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TEKST: ALBERT BUURSMA

FOTO: JELTE OOSTERHUIS

Zuurdijk: pilot voor een 
goede molenbiotoop

De in 2013 verschenen folder ‘Frisse Wind – Samen 
werken aan een goede molenbiotoop’ 1) is een leidraad 
voor het dusdanig aanpassen en onderhouden van de 
omgeving van een windmolen dat deze zo goed 
mogelijk kan functioneren. De aanpak van de molenbi-
otoop van de koren- en pelmolen De Zwaluw te 
Zuurdijk stond model voor een plan in negen stappen. 
Er moest heel wat gebeuren… Een viertal betrokkenen 
bij het project blikt terug.

‘Frisse wind’
De titel van de folder is toepasselijk voor de weersom-
standigheden op de avond van het interview in De 
Zwaluw. Het is rond de 7 Beaufort, dus een stevig 
briesje; bomen en struiken zijn volop in beweging… 
Het vraaggesprek is met vier betrokkenen bij het 
project ‘Molenbiotoop Zuurdijk’, dat deel uitmaakte 
van een cluster van projecten ter verbetering van de 
leefbaarheid in het dorp. Annette Broekhuizen, 
inwoonster van Zuurdijk, had het project ‘aangesling-
erd’. Aanleiding was de klacht van molenaar Jan 
Gramsbergen over de gebrekkige windvang van de 
molen. Toen het project vorm kreeg, werd Leo Stock-
mann, projectleider van Landschapsbeheer Groningen, 
erbij betrokken. Vervolgens kwam de gemeente De 
Marne om de hoek kijken, vooral in de persoon van 
Nico Steur, beleidsmedewerker Groen.

Ruïne
Voordat het tot het project rond de molenbiotoop 
kwam, is er heel wat gebeurd. Annette: “Omstreeks 
1973/1974 heb ik mij met de redding van de molen 

bemoeid: het was een ruïne. Als ik de molen terugzie, 
hoe die er uit zag… In het dorp geloofde men niet 
meer dat die gered zou worden: “Er gebeurt toch niks. 
Dat wordt toch niet waargemaakt. De molen van 
Zuurdijk is te slecht.” De molen werd als opslagruimte 
gebruikt door een kermisexploitant die er veel geld 
voor wilde hebben. In 1974 werd de molen aangekocht 
door Vereniging De Hollandsche Molen, na een zeer 
prettige samenwerking met die vereniging, waarmee ik 
de contacten onderhield. De molen kon betaald 
worden uit een gift van de Nederlandse Vereniging van 
Boekhandelaren. Ter gelegenheid van een jubileum van 
hun zoveel jarig bestaan gaven zij een ‘Boek van de 
Maand’ uit over molens. De opbrengst daarvan was 
voor De Hollandsche Molen om De Zwaluw te kunnen 
kopen van die kermishandelaar. De restauratie werd 
echter uitgesteld omdat de molen er slecht aan toe 
was. Andere, minder verwaarloosde molens, kregen 
voorrang, zodat ze niet zouden worden zoals die van 
‘Zuurdiek’. Uiteindelijk vond in 1977 de restauratie 
plaats en werd op 13 mei 1978 de molen met een 
enorm feest in gebruik genomen.”
Jan Gramsbergen vond op een gegeven moment dat er 
weinig met De Zwaluw gebeurde en werd molenaar. 
“Voor zo’n twintig jaar geleden was hier geen mole-
naar in het dorp. Eenmaal per jaar kwam iemand van 
De Hollandsche Molen om de molen te laten draaien 
en dat was het wel zo’n beetje. Ik had de vroegere 
voorzitter van Dorpsbelangen, Hans Leopold, gevraagd 
om molenaar te worden. Ik weet het nog goed: op een 
midzomernachtfeest, op 20 juni 1998 denk ik, zei hij 
tegen mij: “Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar Pieter-
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buren om de opleiding voor molenaar te volgen.” 2) Ik 
ben toen ook zelf begonnen met de opleiding, samen 
met enkele anderen. Op dit moment ben ik nog de 
enige actieve molenaar van de groep; ik ben er iedere 
zondag mee bezig.”

Molenbiotoop
Hoe is de aanpak van de molenbiotoop tot stand 
gekomen? Annette: “Op een gegeven moment klaagde 
Jan steen en been, dat er geen wind was.” Jan: “Er 
waren nog een paar gaatjes in het groen bij de molen 
waardoor je wind kon vangen. En de wind was er altijd 
wanneer je niet op de molen was. Helaas hebben we 
geen oude foto’s van de bomen richting Oldehove. 
Daar keek ik vanaf de molen altijd tegen een enorme 
groenrand aan op een afstand van 10 tot 15 meter. We 
hebben over de molenbiotoop geklaagd bij De Hol-
landsche Molen. Zij kwamen één of tweemaal per jaar 
even kijken. Als er problemen waren was het: ”Vraag 
maar een offerte bij de molenmaker”, maar wat betreft 
de molenbiotoop heeft het jaren geduurd voor er wat 
gebeurde.”
Annette: “Uiteindelijk wilde De Hollandsche Molen wel 
van De Zwaluw af, omdat ze verder geen molens in het 
Noorden had. Het Groninger Landschap had er meer-
dere in de provincie en was een overnamekandidaat. 
Daarbij eiste die organisatie wel dat alles in perfecte 
staat werd opgeleverd, inclusief de molenbiotoop. 
Daarvoor moesten alle subsidiepotjes bij elkaar en 
iedereen moest meedoen.” 
Jan legt uit: “Annette zat achter het regelen van het 
een en ander, “wie betaalt wat” uit verschillende 
subsidiepotjes en heeft dat uitgewerkt met Tineke de 
Danschutter (van het Museumhuis, nu Erfgoedpartners, 
A.B.). Door koppeling met andere projecten werd het 
geheel meer dan de som van het aantal delen. Het ging 
om ‘De Molenbiotoop’, ‘Kerken in het groen’, dat zich 
bij ons richtte op de begraafplaats, en ‘B(l)oeiende 
bosranden’.’ Deze projecten zijn in 2011 gestart en in 
2013 afgerond. Er zijn toen heel wat bomen en 
struiken verwijderd: “We zijn er als vrijwilligers twee 
winters mee in de weer geweest en hebben toen heel 
wat weggezaagd, tjonge jonge… Sommige mensen in 
het dorp stoken er nog steeds van. Ik had wel hout 
opgeslagen, maar heb nog steeds geen houtkachel.”
Bij de andere projecten was Leo al betrokken via 
Landschapsbeheer. Hij vertelt: “In samenwerking met 
de dorpsvereniging hebben we meerdere projecten 
uitgevoerd, zoals ‘Kerken in het groen’ en ‘B(l)oeiende 
bosranden’, waarbij het bij het laatste ging om kwali-
teitsverbetering van het groen op boerenerven.” 
Annette vult aan: ‘Bij ‘Kerken in het groen’ ging het 
meer om een groen milieu dan om de bomen op zich; 
eigenlijk was het meer ‘grijs en groen’, want het betrof 
ook het opknappen van de stenen van de begraaf-
plaats.”

