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Het jaar 2012 is met een goed bericht begonnen: Het Groninger 
Landschap is door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed of
ficieel aangewezen als organisatie voor het monumentenbehoud. 
We zijn daar erg blij mee. Het is een erkenning van het werk dat 
Het Groninger Landschap de afgelopen jaren heeft verricht om de 
beschermde monumenten en het erfgoed dat de stichting in bezit 
heeft, in stand te houden.
Het Groninger Landschap is momenteel eigenaar van 24 rijks
monumenten waaronder historische buitenplaatsen, boerde
rijen, woonhuizen en molens. Daarnaast zetten we ons in voor 
monumen tale objecten waarvan de instandhouding voor de 
toekomst niet is gewaarborgd. Zo hebben we vanaf 1 januari de 
erfpacht en het beheer van het borgterrein en de opstallen van de 
voormalige borg Ewsum te Middelstum op ons genomen. Wij zien 
goede mogelijkheden om dit voor Groningen beeldbepalende com
plex te behouden en om samen met de huidige gebruikers en met 
andere partijen activiteiten te ontwikkelen die de waardering voor 
het erfgoed bevorderen. 

Binnen ons erfgoed zit ook een aantal molens. Prachtige, in ons 
landschap beeldbepalende monumentale gebouwen die het waard 
zijn om behouden te blijven en waar het publiek van moet kunnen 
blijven genieten. In dit nummer van de Golden Raand besteden we 
daar ruim aandacht aan. De molens waarover momenteel het meest 
gediscussieerd wordt, zijn de windmolens. Het gaat daarbij om 
turbines die veel hoger zijn dan de Martinitoren en er zijn plannen 
om plaatsing van die turbines langs de kustlijn van de Dollard 
mogelijk te maken. We vinden dat een grove aantasting van de aard 
en de karakteristiek van het landschap. De openheid en weidsheid 
van het landschap, maar vooral de natuur en met name de vogels 
wordt geweld aangedaan. We houden die discussie samen met 
andere belangengroeperingen scherp in de gaten.

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap
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5  Zeldenrust 6  Bovenrijge

7  De Widde Meuln 8  Nieberter Molen

Nederland telt nog zo’n 1.200 molens, waarvan er ruim tachtig in de 
provincie Groningen staan. Daarvan zijn er twaalf in bezit van Het 
Groninger Landschap. Molens leveren een uniek Hollands beeld op. 
Vraag een lukraak persoon naar iets typisch Nederlands en hij begint, 
naast tulpen en kaas, over molens. In Groningen vormen ze karak
teristieke en beeldbepalende herkenningspunten in menig dorps
gezicht en landschap. Het Groninger Landschap ontfermt zich over 
dit waardevolle erfgoed. Molens moeten immers overeind blijven, 
met de wieken draaiend. Op deze pagina’s staan de molens van Het 
Groninger Landschap afgebeeld. De meeste van deze molens zijn re
gelmatig te bezichtigen. Kijk voor de exacte locaties en de openings
dagen en tijden in de rubriek Er Op Uit in dit tijdschrift of surf naar 
de website van Het Groninger Landschap.
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9  De Zwaluw (vanaf april) 10  Drie Amerikaanse windmotoren



Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Het GroninGer LandscHap 
Grootste GroninGse 
moLenaar

Het begon in 2006 met de over
name van molen Zeldenrust in 
Westerwijtwerd. De plaatselijke 
stichting had de grootste moeite 
de stellingmolen financieel en 
technisch overeind te houden en 
klopte voor ondersteuning aan 
bij Het Groninger Landschap. 
Kort daarop volgde de Stichting 
de Groninger Molen, nu Molen
huis geheten, met een vergelijk
baar verzoek voor de overname 
van vijf molens. Waarmee het 
Groninger Landschap ineens 
een heel nieuwe categorie 
monumenten aan haar bezit had 
toegevoegd.
Het is niet verwonderlijk dat de 
stichtingen, gemeenten of par
ticulieren  die de ruim tachtig 
molens in de provincie Gro
ningen beheren  soms moeite 
hebben om de nogal onder
houdsgevoelige bouwwerken 
draaiende te houden. Dat heeft 
niet alleen met de financiën te maken, het is ook vaak een organi
satorische kwestie. “Het is een kwetsbaar geheel”, licht Douwe van 
der Zee, bouwkundig medewerker van Het Groninger Landschap 
toe. “Het beheer hangt af van de beschikbaarheid en het enthousi
asme van vrijwilligers. De bemanning is nogal eens lastig. Daarbij 
zien gemeenten molens vaak als een vreemde eend in de bijt. 
Gemeentelijk bouwkundigen hebben door gebrek aan specifieke 
deskundigheid soms weinig grip op het onderhoud.” Over één ding 

zijn alle betrokkenen eensgezind: de molen moet overeind blijven, 
met de wieken draaiend en bij voorkeur in een zodanige staat dat 
hij opengesteld kan worden voor bezoekers.

selectief
Eigenaren doen de laatste jaren steeds vaker een beroep op Het 
Groninger Landschap om molens over te nemen. “We zijn selec
tief”, zegt Van der Zee hierover. “We nemen alleen beeldbepalende 

molens in goede staat over. Is er een ingrijpende opknapbeurt no
dig, dan beginnen we er niet aan. Dat is voor ons te kostbaar.” Ook 
wanneer de beheerders hun zaken goed op orde hebben, bemoeit 
het Groninger Landschap zich er niet mee. De aandacht gaat vooral 
uit naar de molens die tussen wal en schip vallen en vanwege de 
kwetsbaarheid ondersteuning kunnen gebruiken. “Voor die molens 
kunnen we zinnig bezig zijn”, aldus Van der Zee. Zijn de molens 
eenmaal in bezit, dan vergen ze onderhoud. Daarvoor is ‘sober en 
doelmatig’ het uitgangspunt. Het is overeenkomstig het rijksbe
leid. Van der Zee: “Alles willen herstellen in oude staat, werkt niet. 
Iedere restauratie gaat ten koste van de oorspronkelijkheid. Dat 
willen we juist voorkomen. Het is niet erg wanneer de mooiigheid 
er wat af is. Laat maar zien hoe het vroeger was, we willen de sfeer 
van afzien handhaven.”

Breed blikveld
De aandacht voor molens heeft ook een andere achtergrond. Het 
beleidsaccent van Het Groninger Landschap lag met de ontwikke
ling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) lange tijd op beheer 
en behoud van natuur. Naast de natuur, neemt de laatste jaren 
de belangstelling van Het Groninger Landschap voor monumen
ten zoals oude boerderijen, borgen, sluisjes, bruggen en nu ook 
molens sterk toe. Van der Zee kijkt daarbij breder dan behoud van 
de monumenten zelf. Ook de omgeving van molens, het zogehe
ten molenbiotoop, is van belang. Zijn brede blikveld past in het 
toekomstig rijksbeleid, dat de naam MoMo heeft gekregen. Het 
staat voor Modernisering Monumentenzorg, een nieuwe aanpak 
die de nadruk legt op de rol van de cultuurhistorie in de ruimtelijke 
ordening. Het beleid verschuift van een zogeheten objectgerichte 
naar een omgevingsgerichte aanpak. In lijn met het nieuwe mo
numentenbeleid wil Het Groninger Landschap haar molens meer 
inbedden in de omgeving en de lokale cultuurhistorie. Van der Zee: 
“We willen een brede doelgroep aanspreken, onder meer door de 
vrijwilligers te stimuleren een opleiding te volgen zodat er breed 
georiënteerde molengidsen komen.”

Volle kracht vooruit
Een aardige opsteker was de beslissing van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW. Die wees het Gro
ninger Landschap begin januari officieel aan als organisatie voor 
monumentenbehoud. Die status brengt behalve erkenning ook 
allerlei voordelen met zich mee, niet in het minst van financiële 
aard. Diverse subsidiepotjes openen zich. “Dit is voor ons het 
moment om volle kracht vooruit te gaan in het erfgoed”, vertelt Van 
der Zee. “We willen een belangrijke speler worden bij de instand
houding, het onderhoud en de exploitatie van cultureel erfgoed in 
onze provincie.” Wat betreft de molens is Het Groninger Landschap 
een flink eind op weg. De organisatie is reeds de grootste molen
beheerder van de provincie. Al is dat geen doel op zich, benadrukt 
Van der Zee: “We pakken het evenwichtig aan. Het aantal molens 
in beheer zal zeker nog toenemen. Ik verwacht met een stuk of 
tien de komende jaren.” Op zijn ‘verlanglijstje’ staat onder meer de 
houtzaagmolen de Fram in Woltersum van de Stichting Fivelingo. 
De overname van de Zwaluw in Zuurdijk van de Vereniging de Hol

landsche Molen is inmiddels zeker. April 2012 vindt de overdracht 
plaats.

Bruidsschat
De exploitatie van molens is per definitie onrendabel. Omdat Het 
Groninger Landschap na de overname financieel verantwoorde
lijk voor de molen is, worden strikte afspraken met eigenaren en 
gemeenten gemaakt. Gemeenten kopen hun financiële verplichtin
gen vaak af met een bruidsschat. Jaarlijks besteedt Het Groninger 
Landschap tussen de tien en vijftienduizend euro aan een molen. 
Grotendeels gaat het geld op aan onderhoud, maar bijvoorbeeld ook 
aan arbozaken en verzekeringen. De benodigde gelden komen uit 
allerlei potjes: eigen geld, subsidies en verschillende fondsen, zoals 
het J.B. Scholtenfonds. 
Overdracht van een molen aan Het Groninger Landschap is voor 
de vrijwilligers vaak een hele stap. Het is per slot van rekening hun 
‘kindje’. “We hebben er alle begrip voor”, aldus Van der Zee. “De vrij
willigers krijgen de vrijheid om te opereren als zelfstandige teams. 
We helpen ze waar we kunnen, want we moeten het echt van de vrij
willigers hebben. We juichen het toe als ze activiteiten organiseren.” 
Dat geldt ook voor openstelling voor publiek, stelt Van der Zee. “We 
vinden het een goed idee wanneer molens toegankelijk zijn, erfgoed 
is van iedereen.”

