms wat gehorig zijn. Natuurlijk is 
er wel een brand- en geluidswerende laag aange-
bracht. Maar verder ondervinden we weinig restricties’.
Menig molenliefhebber heeft inmiddels de weg naar 
molen Hunsingo gevonden. ‘Bezoekers die een molen-
weekend cadeau krijgen bijvoorbeeld’.

In de molen zijn niet alleen de twee appartementen 
ondergebracht. Op de begane grond verrees een 
lunchcafé en er is een terras. ‘Wij krijgen nogal eens 
passanten’, vertelt Rens. ‘Die strijken regelmatig neer 
op het terras. De molen is dan een extra attractiepunt. 
Ze kunnen bijvoorbeeld op de stelling en ook is de 
expositie, die door het museum in Warffum is ingericht, 
gratis toegankelijk. De expositie over de trek- en 
beurtvaart is erg interessant. De begeleidende teksten 
zijn op oude zeilen gedrukt’.
In de wintermaanden wordt deze ruimte benut als 
vergaderlocatie.

Groningenpromotie
Rens, van huis uit Friezin, is enthousiast over het 
Groninger land. ‘De wierdendorpen, die vaak nog hun 
radiale structuur hebben, zijn over het algemeen puur 
en authentiek’. Als het even kan zet ze de mensen bij 
het ontbijt streekproducten voor.
De uitbaters doen er alles aan om het hun gasten naar 
de zin te maken. Ofschoon molen Hunsingo geen 
VVV-functie heeft (er zit een servicepunt in het 
Dorpshuis) hebben ze altijd informatie voor toeristen 
klaarliggen. ‘We hebben zelf (molen)fiets-, wandel-, en 
kanoroutes ontwikkeld. Toeristische producten bieden 
een meerwaarde, hebben we gemerkt. We verwijzen 
ook regelmatig door naar molens in Westerwijtwerd, 
Feerwerd, Winsum en dergelijke. Een goed contact 
hebben we met de molen Hollands Welvaart in 
Mensingeweer waar koffie- en theeschenkerij In De 
Malle Molen is ondergebracht’.

MOlen	HunsinGO	(nOG	Alleen	De	OnDerBOuw)	Gezien	vAnuiT	De	ruiMTe	(GOOGleMAps)
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Het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum 
heeft op twee buitenlocaties een presentatie 
ingericht. Een daarvan is te vinden in het kleinste 
huisje van het wierdendorp Rottum, dat daar 
bekend stond als het ‘Hoeske van Thais Joaptje’, de 
andere kan worden bezichtigd in molen Hunsingo. 
In tegenstelling tot Rottum is in de molen sprake van 
een directe thematische relatie tussen plek en 
materiaalkeuze. Uit de eigen collectie en met 
bruiklenen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum 
werd de tentoonstelling vormgegeven. Het uitzicht 
vanaf de omloop van de molen op het Boterdiep, 
het dorp en de weilanden en akkers in de omgeving, 
krijgt binnen in de molen een inhoudelijke onder-
bouwing.
Vanwege het plaatsen van achtkant, kap en wieken-
kruis is de presentatie tijdelijk in opslag.

De molen heeft zich ontwikkeld tot een echte pleister-
plaats met verschillende functies en dus met verschil-
lend publiek. De passanten zijn vooral mensen uit de 
regio maar met name de overnachters, die soms van 
(erg) ver weg komen, hebben meestal wel iets met 
erfgoed. ‘We krijgen wel eens gasten uit Amerika, 
nakomelingen van Groningse emigranten, die nieuws-
gierig zijn naar hun roots’. De bekendheid van molen 
Hunsingo is goed. ‘We worden op diverse websites 
vermeld en doen zelf ook veel aan promotie. Mond-
tot-mond-reclame is natuurlijk ook belangrijk’. Rens is 
tevreden over de promotie door Erfgoedlogies. ‘Die is 
de laatste tijd sterk verbeterd’. De belangstelling voor 
overnachting in de molen is uitstekend. ‘We zitten 
regelmatig vol en moeten vaak nee zeggen. Wel doen 
we er dan alles aan om de mensen bij andere erfgoed-
logies onder te brengen’.
In 2007 kwam Rens in contact met een leraar van een 
toeristische opleiding in Groningen, met wie ze twee 
projecten ontwikkelde. Met 1e- en 2e-jaars studenten 
werden vier langeafstandswandelingen ontwikkeld 
onder de naam Wandel de wieken van de molen. ‘De 
folders zijn klaar en in januari hebben we de eerste 
wandeling gedaan met zo’n 100 deelnemers’.

Op 1 juni 2008 stopt Rens Kalsbeek, die sociale geogra-
fie aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde, als 
uitbaatster van molen Hunsingo. ‘Het is prachtig om te 
doen maar het slurpt tijd. In de zomermaanden zijn we 
zeven dagen per week in de weer’. In de opvolging is al 
voorzien. ‘Onze opvolgers zijn koks en willen in de 
toekomst ook warm eten gaan serveren, iets wat ons in 
het verleden ook wel eens is gevraagd’.
Wat ze gaat doen is nog niet duidelijk; zeker is dat het 
iets met het ontwikkelen van Noord-Groningen op 
toeristisch-recreatief gebied wordt. Want dat heeft nu 
eenmaal haar hart gestolen.
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De molen en het 
vreemdelingenverkeer

Frank houwaarD

Molens	en	toerisme	vormen	in	ons	land	al	heel	lang	een	geijkte	combinatie.	
vreemdelingen,	maar	ook	de	plaatselijke	bewoners,	worden	aangetrokken	door	
de	grootsheid	van	een	molen,	en	zeker	door	die	van	een	draaiende	molen.	en	dus	
ligt	het	voor	de	hand	dat	gemeenten	die	toeristen	willen	trekken,	de	molens	
gebruiken	om	hun	dorp,	stad	of	streek	te	promoten.	Anderzijds,	om	bezoekers	te	
informeren	over	al	het	moois	in	de	omgeving	en	ze	wegwijs	te	maken	in	de	
veelheid	aan	recreatieve	mogelijkheden,	zijn	vanouds	vvv-kantoren	ingezet.	Ook	
deze	info-punten	zijn	altijd	plaatsen	waar	toeristen	en	recreanten	graag	komen.