Het waren dus meerdere projecten tegelijkertijd, met 
eigen budgetten, die door samenvoeging een meer-
waarde hadden. Ook politiek gezien kwamen de 
plannen op een goed moment. Nico: “Er was net een 
nieuw college in de gemeente gekomen en dat wilde 
meer aan de burgers overlaten. Er kwamen prijsvragen, 
waarbij dorpen geld kregen om te besteden voor eigen 
initiatieven. Voor de gemeente was dat wennen, want 
men was gewend om voor te schrijven. Het was een 
kwestie van vallen en opstaan, vooral leren van 
fouten.”

Kappen
Hoewel het kappen van bomen veel tegenstand kan 
opleveren, viel het in Zuurdijk mee, Er waren praktisch 
geen protesten. Leo: “De bomen waren gemakkelijk 
weg te krijgen. De populieren en wilgen die er stonden 
bleken bij het wegzagen zo verrot te zijn, dat het een 
wonder was dat ze het nog zolang uitgehouden 
hebben. Wanneer het om monumentale beuken was 
gegaan, was het een ander verhaal geweest.”
Vanwege het kappen van bomen werd ook de gemeen-
te erbij betrokken. Nico: “De gemeente gaat over alle 
bomen. Er waren toen nog kapvergunningen nodig, 
behalve populieren en wilgen op landbouwgrond, 
maar zodra wilgen worden geknot is er wel weer een 
vergunning nodig. Het ging om een technisch ‘ja’ of 
‘nee’ en soms kom je dan bij de rechter uit. Deze 
regeling is nu vervangen door een meldingsplicht. Het 
nieuwe voor de gemeente was om met de bewoners 
zelf projecten uit te voeren en om met verschillende 
mensen te werken. Het ging om een omgevingsplan, 
niet alleen de molenbiotoop. Het hele dorp werd erbij 
betrokken: “praat ook mee”. Er waren zoveel projecten 
dat de meeste bewoners ten minste wel bij één ervan 
betrokken waren. Zo was voor iedereen het hoe en 
waarom ook duidelijk.”
Jan constateert dat er nauwelijks protesten tegen het 
kappen waren. Nico: “Ik vond het ook meevallen.” Jan: 
“De meeste eigenaren waren zelfs blij.” En Leo 
verduidelijkt: “Ook omdat het gevaarlijk werd, en om 
monumentale eiken of andere bomen ging het niet.” 
Annette benadrukt nog dat er bij het kappen ook 
goede medewerking was van de boer met de bomen 
die het meest uit de kluiten waren gewassen.

Voortgang
Annette: “We hebben ook een voorlichtingsavond met 
een presentatie gehouden. We hadden een stappen-
plan. Alles moest in ieder geval gebeuren buiten het 
broedseizoen.” Jan: “Het eerste jaar hebben we 
gezaagd bij min 10. Dat ging prima; we werden niet 
koud bij het werk.” Leo: “We hebben alles met 
iedereen doorgepraat. De coördinatie stond ook in 
relatie tot de subsidieafspraken.” Annette: “En wij 
moesten als vrijwilligers onze uren verantwoorden.” 
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Leo: “Dat ging in de trant van “Hoe is jullie planning? 
Wat is er uitgevoerd.”
Jan: “Op een gegeven moment hadden we wel twintig 
vrijwilligers.” Annette: ‘Het was ook een ‘feestje’ om 
’s middags lekker te eten. Wie niet kon snoeien of 
zagen maakte bijvoorbeeld hartige taart of soep.” Leo: 
“De afsluiting was in de kerk en de molen. Ik heb toen 
een PowerPoint van het geheel aan projecten gepre-
senteerd en er waren toespraakjes door de wethouder 
van de gemeente De Marne en door de directeur van 
het Groninger Molenhuis. Er is ook een rondwandeling 
langs de verschillende projecten geweest, langs de 
begraafplaats, door het bos en langs punten van de 
molenbiotoop. Tenslotte was er in de molen een hapje 
en drankje.” Annette constateert: “Daar is Zuurdijk 
altijd goed in.”

Terugblikken en vooruitkijken
Terugkijkend op het project zijn allen zeer tevreden 
met de gang van zaken en de resultaten. Jan: “Wat een 
verschil voor en na die tijd! Ik kan vanaf de molen 
Oldehove weer zien liggen, terwijl dat voordien 
helemaal niet het geval was.” Nico: “Er waren veel 
projecten en daardoor was er voor elk wat wils. Voor 
de gemeente bood dit de mogelijkheid om de kwalitei-
ten van de bewoners te leren kennen.” Leo: “Het was 
een mooi leerproject. Het leuke was om alle projecten 
samen met de dorpsbewoners te bespreken. Land-
schapsbeheer deed het grove voorwerk, maar de eis 
was dat het nadien blijvend beheerd moest worden 

door dorpsbewoners (vrijwilligers). Er was inderdaad 
voor elk wat wils en zo kon – en kan – iedereen mee 
werken. En de leefbaarheid van het dorp in het 
algemeen is er door verhoogd.”
De molenbiotoop is ook een blijvend onderdeel van het 
gemeentebeleid. Nico: “De molenbiotoop is opgeno-
men in het bestemmingsplan ‘kleine kernen’. Op papier 
zijn om de molens cirkels getekend, die de vrije ruimte 
voor de windgang aangeven. De molenaar kan die 
laten vastleggen. Bij navraag bleek die regeling al te 
bestaan, maar je moet wel uitleggen wat het is en wat 
het inhoudt.”
Jan sluit af: “Elk jaar wordt alles nog bijgehouden, 
maar vorig jaar hebben we niets gedaan en dat merk 
je.” Hij heeft ten slotte nog een oproep: “Nu de molen 
er goed bij staat en alles rondom is opgeknapt, is het 
ook goed om ervoor te zorgen dat de molen blijft 
draaien. Daarvoor zoeken we vrijwillige molenaars. 
Wie nog niet gediplomeerd is kan een opleiding volgen 
voor molenaar of molengids. We willen vaker open zijn 
dan alleen op zondagen.”

1 De folder ‘Frisse Wind – Samen werken aan een goede 
molenbiotoop’ is een uitgave van Landschapsbeheer 

Groningen en het Groninger Molenhuis [Erfgoedpartners] in 

samenwerking met gemeente De Marne en de Vereniging 

Dorpsbelangen Zuurdijk 

2 De Vier Winden in Pieterburen is één van de instructie

molens in Groningen
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Openingstijden:
Donderdag en vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

www.molenstenen.nl

molens-titulaer 110405.indd   1 11-04-2011   13:51:17

Alle soorten molenstenen, scherpdienst, afstellen,
maaltechnisch advies.

Onderhoud aan oliestenen en pelstenen.
Restauratie van stenen en maalstoelen.
Kweernen, wrijfstenen, demo-steentjes.

Kneus- en scherphamers.