In 2006 kreeg Het Groninger Landschap haar eerste vijf molens 
in bezit. Inmiddels staat de teller op twaalf, komt de dertiende 
in april erbij en dienen nieuwe aankopen zich aan. In korte tijd 
is Het Groninger Landschap uitgegroeid tot een vooraanstaande 
molenbeheerder in de provincie. ‘Beeldbepalende molens moeten 
overeind blijven, met de wieken draaiend’, zegt Douwe van der Zee 
van Het Groninger Landschap.
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Veiligheid is op een levend monument als een molen van groot 

belang. Hay Janssen van de Arbo Unie is gespecialiseerd in de 

veiligheid in en rond molens. Van groot belang is volgens hem een 

opgeruimde en nette molen. “Is een molen goed opgeruimd, en 

verkeert de molen in goede staat van onderhoud, dan is dat het 

halve werk”, vertelt hij. De molens van Het Groninger Landschap 

zijn voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo zijn in elke 

molen brandblussers en verbanddozen aanwezig, en hangen op de 

stelling netten, om te voorkomen dat mensen in de buurt van de 

draaiende wieken kunnen komen. De molenaars en molengidsen 

van Het Groninger Landschap zijn tijdens hun opleiding getraind 

in het continu focussen op veiligheidsaspecten. Voor bezoekers is 

het van belang om aanwijzingen van molenaars en molengidsen 

op te volgen. 

Veiligheid op de molen

Douwe van der Zee



Tekst Johan van Dijk   Fotografie Omke Oudeman

150 jaar molen  
De lelie in eenrum
Dit jaar viert korenmolen De Lelie haar 150-jarig bestaan. Na 
1855, toen de belasting op het gemaal werd afgeschaft, beleefde 
Groningen een opbloei van gloednieuwe koren- en pelmolens. De 
Lelie was één van hen. 150 jaar later wil Het Groninger Landschap 
het jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het eerste 
weekeinde van juni staat bol van de molenactiviteiten. Iedereen 
is welkom.

Eenrum is een karakteristiek wierdedorp op het Groninger Hoge
land. Van verre zijn de hoge toren van de kerk en van molen De 
Lelie te zien. Samen bepalen ze de skyline van het dorp. De Lelie 
bestaat dit jaar 150 jaar, en dat is een feest waard. In het weekeinde 
van vrijdag 1 juni tot en met zondag 3 juni bruist het in en rond de 
molen van de activiteiten. Uiteraard draait de molen. Niet af en 
toe, maar twee volle dagen lang. De 48uurs draaimarathon start 
vrijdagmiddag om vier uur. Bij de start wordt een boek over De Lelie 
gepresenteerd en een nieuwe expositie geopend. 
Al deze activiteiten zijn mogelijk dankzij de grote club actieve 

vrijwilligers. Jakob Slob, voorzitter van het Team Molen De Lelie, 
vindt het jubileum een bijzondere gebeurtenis. “Je maakt een 
jubileum als dit niet vaak mee. Daarom zijn we al geruime tijd 
bezig om de activiteiten voor te bereiden.” Slob is bijna tien jaar 
bij de molen betrokken en gegrepen door wat hij het ‘molenvirus’ 
noemt. “Ik ben jarenlang vrijwillig brandweerman geweest, maar 
op een bepaalde leeftijd moet je daarmee stoppen. Op de molen 
konden ze mijn hulp gebruiken. Zo werd ik vrijwillig molenaar.” 
Vrijwel elke zaterdag is hij op de molen te vinden om samen met 
andere molenaars de jubilerende molen in werking te zetten. 
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Het aroma 
Van De 
tarwekorrel
Tarwe, spelt, gerst, rogge: Rolf Wassens maalt 
het allemaal, op ambachtelijke wijze in Joeswert, 
de molen van Feerwerd. Als één van de laatste 
Groningse beroepsmolenaars houdt hij een 
eeuwenoude traditie in stand. Bovendien zijn 
de producten smaakvoller dan veel pakken in de 
winkelschappen. ‘Ik proef direct het verschil’, zegt 
Wassens.

In de molen van Feerwerd is Rolf  Wassens 
druk in de weer. Hij ziet wit van het meel, 
zijn kleren en hoofd zijn bedekt met een 
dun laagje gemalen graan. Onder in de 
molen leegt hij tientallen zakken met 
graan. “Deze zakken komen uit de 
 Oekraïne, waar een project loopt met bio
logische tarweteelt. Die andere zakken, 
gevuld met spelt, krijg ik uit Kloosterburen. 
Door het Speltproject in Pieterburen is het 
gewas in opmars”, legt Wassens uit, terwijl 
de zogeheten ‘jacobsladder’  die bestaat uit 
een transportband met bakjes  het graan 
tot bovenin de molen transporteert. Daar 
worden de korrels vermorzeld tussen de 
twee grote molenstenen. Wassens geniet 
zichtbaar van zijn eeuwenoude beroep. 
“Sinds de Middeleeuwen is er eigenlijk 
weinig veranderd. Het principe werkt exact 
het zelfde.” Toch kent zijn molen enkele 
‘nieuwste’ snufjes. “Deze mengen zeef
machines dateren uit de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw.” 

molenaarsfamilie
Tijdens het gesprek blijft Wassens aan het 
werk. Dat moet wel, want de molen draait 
en maalt door. “Even een zak ver wisselen”, 
zegt hij, om te voorkomen dat het over
stroomt. Malen zit Wassens in het bloed. 
Zijn grootvader was molenaar in Drenthe. 
Als kind kwam hij er geregeld, hielp mee 
en raakte enthousiast. “Ik was veertien 
jaar toen ik besloot: dat wil ik ook. Zo’n 
in druk maakte het op mij. Mijn vader ver
klaarde me voor gek. Hij zag er geen brood 
in, maar inmiddels maal ik al 35 jaar.” In 
1977, na een paar jaar werken als leerling, 
kreeg  Wassens zijn eigen molen. Eerst in 
 Schie dam, later in Feerwerd. Hij was des tijds 
één van de eerste jonge molenaars die het 
molenaarsvak weer beroepsmatig op pakte. 
Tegenwoordig maalt hij nog drie dagen in 
de week, op donderdag, vrijdag en zater
dagmiddag. “We verwerken hier tussen de 
drie en vijf ton graan per week”, zegt hij. 
Onderin de molen bevindt zich de molen
winkel, waar een breed assortiment te koop 

is. Er staan pakken speltpannenkoekmeel, 
kruidkoekmix en roggebloem. Wassens 
 levert ook aan biologische bakkerijen 
en andere molens, waaronder molen De 
Lelie in Pieterburen, eigendom van Het 
Groninger Landschap. De Lelie mag het 
zelfgemalen graan niet verkopen, omdat ze 
onmogelijk kunnen voldoen aan de waslijst 
hygiënevoorschriften. “De regels zijn veel 
strenger dan vroeger”, zegt Wassens, die 
wel aan alle voorschriften voldoet. 

Binnenkant van de korrel
Over de kwaliteit van het molenmeel is 
hij zeer te spreken. Hij steekt zijn neus in 
een grote zak versgemalen meel en zegt: 
“Dit ruikt tenminste naar meel. Meel van 
de molen heeft meer smaak omdat er 
meer delen van de tarwekorrel inzitten. 
Fabrieksmeel is witter, omdat ze het graan 
meer dan tien keer met steeds fijnere 
walsen bewerken. Hoe witter, hoe meer 
smaak je verliest. In ons meel blijft het 
aroma van de tarwekorrel behouden.” 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

Rolf Wassens

De Lelie
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Veurste meuln
De geschiedenis van De Lelie gaat terug tot het jaar 1862, toen 
molenmaker Helenius ten Have de molen bouwde. Zeven jaar 
eerder werd de zogeheten ‘belasting op het gemaal’ afgeschaft, 
een belasting die werd geheven op elke zak gemalen graan. Door 
de afschaffing was iedereen vrij om een molen te bouwen. In heel 
Groningen verrezen er tientallen, waaronder deze in Eenrum. Deze 
jaren vieren dus meer Groninger molens hun 150jarig jubileum. 
Uitzonderlijk oud is De Lelie overigens niet. In het westen van 
Nederland staan molens die twee keer zo oud zijn. 
Een primeur was een molen niet voor het dorp. In Eenrum draaiden 
er al meerdere, de eerste al voor 1628. In de Molenstraat stonden 
er twee. De Lelie werd de derde en kreeg in eerste instantie de 
toepasselijke naam: de Veurste Meuln. Hij stond immers vooraan 
in de straat. De andere twee heetten voortaan de Middelste Meuln 
en de Achterste Meuln, al naar gelang hun positie in de straat. Deze 
twee molens zijn later afgebroken. Alleen de Veurste Meuln, later 
De Lelie genoemd, staat nog fier overeind.
De Lelie kwam in de loop van de jaren in handen van verschillende 
families. Boven de ingang van de molen staat op een gevelsteen 
JH GN 1903, de initialen van het echtpaar Jan Huizinga en Geertruid 
Nienhuis, en het jaar waarin ze de molen kochten. Beide families 
waren bekende molenaarsgeslachten, en speelden voor De Lelie 
een belangrijke rol. Nog steeds tonen nazaten van de Huizinga’s 
interesse in het reilen en zeilen van de molen. Geregeld komen ze 
op bezoek. 