Met deze overwegingen in het achterhoofd lijkt het 
samenbrengen van molen en toeristisch informatiekan-
toor een logische stap. Dan kunnen beide instellingen 
elkaar versterken en naar elkaar verwijzen, met de 
daarvan te verwachten gunstige gevolgen voor alle 
partijen. Toch zien we het in onze provincie niet veel, 
deze combinatie. Een van de weinige succesvolle 
voorbeelden vinden we in het centrum van Uithuizen. 
Hier heeft de VVV Waddenkust Noord-Groningen een 
kantoor vlak naast molen De Liefde, en wel in de 
originele sarrieshut (de woning waar vroeger, vanaf 
1630, de ambtenaar woonde die de belasting op het 
gemaal moest innen en waar later, tot 1986, de 
molenaar in gewoond heeft). Maar wordt elkaars 
aanwezigheid hier ook als iets bijzonders en positiefs 
ervaren en actief gebruikt?

De gemeente
De gemeente Eemsmond is eigenaar van zowel de 
molen als de sarrieshut, maar is niet direct betrokken 
bij het gebruik en de functie van deze gebouwen. De 
gemeente bezit nog drie andere molens (die van 
Usquert, Zandeweer en Kantens), een vijfde (de 
bekende molen Goliath bij de Eemshaven) is eigendom 
van een stichting en wordt financieel ondersteund door 
de gemeente. Wat recreatie en toerisme betreft, in 
deze streek per definitie een kleinschalig gebeuren, 
richt de gemeente zich op de promotie van het gebied 
als één cultuurlandschap, waar de molens een belang-
rijk onderdeel van uitmaken, naast bijvoorbeeld de 
kerken met hun beroemde orgels en de borgen. Ze ziet 
graag samenwerking tussen de verschillende toeristi-

sche elementen, maar laat de praktische uitvoering 
hiervan over aan de VVV en de ondernemers. Overi-
gens wordt door de gemeente (afdeling recreatie en 
toerisme) benadrukt dat het culturele erfgoed er niet 
alleen voor de vreemdelingen is, maar dat ook de eigen 
bevolking er van moet kunnen profiteren. Wandel- en 
fietsroutes passen goed in dit beleid en molens zijn 
regelmatig een belangrijk element in dergelijke routes. 
Een goed voorbeeld hiervan is de Ruige Route Hoge-
land, waar molen de Goliath in is opgenomen.

De VVV
Toen de sarrieshut in 1992/93 volledig 
gerestaureerd was en aangewezen als 
beschermd monument, zocht de 
gemeente een passende invulling voor 

het gebouw. En, zeker niet toevallig gezien de genoem-
de nauwe verwevenheid van molens en toerisme, dacht 
ze daarbij aan een informatiekantoor voor toeristen. En 
zo kwam de VVV dus in de sarrieshut naast de molen, 
een accommodatie die een hele verbetering was 
vergeleken met het oude postkantoor waar het bureau 
eerder gevestigd was. De eerlijkheid gebied te zeggen 
dat ze bij de VVV aanvankelijk liever een uit toeristisch 
oogpunt minder excentrische plek, dichter bij de 
Menkemaborg, die toch als toeristentrekker bij uitstek 
voor Uithuizen gezien wordt, gekregen hadden. Maar 
de plaats bij de molen is toch ook niet te versmaden.

Het toeristenkantoor in de sarrieshut ziet namelijk wel 
degelijk voordelen van de aanwezigheid van de molen. 
Zeker een draaiende molen trekt altijd bezoekers, en 
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die komen dan ook even de VVV binnen en nemen 
andere informatie tot zich. En als de molen niet draait, 
komen ze bij de VVV vragen waarom hij stil staat en 
wanneer hij wel zal draaien. Als ze geluk hebben wordt 
de molenaar gebeld, en vaak is hij dan bereid direct 
naar zijn molen te komen en de gasten rond te leiden! 
Maar verder zijn molens ook voor de VVV uiteraard 
slechts een onderdeel van het geheel aan toeristische 
mogelijkheden. Informatie over en kennis van de 
molens is vanzelfsprekend aanwezig en wordt graag 
gegeven, maar dan moeten de bezoekers hiertoe wel 

aanleiding geven en een vraag in die richting stellen. 
Vaak zijn bezoekers die dit doen al ‘molengek’ en 
speciaal voor de molen naar Uithuizen gekomen. Maar 
dan is er ook een fraaie folder met alle vijf molens in 
de gemeente!

De molenaar
De molenaar van zijn kant is zich ook bewust van het 
nut van VVV-bezoekers: hij heeft zijn openingstijden 
zoveel mogelijk aangepast aan die van het VVV-kan-
toor. En hij kan zijn bezoekers dus doorverwijzen naar 
de sarrieshut als ze meer willen weten over andere 
molens of andersoortige bezienswaardigheden in de 
provincie. In de zomer zijn het met name toeristen die 
langs komen, vooral buitenlanders zijn gek op molens. 
Maar ook voor de eigen bevolking is de molen een 
bezienswaardigheid. Schoolklassen die met een project 
over cultuur bezig zijn krijgen van de VVV of de 
molenaar de suggestie de molen in het programma op 
te nemen. En met succes. Voor kinderen heeft een 
draaiende molen vaak aantrekkingskracht en met een 
rondleiding en spannende verhalen over de molen kan 
‘de liefde’ voor molens al vroeg gewekt worden. 
Gezinnen benutten de molen als onderdeel van een 
dagje uit. Oudere dorpsbewoners, die vaak nog 
herinneringen hebben aan hoe de molen vroeger 
functioneerde en hoe belangrijk de molen was als 
ontmoetingspunt in het dorp, nemen hun bezoekers 
graag mee voor een bezoek aan de molen. Deelnemers 
aan een reünie zijn veelgeziene gasten op de molen!

Molens en toerisme vormen dus nog altijd een vrucht-
bare combinatie, en zij zullen dit vermoedelijk wel 
altijd blijven. En waarom zouden we geen gebruik 
maken van het feit dat molens van nature de aandacht 
trekken van al dan niet toevallige passanten?

Met dank aan Ida Noordhof, medewerker 

van de Gemeente Eemsmond, Alie Spijk, 

coördinator van VVV‑kantoor‑Uithuizen en 

Bob Poppen, molenaar van De Liefde.