Steun de molens van Het Groninger Landschap

Word Donateur

www.groningerlandschap.nl of bel: 050 - 313 59 01
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Nog niets te zien. Toch ben ik in de buurt. Een bordje 
langs de weg, de Sellingerstraat (Ter Apel) toont een 
molen. Mijn TomTom zegt vriendelijk en geduldig: 
“Bestemming bereikt.” Dan zie ik hem staan door een 
onderbreking in de bomenwal die mij het uitzicht op 
de molen benam. Prachtig, deze oude molen. Van dit 
model hebben we er in Nederland niet veel meer. Een 
rijksmonument: een ‘Open houten standerdmolen met 
bolgebogen kop’. Jammer dat hij zo verborgen staat!

Middeleeuws
De standerdmolen of standaardmolen behoort tot het 
oudste type windmolen in Nederland. Je waant je in de 
Middeleeuwen als je hem hier in het Groninger 
landschap ziet staan. In Vlaanderen noemen ze hem 
staakmolen. In Limburg kas(t)molen. Zo’n molen draait 
men met romp en al in de wind.
De standerd of staak is een rechtopstaande stam. Hij is 
60 tot 80 cm dik. De molenkast rust voornamelijk op de 
bovenkant van deze stam. Op de standerd is een 
stormpen geplaatst voor het afschuiven. Ongeveer op 
de helft van de standerd bevindt zich een zetel als 
tweede steunpunt. Als tegenwicht voor het wieken-
kruis zit het midden van de kast niet op de standerd, 
maar meer naar achteren. Voor het evenwicht is de 
molen afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen 
maalgoed in de kast. 
De oudste en betrouwbare vermelding van windmolens 
stamt uit circa 1180, waarschijnlijk gaat het om stan-
derdmolens.*

Molen Ter Haar
De eerste berichten over deze molen stammen uit 1619. 
Waarschijnlijk is hij van nog eerder. Rond 1600 functio-
neerde hij in de Vesting Bourtange als korenwindmolen 
aan de noordwestzijde van het dorp op de kapitale 
wal. In 1831 is hij op afbraak verkocht * en verplaatst 
naar Ter Haar. Daar kreeg Bourtange later spijt van. 
Uiteindelijk hebben ze daar (ongeveer 20 km verderop) 
in 1980 een replica van deze molen geplaatst. 
Molen Ter Haar staat hier sinds 1832. Hij is eigendom 
van de gemeente Vlagtwedde. Het is een grondzeiler 
met wieken die zo’n 40 cm boven de grond langssche-
ren. Best gevaarlijk. De molen heeft een fraai aanzien: 
de rechthoekige kast is gedekt met zwart-geteerde 
houten planken. Het gevlucht is 17,54 meter. Hij heeft 
een Oudhollandse wiekenvorm. De standaard wordt 
geschoord door acht steekbanden. De molen is maal-
vaardig met zijn koppel maalstenen en pelsteen, maar 
niet meer in bedrijf. 

De huidige molenaar Albert Wever (1965) vertelt: 
“Ik woon hier (in een boerderij vlakbij de molen) al 51 
jaar. Ben hier geboren. Mijn vader, Geert Wever 
(1939-1992) was hier de laatste beroepsmolenaar. Hij 
combineerde dat met werk op de boerderij. Ook mijn 
grootvader, Albert Wever combineerde hier beide 
beroepen. Zelf ben ik vrijwillig molenaar en ik heb nog 
een stuk land ter bewerking van vijftien en een halve 
hectare. Daar houd ik ook enkele paarden. Vroeger 
kwamen de boeren hier om hun graan te laten pellen 
of breken. Gebroken graankorrels, haver en rogge 
bijvoorbeeld, gebruikten ze als veevoer. Dat wordt 

Bij standaardmolen van  
Ter Haar staat de tijd stil 

TEKST EN FOTO’S: HERMAN BINK
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beter verteerd door de dieren dan de ongebroken hele 
korrel. Maar de molenaar heeft één groot probleem, er 
staat niet constant voldoende wind om te malen. Vaak 
zorgwekkend voor de boeren en de molenaar. De 
voorraden te malen graan hoopten zich dan op. Later 
kwam er stoomkracht om te malen, daarna elektra. 
Toen waren de windmolens niet meer nodig en zijn 
vele ervan in verval geraakt. Dat was ook het geval met 
molen Ter Haar. Tot plusminus 1960 was de molen in 
bedrijf, daarna raakte ook hij in verval. 
Pas eind jaren zeventig, begin jaren tachtig kreeg men 
oog voor de landschappelijke en toeristische waarde 
van molens. De molen in Ter Haar is dan ook in 1986 
grondig gerestaureerd. De oorspronkelijke onderdelen 
zijn in de honderden jaren van zijn bestaan bijna 
allemaal vervangen. In het inwendige van de molen 
zijn er nog wel enkele originele onderdelen uit de 
beginperiode overgebleven, zoals spanten en ijzer-
werk.” 

Hoe typeert Albert Wever zichzelf, noemt hij zich boer 
of agrariër? 
Hij grapt: “Aardbolstoffeerder. Ik heb lang geleden in 
Emmen mijn opleiding gekregen op de L.A.S. (Lagere 
Agrarische School) maar door omstandigheden kon ik 
mijn beroep als agrariër niet blijven uitoefenen. Dat 
neemt niet weg dat ik nog wel de molen blijf draaien. 
Dat doe ik samen met Ricardo Hemme, gediplomeerd 

molenaar op molen Jan Pol in Dalen (Drenthe). Samen 
laten we de molen draaien op vaste maaldagen, zo’n 
acht keer per jaar (bijvoorbeeld op de Molendag). De 
molen is dan open voor publiek. Mijn vrouw helpt dan 
ook mee of één van mijn twee zonen. Want een 
grondzeiler showen aan bezoekers is niet zonder 
gevaar. Dat doen we liever met meer mensen. Veilig-
heid is vooruitdenken. Ik zet een waarschuwingslint 
rond de molen zodat niemand door de wieken gevaar 
loopt. Je moet altijd oppassen voor de vijfde wiek, zal 
ik maar zeggen. Verder is de trap omhoog vrij steil en 
er is in deze molen niet genoeg ruimte voor veel 
mensen. Zo is er maar één deur en één werkplek die 
bezichtigd kan worden. Dus voor groepjes van hooguit 
vijf personen is er toegang. Maar het blijft oppassen.”

Overlast
Albert maakt zich regelmatig zorgen over de zoge-
naamde hangjongeren die de molenplek ‘s avonds of 
ook ‘s nachts bezoeken. En dieven. Al vier keer in een 
half jaar tijd is het koperdraad van de bliksemafleiding 
gestolen, inmiddels vervangen door aluminium 
leidingen en flexibele staaldraad. Jongelui laten het 
een en ander aan rommel achter en gebruiken er 
stimulerende middelen. Er zijn mogelijk rokers bij en 
dat kan gevaar opleveren voor de molen, waaronder 
soms nog gras ligt te drogen. De gemeente Vlagtwed-
de, eigenaar van de molen zoals gezegd, weigert na 
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zijn verzoek daartoe de bult waarop de molen staat 
van plaveisel te voorzien, wat brandgevaar zou 
verminderen.