Vliegende stenen
6 oktober 1954 was een zwarte dag voor de molen. De eigenaar  
met een niet al te beste reputatie  zat vast op het politiebureau 
en vroeg of hij naar de molen mocht. Er was storm op komst, en 
hij wilde de molen zeker stellen. Wat er exact is gebeurd, vertelt 
de historie niet. Feit is dat aan het einde van de avond de molen 
op hol sloeg. De zware pelstenen konden de snelheid niet aan. Ze 
knapten uit elkaar, en schoten door de dikke bakstenen muur naar 
buiten. Ondertussen vloog de molen in brand. Gelukkig wisten 
molenaar Geert Spoelman uit Mensingeweer en brandweerman Jan 
Willemsen de kap van de molen uit de wind te draaien. De molen 
kwam tot stilstand en de brandweer kon de brand blussen. Dankzij 
dit heldhaftige optreden bleef de molen voor Eenrum behouden. 

Maar florissant stond hij er bepaald niet bij, na de brand en met die 
gaten in de molen. Twee jaar later werd de molen door de gemeente 
aangekocht. De molen fungeerde lange tijd als opslagruimte en de 
wieken stonden decennialang stil. Pas rond de aankoop kreeg de 
molen haar huidige naam: De Lelie, genoemd naar de bloem in het 
wapen van de eerste eigenaar Garmt Wiersema Elema.

restauraties
Tweemaal is De Lelie grondig gerenoveerd. De eerste keer in 1980. 
Door de restauratie  kon de molen na decennialang stilstand weer 
draaien en malen. Vrijwillig molenaars als Tom Baars zorgden 
vervolgens dat de molen in bedrijf bleef. Nog steeds is Baars bij 
de molen betrokken. “Ik vergeet nooit het moment dat ik voor het 
eerst in De Lelie kwam”, zegt hij terugblikkend. “Het was begin 
1980, en de molen werd gerestaureerd. Ik was nog nooit in een 
molen geweest, ook al woonde ik er zes jaar vlakbij. Meteen was 
ik verkocht. Ik werd direct gegrepen door de prachtige draaiende 
delen in de molen.” Baars werd de eerste vrijwillig molenaar op De 
Lelie. Een jaar later slaagde hij voor zijn molenaarsexamen. Baars 
beet daarmee als eerste Eenrumer het spits af. Draaien doet Baars 
niet meer, maar actief is hij nog volop. Tegenwoordig bakt hij brood 
in de molen. 
Een tweede tegenvaller  na de vliegende molenstenen in 1954  
vond plaats in 1993, toen de molen het begaf. Eén van de zware 
balken in de kap brak af, waardoor de molen niet meer op de 
wind gezet kon worden. Na diverse acties, waaraan de Eenrumer 
bevolking een grote bijdrage leverde, werd de molen door de 
Stichting De Groninger Molen gerestaureerd. Behalve de restauratie 
gaven zij een nieuwe invulling aan de molen. Samen met onder 
meer vrijwillig molenaar Tom Baars en Dave Elshof, banketbakker 
en nazaat van een bakkersfamilie, kwam in de molen een perma
nente expositie over bakkerij en malerij. Als extra activiteit kreeg 
de molen een kleine bakkerij, waar wekelijks brood en koek jes 
wor den gebakken door vrijwilligers. Op 29 april 1998 werd de 
molen feestelijk in gebruik genomen. Inmiddels is sinds 2007 
Het Groninger Landschap de nieuwe eigenaar. De molen draait als 
nooit tevoren. Met zo’n 25 leden is het Team Molen De Lelie één van 
de grootste vrijwilligersteams van de molens binnen Het Groninger 
Landschap. Voorzitter Jakob Slob is verheugd over de grote groep. 
“Met elkaar maken we er een fantastisch jubileum van.”

Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van De Lelie zullen op 1, 2 

en 3 juni diverse jubileumactiviteiten worden georganiseerd door Het 

Groninger Landschap.

Vrijdag 1 juni vindt het officiële gedeelte plaats voor genodigden 

waarbij het boek over de Eenrumer molens wordt gepresenteerd, de 

vernieuwde expositie bekeken kan worden en de start wordt gegeven 

van een draaimarathon van 48 uur. ’s Avonds geeft Orpheus een 

concert op het molenplein.

Programma zaterdag 2 juni 

11.00 tot 16.00 uur

Rondrit door het dorp met paard en wagen

Demonstraties oude ambachten door Onstwedder Gaarv’n, klompen

maker Van der Meulen en imker Els Marcellis

Kinderen kunnen zich laten schminken

Vanaf 13.00 uur is er een draaimolen voor de allerkleinsten en kunnen 

kinderen zelf een kaars maken bij de kaarsenmakerij. Ook is er een 

poffertjeskraam aanwezig.

’s Avonds vindt in de molen de spannende vertelling plaats van 

De Meester van de Zwarte Molen door Erik van Dort van Stichting 

Vertellus.

Programma zondag 3 juni

11.00 tot 16.00 uur

Rondrit door het dorp met paard en wagen

Streekmarkt op het plein met kraampjes van diverse producten die 

een relatie hebben met het boerenbedrijf, de molenaar of de bakker.

Vanaf 13.00 uur is er een draaimolen voor de allerkleinsten en kunnen 

kinderen zelf een kaars maken bij de kaarsenmakerij. Ook is er een 

poffertjeskraam aanwezig.

De viering van het jubileum wordt afgesloten met een optreden van 

het Eenrumer shantykoor, eindigend precies 48 uur na de start van de 

draaimarathon.

Het publiek is van harte welkom om op zaterdag 2 en/of zondag 3 juni 

een kijkje te komen nemen bij de molen. 

De Lelie draait door...
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De Zwaluw 
Draait in april weer

SarrieShutten, een typiSch 
GroninGS verSchijnSel

In het prachtige dorpje Zuurdijk, tegenover de kerk, staat koren- 
en pelmolen De Zwaluw. De molen wordt in april overgenomen 
door Het Groninger Landschap en is in topconditie. De restaura-
tie is net achter de rug. Na twee jaar 
stilstand, gaan in april de wieken 
weer draaien. Molenaar Jan 
Gramsbergen en zijn team vrij-
willigers kunnen niet wachten.

Bij elke korenmolen stond vroeger een sarrieshut, met uitzicht op de ingang van de 

molen. Zo kon de ambtenaar vanuit zijn huis controleren of er wel belasting werd 

betaald op het malen van graan. Alleen Groningen en later Friesland kenden sarrieshut-

ten. Van de 120 huizen zijn er slechts zes over. Bob Poppen ploos de geschiedenis uit.

De molen De Zwaluw in Zuurdijk werd 
gebouwd nadat op deze locatie een molen 
van het type grondzeiler afbrandde. In 
1858 verrees de karakteristieke achtkantige 
stellingmolen. Sindsdien werd hij ge
bruikt voor het vermalen van koren tot 
meel en het pellen van gerst tot gort. De 
afgelopen twee jaar draaide de De Zwaluw 
niet. De molen werd gerestaureerd. Het 
dorp treurde, omdat de molen daarvoor 
in Zuurdijk een centrale plaats innam. 
Niet alleen als toeristische attractie, 
maar ook als sociaal middelpunt voor de 
dorpsbewoners. “De molen was een soort 
pleisterplaats”, zegt Jan Gramsbergen, 
sinds jaar en dag molenaar van De Zwaluw. 
“Op oudejaarsdag bijvoorbeeld kwamen 
we met zijn allen bij elkaar om het jaar 
met een drankje en oliebollen uit te 
luiden. Ik zorgde dan altijd dat de molen 
‘s middags was geopend.” De afgelopen 
twee jaar is het daar door de verbouwing 
niet van gekomen. De restauratie was 
nodig, omdat Vereniging de Hollandsche 
Molen van de molen af wilde, en Het 
Groninger Landschap de molen graag 
wilde overnemen. Onder één voorwaarde, 
namelijk dat de molen in topconditie werd 

Bij binnenkomst in zijn huis is onmid
del lijk duidelijk dat Poppen verknocht is 
aan molens. Overal prijken schilderijen 
en replica’s. Zelfs op de onderzetter van 
het kopje koffie dat hij aanbiedt, staat een 
molen afgebeeld. Prominent boven de 
bank hangt molen De Liefde uit Uithuizen, 
waar Poppen al jarenlang molenaar is. 
Die molen bracht hem op het spoor van 
de sarries hutten. “Waar nu de VVV huist, 
woonde vroeger een overheidsambtenaar, 
aangesteld door de provincie. Uithuizen 
is de enige plek waar de molen én de 
sarrieshut nog bij elkaar staan”, zegt 
Poppen, die  jarenlang archiefonderzoek 
naar sarrieshutten deed. Honderden dikke 
handgeschreven boeken nam hij door, 
om het verhaal van de sarrieshutten te 
reconstrueren. 