De tekst over de Ruige route is gebaseerd 

op de webstek van de molen Goliath.

http://degoliath.rietkraag.net/bijz%20

activiteiten.htm

Ruige Route
Met de Ruige Route Hogeland kunt u 3 dagen weg 
van de geijkte paden. Dit weekend arrangement is 
een avontuurlijke belevingstocht door de ongerepte 
gebieden van Noord-Groningen. U bent elke dag 
ongeveer 25 km op pad - afwisselend wandelen, fiet-
sen en varen. U krijgt een routebeschrijving mee en 
onderweg luistert u naar de inspirerende verhalen 
en liedjes op een meegeleverde cd. Elke dag is weer 
anders. U kunt bijvoorbeeld onderweg een atelier 
bezoeken. Een normale conditie is voldoende, want 
uw bagage wordt vervoerd. U neemt alleen uw 
rugzakje mee met daarin de routebeschrijving en de 
discman. Natuurlijk gaat u genieten van streekge-
bonden gerechten. Uw slaapplaatsen - een slaapzak 
is niet nodig – bevinden zich op unieke plekjes: de 
eerste nacht bij poldermolen De Goliath in een 
slaapcabinet en de tweede nacht in erfgoedhotel 
Spoorzicht in Loppersum. De route eindigt met een 
lunch in molen Hunsingo, of bij mooi weer op het 
terras.
Meer informatie over de Ruige Route Hogeland en 
boekingen via www.ruigeroute.nl
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Frank houwaarD

Groninger Molenweekend:  
 volop activiteiten  
 op 14 en 15 juni

Slochteren e.o.
De Slochter Molen 
Stichting (SMS) zorgt weer 
voor een veelheid aan 
activiteiten in en rond haar 
vijf molens. Stel’s Meulen 
in Harkstede (molenaars 
Gerrit Tammenga en Remy 
Strijbosch), Windlust in 
Overschild (molenaar M. 
Biesheuvel) en de drie 
molens in Slochteren: De Ruiten (molenaar Henk 
Helmantel), Fraeylemamolen (molenaar R. Beugel) en 
Grootepoldermolen (molenaar Lammert Groenewold), 
hebben zaterdag 14 juni veel te bieden aan bezoekers. 
Alle molens zijn die dag geopend van 10 tot 17 uur en 
iedereen kan dan kennismaken met de werkzaamhe-
den van de molenaars. In Harkstede zal bovendien het 
shantykoor De Raitvinken optreden (van 13 tot 16 uur). 
Rondom de molens zijn demonstraties van allerlei 
ambachten en bij sommige hiervan kan men ook zelf 
zijn kunnen beproeven. We noemen er slechts een 
paar: houtdraaien, aquarelschilderen, hoefsmederij, 
geitenmelkerij, strovlechten, kaarden en spinnen, 
imkerij, chinees penseelschilderen.
www.slochtermolenstichting.nl/

Noorddijk
Rond de Noordermolen aan de Noorddijkerweg in 
Groningen is ook van alles te beleven. Vrijwillig 
molenaars Ties Kalk, Magda Strijkstra-Kalk en Arjen 
Strijkstra zijn beide dagen actief en ontvangen graag 
bezoekers. Zaterdag van 9 tot 17 uur draait en maalt 
de molen (als het genoeg waait!) en kunt u deze 
bezichtigen en u laten rondleiden door de molenaars. 
Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd. Zondag 
is er in samenwerking met Vereniging Natuurmonu-
menten een gezellige en spannende dag voor het hele 

gezin, met als motto “Draaiende molens en zwemmen-
de waterbeestjes”. In het natuurgebied Kardinge kunt 
u van 11 tot 17 uur met de kinderen, onder deskundige 
leiding van de boswachter en met een zoekkaart in de 
hand, op speurtocht naar waterdieren die hier in 
allerlei varianten te vinden zijn.
www.natuurmonumenten.nl/natmm-internet/natuurge-
bieden/groningen/~kardinge.htm (klik op Activiteiten)

Loppersum
Molen De Stormvogel in Loppersum, een koren- en 
pelmolen uit 1849, is zaterdag 14 juni geopend van 
10 tot 17 uur. Vrijwillig molenaar Roelof Bouwknegt is 
dan in de molen aanwezig om u rond te leiden en 
allerlei wetenswaardigheden te vertellen. In de middag 
zijn er rond de molen demonstraties van diverse oude 
ambachten, waaronder stoelmatten, spinnen, bezem-
binden en bijenkorven maken. Om de feestelijkheid op 
het molenterrein te vergroten is er van 14 tot 17 uur 
ook een optreden van het shantykoor met de toepas-
selijke naam “De Stormvogels”!
www.marne.nl/kunstmonument/kmm_storm.html

Westerwijtwerd
Koren- en pelmolen 
Zeldenrust in Westerwijt-
werd (1845), sinds vorig 
jaar eigendom van het 
Groninger Landschap, is 
zowel zaterdag als zondag 
geopend, van 13 tot 17 uur. U kunt de molen dan op 
eigen gelegenheid of onder begeleiding van vrijwillig 
molenaar Arnold Bosch of een van zijn medewerkers 
bezoeken. Zondag vanaf twee uur treedt bovendien 
a-capellakoor Pavane uit Stitswerd op. Dit uit circa 14 
zangers bestaande koor zingt onder leiding van Michel 
de Vries gevarieerde klassieke muziek uit diverse tijden.
www.groningerlandschap.nl/Er_op_uit/juni2008/2
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Uithuizermeeden
Als vanouds is ook bij molen Goliath bij de Eemshaven 
van alles te beleven en de altijd enthousiaste molenaar 
Ida Wierenga zal zeker weer voor een groot feest 
zorgen. Ondanks de ligging in het uiterste noordoosten 
van de provincie komen hier veel mensen op af. 
Zaterdag en zondag is de molen van 13:30 tot 17:00 
uur geopend en zo mogelijk in werking. Zaterdag is er 
op het molenterrein een promotiemarkt en zondag is 
er sprake van een heuse accordeon- en harmonicamara-
thon.
http://degoliath.rietkraag.net/

Noorderhoogebrug
Molen Wilhelmina in Noor-
derhoogebrug heeft twee 
enthousiaste molenaars, 
Mieke en Hendrik-Jan 
Berghuis. Voor het 
molenweekend organise-
ren ze wederom een 
bijzondere belevenis: de 
molen is van zaterdag 10 
tot zondag 17 uur draai-
end te zien, dus de hele nacht door! Verder is er 
overdag rond de molen voor iedereen wat te beleven 
op een molenmarkt, onder andere zijn er pannenkoe-
ken en poffertjes te koop en beide dagen is er een 
workshop muffins bakken.