Naast ongewenst bezoek is er natuurlijk ook bezoek 
dat hartelijk welkom is: schoolklassen, wandelaars, 
fietsers (er gaat een fietsroute bij de molen langs), 
kortom eigenlijk alle geïnteresseerden.

GPS-spel
De tijd staat niet stil. Met het GPS-spel ‘geocaching’ 
trekt de molen ook publiek. Dat zit zo. Vlakbij de 
molen, ergens tussen de struiken, staat een klein 
molentje. Hij staat daar voor deelnemers aan dit spel. 
Die zoeken ‘de schat’ meestal verstopt in een water-
dichte doos ergens in de natuur, in dit geval in een 
minimodel Standerd Molen. Uit dat molentje steken 
twee koperen pennetjes. Verbind je die met een 
batterij, dan gaat er een katrolletje draaien en komt 
‘de schat’ tevoorschijn, hier een kokertje met een 
papiertje erin waarop je je adres kunt schrijven en deze 
plek kunt afvinken. Die ruil je om voor iets anders 
leuks. Met je hand-GPS kun je aan de hand van coördi-
naten zo’n plek met schat opsporen. Op de website van 
Geocache kun je het spel verder afhandelen en je 
bezoek kenbaar maken. Dit molentje werd hier 
geplaatst door Mark Olders, een jongeman uit Ter Apel. 
Daarmee trekt hij dus ook aandacht voor Molen Ter 
Haar, want de spelers combineren het spel vaak met 
een bezoek aan de molen. 

Kerkuilen
Tijdens het interview komt er een bezoeker binnen. Het 
is André Eijkenaar, werkzaam bij Landschapsbeheer 
Groningen. Hij is bovendien natuurfotograaf. Eijkenaar 

is voorzitter van de Kerkuilenwerkgroep Groningen en 
komt naar de molen om te zien hoe het is met de 
daarin broedende kerkuil, één met drie jongen. Hij 
haalt op een ladder enkele capriolen uit om in de 
nestkast te kijken. De kast is leeg, ze zijn uitgevlogen. 
Als hij merkt dat ik geïnteresseerd ben, overhandigt hij 
mij een exemplaar van de ‘Nieuwsbrief UILEN 2016’, 
een mooi blad met allerhande artikelen over kerkuilen. 
Daarin onder andere foto’s van André. Zijn bezigheden 
stellen hem in staat daadwerkelijk iets te doen voor de 
instandhouding van het leefmilieu van dier en plant, 
lees ik op de site www.natuurkijker.nl. Een bezoekje 
waard, niet het minst om zijn prachtige foto’s.

Kapverbod
We krijgen het over de landschappelijke waarde van 
deze molen. Die is hoog. Daarom verbaast het mij dat 
hij vanaf de weg nauwelijks zichtbaar is. De molen is in 
het verleden een aantal keren met gemeenschapsgeld 
voor duizenden guldens, later euro’s gerestaureerd. Dit 
vanwege de historische en landschappelijke waarde 
waardoor ons erfgoed bewaard wordt voor diezelfde 
gemeenschap en de komende generaties. En dan kun je 
hem nota bene vanaf de weg nauwelijks zien! Waar ik 
ook kijk, in de hele omgeving, ik zie verder overal 
groen, lange rijen bomen. Als ik zeg dat er aan beide 
zijden best 50 meter bomen gekapt zouden kunnen 
worden, reageert Albert Wever: “Dat gebeurt niet, 
omdat de Provincie Groningen het kappen van de 
bomen in de buurt van de molen tegenhoudt.” 
Onbegrijpelijk vind ik. Later ontdek ik dat de molen, 
ook vanaf het weggetje achter de molen voor het 
weinige verkeer daar, niet echt goed te zien is door 
beplanting langs de akker. 

De tijd staat even stil
Maar alle werkzaamheden in en om de molen niet. 
Regelmatig laat de molenaar hem draaien, regelmatig 
is de molen aan onderhoud toe. Dat staat nooit stil. En 
hoewel maalvaardig, molen Ter Haar wordt op die 
manier niet meer gebruikt. “We draaien voor de 
prins*,” zegt molenaar Albert Wever, “alleen voor de 
show.”

• Oudste standerdmolen in Nederland is De Windlust 
in Nistelrode (1532)

• Op 15 oktober 1831 aan Freerk Harms Maarsing, 
landbouwer te Ter Haar.

• ‘Draaien voor de prins’ – uitdrukking waarschijnlijk 
afkomstig uit de Tachtigjarige Oorlog. Als een stad 
belegerd werd (bijvoorbeeld Leiden) liet men de 
molen(s) draaien, om de vijand te misleiden, men 
deed alsof er nog genoeg graan te malen was en dus 
genoeg voedsel.
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FOTO’S: (OUD) GRONINGER MOLENARCHIEF (NIEUW) JELTE OOSTERHUIS

Veranderd landschap
de tijd staat niet stil
Terwijl voor sommige molens geldt dat het lijkt of de tijd heeft stil gestaan,  
zoals bij de standaardmolen van Ter Haar, gaat dat voor andere niet op.  
Onderstaande fotoreportage brengt dat treffend in beeld.

DE WITTE MOLEN GLIMMEN 1972

DE KRIMSTERMOLEN (OF PHOENIX) IN ZUIDWOLDE 1972

DE WITTE MOLEN GLIMMEN 2016

DE KRIMSTERMOLEN (OF PHOENIX) IN ZUIDWOLDE 2016
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¯  De Witte Molen Glimmen
De Witte Molen aan het Noord Willemskanaal in 
Glimmen is een grondzeiler uit 1892. De molen kijkt 
tegenwoordig uit op de A-28 met zijn langsrazende 
verkeer. 

¯  De Krimstermolen (of Phoenix) in Zuidwolde
Op 3 oktober 1903 werd de Krimstermolen getroffen 
door een brand. Daarna werd, wat er van de molen 
over was direct afgebroken. Op dezelfde plaats, uit de 
as herrezen, verscheen er in 1904 een iets grotere 
molen De Phoenix. De molen ondervindt tegenwoordig 
belemmeringen in het zuiden door een viaduct in de 
autoweg N46 met veel begroeiingen op de opritten.

˚  De Zuidwendinger in Vierverlaten 
De landschappelijke waarde van deze poldermolen uit 
1819 wordt sterk verkleind door hoogspanningsmasten.

˙  De Goliath in de Eemshaven
Het uitzicht van De Goliath is sinds zijn bouw in 1897 
drastisch veranderd. Het contrast met die reusachtige 
windturbines is bijzonder groot maar levert tegelijker-
tijd een bijna schilderachtig plaatje op.