Belasting op het gemaal
Om uit te leggen wat een sarrieshut is, 
gaat hij terug naar de Tachtigjarige Oorlog. 
De strijd tegen de Spaanse overheersers 
kostte destijds bergen geld. De huurlegers 
moesten immers betaald worden. Maar 
waarmee? “Belastingen”, zegt Poppen. 
“Koffie, wijn, turf: alles werd toen belast. 
Ook het malen van graan, de zogeheten 

afgeleverd. Gramsbergen: “Vereniging 
de Hollandsche Molen wil zich meer 
concentreren op haar rol als overkoepelend 
orgaan voor molenbezitters. Daarom 
proberen ze molens die ze bezitten, af te 
stoten. Voor Het Groninger Landschap is 
dit een prima aankoop. De Zwaluw past 
mooi in een molenroute van Het Groninger 
Landschap. De conditie van de molen was 
echter niet meer zo goed. We zaten op het 
punt dat er tijdens het draaien onderdelen 
losraakten.”

te lang stilgestaan
De restauratie heeft twee jaar geduurd, 
maar de molen is nu klaar voor bedrijf. 
Tijdens een korte rondleiding toont 
Gramsbergen de balken en onderdelen 
die zijn vervangen. Hij legt uit dat De 
Zwaluw nu zelfzwichtend is. In plaats 
van het handmatig bespannen van de 
wieken, pakken ze nu wind door een 
ingenieus lattensysteem dat automatisch 
opent en sluit. Trots toont Gramsbergen 
de zelfgemaakt buul, een machine die het 
gemalen graan op een eenvoudige manier 
in verschillende grofheden kan selecteren. 
“In die buul zijn heel wat molenaars 

‘belasting op het gemaal’. Op elke zak graan 
werd belasting geheven. In de begintijd 
leverde de maatregel echter weinig op. Er 
werd gigantisch gesjoemeld.” Het jaar 1628 
was volgens Poppen cruciaal. Toen werd 
bij elke molen een controleur aangesteld, 
om een oogje in het zeil te houden. De 
man kreeg een huisje – een sarrieshut – 
met uitzicht op de molen. Een vetpot was 
de baan niet. De ambtenaar ontving een 
rijksdaalder per week, waardoor ook zijn 
vrouw aan het werk moest. “Een potten
kijker was het”, vertelt Poppen, “die bepaald 
niet populair was in het dorp. Dorpen zagen 
de ambtenaar liever gaan dan komen. Toen 
in  Warffum de sarrieshut klaar was, werd 
het huis een dag later door dorpelingen 
afgebroken. Onder toezicht van militairen 
moest het huis weer worden opgebouwd. 
Tussen de controleur en de molenaar 
 boterde het vaak niet. Ik kwam verhalen 
tegen van molenaars, die vanaf de stelling 
hout naar beneden gooiden. Echt treiteren. 
Maar meestal maakten ze er het beste van. 
Ze waren tot elkaar veroordeeld.”

120 plekken
Sarrieshutten stonden eerst alleen in 
Groningen, later ook in Friesland. In de rest 

geïnteresseerd”, zegt hij. Niet alleen de 
molen zelf is onder handen genomen, ook 
het molenbiotoop. Door de hoge bomen 
was de molen nauwelijks zichtbaar en 
ving hij nauwelijks wind. Een grote groep 
vrijwilligers zaagden begin dit jaar de 
bomen om. 
Gramsbergen en het vaste team van 
molenaars en molengidsen zijn klaar voor 
het ontvangen van de eerste bezoekers. Die 
zullen in april de molen in bedrijf kunnen 
zien, als de overdracht aan Het Groninger 
Landschap plaatsvindt. Wat de molenaar 
betreft kan dat moment niet snel genoeg 
aanbreken. “De Zwaluw heeft wat mij 
betreft al veel te lang stilgestaan.”

weinig meer over
De recente restauratie was niet de eerste 
in de geschiedenis. “In 1976 won de molen 
een complete restauratie in een wedstrijd 
van het Boekenfonds en de ANWB”, 
vertelt Jan Gramsbergen. “Dat was ook wel 
nodig. Afgezien van een in redelijke staat 
verkerende achterzijde, was er toen weinig 
meer van de molen over. Je zou kunnen 
zeggen dat De Zwaluw in 1976 opnieuw is 
gebouwd.”

van het land kwamen ze niet voor. Na zo’n 
260 jaar, in 1855, ging er een streep door de 
belasting op het gemaal. De  sarrieshutten 
waren al eerder afgeschaft. “De vele regels 
rond de belasting op het gemaal waren 
voor molenaars te beperkend. Ze moch
ten bijvoorbeeld niet malen én pellen”, 
verklaart Poppen de afschaffing. De meeste 
sarrieshutten gingen snel tegen de vlakte of 
werden verkocht aan de molenaar. Pop
pen heeft er in de archieven maar liefst 
120  weten te traceren. Daarvan zijn er 
nog slechts zes over, waarvan alleen die 
in Uithuizen nog bij een molen staat. De 
andere zonder molens staan in Glimmen, 
Oostwold, Uithuizermeeden, Zandeweer en 
‘t Zandt. Poppen: “Kenmerk van een sarries
hut is de gevelsteen, met daarop het wapen 
van de provincie Groningen en de tekst 
‘Sauvegarde’. Dat betekent bescherming 
door de overheid.” 
Echt oorspronkelijk zijn de resterende zes 
sarrieshutten niet, stelt Poppen, die in 
het archief het originele bestek van een 
 sarrieshut vond. “Ze zijn allemaal ver
bouwd. Logisch, want vroeger was het echt 
een heel klein en gammel huisje. Het moest 
zo goedkoop mogelijk.” 
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Sarrieshut 

in ‘t Zandt

Gevelsteen Jan Gramsbergen



maker Bremer over en in 1998 heb ik het 
bedrijf samen met twee compagnons 
voort gezet.” Een blik in de werkplaats leert 
dat een molenbouwer iets anders is dan 
een doorsnee aannemersbedrijf. In de 
werkplaats liggen meters lange balken en 
vele ijzeren platen. Aan de muur hangen 
tientallen beitels, sommige wel een halve 
meter lang. De collega’s van Dunning 
wer ken aan een kamrad, molentaal voor 
tandwiel. Dunning legt uit: “Het maken 
van zo’n rad komt heel nauw. De kammen 
moeten precies gelijk verdeeld worden over 

In de werkplaats van Dunning Molenbouw 
ligt een ruim vier meter lange balk op 
dra gers. Het is de nieuwe spil voor polder
molen De Goliath bij de Eemshaven. Ron 
Dunning bewerkt de spil met een zeer 
lange beitel. “Er zit een diepe sleuf in, 
alleen met zo’n lange beitel kan ik erbij.” 
Dunning is molenmaker in Adorp. Samen 
met twee compagnons en een werknemer 
onderhoudt en restaureert hij diverse 
molens in NoordNederland, waaronder 
enkele molens van Het Groninger Land  
schap. “Mijn vader nam in 1974 molen

het rad. Dat tekenen we eerst uit. Het steekt 
tot op de millimeter nauwkeurig en soms 
kom je nét niet uit. Dan moet het rondom 
uitzetten weer helemaal opnieuw.”
“Een kamrad moet soepel lopen’, vervolgt 
hij. “De kammen van het ene en het andere 
rad moeten keurig in elkaar grijpen en 
moeten ook weer netjes uit elkaar gaan. Als 
het ook maar een beetje wringt, heb je kans 
dat het schuurt en uiteindelijk kapot gaat.”

Beetje handig zijn
Om molenbouwer te worden, heeft 
Dunning geen specifieke opleiding gevolgd. 
“Ik heb de aannemersopleiding gedaan. 
Verder heb ik het vak in de praktijk geleerd. 
Je moet natuurlijk wel een beetje handig 
zijn, en behalve met hout moet je ook 
met metaal kunnen werken. Binnenin de 
molen is veel houtwerk, maar de roeden 
en het hekwerk zijn meestal van ijzer. Dus 
we lassen ook.” Moet hij z’n kennis op 
peil houden? Dunning grinnikt even. “De 
techniek van de molen verandert natuurlijk 
niet meer. Dat is al jarenlang hetzelfde. 
Wat soms wel verandert, is de keuze voor 
een materiaalsoort. Doorgaans worden we 
daarover geïnformeerd door de leverancier. 
Of we krijgen nieuwe richtlijnen van de 
opdrachtgever of van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.”
Het bedrijf legt zich toe op molens, al staat 
er bij de ingang ook een bord met Dunning 
Bouw. Dunning: “Een paar jaar geleden was 
het bij ons iets rustiger in de molenbouw. 
Toen hebben we ons ook tijdelijk gericht 
op het ‘gewone’ aannemerswerk. Gelukkig 
trok het molenwerk weer aan.” En dus 

werkplaats met lanGe 
Balken en lanGe Beitels

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman

Molens onderhouden en restaureren is een vak apart. Nederland 
telt hooguit dertig molenbouwers. Drie werken vanuit de provincie 
Groningen. Eén van hen is Dunning Molenbouw in Adorp. ‘Een 
molen repareren is een stuk leuker dan een dakkapel’, aldus Ron 
Dunning.
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concentreert de molenmaker zich weer 
helemaal op de molens. “We werken liever 
aan molens dan aan een dakkapel. Daar zijn 
we tenslotte op ingericht.” 

Hout
Waar je ook kijkt binnen de werkplaats, 
overal ligt hout. Lange balken, soms nog 
ruw, andere al mooi glad en bewerkt. Welk 
hout gebruikt Dunning? “Eikenhout is 
prima voor binnen. Maar voor de staartbalk 
en de schoren is het minder geschikt.” 
Hardhout is natuurlijk beter, maar niet 
iedere opdrachtgever is daar blij mee, weet 
Dunning. Een soort die ook veelgebruikt 
wordt in de molenbouw is azijnhout, af
kom stig uit landen rond de Middellandse 
Zee. De boom groeit op steen, krijgt weinig 
water en veel zon. Daardoor is het hout taai 
en sterk, maar nog net buigzaam genoeg 
om de krachten die het te verduren krijgt, 
op te vangen. 
Dunning heeft aan diverse molens van 
Het Groninger Landschap gewerkt, onder 
andere aan De Vier Winden in Pieterburen. 
“Daar hebben we de roeden opgeknapt, het 
hekwerk vervangen en de kap gedeeltelijk 
vernieuwd.” Het maken van de kap is 
voor Dunning het mooiste deel van de 
molenbouw. Hij ziet het als de kroon op het 
werk. “Van tevoren teken je het allemaal 
uit. Als je de kap dan ter plekke in elkaar 
zet, en het past, ja, dat vind ik een mooi 
moment.” De kap rust op dikke kromme 
balken en voor De Vier Winden heeft 
Dunning stammen gebruikt die al een 
beetje krom gegroeid waren. “De kromming 
loopt met de nerven mee, dat maakt de balk 
sterk. Je kunt ook wel een kromme balk 
uit een rechte stam zagen, maar een stam 
die van zichzelf al een beetje krom is, is 
sterker.”