Ten Boer
In Ten Boer bij de Widde 
Meuln is, naast vrijwillig 
molenaar Wim Hofkamp, 
een groeiende groep 
molengidsen actief: zij 
ontvangen bezoekers, 
geven hen informatie over 
de molen, leiden ze desgewenst rond en bemannen het 
café. Ook de beide dagen van het molenweekend zal 
de groep aanwezig zijn en is de molen geopend, 
zaterdag van 10 tot 17 uur, zondag van 13 tot 17 uur. 
Voor kinderen is er een speurtocht door de molen 
georganiseerd. Verder is er een expositie van tekenin-
gen van Janny Westerhuis (dochter van de molenaar 
van de Fram in Woltersum), waarop onder andere veel 
molens uit het Groningerland te zien zijn. Om de 
feestvreugde nog te verhogen komt zaterdag Hans de 
Troubadour optreden: hij zingt grunneger laidjes, maar 
ook liedjes van vroeger, popsongs en kinderliedjes. En 
behalve de Widde Meuln is zaterdagochtend ook het 
nabijgelegen molentje Bovenrijge te bezichtigen, waar 
molenaar Herman Wubbolts u zal ontvangen.
http://www.widdemeuln.nl/

Op de webstek van De 
Hollandsche Molen  
(www.molens.nl) staan in 
de rubriek Activiteiten & 
Routes voor de provincie 
Groningen twee molen-
routes, inclusief duidelijke 
kaarten, vermeld:

De Zes Molens Rondrit, 
een tourtocht per fiets  
(of auto) van 26 km
Deze route start en eindigt 
bij molen De Liefde te 
Uithuizen.

Molenroute Fivelingo,  
een fietsroute van 45 kilometer
Deze route start en eindigt bij molen Germania te 
Thesinge.

U kunt deze twee routes ook volgen met behulp van 
het boekje De Nationale Molengids 2005, dat nog te 
bestellen is bij De Hollandsche Molen, hoewel het niet 
meer op de webstek vermeld wordt. (Er is ook een 
versie voor 2006, maar die bevat de genoemde routes 
niet!).

Het boekje Op Molenpad - 
In de provincie Groningen, 
dat in 2004 is ontstaan in 
samenwerking met de 
voormalige Vereniging 
Vrienden van de Groninger 
Molens, geeft – niet 
toevallig – naast de twee 
hierboven genoemde 
routes nog twee andere:

Molenroute in het Old-
ambt – start-/eindpunt: 
molen Berg te Winschoten.

Molenroute in het Westerkwartier – start-/eindpunt: 
molen De Kievit te Grijpskerk.

Dit boekje is voor € 12,- verkrijgbaar op het molen-
bureau.

Op de webstek van Het Groninger Molenhuis  
(www.groningermolenhuis.nl) staan twee fietsroutes 
die Gerard Koster in 2005 en 2006 samenstelde voor de 
leden van de Vereniging Vrienden van de Groninger 
Molens: ga op de startpagina van de webstek naar de 
rubriek molenweekend.
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Plaats Naam molen Molenaar Open op 14 juni Open op 15 juni Activiteiten en koren

Delfzijl Adam H. Wubbolts 14-17 uur
Den Andel De Jonge Hendrik Janko Doornbos 12-16 uur 12-16 uur
Eenrum De Lelie T. Baars 13-17 uur 13-17 uur
Farmsum Aeolus Bert Peihak 10-17 uur
Ganzedijk Ganzedijk G. Koster 10-17 uur
Garmerwolde Langelandster Jurjen Hoekstra 13-17 uur
Garnwerd De Meeuw J. Oosterhoff 14-17 uur
Garsthuizen De Hoop D. Wijchgel 14-17 uur 14-17 uur
Harkstede Stel’s Meulen G. Tammenga 10-17 uur 10-17 uur Zondag 13-16 uur: shantykoor de Raitvinken

Demonstratie sumi-e (chinees penseelschilderen)
Hoeksmeer Meervogel Jaap Schuurman 12-16 uur Rondleiding door de molen met uitleg

Molenkleurplaten voor de kinderen
Kropswolde De Hoop J. Pot 10-17 uur
Leegkerk De Jonge Held H.E. Hut 13-17 uur 13-17 uur Expositie van 35 soorten nestkasten
Loppersum Stormvogel R. Bouwknegt 10-17 uur - Demonstraties oude ambachten (14-17 uur).

Optreden shantykoor “De Stormvogels” (14-17 uur)

Mensingeweer Hollands Welvaart K. Woltman 10-17 uur Theeschenkerij ‘In de Malle Molen’
Expositie van kunstenaars uit de omgeving

Niebert Zeskante molen E. Broekema 14-17 uur
Nieuw Scheemda De Dellen H.P. Tiddens 13-16 uur
Noordbroek De Noordstar G. de Vries 13-16 uur 13-16 uur
Noordbroek Noordermolen Geert Manting 10-16 uur 10-16 uur
Noorddijk Noordermolen T. Kalk 09-17 uur 10-17 uur Zondag van 11-17 uur: Draaiende molens en zwemmende 

waterbeestjes (ism Natuurmonumenten)
Noorderhoogebrug Wilhelmina H.J. Berghuis 10-00 uur 00-17 uur De Wilhelmina draait de hele nacht door!