DE ZUIDWENDINGER IN VIERVERLATEN  1943

DE GOLIATH IN DE EEMSHAVEN 1986

DE ZUIDWENDINGER IN VIERVERLATEN  2016

DE GOLIATH IN DE EEMSHAVEN 2016



12

Op de plaats waar de molen Fortuna in Noordhorn nu 
staat, zou volgens historici in de 16e eeuw ook al een 
molen hebben gestaan. Vermoedelijk was er sprake van 
een molenberg. Vandaaruit leidde tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog in 1581 kolonel Francisco Verdugo, de 
aanvoerder van de koninklijke (=Spaanse) troepen, 
tijdens de Slag bij Noordhorn, zijn troepen. De inzet 
van deze veldslag tussen de Staatse (=Hollandse en 
Friese) en koninklijke troepen was de vrijheid van 
Holland, Westerlauwers Friesland en Stad en Ommelan-
den. De slag werd gewonnen door de koninklijke 
troepen die circa 500 man verloren terwijl er aan 
Staatse kant naar schatting 2.000 tot 3.000 doden te 
betreuren waren.
Toen medio 2012 de molenaars van de Fortuna beslo-
ten het 125-jarig jubileum van de molen in 2015 te 
vieren, waren twee afbeeldingen in de molen het 
uitgangspunt. De ene is een impressie van de Slag bij 
Noordhorn in september 1581 van de hand van Simeon 
Frisius 1 , de andere een impressie van een hagenpreek 
van J. H. Isings. De laatste is één van de vele schoolpla-
ten van zijn hand die vroeger vaak in het lager onder-
wijs werden gebruikt om (historische) gebeurtenissen 
aanschouwelijk te maken.
De plaat van Frisius was de inspiratie om in de molen 
Fortuna een tentoonstelling in te richten van gevonden 
voorwerpen (kogels, wapens, gespen) van de slag die 
nu nog in het Norritsveld 2 zijn en werden gevonden. 
De andere plaat (Een hagepreek bij de Hoornbrug bij 
Rijswijk, augustus 1566) is waarschijnlijk in de molen 
Fortuna terechtgekomen omdat er een standerdmolen 

op staat afgebeeld. Dit type is het oudste molentype en 
belandde omstreeks 1150 vanuit Normandië, Vlaande-
ren en Engeland in de Lage Landen. De oudst bekende 
vermelding van een standerdmolen in Nederland 
dateert uit 1221 uit het verdronken dorp Willemskerke 
in Zeeuws-Vlaanderen.

Hagenpreek
De eerste hagenpreek werd gehouden op 12 juli 1562 
in het plaatsje Boeschepe bij Belle, Vlaanderen. De op 
de plaat van Isings afgebeelde hagenpreek was bij 
Voorburg, de eerste in Holland, en geeft volgens 
theologische historici een redelijk correct beeld. Na 
1566 (het jaar van de Beeldenstorm) eisen Calvinisten 
en Lutheranen de katholieke kerken op en maken ze 
geschikt voor hún eredienst. Daarmee verdween het 
fenomeen hagenpreek van het toneel (hoewel het later 
in de Hugenotentijd wel weer opdook). Hagenpreken 
werden veelal op een terrein gehouden buiten de 
steden en/of dorpen en door de autoriteiten min of 
meer gedoogd. 
Vergelijken we de standerdmolen op de afbeelding van 
Isings met schilderijen van standerdmolens door 
verschillende schilders uit de 15e en 16e eeuw, dan zien 
we een in goede staat verkerend exemplaar. De molen 
staat stil, zo te zien een weinig in de vreugdestand (als 
die al in die tijd bekend was!). De wieken tonen één 
wafel. Opvallend is dat deze molen in het open veld is 
gesitueerd, terwijl ze meestal in of vlakbij de bebouw-
de kom (stad, dorp) of op de wallen staan. Op een 
schilderij van Jan van Goyen staat een open standerd-

TEKST: DREWE SCHOUTEN

FOTO: MOLEN FORTUNA NOORDHORN

Museale molenvondst
Molens, hagenpreken en 
veldslagen 
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molen op een kleine molenberg met als opschrift ‘voor 
burch’. Misschien is dit een molen die onder de rook 
van Den Haag in het dorp Voorburg heeft gestaan. 
Maar op de plaat van Isings is geen molenberg(je) te 
zien. 

Geraadpleegde literatuur:
 - Meesters en molens (2007) Charles Dumas en Leo 

Endedijk
 - Mit der Kraft von Wind und Wasser (2000) Hartmut 

Wessling
 - Molens: De nieuwe Stokhuyzen (2007) F. Stokhuyzen

Noten
1 Het origineel bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam 

2 Norrits was één van de aanvoerders van het Staatse leger en 

het slagveld in Noordhorn draagt nog steeds zijn naam. 
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D
Koren- en pelmolen De Leeuw (089)  
te Oldehove 
In 2012 had een grote restauratie binnen 
plaats waarbij ondermeer de eerste zolder 
werd vernieuwd, de pelstenen nagezien en 
de dustgroep vernieuwd. Komende winter 
worden de tweede zolder, de waaierij en de 
trechters vanaf de zeverij naar de waaierij 
aangepakt. De kleppen die er in 2012 zijn 
ingezet, waren slecht gecoat en niet goed 
afgesteld door de molenmaker. Een andere 
molenmaker, namelijk Jellema uit Birdaard, 
heeft de kleppen naar een spuiterij gebracht 
en ze beter afgesteld. Inmiddels heeft de 
molen zijn kleppen terug.

Korenmolen Aeolus (090) te Oldehove
De molen kreeg in juli zijn vierjaarlijkse verf- 
en teerbeurt. De molenaar merkt het volgen-
de op: “De molen staat er heel goed bij en 
wordt goed onderhouden door de gemeente 
Zuidhorn. De molen is nog steeds in gebruikt 
en er wordt gemalen voor de bakkers uit de 
omgeving.”
Molenbouwer Dunning voerde of voert de 
volgende klussen uit: 

Koren- en pelmolen Grote Geert (060)  
te Kantens
Korte spruit en korte schoren vernieuwd.

Korenmolen De Onderneming (123)  
te Vierhuizen
Werkzaamheden aan de buitensluiting en de 
stellingschoren.

Korenmolen De Vriendschap (134) te Winsum
De windpeluw is vervangen, ook aan de 
pensteen zijn werkzaamheden verricht en de 
keer- en weerstijl zijn vernieuwd. Enkele 
raampjes zijn eveneens vervangen en is er 
een treklat/looplat gerepareerd. Nieuw riet 
op de kap zat ook in de planning.

Koren- en pelmolen De Ster (135) te Winsum
De lange schoor is vervangen.

Eveneens in Winsum: schilderwerk aan de 
kistramen en het teren van de stelling in 
eigen beheer door de molenaars....

Koren- en pelmolen Molen Berg (130) 
te Winschoten
In de maand juni zijn de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd:
*  Al het verfwerk is met een stoomcleaner 

gewassen
*  Houtwerk van de buitenroede en van de 

kap heeft een volledige verfbeurt gekre-
gen, al het overige verfwerk van houten 
onderdelen is bijgewerkt

*  De buitenste aangetaste stellingdelen 
onder de regenkraag zijn vervangen en 
voorzien van een aluminiumstrip tegen 
inwateren 

*  Er zijn twee raamkozijnen vernieuwd in de 
gevel van de stellingzolder 

*  De gemeente Oldambt heeft een waterlei-
ding aangelegd tot aan de stellingzolder

Koren- en pelmolen Dijkstra (131)  
te Winschoten
Net als aan de andere molens van de ge-
meente Oldambt zijn in de afgelopen 
maanden verschillende onderhoudswerk-
zaamheden verricht.
In de eerste plaats schilderwerk aan de 
roeden, staart, schoren, spruiten, voor- en 
achterkeuvelens en de balie. Een grote 
hoogwerker kwam hierbij goed van pas. 
Verder werden de kisten van de spruitluiken 
en het voorkeuvelens gerepareerd. Er wacht 
nog enig reparatiewerk aan de stellingdeuren.
Het door de Monumentenwacht aanbevolen 
rechtzetten van de originele trappen (van 
1862) blijkt zonder zeer grote ingrepen in de 
zolders niet mogelijk.