De onderneming 
Een andere molen van Het Groninger 
Landschap die Dunning onder handen 
nam, is korenmolen De Onderneming in 
Vierhuizen. Eind 2010 plaatste hij nieuwe 
roeden op de molen. Ze zijn 19,30 meter 
lang en ze dragen de nummers 305 en 306: 
alle molenbouwers geven hun roeden een 
nummer. “Die nieuwe roeden waren echt 
nodig”, vertelt Arie Groen, al twintig jaar 
molenaar op De Onderneming. “De oude 
waren verrot, de gaten zaten erin. Het was 

eigenlijk niet meer vertrouwd om de molen 
te laten draaien.” Op de nieuwe roeden is 
nieuw hekwerk geplaatst en een jaar eerder 
was de staartbalk vernieuwd, evenals de 
lange spruit en twee korte schoren. Groen: 
“Het wachten is nog op twee nieuwe maal
stenen. Ik hoop dat we die in 2013 kun nen 
plaatsen.” Dankzij de roeden is de molen 
weer in bedrijf, tot tevredenheid van Groen. 
“Sinds de molen weer elke zondag draait, 
komt er weer meer publiek”, zegt hij.
Buiten op het terrein bij Dunning Molen
bouw liggen onder een afdak nog tientallen 

ruwe balken. “Ze liggen er te drogen’, 
vertelt molenbouwer Dunning. “Voordat 
we ze kunnen gebruiken, moeten ze van 
binnen helemaal droog zijn. Daarmee 
voorkom je dat het hout gaat krimpen.” Dat 
drogen duurt wel even. Volgens Dunning 
moet je gemiddeld rekenen op een à twee 
centimeter per jaar. “Een balk met een 
doorsnee van twintig centimeter, is pas 
na tien jaar grotendeels droog.” Sommige 
balken liggen al twintig jaar te wachten op 
een toekomstige molenrestauratie.

Arie Groen, molenaar 

van De Onderneming

Ron Dunning (l) in zijn 

werkplaats

Nieuwe kap voor molen 

De Vier winden in 

Pieterburen 



kers.” De meeste molengidsen wonen in de 
buurt. “Ik ben opgegroeid rond de molen”, 
vertelt Ineke Arkema enthousiast. Toen ze 
werd gevraagd om molengids te worden, 
zei ze meteen ja. Ook Auke Engel was als jo
chie altijd bij de molen te vinden. Dan hielp 
hij de molenaar, die er tot de jaren vijftig 
maalde. Engel woont even verderop aan de 
weg. “Zie ik mensen bij de molen, dan loop 
ik er altijd even heen. Fransen, Australi
ers, Duitsers, Italianen, Russen: talloze 
nationaliteiten heb ik al rondgeleid. Laatst 
kregen we een bedankkaart uit Peru.” 

spreekwoorden
Jaarlijks trekt de Widde Meuln zo’n duizend 
bezoekers, die door één van de gidsen wel
kom worden geheten. Van Bruggen: “We 
wijzen de bezoekers op de tentoonstelling 
en als ze willen, geven we een rondleiding. 
Wat mensen leuk vinden, zijn de vele 
spreek woorden over molens. Eén van de 
molenstenen ligt bijvoorbeeld onderste
boven. De molenaar zegt dan: ‘Die ligt met 
de billen bloot’. Ook spreekwoorden als ‘een 
klap van de molen’ en ‘in de wiek gescho
ten’ scoren.” De molengidsen rouleren. 
“Meestal zitten we hier met twee gidsen, 
en is één van de molenaars boven aan 
het werk. Op topdagen, bijvoorbeeld een 
Molendag, zijn we met meer. Op zo’n dag 
ontvangen we zo’n honderd mensen.”  
Uniek aan de Widde Meuln is de lift, waar
mee bezoekers die slecht ter been zijn op 
de stelling kunnen komen. “Onze topat
tractie”, zegt Engel. “Veel bejaarden komen 
speciaal hierheen om een molen te kunnen 
bekijken. Dit is de enige korenmolen in 
Nederland met een dergelijke voorziening. 
Ik heb mensen horen zeggen, dat ze nooit 
gedacht hadden dat ze nog bovenin een 
molen zouden komen. Heel bijzonder, 
vind ik dat. Boven, waar de lift stopt, staat 
een monitor. Op drie verdiepingen van de 
molen hangen camera’s, zodat bezoekers 
alles kunnen zien.” “Dit voorjaar laten we 
op de monitor ook livebeelden zien van de 
zaagmolen in Woltersum. Ook daar hangen 
camera’s. In Woltersum worden dan weer 
onze beelden getoond”, vult Van Bruggen 
aan. 

nieberter molen
Niet alleen de Widde Meuln heeft molen
gidsen. Stap je een andere molen van Het 
Groninger Landschap binnen, dan loop je 
de kans een molengids tegen het lijf te lo

pen. Zo heeft molen De Lelie in Eenrum een 
zeer actieve club molengidsen. De Nieber
ter Molen telt er sinds kort drie, die recent 
de Molengidsencursus hebben gevolgd. 
“We zijn nog aan het opstarten”, zegt Durkje 
Postmus. Egbert Broekema, de molenaar, 
is blij met de uitbreiding. Lange tijd trok 
hij alleen de kar, inmiddels heeft hij al drie 
molengidsen, twee molenaars en twee 
molenaars in opleiding die hem bijstaan. 
Postmus juicht het toe dat meer mensen in 
de molen actief zijn. “Draait de molenaar, 
dan bieden wij bezoekers een kop koffie 
aan. Als eindopdracht voor de molencursus 
organiseerden we afgelopen jaar de Open 
Monumentendag. Een zeer geslaagde dag. 
Er liepen mensen in klederdracht rond, 
er was koffie, thee en gebak, gemaakt van 
meel van de molen. Kinderen bakten hun 
eigen brood. Ook het museum in het Iwema 
Steenhuis van Het Groninger Landschap, 
dat hier tegenover staat, was die dag open. 
Zo vullen we elkaar aan.”
De drie molengidsen werken nog aan het 
activiteitenprogramma. “De eerste en derde 
zaterdag van de maand draait de molen. 
Daarnaast organiseren we een aantal 
extra activiteiten. Op 12 mei is in Nuis en 
Niebert bijvoorbeeld de ‘Dag van ’t Laand’, 
een plaatselijk evenement waarbij op vijf 
locaties vertellers optreden, met verhalen 
over het landleven van het Westerkwartier. 
De opening vindt in de molen plaats.”

Versterking gezocht 
Nieuwe molengidsen heet Postmus van 
harte welkom. “We kunnen versterking 
goed gebruiken”, zegt zij. Ook andere 
molens van Het Groninger Landschap zijn 
op zoek naar enthousiaste mensen die als 
molengids willen optreden. Molenkennis 
is niet noodzakelijk, die doen de gidsen 
immers op tijdens de molencursus. Harm 
en Hilda Messchendorp, die zich onlangs 
bij de groep van de Widde Meuln hebben 
aangesloten, gaan de cursus binnenkort 
volgen. Ze reageerden op een advertentie in 
een plaatselijke krant. Messchendorp: “Het 
lijkt mij enorm leuk. Je ontmoet mensen 
van diverse pluimage en het is hier een 
gezellige groep.” “Nieuwe molengidsen zijn 
altijd welkom”, nodigt Van Bruggen uit. 
Waarom mensen zich moeten aanmelden? 
“Als molengids lever je een bijdrage aan het 
behoud van het erfgoed. Met meer mensen 
kunnen wij nóg meer activiteiten organi
seren.

‘BeZoekers Zijn Van Harte welkom’

Kijkt u zelf rond of zal ik u rondleiden? Deze uitnodigende vraag 
krijgen bezoekers van Groninger molens vaker te horen. Naast 
molenaars zijn op de Groninger molens namelijk steeds meer 
molengidsen actief. Ze heten bezoekers welkom, leiden ze rond 
en organiseren activiteiten. De Widde Meuln in Ten Boer spant de 
kroon met maar liefst elf molengidsen.

In de Widde Meuln in Ten Boer zitten de 
molengidsen aan tafel. Speciaal voor de 
Golden Raand komen ze bijeen om hun 
verhaal te doen. Het feit dat bijna iedereen 
er is, is veelzeggend. De gidsen zijn begaan 
met hun molen. “Wat denk je? Tuurlijk 
zijn we trots op onze molen”, zegt Jan van 
Bruggen. De rest valt hem bij. Dat de Widde 
Meuln haar naam weer eer aandoet, is te 
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Kleiwerd wijst op de eerste activiteit van 
het jaar, op zaterdag 7 april, wanneer het 
seizoen begint. “Dan presenteren we hier 
oude ambachten, zoals het vlechten van 
manden en een kaarsenmakerij.” 

molengidsencursus
De molengidsen hebben een heus diploma 
op zak. Ze volgden met succes een speciale 
cursus van het Groninger Molenhuis. In 
2006 kregen de eerste zeven gidsen hun 
certificaat. Ze beten landelijk het spits af, 
en waren de eerste gediplomeerde molen
gidsen van het land. Van Bruggen, cursist in 
2010, heeft veel van de cursus geleerd. “De 
cursus duurt zes avonden en twee midda
gen. We kregen de nodige basiskennis over 
Groninger molens, en oefenden in het ver
antwoord en veilig rondleiden van bezoe

danken aan de tomeloze inzet van een forse 
groep vrijwilligers. Decennialang stond 
enkel een grauwe romp overeind, zonder 
wieken. Totdat begin deze eeuw de molen 
in oude glorie werd hersteld. “Een giganti
sche renovatie, waar een groot deel van het 
dorp bij betrokken was”, aldus Van Bruggen. 
Sinds 2006 draait en maalt de molen weer, 
en zorgen de molengidsen voor leven in de 

brouwerij. Joop Kleiwerd neemt het woord: 
“Behalve dat de molen open is voor bezich
tiging, organiseren we allerlei activiteiten, 
zoals een toneel of een cabaretavond. Ook 
op landelijke evenementen als de Molen
dag en de Open Monumentendag zorgen we 
voor speciale activiteiten. Jaarlijks nodi
gen we ook basisscholen uit, die we hier 
rondleiden. Kinderen vinden dat prachtig.” 
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Molengidsen van de 