Pannenkoeken, poffertjes, workshop muffins bakken
Noordlaren De Korenschoof Cor Kosmeier OPEN
Oude Pekela De Onrust Sietske Bezema 09-16 uur Dustvloer maken, veldkruis vernieuwen
Overschild Windlust M. Biesheuvel 10-17 uur Diverse demonstraties en oude ambachten
Sebaldeburen De Eendracht Henk Berends - OPEN
Slochteren Fraeylemamolen R. Beugel 10-17 uur Diverse demonstraties en oude ambachten
Slochteren Grootepoldermolen L. Groenewold 10-17 uur Diverse demonstraties en oude ambachten
Slochteren De Ruiten Henk Helmantel 10-17 uur Diverse demonstraties en oude ambachten
Ten Boer Widde Meuln W. Hofkamp 10-17 uur 13-17 uur Speurtocht voor kinderen. Expositie tekeningen van Janny 

Westerhuis. Za: Hans de Troubadour zingt!
Ten Boer Bovenrijge H. Wubbolts 09-12 uur
Uithuizen De Liefde Bob Poppen 10-17 uur Op de stellingzolder: PowerPoint-Presentatie over de  

(verdwenen) molens van Uithuizen
Uithuizermeeden De Goliath Ida Wierenga 13-17 uur 13-17 uur Zaterdag: promotiemarkt met optredens …

Zondag: accordeon- en harmonicamarathon
Usquert Eva W. Huizenga 10-17 uur 10-17 uur
Veelerveen Nieman’s Meul’n Jan Hazelhoff 10-16 uur
Vierhuizen De Onderneming A.P. Groen 09-12 uur
Vriescheloo De Korenbloem H. Prenger 10-16 uur 10-16 uur
Wedderveer Weddermarke J. Bierhof 13-16 uur
Westerwijtwerd Zeldenrust Arnold Bosch 13-17 uur 13-17 uur Zondag 14.00 uur: optreden à capellakoor Pavane uit Stitswerd 

o.l.v. Michel de Vries
Winschoten Molen Edens Klaas Strijk 13-17 uur Expositie: de geschiedenis van de familie Edens en oude 

molengereedschappen
Winschoten Molen Berg G.S.J. Murris 09-12 uur
Winschoten Molen Dijkstra Bé Oomkens 09-12 uur
Woltersum Fram Sietse Pot 10-16 uur 10-16 uur
Zeerijp De Leeuw J. Korf 13-17 uur
Zuidwolde ‘t Witte Lam Johan van Dijk 13-17 uur
Zuurdijk De Zwaluw J. Gramsbergen 12-16 uur

Op ZATERDAG 14 en  
ZONDAG 15 juni 2008 is het 
GRONINGER MOLENWEEKEND, 
net als voorgaande jaren met 
als thema 
KOREN OP DE MOLEN:  
diverse zangkoren zingen op,  
in of bij de molen.

Wij nodigen u van harte uit een 
bezoek te brengen aan de 
molens tijdens Groninger 
Molenweekend 2008. 

Nevenstaande lijst is niet 
compleet (niet alle molenaars 
geven hun openstelling door). 
Voor de meest recente  
informatie:  
www.groningermolenhuis.nl

Als alleen OPEN is vermeld, is 
geen begin- en eindtijd bekend. 

Groninger      Molenweekend



15
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Wie dacht dat Rijkspublicaties altijd oersaai 
zijn, moet deze maar eens doorlezen. Het 148 
pagina’s tellende boekwerkje, dat werd 
uitgegeven ter gelegenheid van het gelijkna-
mige symposium (10 oktober 2007 in Den 
Haag), is samengesteld uit diverse artikelen. 
Allemaal goed leesbaar geschreven en voor 
elke molenliefhebber interessant. Thema’s als: 
moeten molens altijd malen, molens en hun 
omgeving, bedreigingen en oplossingen, de 
historische betekenis van het molenbedrijf 
voor de Nederlandse samenleving en nieuwe 
richtlijnen voor molenroeden komen aan bod.
Zelf was ik erg geïnteresseerd in de thema’s 
vochtproblemen in stenen molens en het 
artikel over houtaantasting in molens en 
andere monumenten. Uit de artikelen 

daarover blijkt dat we door de bestrijdings-
firma’s met angstverhalen over zwam en 
boktor behoorlijk bij de neus zijn genomen. 
Om met zwam te beginnen, we leven nu 
eenmaal in een vochtig land en we zullen er 
mee moeten leven, of we moeten de oor-
zaak - vocht dus, en niet de zwam! - effectief 
kunnen bestrijden. Goede ventilatie is daarbij 
van meer belang dan een ‘overdosis’ gif – in 
het tweede geval is slechts sprake van een 
kortetermijnpolitiek. Ook is het zonde om al 
het aangetaste hout weg te halen. Dat geldt 
vooral voor oud hout omdat daarbij veel 
minder spinthout is gebruikt dan bij nieuwer 
hout. Met nieuwe balken en een vochtige 
ondergrond kun je over een paar jaar weer 
gaan restaureren.

h.a. hachmer

boeken n i euws

Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 
13.30 - 17.30 uur

Naar windmolen

Te Feerwerd voor:
� tarwemeel
� tarwebloem
� rijst
� gort
� pannenkoekmeel
� gemengd graan
� en andere molenproducten
� (ook voor zelfbakkers/sters)

Molenaar Rolf Wassens
� (0594) 62 15 45 / 62 19 45
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Het probleem van houtworm in oud hout is 
vaak minder erg dan het lijkt. Ook hier kan 
een hoge luchtvochtigheid een oorzaak zijn. 
Tegen boktor en houtworm wordt vaak een 
overdosis gif gebruikt die weliswaar niet zeer 
ongezond is voor wie in de omgeving bezig 
is, maar die ver weg blijft van het te bestrij-
den ongedierte. Het gif dringt amper de 
balken binnen, zo heeft onderzoek uitgewe-
zen. (Wie herinnert zich nog die prachtig 
gekristalliseerde houtwormbestrijdingsmid-
delen. Bij elke veegbeurt worden die weer 
door de lucht verspreid en komen ze op en in 
onze molenproducten en longen. Wat nou 
biologische tarwe, maar dit terzijde, tsja.) 
Gassen is weliswaar effectiever, maar minder 
praktisch uitvoerbaar. Oud hout, ouder dan 
100 jaar is overigens al veel minder gevoelig 
voor boktor en vaak zijn de sporen die nu 
zichtbaar zijn juist oude sporen.
Kortom, we zullen met zwam en torren 
moeten leven, je kunt het probleem alleen 
maar inperken. Regelmatig draaien, malen en 
ventileren is al een goede stap op weg naar 
een ‘gezonde’ molen.