Korenmolen Edens (132) te Winschoten
De schilder en de molenmaker verrichtten 
voor noodzakelijk en jaarlijks onderhoud de 
volgende werkzaamheden:



De schilder controleerde al het houtwerk en 
werkte, waar nodig, bij. Bovendien kregen de 
voorzijde van de kap en alle ramen en deuren 
een algehele verfbeurt. De stellingdeuren 
werden inclusief de kozijnen en dorpels 
‘uitgestukt’. De molenmaker verrichtte 
herstelwerk aan het gaande werk (wielen, 
assen, en dergelijke), de vang, de goot onder 
de stelling, de raamkisten. 
De teksten bij de foto’s gaan hier wat dieper 
op in.

Foto 1 ˘
De uiteinden van de lange spruit werden 
gecontroleerd. Bij een eerder onderhoud 
werden de lange schoren voorzien van 
ondersteunende klossen onder de lange 
schoren. Hierdoor komen de krachten tijdens 
het kruien niet alleen op de verbindingsbout 
van schoor en spruit aan. Bovendien lijkt de 
kap zich lichter te laten kruien. Natuurlijk is 
er niet een direct vergelijk met de oude 
situatie, maar toch…..

Foto 2 ˘
De wip- (of vang-)stok voor de bediening van 
de vang werd op zijn betrouwbaarheid 
gecontroleerd. Dit karweitje moet met een 
zekere regelmaat gebeuren. Je moet er niet 
aan denken, dat tijdens het vangen het 
uiteinde van de stok of de vangketting 
breekt! Bovendien werd de vangketting 
voorzien van een extra veiligheidsketting (te 
vergelijken met een damesarmband). 

Foto 3 ˘
Alle wielen werden gecontroleerd en waar 
nodig opnieuw gecentreerd en/of afgesteld. 
Een deel van de wielwiggen moest worden 
vervangen, omdat ze waren ‘uitgewerkt’. Ook 
moest een aantal wiggen worden aangesla-
gen. Alle woutermannetjes (=borglatjes voor 
de wiggen = de nieuwe latjes op de foto) 
werden vervangen. Het betreft hier niet 
alleen werk aan het bovenwiel en de boven-
schijfloop (zie foto 3) maar ook aan de wielen 
van het luiwerk, spoorwiel en de rondsels 
(schijflopen) op de steenspillen.



¯ Foto 4
Eigenlijk is het rondsel van de rechterspil 
versleten. Er wordt gekeken of een ruil met 
de linkerspil tot de mogelijkheden behoort. 
Deze wordt toch nooit gebruikt. Het gaande 
werk is door het herstelwerk een stuk 
rustiger (lees stiller) geworden. Ook de 
lendestut is vervangen door een nieuw 
exemplaar wegens aantasting door hout-
worm bij de oude. 

¯ Foto 5
Er is een tijd geweest, dat het gevlucht na het 
werk altijd in dezelfde stand werd achterge-
laten: de binnenroede verticaal en de 
buitenroede NIET op de wiggen, maar metaal 
op metaal (op de klossen zo u wilt) Dat 
betekende, dat in de korte rust altijd hetzelf-
de end beneden stond en dus ook het 
bovenwiel op dezelfde plaats werd omklemd 
door de vang. Nu omklemt de vang het 
bovenwiel niet op 360 graden. De druk op 
het bovenwiel is dus niet overal even groot. 
Het is daarom niet denkbeeldig, dat het 
bovenwiel op den duur wat vervormd en iets 
ovaal wordt. Waarschijnlijk is dat ook op de 
bovenwiel van molen Edens gebeurd. Het 
wiel begon heel voorzichtig aan te lopen aan 
het teenstuk van de vang. Omdat de rust (van 
de rust & rijklamp) niet verstelbaar is moest 
deze worden bijgewerkt, zodat de rijklamp 
(of teen zo u wilt) de gelegenheid krijgt iets 
verder weg te glijden bij een gelichte vang. 
Hierdoor komt het teenstuk wat verder van 
het bovenwiel af te staan.
Tegenwoordig wordt aanbevolen om de 
stand van het gevlucht te wisselen. De 
roewiggen kunnen het blijkbaar hebben!

¯ Foto 6
De raamkisten in de houten achtkant zijn alle 
vernieuwd. Ook een enkele raam moest 
worden vervangen.
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Langetermijndenken loont
Visie molenadviseur Anne Wieringa  
op molenonderhoud 

TEKST: MARGREET VERSTEEG

FOTO'S: WIERINGA MOLENBOUWADVIES

Vanuit de redactie van de Zelfzwichter is mij gevraagd 
bij molenadviseur Anne Wieringa een interessante, 
wringende casus op het gebied van molenonderhoud 
en de daarbij behorende visie op erfgoed los te 
peuteren. Na een uitgebreid telefoongesprek met 
Anne spreek ik af om bij hem op kantoor te komen in 
Winsum. We blijken elkaar al te kennen via de sociale 
molenmedia, met name het prikbord én een bijeen-
komst van het Gilde en het Groninger Molenhuis in de 
boerderij bij molen De Goliath in de Eemshaven enkele 
jaren geleden.

Opvallend is de visie van Anne op molenbehoud, we 
kunnen elkaar daar goed in vinden. Anne is als mo-
lenadviseur vrij uniek, andere molenadviseurs doen 
vooral restauratiebegeleiding. Anne begeleidt regulier 
onderhoud aan onder andere molens voor gemeentes, 
stichtingen en particuliere moleneigenaren.

Hij laat me vele voorbeelden van zijn werk zien. 
Opvallend, hoe goed hij alle fases van onderhoud 
documenteert. Steeds zijn er foto’s van de uitvoering 
van alle stadia van het onderhoud aan de molens. Enig 
bouwhistorisch onderzoek gaat steeds vooraf aan dit 
onderhoud. Anne legt me uit hoe hij zijn plannen, die 
hij naar aanleiding van een Brim-subsidie voor molen-
onderhoud maakt, opbouwt. Hij doet dit soms aan de 
hand van extreme voorbeelden, zoals een molen die 
vele jaren in grondverf stond, zodat het hout goed kon 
uitademen. Uiteindelijk zijn na zoveel jaren alle 
aansluitpunten geschilderd en tijdens de nieuwe 

onderhoudsperiode komt een echte grote schilderbeurt 
voor de gehele molen aan de orde. 
En dat is maar één van de voorbeelden waarbij lange-
termijndenken in de molenbouw blijkt te lonen. Anne 
meldt mij meermalen dat voor een molenaar vaak de 
onmiddellijkheid speelt. Mooi om te merken hoe een 
molenadviseur vooruit kan denken, alle wegen en denk-
wijzen van de Rijksdienst (voor het Cultureel Erfgoed) 
kent en zo de benodigde financiering al geregeld blijkt 
te hebben voor dat de nood écht aan de man komt en 
onmiddellijk de molenmaker ingeroepen moet worden.