Widde Meuln
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Molenaar Henk de Haan 

demonstreert de werking 

van de pelinstallatie

Van gerst tot gort: 
VolksVoedsel Van groningen 

Gort is niet weg te denken uit de traditi
onele Groningse keuken. Of het nu om 
karnemelkse pap ging, om krentjebrij 
(watergruwel), om stamppot boerenkool 
(mous), of om de traditionele gortwafels, 
genaamd spekkendikken, die boven de 
kookkachel in het spekkendikijzer wer
den gebakken; gort was de belangrijkste 
bron van koolhydraten, en een bindmid
del om de dagelijkse maaltijd voedzamer 
en smakelijker te maken. 
Gort wordt gemaakt van gerst, een 
graansoort met een harde schil om de 
korrel. Deze schil is niet geschikt voor 
menselijke consumptie en moet dus 
worden verwijderd. Gerst wordt daarvoor 
gepeld, zodat de gladde gort overblijft. 
Sinds de zeventiende eeuw gebeurde dit 
pellen in windmolens met een pelin
stallatie. Henk de Haan weet alles over 
pellen. Hij is molenaar op de koren en 
pelmolen Ceres in Spijk, een achtkantige 
stellingmolen met een unieke houten 
onderbouw. Naast zijn activiteiten als 
molenaar, doceert De Haan pellen aan 
collegamolenaars en is hij medeauteur van het boek De Groninger Gort voor iedereen

Dat het centrum van de gortindustrie later naar Groningen ver
huisde, was logisch. Nergens werd immers zoveel gerst verbouwd 
als in het noordoosten van het land. De Haan: “Halverwege de 
negentiende eeuw waren de meeste pelmolens in de Zaanstreek 
gestopt. In Groningen werd er toen nog volop gort geproduceerd. 
Gort werd door bijna iedereen dagelijks gegeten. Er waren een

voudige, grove soorten gort voor de arbeiders en fijne soorten, 
zoals parelgort en juffertjesgort, voor de rijke boeren. Gort was 
in die dagen een betrouwbaarder levensmiddel dan aardappels. 
Daarvan mislukte wel eens een oogst door het weer of door een 
ziekte.”
De molen Ceres stamt uit de hoogtijdagen van de Groningse 
gortindustrie. De Haan is er vrijwel zeker van dat deze molen in 
1839 als pure pelmolen werd opgeleverd. “De meeste molens in de 
regio zijn een combinatie van koren en pelmolen. De Ceres is dat 
ook. Maar bij de Ceres zijn de maalstenen op een nogal omslachtige 
manier in de molen geplaatst. Het kan bijna niet anders dan dat 
die stenen zijn geplaatst nadat de molen als pelmolen in bedrijf 
was. Het toevoegen van maalstenen voor graan was waarschijnlijk 
noodzakelijk om de molen winstgevend te laten draaien.”

Hobby
De industriële revolutie liet ook op het Groningse platteland haar 
sporen na. Voor veel molens betekende de industrialisering en de 
teruglopende vraag naar gort, het einde van de actieve loopbaan. 
Met de opkomst van stoom en later elektriciteit werd gerst steeds 
vaker machinaal gepeld. De enige gortproducent in Groningen 
is nu nog E. Offeringa Gortproducten. Deze fabriek verwerkt vele 
malen meer gerst dan welke molen dan ook, en is zelfs één van 
de grootste gortproducenten in de wereld. Het bedrijf heeft zijn 
oorsprong in de pelmolens van het Groninger landschap.
Van de molens die in het bezit zijn van Het Groninger Landschap, 
hebben er meerdere een pelinstallatie. Behalve Ceres De Vier 
Winden in Pieterburen, De Zeldenrust in Westerwijtwerd, De 
Widde Meuln in Ten Boer en vanaf april De Zwaluw in Zuurdijk. 
De pelinstallatie van Ceres is onlangs gebruikt voor het geven 
van cursussen in het pellen van gerst. De Haan is één van de 
instructeurs die vrijwillig molenaars en andere liefhebbers laat 

zien wat er nodig is om gort te maken. “Het draaien van de pelsteen 
in de molens is tegenwoordig niet meer dan een hobby. Gelukkig 
zijn er veel molenliefhebbers die dit oude ambacht niet willen 
laten uitsterven. Tijdens de cursus kunnen we slechts een indruk 
geven van het hele proces en iets vertellen over de geschiedenis 
van gort en pelmolens in Groningen. De kunst van het pellen leer je 
niet in een middag.”
Het pellen van gort vergt een goede instelling van de installatie, 
ervaring, tijd en natuurlijk wind. De installatie bestaat uit twee 
stenen  de veurloper en de noaloper  die door de wieken worden 
aangedreven. De gerst wordt via een schuifklep boven de installatie 
op de steen gestort. De draaiende steen slingert de gerst tegen 
de binnenwand van de kuip, die is voorzien van een plaatijzeren 
bekleding: het pelblik. De scherpe randen van naar binnen ge
slagen gaatjes in het blik raspen de schillen van de gerstkorrel. Na 
een aantal minuten laat de molenaar de gerst naar de noaloper 
lopen. Daar worden de resterende schillen verwijderd en wordt gort 
en kaf met een zeef van elkaar gescheiden. De molenaar herhaalt 
dit proces een aantal keren tot er een gladde gortkorrel overblijft.

restauratie
De Haan heeft er geen moeite mee de pelinstallatie af en toe te 
laten draaien. Hij is daar echter voorzichtig mee, want de molen is 
niet meer in perfecte staat. “We zijn in afwachting van een vol
ledige restauratie van Ceres. De kap moet eraf en er moeten veel 
onderdelen worden vervangen of gerepareerd. Het mechanisme 
werkt nog goed. Maar we wachten toch met smart op een volledige 
restauratie. Ceres bepaalt het dorpsgezicht van Spijk. Mede daarom 
moet de molen er piekfijn uitzien. Bovendien zou het zonde zijn 
als dit monument van grote cultuurhistorische waarde niet in oude 
glorie wordt hersteld.”

Gort werd van oudsher op windkracht in pelmolens geproduceerd. 
De molen Ceres in Spijk, genoemd naar de Romeinse godin van de 
akkerbouw en graan, is één van de Groninger molens met een nog 
werkende pelinstallatie. Molenaar Henk de Haan vertelt over zijn 
molen, het pellen van gerst en het belang van gort als volksvoedsel 
in Groningen.

Pelmolen. “De pelindustrie is niet in Groningen ontstaan, maar 
rond Amsterdam en in de Zaanstreek”, vertelt De Haan. “Daar ver
rees in de zeventiende eeuw een groot aantal molens met verschil
lende industriële taken, zoals zagen, olie persen, koren malen en 
gerst pellen. De pellerij vond voornamelijk plaats in de Zaanstreek. 
Daar stonden in de eerste jaren de meeste pelmolens.”

Pelinstallatie
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Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik aan molens denk, heb ik 
meteen een beeld voor ogen van draaiende molens met vlaggen en 
feest. Bij de molen is het gezellig en goed toeven. Als kind hadden 
draaiende molens al een grote aantrekkingskracht op me. Van 
horen zeggen weet ik dat dat voor bijna alle kinderen geldt. Ik denk 
dat het vrolijke gedraai van de wieken een gevoel van vrijheid geeft; 
loskomen van de grond en genieten van het uitzicht.  
Nu ik voor het Groninger Molenhuis werk, heb ik ervaren dat het 
bij molens en molenaars nog steeds goed en gezellig is, maar dat 
het niet vanzelfsprekend is dat de molens draaien. Molens horen 
bij een tijd die voorbij is. Door het gebruik van motoren zijn we niet 
meer afhankelijk van de grilligheden van windenergie en daarom 
zijn traditionele molens overbodig geworden. Met het verdwijnen 
van de functie verdwenen ook talloze molens. Toch zijn er nog 
veel bewaard gebleven. In Groningen tellen we een kleine honderd 
monumentale molens. Door de wateroverlast van het afgelopen 
jaar weten veel Groningers ook weer waarom: om droge voeten 
te houden in onze laaggelegen gebieden. Daarnaast hebben we 
natuurlijk koren en pelmolens en twee houtzaagmolens. 
Zodra je binnen in de molen komt, ervaar je dat molens zeer 
inge nieuze machines zijn, waar veel krachten op vrijkomen. Dat 
maakt het beheer van een molen ook zo kostbaar. Het betreft hand
werk dat met de grootste precisie uitgevoerd moet worden. En 
vakmanschap kost geld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kerken, 

borgen of industriële monumenten kun je in een molen weinig 
andere activiteiten beginnen zonder de oorspronkelijke staat aan 
te tasten. Je kunt dus weinig geld verdienen aan verhuur of andere 
activiteiten, maar je hebt wel hoge lasten wat betreft onderhoud. 
In een provincie met relatief veel molens, kleine gemeenten en 
weinig bedrijfsleven is dat voor veel moleneigenaren een pro
bleem. In de Groninger molenwereld werken we daarom samen om 
subsidies voor onderhoud te verwerven.
Gelukkig staan onze molens vaak in de belangstelling. Jaarlijks 
bij de molen en gemalendag en tijdens het Groninger Molen
weekend, maar ook op andere tijdstippen. Er zijn veel molenaars 
en molen gidsen die vol enthousiasme publiek ontvangen en 
activiteiten organiseren. Dit is voor de toekomst van molens van 
onschatbare waarde, want alleen als molens een rol vervullen in de 
samenleving, zullen mensen genegen zijn om molens financieel 
te ondersteunen. Naast geld, hebben molens vooral de inzet van 
heel veel enthousiaste mensen nodig die als vrijwillig molenaar of 
molengids aan de slag gaan. De Groninger molens geven hen hier 
veel voor terug: vriendschap, vrolijkheid en het genoegen van een 
draaiende molen.