Molens in het Nederlandse cultuurlandschap, 
uitgave van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten;
Amersfoort, 2007, 2e druk, 148 pag., foto’s, 
ill. - ISBN 978-90-76046-56-3, Prijs € 19,95
Te bestellen via: info@racm.nl –  
(033) 4217421 - RACM, Postbus 1600,  
3800BP Amersfoort

Molens, mythes en mysteries is een leuk 
vormgegeven boekje met alleraardigste 
illustraties. De verhalen zijn verzameld uit 
diverse publicaties. Aardige, vreemde en soms 
ook gekke verhalen waarin de molen of een 
molenaar de hoofdrol speelt. Het idee achter 
het vierkante boekje is zondermeer leuk en 
de omslag doet denken dat het boekje ook 
geschikt is voor kinderen maar dat is jammer 
genoeg niet zo. Omdat men deels geput 
heeft uit oude publicaties is er vaak sprake 
van oubollig taalgebruik. Bovendien stikt het 
boekje van voor kinderen moeilijke woorden. 
Woorden als kweernen, timmerhout, kamer-
bijl en wambuis zijn zelfs al voor veel volwas-
senen vreemde begrippen. Het woord mulder 
(dat is een oud woord voor molenaar) wordt 
op pagina 34 ineens wel verklaard, terwijl 
mijn kinderen dit begrip, blijkens navraag, 
wel kenden. Ook het woord schreien is niet 
meer bij iedereen bekend. Men had wat mij 
betreft nog wel verder mogen gaan met het 
vereenvoudigen van de tekst. Maar toch en 
ondanks dat is het een alleraardigst boek-
werkje geworden.

C. Korver en E. Steendam, Molens, mythes en 
mysteries, Molenvertellingen uit de Lage 
Landen;
Uitgeverij Celadon (Bilthoven, 2007), 132 pag. 
ill. - ISBN 978-90-8948-002-6 Prijs € 12,90
Te bestellen via de boekhandel
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

an der Molen n i euws
CD met instructiemateriaal
Op 9 april werd in het gemeentehuis van 
Nieuwe Pekela officieel het eerste exemplaar 
uitgereikt van een cd met materiaal dat 
behulpzaam kan zijn bij de cursussen voor 
vrijwillige molenaars. Voor deze bijeenkomst 
waren alle Groninger (vrijwillige) molenaars 
uitgenodigd. De instructeurs onder hen 
kregen een exemplaar mee.
De cd is in hoge mate gebaseerd op werk van 
Lammert Groenewold en bedoeld voor de 
instructeurs van de molenaarsopleiding (zie 
ook: de Zelfzwichter 2008/1). In die geest 
zullen tijdens de zogeheten Opleidingsraad 
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars ook 
de instructeurs in de rest van Nederland een 
exemplaar ontvangen.

Bazelmans
Misschien heeft u die naam al horen rondzoe-
men in de molenwereld. Het sectorhoofd 
Kennis Erfgoed in de directie van de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) heeft tijdens het 
RACM-symposium Molens in het Nederlandse 
cultuurlandschap (Den Haag, 10-10-2007) een 
rede gehouden onder de titel Moeten molens 
altijd malen? Hij deed dat op persoonlijke 
titel: de fundamentele vragen, voorstellen en 
stellingen zijn (nog?) geen RACM-beleid. Heel 
wat symposiumgangers uit de molenwereld 
reageerden als door een wesp gestoken. De 
discussie woedt nog steeds: bijvoorbeeld in 
Molens (het blad van de Hollandsche Molen) 
en op het roemruchte molenprikbord 
(gebruik daar de zoekfunctie met het 
trefwoord ‘Bazelmans’). Hij roert zeer 
belangrijke onderwerpen aan over erfgoed-
behoud in het algemeen en wat daar 
eventueel anders aan is bij molens:
Moeten de molens blijven staan op hun 
dichtgroeiende historische locatie? Mogen ze 
een afwijkende nevenfunctie krijgen? 
Moeten (sommige) molens als museale 
kostbaarheden statisch bewaard worden? 
Moeten ze allemaal bewaard worden; 
sterker: moet er nog belastinggeld worden 
ingezet om meer molenstompen te laten 
uitgroeien tot nep-oude molens?
De rede van prof. dr. Jos Bazelmans is 
afgedrukt in het symposiumverslag. Zie voor 
bestelgegevens onze rubriek Boekennieuws.

Excursie naar België
Harmannus Noot is van plan een molenexcursie 
te maken naar België. Op zaterdag 11 oktober 
is het de West-Vlaamse Molendag en op 
zondag 12 oktober de Oost-Vlaamse Molen-
dag. Wellicht zijn er meer belangstellenden 
voor een trip naar het zuiden zodat het 
gunstig is afhankelijk van het aantal deel-
nemers gezamenlijk te gaan met een grote  
of een kleine bus of met eigen auto’s.

Sietske Bezema‑Tel (instr. van 

het GvVM) ontvangt het 1e 

exemplaar van M. Schollema 

(voorz. van Het Groninger 

Molenhuis)

Foto: Richard Riemeijer, 

Winschoten

&
Kijk op 

voor mooie boeken 
uit het Noorden 

voor jezelf & om te geven

proza & poëzie

Nederlands & streektaal

lees- & kijkboeken
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Belangstellenden kunnen zich melden bij het 
Molenhuis (info@groningermolenhuis.nl), dat 
wel ondersteuning kan bieden bij de organi-
satie van de reis (bus huren enzovoort).
De potentiële deelnemers moeten het nog 
eens worden over het aantal dagen (vrijdag-
avond vertrekken? - maandag terug? - een 
1-daagse reis heeft eigenlijk geen zin) en 
over de wijze van overnachting.

Vlaams-Nederlandse molencontactdag
Na de succesvolle edities in Zeeland (2006) en 
Oost-Vlaanderen (2007) is het de nu beurt 
aan de provincie West-Vlaanderen om de 
contactdag te organiseren (zaterdag 21 juni 
2008; 09:00 tot ongeveer 19:00 uur).
Naast bezoek aan molens (Oostmolen te 
Gistel - Couchezmolen te Zarren - Zuid-Abdij-
molen van Koksijde) omvat het programma 
ook interessante lezingen: Over de consolida-
tie van de Vredesmolen te Klerken - Econo-
misch nut van historische molens - Cultuur-
toeristisch (her)gebruik van molensites. In het 
laatste geval gaat het niet om de Engelse 
betekenis van molen-site (molenwebstek) 
maar om de Franse betekenis van site (plek, 
locatie), die welbeschouwd dezelfde is als de 
oorspronkelijke Engelse betekenis…
Het volledige programma en de aanmeldings- 
en betaalgegevens zijn te lezen op het 
molenprikbord:
http://www.prikpagina.nl/read.
php?f=355&i=59814&t=59814
Dat bericht zal ook op onze webstek worden 
geplaatst.
Nadere informatie, bijvoorbeeld over de 
beschikbaarheid van plaatsen (vanaf juni), is 
rechtstreeks te verkrijgen bij Lieven Denewet, 
secretaris Werkgroep West-Vlaamse Molens: 
0032 51 20 37 78 - denewet.molens@telenet.be