Tijdens het gesprek komen vele foto’s en situaties 
voorbij, met name op gebied van schilderwerk, hecht-
proeven en het op het juiste moment aanbrengen van 
het juiste verfsysteem in verband met vochtregulatie. 
De mooiste casus vind ik de windpeluw van Overschild. 
Anne laat me alle fases van het herstelwerk zien. Het 
blijkt te gaan om een windpeluw met alle groeven en 
barsten die eigen zijn aan een eikenhouten windpeluw. 
Vaak is er het idee dat een windpeluw vervangen moet 
worden terwijl die slechts gedeeltelijk verrot is. De 
windpeluw van Overschild is behouden dankzij nauw-
keurig krab-, vul- en schilderwerk. Anne laat me foto’s 
zien van het geheel opengekrabde hout. Met technie-
ken uit de jachtbouw heeft de molenmaker een 
mengsel van zaagsel en vulmiddelen samengesteld wat 
erna, in tegenstelling tot de gebruikelijke kunstharsen, 
ook nog goed te bewerken is. De foto van de geschil-
derde windpeluw ziet er dan ook prachtig uit. Een heel 
mooi voorbeeld van hoe het mogelijk is oude onderde-
len van hout wat al heel erg lang in de molen zit te 
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behouden. Zo is het mogelijk de molen met ‘meer 
historisch besef’, met meer echt oud materiaal en met 
nóg meer respect voor het monument te onderhouden.
Uiteraard vraag ik of het langdurige krabben met 
speciaal ontwikkelde gereedschappen niet enorm duur 
is. Natuurlijk zitten er enorm veel uren in, maar het 
weegt niet op tegen de operatie van de vervanging van 
de totale windpeluw, waarbij het gehele voorkeuvelens 
herplaatst, de as onderstempeld moet worden en de 
gehele kap opgetempeld wordt. Bij herstel van de 
bestaande windpeluw kan volstaan worden met het 
ondersteunen van de as. En daarmee wordt die oude 
tegenstelling - duur materiaal goedkope arbeid versus 
dure arbeid goedkoop materiaal - opgelost!

En zo komen we uit bij Brim en Pip, en de discussie 
Bazelmans, die in 2007/2008 insloeg als een bom omdat 
Bazelmans zich openlijk afvroeg “Moeten molens altijd 
malen?” en concludeerde dat herstel in ‘oude luister’ 
vaak ten koste gaat van echt oud materiaal. Het is de 
kunst daarin het juiste midden te vinden. Het midden 
tussen herstel van oud materiaal en vervanging 
daarvan. Periodiek onderhoud met de juiste beslissin-
gen op het juiste moment kan de oplossing zijn waarbij 
oud materiaal bewaard blijft zodat dit recht doet aan 
het monument, het materieel erfgoed.

Het gaat eigenlijk om een visie op verleden, heden en 
toekomst, waarbij je, als molenaar én als molenadvi-
seur, de verantwoordelijkheid neemt dat erfgoed 
waarmee je werkt te behouden voor de toekomst. Voor 
de generaties die na ons komen. “Vier dochters,” zegt 
Anne trots. Wordt vervolgd.
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

AN DER  MOLEN N I EUWS
Heropening van de molen van de Groote 
Polder
Op een zonnige vrijdag, 9 september, 
verrichtte gedeputeerde Fleur Gräper de 
officiële heropening van de molen de Groote 
Polder in Slochteren. De openingshandeling 
was voor rekening van Joke Hazenberg en 
haar dochter Reza en zoon Stein Groene-
wold. De molen draait en maalt, na een lange 
periode van gedwongen stilstand, nu weer. 
Hij kreeg een nieuw gevlucht, met roeden 
van Blom, gemonteerd en opgehekt door de 
gebroeders Poland. Zij plaatsten ook de 
nieuwe halssteen in het nieuwe voorkeuve-
lens, die nu stevig rust op de nieuwe windpe-
luw. Er werd circuitbemaling aangelegd door 
Kramer uit Metslawier, zodat de molen nu 
weer water kan verplaatsen. Kramer legde 
ook het molenerf opnieuw aan en plaatste 
extra hekwerk. Molenmaker Martijn Krab-
bendam repareerde rotte dorpels en loshan-
gende scharnieren. En tenslotte kwam 
schilder Reisiger uit Veendam en zette de 
molen in de verf.

Uitbreiding instructiemolens
Het aantal instructiemolens in de provincie 
Groningen is uitgebreid. Er is namelijk veel 
belangstelling voor de opleiding en het Gilde 
merkte dat er te weinig instructieplekken 
waren. 
Voor de opleiding kunt u nu terecht bij de 
volgende molens:
Poldermolen De Goliath te Eemshaven 
Koren- en pelmolen Udema’s Molen te 
Ganzedijk
Koren- en pelmolen De Hoop te Garsthuizen 
Poldermolen De Helper te Haren
Poldermolen De Noordermolen te  
Noordbroek
Koren- en pelmolen De Vier Winden  
te Pieterburen 
Poldermolen De Groote Polder te Slochteren
Koren- en pelmolen Dijkstra te Winschoten
Korenmolen Edens te Winschoten 

Het Gilde is in onderhandeling over een 
instructiemolen in het Westerkwartier. 
Voor meer informatie:  
www.groningermolenhuis.nl/opleidingen

Nieuwe eigenaar De Hoop Garsthuizen
Molen De Hoop in Garsthuizen heeft een 
nieuwe eigenaar. Otto Baldus heeft de molen 
verkocht aan mevrouw Marianne Reimert en 
haar echtgenoot die vanaf augustus 2016 
behalve de molen ook de eigenaren zijn van 
de bijbehorende woonboerderij en schuur. 

Van molenaar B. Oomkens te Winschoten 
kwam het volgende verhaal binnen.