Roeli Broekhuis
directeur Het Groninger Molenhuis

Vrolijke enerGie
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt allebei gratis  
de Dubbel DVD met de 100 mooiste Pronkjewailtjes van 2011 

van Het Groninger Landschap

BesCHermers werVen BesCHermers

B
o

n

We lopen een stukje terug over het on
verharde weggetje en slaan linksaf het 
fietspad in. De fietspaden liggen waar ooit 
wandelpaden lagen, waarover de boeren 
en arbeiders van weleer ter kerke gingen. 
Zo gek is het dus niet dat wij de fietspaden 
belopen. Het kerkepad voert door de 
weilanden. Het zijn moderne weilanden, 
waarin een enkele paardebloem het vol
houdt, maar waar Engels raaigras groeit om 
koeienmagen te vullen. Kraaien vliegen er. 
Als het gras gemaaid is komen ook roeken, 
spreeuwen en kieviten op bezoek om 
wrieme lend gedierte op te pikken. Af en toe 

In Fransum staat een huisje aan de Fran
sumerweg 1, waar je een kamer kunt huren 
met uitzicht over de weilanden. Er staat een 
boerderij uit de achttiende eeuw, die er van 
buiten en binnen al heel lang hetzelfde uit
ziet, en er staat een kerkje. Dat kerkje staat 
te boek als het oudste van Nederland. Het 
heeft een houten toren en is te huur voor 
rustige feestjes en concerten. De preekstoel 
is ’s lands oudste van baksteen. Hij stamt 
uit de veertiende of vijftiende eeuw, is 
wit gepleisterd en ziet er verrassend goed 
uit voor zijn leeftijd. De witkalk is in 1995 
aangebracht. 

Alleen al het aandoen van Fransum is de moeite van de wandeling 
waard. Fransum is een piepklein buurtschap in Middag, het 
landbouwgebied ten westen van het Reitdiep, ten noorden van 
Aduard, ten zuiden van Ezinge. Vlak buiten Den Ham is het dorp 
per auto te bereiken over een smal weggetje, dat doodloopt op de 
wierde. Op de fiets ligt het op tien kilometer van Groningen. Een 
ideale fietstocht. Vandaag gaan we te voet. We maken een wijde 
ronde om Fransum, van zo’n 7,5 kilometer. 

Middag-wandeling 
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Roeli Broekhuis
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Naam van de gever(*)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt allebei gratis de 
Dubbel DVD met de 100 mooiste Pronkjewailtjes van 2011 van 
Het Groninger Landschap

Naam van de nieuwe Beschermer

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

Postzegel mag, maar hoeft niet. De nieuwe Beschermer krijgt als 

welkomstgeschenk de nieuwe nieuwe dubbel DVD met de 100 mooiste 

Pronkjewailtjes van 2011. 

Daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad Golden Raand.

(*) Zodra de nieuwe Beschermer heeft betaald, krijgt u de dubbel DVD met de 

100 mooiste Pronkjewailtjes van 2011 z.s.m. toegestuurd.

       

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de nieuwe 
Dubbel DVD met de 100 mooiste Pronkjewailtjes van 2011
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Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

Postzegel mag, maar hoeft niet. 
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boerderij wordt biologisch beboerd. Ruige 
mest in plaats van drijfmest. Het is niet zo 
vlak geschoren als de omgeving. 
We denken dat het platteland altijd plat 
is geweest, maar in Nederland is dat nog 
niet zo lang het geval. Het is vooral plat ge
maakt. Een halve eeuw geleden golfde het 
land over oude beekruggen, slaperdijken en 
wierden, was het doorsneden met sloten, 
kronkelende slenken en rietkragen, groei
den er meidoorns en andere haagbomen, 
bestond het gras uit verschillende soorten, 
opgesierd door boter en pinksterbloemen. 
In deze streek wordt volop gepoogd iets van 
de landschappelijke luister te behouden. 
Dit oude landbouwgebied maakt namelijk 
deel uit van Nationaal Landschap Middag
Humsterland. Boeren, ambtenaren en 
natuurbeschermers hebben afgesproken 
terughoudend te zijn met het dempen van 

vliegen graspiepers op uit een slootoever. 
Die kleine, grijsbruine vogeltjes blijken 
baltsend fraaie parachutevluchten te 
maken. Ze fladderen omhoog en laten zich 
met gespreide vleugels zingend naar de 
grond zeilen. Een groepje gele kwikstaarten 
strijkt neer, eigeel in het zonlicht. Ze zijn 
waarschijnlijk op trek, hoewel sommige 
hier wel zullen broeden.

nationaal landschap
De klassieke kophalsrompboerderijen 
gaan schuil achter enorme stallen, stallen 
van golfplaat, vernietigend lelijke stal
len, waarvan de argeloze wandelaar zich 
afvraagt: hoe bestaat het, dat mensen die 
eeuwen geleden de kerk en boerderij van 
Fransum bouwden, nu zulke gedrochten 
neerzetten. We kijken maar naar links, 
naar Fransum. Het land van de Fransumer 

sloten, het platwalsen van oneffenheden en 
het verwijderen van bosjes en rietkragen. 
Vanuit de lucht is te zien dat het land meer 
kronkels en afwisseling bevat dan elders, 
waar het platteland nóg platter is.

medenertilsterpolder
De Medenertilsterpolder, een natuur
enclave van Het Groninger Landschap, ligt 
een paar kilometer naar het noorden. We 
lopen erheen over het weggetje door Fran
sumer Voorwerk. Fransumer Voorwerk. Als 
een satellietstad van een metropool pas
seren we de verkeersborden die het begin 
en einde markeren van het buurtschap van 
welgeteld twee boerderijen. Een Achter
werk heeft Fransum niet. 
Een kleine verhoging in het weiland, met 
een groepje bomen, verraadt dat hier ooit 
iets heeft gestaan, misschien een arbeiders

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor minimaal

     € 18,– per kalenderjaar

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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wieken met een soort 
luxaflexsysteem

Molenaars innoveerden vorige eeuw volop. Ze moesten 
wel, met de aanstormende stoommachines als ge-
duchte concurrent. De uitvinding van zelfzwichting 
diende het gemak van de molenaar, met als grootste 
voordeel: tijdwinst. Bij molen Zeldenrust in Wester-
wijtwerd leggen de molenaars de ingenieuze 
wieken uit.

Op de stelling van molen Zeldenrust 
wijst Arnold Bosch naar de vier draaiende 
wieken. Twee ervan hebben een zeil, bij 
de andere twee is het zeil vervangen door 
kleppen. De wieken ogen als een soort me
galuxaflex. “Eén ruk aan de ketting, en de 
kleppen gaan open of dicht”, vertelt Bosch 
bij de kabel, die aan de andere zijde van de 
molen hangt. Hij doet het voor. En ja, de 
kleppen sluiten zich, waardoor de wieken 
meer wind vangen. “Voor de molenaar 
betekent dit een forse tijdwinst. Met zeilen 
moet hij de molen stopzetten, in de wieken 
klauteren en de zeilen uit of oprollen. Met 
dit systeem hoeft hij enkel aan de ketting 
te trekken, terwijl de molen blijft draaien”, 
vult Wolter Goossen aan. 

in zijn eentje
Zelfzwichting had nog een voordeel, name
lijk een regelmatig toerental. Het systeem 
regelt zichzelf, vandaar het voorvoegsel 
‘zelf’. “Neemt de winddruk toe, dan gaan de 
kleppen vanzelf meer open staan. De molen 
slaat zo niet op hol, en de wieken en de 
molenstenen blijven gelijkmatig draaien. 

Voor de molenaar is dat ideaal. Hij kan 
zich binnen bezighouden met het malen.” 
Zelfzwichting was zo een eerste stap naar 
automatisering. De molenaar kon bijna 
in zijn eentje de molen bedienen. Menig 
helpende hand werd overbodig. “Een vorm 
van efficiency”, zegt Goossen, “die eind ne
gentiende eeuw overwaaide uit Engeland.” 
De uitvinding dateert al van 1772 en staat op 
naam van Andrew Meikle. In 1807 verbe
terde William Cubitt het systeem. Toen 
Bosch molen Zeldenrust rond de eeuwwis
seling overnam, hadden alle vier de wieken 
nog een zelfzwichtingsysteem. Het systeem 
stond op instorten, de kleppen vielen 
van de wieken. “Het was één grote chaos. 
Gelukkig lag in de schuur al tien jaar een 
nieuw systeem klaar, dat de vorige eigenaar 
had laten maken”, vertelt Bosch.  
Met name in Groningen vond vorige eeuw 
het systeem gretig aftrek. Bosch vermoedt 
omdat de Groningse molenaars nog lange 
tijd met de wind maalden, terwijl de rest 
van het land al op stoom was overgescha
keld. Op dit moment is nog de helft van het 
bestaande Groningse molenbestand met 

kleppen uitgerust. Van de molens van Het 
Groninger Landschap beschikken naast 
Zeldenrust ook Ceres in Spijk en van de in 
april over te nemen de Zwaluw in Zuurdijk 
over kleppen. De Nieberter Molen was 
vroeger een zelfzwichter, maar het systeem 
verdween in 1965 bij de restauratie.