Brandoefening in de Wilhelmina
De bedrijfsbrandweer van IB-Groep uit 
Groningen hield een oefening die gepaard 
ging met veel rookontwikkeling. Deze saaie 
mededeling kan ook anders worden gedaan:
“Er heeft zich wederom een kleine ramp 
voltrokken!  Een brand met ernstige rookont-
wikkeling woedde in de molen. Op stelling-
zolder was geen hand voor ogen meer te 
zien! Twee slachtoffers, die compleet blauw 
waren, werden afgevoerd maar bleken nog 
‘in leven’ te zijn.”

Boogplein Winsum
Namens Het Groninger Molenhuis is aan B&W 
en de Gemeenteraad van Winsum een 
zogeheten zienswijze gezonden over de 
plannen om (te) dicht bij de molens een (te) 
hoog winkelcomplex te ontwikkelen. Op de 
webstek van het comité Boogplein NEE kunt 
u volgen hoe de schermutselingen verlopen. 
Hier kunt u veel leren over valkuilen en 
mogelijkheden bij biotoopkwesties (www.
boogpleinnee.nl).

N.B. Onlangs (7 mei) heeft De Hoge Raad een 
belangrijke uitspraak – met voor de molen-
wereld zeer gunstige argumenten – gedaan 
over bouwplannen rond de houtzaagmolen 
De Held Jozua te Zaandam. Een uittreksel van 
die uitspraak zal verschijnen in de rubriek 
molenbiotoop op de webstek van Het 
Groninger Molenhuis.

Reacties van/op de Zelfzwichter
De redactie beleeft ondanks de drukte veel 
plezier aan de productie van dit blad. Hoe 
het resultaat overkomt bij de doelgroep blijft 
grotendeels gissen. Om dit probleem te 
ondervangen heeft de redactie een klank-
bordgroep ingesteld. Soms blijken inzenders, 
lang nadien, nog wrokkig over niet geplaatst 
materiaal. Een gevoelige thermometer voor 
dit soort netelige kwesties is ‘het molenprik-
bord’ op internet (www.prikpagina.nl/list.
php?f=355). Gelukkig verschijnt daar ook wel 
eens een spontane positieve reactie, bijvoor-
beeld over de recente uitbreiding van de 
Groninger webstek met nieuwe rubrieken 
zoals uit de pers (knipsels) en de zelfzwichter 
extra, waar ruimte is voor interessant 
materiaal dat geen plek kon krijgen in de 
papieren uitgave.
De redactie blijft graag openstaan voor uw 
rechtstreekse reacties, per brief of elektro-
nisch.
Hoewel de redactie de kopijdatum voor dit 
nummer had verlengd tot na de Nationale 
Molen- en Gemalendag hebben we vergeefs 
gewacht op mededelingen over het verloop 
daarvan in Groningen. Noppes, nada. Op het 
roemruchte molenprikbord hebben we 
welgeteld twee uiterst korte verslagjes 
gevonden…

De plannenmakers 

hebben gerommeld met 

de maaiveldhoogte

(ontleend aan de 

genoemde webstek)

Foto: H.J. Berghuis, Zuidwolde
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MoLenon DeRHou D
KOREN- EN PELMOLEN DE VIER WINDEN (34),  
PIETERBUREN [23]
De kap van De Vier Winden is nu nagenoeg geheel 
hersteld: de voeghouten, een deel van de spanten, en 
onder andere de halssteen zijn vernieuwd. Op de foto 
is de firma Metus uit Groningen bezig met het bekle-
den van de nieuwe kapbedekking.
Voor de nieuwe buitenroede voor de molen te Pieterbu-
ren wordt het nieuwe hekwerk voorbereid in de 
werkplaats. De kap, staart en roeden worden begin juni 
geplaatst. Daarna wordt vooral het pelwerk aangepast. 
Gehele restauratie zal voltooid zijn in juli 2008.

KOREN- EN PELMOLEN GROTE GEERT (60), KANTENS [40]
Medio mei/juni heeft de rietdekker de gehele molen 
voorzien van nieuwe riet! Molenmaker Dunning 
plaatste in het achtkant nieuwe dakkisten. Als de 
molen in de steigers is gezet door de rietdekker, wordt 
het een beetje lastig voor Groninger molenweekend 
activiteiten te ontplooien.
Het nieuwe molencomité zal dit jaar het 190-jarig 
bestaan van de molen zeker vieren met een groot 
feest.

POLDERMOLEN DE DELLEN (95), NIEUW-SCHEEMDA [60]
Nadat in januari de opdracht was gegeven aan molen-
maker Molema, is die op 13 februari begonnen met het 
vervangen van de korte spruit en de korte schoren. De 
monumentenwacht had een paar jaar geleden al 
commentaar op de spruit, en inmiddels waren de korte 
schoren ook niet zo heel best meer. De spruit was nog 
een eiken exemplaar, dat van vóór de restauratie en 
verplaatsing van 1985/86 stamde. De schoren waren 
van 1986. De spruit begon bij de langsscheuren in te 
rotten en de schoren vertoonden ook diverse rotte 
plekken. Verder was besloten om meteen de kettingen 
van de vang en van het zwichtwerk te vervangen. Die 
hingen inmiddels ook 22 jaar buiten en een ketting is 
zo sterk als de zwakste schakel. Verder kon men er nu 
zonder extra kosten bijkomen. Ze worden hergebruikt 
voor de tjasker.
Op 13 februari zijn de schoren verwijderd en werd de 
operatie korte spruit voorbereid. De volgende dag om 
een uur of half elf ging de spruit eruit. Daarvoor moest 
eerst de staartbalk worden losgemaakt en iets naar 
achteren getrokken worden. Normaal gaat dat pro-
bleemloos, maar op De Dellen loopt de zwichtstang 
door de staart en zit een deel van het mechanisme 
buiten achter de staart. Dat belemmerde het uitnemen 
van de spruit behoorlijk. Naar rechts uitnemen lukte 
niet en uiteindelijk werd hij naar links uitgenomen. Dat 
was wel spannend, want de strop kon niet goed in het 
midden van de spruit worden gezet, waardoor de 
spruit toen hij loskwam, direct rechtop zwaaide. 
Gelukkig ging alles goed en belandde de spruit netjes 
op de grond.

fOTO’s:	k.	kuiken,	Onnen
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Hierna konden de mannen van Molema alle inkepingen 
in de schoren en de spruit gaan kopiëren. Tussen 15 en 
16 uur zou de nieuwe korte spruit er in getakeld 
worden. Toen ik (Hans Tiddens) om 14:15 terugkwam 
van mijn middagpauze zat de spruit er al in! Het liep 
dus allemaal heel snel.