Nazaten van molenaar D.E. Dijkstra sr op 
zoek naar hun roots
Enige tijd geleden stopte er bij de molen een 
auto met daarin twee dames. Ze toonden 
bijzonder veel belangstelling voor mijn huis 
en de molen en vroegen mij of dit molen 
Dijkstra was. Het bleken kleindochters van de 
oudste zoon van de bouwer van de molen, 
Derk Dijkstra sr. Ze waren hier nooit eerder 
geweest. Na de woning en de molen tot en 
met de steenzolder te hebben bekeken, zijn 
ze met de brochure ‘De korenmolens in de 
gemeente Oldambt’, folders en ansichtkaar-
ten weer vertrokken.
Korte tijd later werd ik gebeld door een 
kleinzoon van Sjammo Dijkstra, de tweede 
zoon van Derk Dijkstra sr en zijn opvolger als 
molenaar. Die had hier als kind vaak gelo-
geerd en wilde na 70 jaar graag nog eens 
zien hoe het hier nu uitziet. De zondag 
daarop kwam hij met vrouw, kinderen en drie 
handen vol kleinkinderen een kijkje nemen in 
huis en molen. Hij kende ook het verhaal dat 
zijn grootvader vanaf de stellingzolder door 
het luik was gevallen en 11 meter lager op 
een wagen met zakken meel terecht was 
gekomen. Na een week was hij weer terug op 
de molen! Ook dat gezelschap vertrok met de 
brochure en ansichtkaarten.
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Remko Verstok stuurde, namens de mole-
naars van de gemeente Bellingwedde, het 
volgende bericht.

Afscheid Jan Hazelhoff
Dinsdagmiddag 14 juni nam molenaar Jan 
Hazelhoff uit Blijham na 32 jaar vrijwillig 
‘molenaarschap’ afscheid. Wethouder Wim ’t 
Mannetje bedankte Jan namens de gemeente 
Bellingwedde voor zijn jarenlange inzet en 
overhandigde hem een cadeaumand.
Het officiële afscheid van Jan van de mole-
naarsgroep van Bellingwedde gebeurde 
tijdens het molenaarsoverleg in De Koren-
bloem in Vriescheloo. Wethouder ’t Manne-
tje: “Zonder de inzet van vrijwillige mole-
naars zoals de heer Hazelhoff is het behoud 
van de molens in Bellingwedde onmogelijk. 
We zijn de heer Hazelhoff dan ook zeer 
erkentelijk voor zijn betrokkenheid met de 
molens in onze gemeente.”

De gemeente Bellingwedde bezit drie 
molens. Het beheer van deze molens is in 
handen van vijf vrijwillige molenaars. De 
79-jarige Jan Hazelhoff was jarenlang 
onderdeel van deze molenaarsgroep. In zijn 
‘molenaarscarrière’ heeft hij meerdere 
molens in Bellingwedde beheerd. De laatste 
jaren draaide Jan met name de wieken van 
de Nieman’s Meul’n, een korenmolen in 
Veelerveen.
Kenny Tolboom heeft de plaats van Jan 
Hazelhoff overgenomen op Nieman’s Meul’n.

Wim Koeneman overleden
Op 23 september overleed Wim Koeneman, 
ondermeer de voormalige voorzitter van de 
Molenstichting Midden- en Oost-Groningen. 
Koeneman was eerst lid van het bestuur 
namens het Waterschap (vanaf 1.6.2012) en 
werd op 1 september 2013 voorzitter. De 
ziekte noopte hem de voorzittershamer over 
te dragen aan Reint Huizenga, maar hij bleef 
zo lang dat nog ging betrokken bij de 
Stichting. Hij vervulde een trekkersrol in de 
fusie van de Slochter Molenstichting en de 
Molenstichting Oldambt. Behalve voor de 
molens was Koeneman ook actief voor andere 
erfgoedorganisaties. Zo was hij zowel als 
vrijwilliger als professional betrokken bij vele 
restauratie- en herbestemmingsprojecten. 
Variërend van de Werf Wolthuis is Sappemeer 
tot de ontwikkeling van een bedrijfsverzamel-
gebouw in de voormalige dekkledenfabriek 
en scheepstuigerij in Martenshoek, waar hij 
samen met zijn vrouw een galerie exploiteer-
de (Galerie Werfkade 16). 
Wim Koeneman is bijna 68 jaar geworden.

Oktobermaand Kindermaand
Oktober is de maand van de gratis kinderacti-
viteiten bij culturele instellingen in Gronin-
gen. Gratis workshops, dans, muziek, theater, 
knutselen en speurtochten voor kinderen van 
4 tot en met 12 jaar. Ook molens doen mee. 
Kijk voor het programma op:  
www.kindermaand.nl of  
www.cultuurkalendergroningen.nl. 

Verrassende molenfoto ˘

De verrassende molenfoto is deze keer van Anton Tiktak.
Een tandwiel van een Noordbroekster molen.

[FOTO: HUISMAN MEDIA]
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www.wieringamolenbouwadvies.nl 

info@dunning-molenbouw.nl
fax: 0598-450013

06-51856323
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	 	 AGEN DA
 31 oktober Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2016.4 
  De hele maand oktober is het Oktobermaand Kindermaand

FOTO: CHANTAL VAN DER ENDE-APPEL

Jonas Meerstra is op 19 juni door de vrijwilligers van 
molen De Lelie welkom geheten als eerste officiële 
vrijwillig Jeugdmolenaar in dienst van Het Groninger 
Landschap. Uit handen van Casper Meinders kreeg hij 
het eerste diploma voor ‘jeugdmolenaar voor 1-dag’ 

die de jeugd krijgt na het volgen van het nieuwe 
jeugdprogramma van De Lelie. Doordat de opa van 
Jonas naast de molen woont kwam Jonas regelmatig 
even op de molen kijken. Nadat zijn zus Dionne (14 
jaar) als vrijwilligster het team van De Lelie kwam 
versterken door Leliekoekjes te bakken leek het Jonas 
ook wel leuk om mee te helpen op de molen. De start 
voor de opleiding voor vrijwillig molenaar is vanwege 
de veiligheid door het Gilde niet voor niets op 16 jaar 
gezet. Daarom is goed gekeken hoe Jonas op een 
veilige manier mee kan helpen op de molen. In overleg 
met Het Groninger Landschap en de verzekeraar is 
overlegd hoe er een goede, veilige vrijwilligersplek 
gecreëerd kon worden. Casper Meinders is de vaste 
molenaar waarmee Jonas op De Lelie werkt. Daarnaast 
is er altijd nog een volwassen hulpmolenaar of molen-
gids aanwezig. Er is vanuit veiligheid veel wat Jonas 
niet op de molen mag doen. Zo mag hij bijvoorbeeld 
niet in de wieken klimmen, de molen vangen of zonder 
begeleiding in de kap van de molen komen. Wat Jonas 
wel mag en heel goed kan is aan andere kinderen 
(maar ook aan volwassenen) uitleggen hoe de molen 
werkt. Ook het demonstreren van de handsteen voor 
het malen van graan is aan Jonas wel toevertrouwd. 
Het is mooi dat Het Groninger Landschap jeugd onder 
de 16 jaar op deze manier een plek biedt. De aanstel-
ling van Jonas als jeugdmolenaar bij Het Groninger 
Landschap is voor dit jaar en ook voor volgend jaar een 
proef. Wanneer dit positief uitvalt kunnen ook andere 
molens deze ruimte gaan bieden aan geïnteresseerde 
jeugd (mits de molenaar daarvoor openstaat en er 
voldoende begeleiding is om een veilige plek te 
bieden).

Jonas Meerstra (12 jaar), eerste officiële vrijwillig jeugdmolenaar bij Het Groninger Landschap
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Molenaar Albert Wever voor 
zijn standerdmolen in Ter 
Haar