Het plaatsen van de linker schoor verliep ook pro-
bleemloos en toen ik om kwart voor drie mijn kinderen 
van school haalde en dacht dat we om kwart over drie 
samen konden kijken naar het monteren van de rechter 
schoor, waren de mannen van Molema mij alweer vóór. 
Maar goed, al het grove werk was gedaan en vrijdag 15 
februari konden de puntjes op de i gezet worden: het 
achterkeuvelens weer dichtmaken, de kettingen aan de 
lange schoren bevestigen, de vang- en zwichtkettingen 
inhangen, interne balkjes aanbrengen, delen van de 
zwichterij afstellen enzovoort.
Het schilderen komt later; dan kan het houtwerk eerst 
wat verweren, waardoor de verf beter houdt.

KORENMOLEN DE ONDERNEMING (123),  
VIERHUIZEN [70]
Na een paar klappen met een hamer bleek de roede 
over een lengte van 3 meter geheel doorgeroest! Het 
ligt voor de hand dat deze roede is afgekeurd.

Ondertussen zijn te Vierhuizen de nieuwe staartbalk en 
de ophanging van de kruilier (nu) in opbouw. Eerder 
werden de windpeluw, lange spruit, staartbalk, korte 
schoren en de kruilier zelf vernieuwd. De volgende fase 
behelst het wiekenkruis en de kapbedekking.

fOTO’s:	H.	TiDDens,	nieuw-scHeeMDA

fOTO’s:	k.	kuiken,	Onnen
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POLDERMOLEN WESTERSE MOLEN (93),  
NIEUW-SCHEEMDA [59]
Nadat in september 2007 de kleine vijzel van de 
Westerse molen defect raakte doordat de maanijzers 
verroest waren, die de lubben vasthouden, is in 
februari de kleine vijzel meegenomen naar de werk-
plaats van Molema te Heiligerlee voor reparatie.

in	De	DerDe	week	vAn	feBruAri	keerDe	De	vijzel	TeruG;	
Hij	MAAlT	nu	weer	Als	vAnOuDs.	
fOTO:	w.	vAn	rHeen,	nieuw-scHeeMDA

Over de molens van de Molenstichting Fivelingo 
meldde Anne Wieringa enkele nieuwtjes.

KORENMOLEN GERMANIA (25), WOLTERSUM [18]
Cor Gerkes schildert de kisten en de ramen in de romp.

ZAAGMOLEN FRAM (27), WOLTERSUM [19]
Acht vrijwilligers schilderen de volledige zaagschuur en 
alles erop en eraan: ramen, kozijnen, windveren 
enzovoort.

KOREN- EN PELMOLEN STORMVOGEL (70),  
LOPPERSUM [46]
Het bovenachtkant en de kap worden geschilderd door 
Tjeerd Spijksma, een schilder te Burdaard (Frl) die zich 
heeft gespecialiseerd in molens.

KORENMOLEN DE HOOP (74), MIDDELSTUM [48]
Molenaar Hofman is bezig de onderbouw van de 
molen geschikt te maken voor de lokale historische 
kring. Voor schilderwerk aan de ramen is een externe 
kracht aan het werk.

KOREN- EN PELMOLEN DE LEEUW (137), ZEERIJP [81]
De stelling heeft een conserverende behandeling 
ondergaan en het tussenachtkant is geschilderd.

Provincialeweg 28

9774 PB Adorp

tel: 050-3061221

06-51856323

fax: 0598-450013

email: info@dunning-molenbouw.nl

internet: dunning-molenbouw.nl

22



23

agen da
   Veel agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek 

Ander Molennieuws.
   Raadpleeg voor de meest recente gegevens de webstek van Het 

Groninger Molenhuis www.groningermolenhuis.nl
   Voor zover ze bekend zijn, staan de openingstijden van de molens 

op de webstek vermeld in de rubriek GRONINGER MOLENS; klik bij 
de gezochte molen op de link Meer Informatie.

 13 juni (vrijdag)  Vrijwilligersavond; inleiding op het Groninger Molenweekend in 
molen Edens te Winschoten.

   Erik van Dort treedt op met zijn vertelvoorstelling De meester van 
de zwarte molen.

   Molengidsen en vrijwillige molenaars ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging.

 14 en 15 juni Groninger Molenweekend; ook in 2008: Koren op de molen!
  Zie het artikel in dit blad.
  Houd de agenda op www.groningermolenhuis.nl in de gaten.
 18 juni (woensdag) Onstwedder Gaarv’n (oude ambachten)
  bij de molen Ganzedijk (18:00-22:00)
 28 juni 15e Westlandse Molendag (09:00-17:00);
  8 koren- en 6 poldermolens in werking te zien en te bezichtigen.
  Er is een fietsroute; www.westlandsemolens.nl

 23 augustus 24e Drentse Molendag
  Info: (0592) 340480 of mwnoordhoek@hetnet.nl

 1 september Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2008/3.
 13 september Nationale Monumentendag
 21 september (zondag) Molenmiddag (13:00-17:00) van de molenstichting Oldambt:
  – De Dellen en de Westerse molen in Nieuw Scheemda,
  –  De Noordstar in Noordbroek en De Noordermolen in 

Noordbroek(stershamrik)

 11 en 12 oktober  België-excursie op initiatief van Harmannus Noot;  
naar respectievelijk

   West- en Oost-Vlaamse Molendag  
(zie de rubriek Ander Molennieuws).



De natuurlijke relatie tussen 

toerisme en het industrieel molen-

erfgoed komt fraai tot uiting in het 

VVV-kantoor van Uithuizen in de 
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