Van Bussel
Bosch wijst ook naar een andere innova
tie, namelijk de Van Bussel, die parallel 
aan de megaluxaflex zit. Op de plek van 
het houten windbord bevindt zich een 
gestroomlijnde aluminium constructie. 
Er zit een kromming in, net als bij een 
vliegtuigvleugel. Bosch: “Het maakt de wiek 
meer aërodynamisch, waardoor de molen 
een grotere trekkracht heeft. De meeste 
molens met een Van Busselsysteem hebben 
een beweegbare klep voor het remmen. Ook 
die klep kan de molenaar met een ketting 
bedienen.” Al die innovaties vergen wel het 
nodige onderhoud. “Dat is inderdaad een 
nadeel”, aldus Bosch. “Gelukkig zorgt Het 
Groninger Landschap dat de wieken weer 
geschilderd worden.”

     
  

H E T  G R O N I N G E R  L A N D S C H A P

www.groningerlandschap.nl
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huisje. We slaan linksaf, richting Beswerd, 
en op de hoek staat zo’n arbeidershuis. Nu 
wonen er vast forenzen, die hun tuin om
haagd hebben. In het open land is die tuin 
een magneet voor vogels. Mussen snorren 
langs en hebben heel wat te tjilpen. Het 
weggetje is geflankeerd door een rij mei
doorns. Ze maken het landschap wat knus
ser, maar omdat ze zo laag zijn, blijft het 
weids en open. Meidoorns zijn ideaal voor 
nestelende zangvogels. De lange, harde en 
scherpe doorns bieden een puike bescher
ming tegen kraaien en andere liefhebbers 
van eieren.
Voor de wierde van Beswerd, met oogstre
lende boerderijen, slaan we rechtsaf het 
fietspad op. Dat pad cirkelt met een wijde 
boog om Beswerd heen. Het volgt de zuid
grens van de Medenertilsterpolder. Hier 
ligt dertig hectare grasland dat door Het 
Groninger Landschap beheerd wordt voor 
grutto’s en andere weidevogels. En met 
succes. In 2010 broedden er 35 paar en vorig 
jaar 22 paar grutto’s. Dat zijn heel hoge aan
tallen voor zo’n klein gebied en tien keer 
zoveel als in heel Middag, dat ooit berstens
vol weidevogels zat. Behalve die grutto’s 
broeden er ook veel kieviten en tureluurs, 

meerdere scholeksters en graspiepers en 
een hele rij eenden: wilde eenden, kuifeen
den en krakeenden, maar ook slobeenden 
en zelfs zomertalingen en wintertalingen. 

Vogeleiland 
Echt een topper voor weidevogels, dit 
gebied. Het zal lastig zijn dat succes vol te 
houden, want de omgeving intensiveert 
door. De Medenertilsterpolder wordt steeds 
meer een vogeleiland in een groene zee. In 
de polder is het water in een oude mean
der van het Aduarderdiepje verhoogd. Drie 
pachtboeren zorgen voor een afwisselend 
graslandbeheer, het zogenaamde moza
iekbeheer. Het zijn boeren die zelf ook 
aan vrijwillig weidevogelbeheer doen. De 
Medenertilsterpolder bewijst dat samen
werking tussen boeren en Het Groninger 
Landschap de sleutel kan zijn tot behoud 
van weidevogels, ook in andere delen van 
MiddagHumsterland.
We buigen mee met het pad naar het zuid
westen, weer op Fransum aan. Toch eens 
die kamer huren daar. En heel Middag
Humsterland per fiets en te voet doorkrui
sen. Voor die golfplaten schuren knijpen 
we dan een oogje toe.

Arnold Bosch



Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman

Instructeur Derk Jan Tinga 

klimt zelf de wieken in

‘Iedereen kan molenaar 
worden’

Het is bitterkoud op De Vier Winden, de lesmolen in Pieterburen. 
Volgens de thermometer is het tien graden onder nul. Toch 
klimmen de cursisten van instructeur Derk Jan Tinga zonder 
mokken de wieken in om de zeilen los te maken. Er gaat deze 
zondag gewoon gedraaid worden en de aspirantmolenaars krijgen 
les van ‘s morgens tien tot ’s middags vier. Deze keer worden er 
slechts twee zeilen losgemaakt, de andere twee zijn bevroren en de 
kans bestaat dat ze scheuren.
“De lessen gaan altijd door”, zegt Tinga, “ook bij kou of storm. 
Je moet onder alle omstandigheden weten wat er met de molen 
kan gebeuren. Bij storm ga ik met de cursisten naar boven. Dan 
kunnen ze zien wat er onder de kap gebeurt. Het is spectaculair om 
te zien hoeveel krachten de vangbalk te verwerken krijgt bij flinke 
windstoten. Zo’n balk weegt negenhonderd kilo, maar toch zie je 
hem bewegen. Hetzelfde geldt voor de wieken. In de uiteinden zit 
zomaar een halve meter speling.”
Derk Jan Tinga is al dertig jaar vrijwillig molenaar en instructeur. 
“Ik had zelf les gevolgd bij een oude molenaar in Bellingwolde. 
Toen ik klaar was, vroeg hij of ik de theorie wilde verzorgen voor 
nieuwe leerlingen. Dan kon hij de praktijkles geven.” Sindsdien 
is Tinga onafgebroken actief in de molenwereld. Hij was mede
oprichter van Vereniging Molenwerkgroep OostGroningen, 
tegenwoordig is hij voorzitter van de Molenstichting Winsum en 
instructeur op De Vier Winden, een molen die in bezit is van Het 
Groninger Landschap.

jonge molenaar 
Martijn Scholtens is negentien jaar en kreeg zijn opleiding van 
Derk Jan Tinga. Vorig jaar deed hij met succes examen voor 
de molenaarsopleiding en nu mag hij zelfstandig een molen 
laten draaien. Daarmee is hij een van de jongste molenaars van 
Nederland. Het examen was best pittig, vertelt hij, het duurde 
minstens anderhalf uur. “Ik moest theorievragen beantwoorden. 
De examinator wees onderdelen aan die ik moest benoemen. En 
ik moest allerlei handelingen doen zoals de molen op de wind 

zetten.” Martijn slaagde voor zijn opleiding, die verzorgd wordt 
door het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Binnenkort ontvangt hij in 
Amsterdam zijn getuigschrift. Dan ziet hij ook met welke cijfers hij 
geslaagd is. Dat weet hij nog niet.
De jonge molenaar was gegrepen door het molenaarsvak toen hij 
op z’n zevende voor het eerst een molen bezocht. Sindsdien lieten 
de molens hem niet meer los. Hij was zestien toen hij met z’n 
opleiding begon en sinds kort is hij vrijwillig molenaar op molen 
De Vriendschap in Winsum. Hij werkt ook als molenbouwer bij 
Dunning Molenbouw in Adorp.

rechterwangregel
Het is even pauze in Pieterburen en Tinga blijkt een makkelijk 
verteller. Terwijl hij koffie en warme chocolademelk inschenkt, 
praat hij honderduit over bonkelaars (aandrijfwielen) en over het 

verschil in gewicht van gemalen tarwekorrels vergeleken met de 
tarwe die de boer aanlevert (het vocht verdampt tijdens het malen).
Na de koffie gaat de groep de stelling weer op. “Moet er gekruid 
worden?” vraagt Tinga aan de cursisten. De mannen lopen naar de 
staartbalk en gaan van links naar rechts om te voelen hoe de wind 
staat. Tinga legt de rechterwangregel uit. “Als je bij de staartbalk 
staat, moet je op je rechterwang iets meer wind voelen dan op je 
linker. De molen moet niet helemaal vol op de wind staan, maar 
een beetje krimpend. Dat is vanwege de lucht die tussen de molen 
en de wieken geperst wordt. Als dat te veel is, krijg je zeilslag en 
komen de zeilen los van de draaiende wieken. Door de molen 
iets krimpend te zetten, voorkom je dat.” De molen staat op het 
moment goed, kruien is niet nodig. De wieken draaien in een rustig 
tempo van vijftig enden: in een minuut komt vijftig keer een wiek 
voorbij. 

theorie en praktijk
Op de molen geeft Tinga tweewekelijks praktijkles en voorafgaand 
aan de instructiedag is er op donderdagavond een theorieles. “Dat 
doen we wisselend bij de cursisten thuis. Er wordt gewerkt met 
cursusmateriaal van het Gilde van Vrijwillig Molenaars.” Wat moet 
een molenaar allemaal weten? Martijn Scholtens somt een paar 
lesonderwerpen op: de wieken op de wind zetten, de zeilen voor de 
wieken spannen en heel belangrijk voor iedere molenaar: het weer. 
Waar komt de wind vandaan? Wat doe je als het gaat onweren? Ook 
belangrijk zijn de benamingen van de onderdelen. Als er iets mis is, 
moet je kunnen uitleggen aan de molenbouwer wat er gerepareerd 
of besteld moet worden.
Techniek is een belangrijk onderdeel van de cursus, maar de 
laatste jaren is er ook aandacht voor cultuurhistorie. Tinga: “Een 
molenaar moet weten wat de monumentwaardige onderdelen 
zijn. In Groningen staan veel pelmolens omdat hier vroeger veel 
gort geproduceerd werd. Gort was volksvoedsel nummer één. De 
werktuigen die daarbij horen, vertellen het verhaal van die tijd. Als 
molenaar moet je dat kunnen reproduceren.”

Geen hoogtevrees
Wat moet je in je mars hebben om molenaar te worden? “Iedereen 
kan het worden”, zegt Tinga enthousiast. “Kijk naar mijn cursisten, 
Martijn deed examen op z’n achttiende. Maar in mijn groep zit ook 
een gepensioneerde, dus leeftijd maakt echt niet uit.” En molenaars 
zijn heus niet allemaal mannen, hij heeft meerdere vrouwen 
opgeleid.
Technische kennis is niet noodzakelijk volgens Tinga, al helpt het 
wel als je een kleine technisch knobbel hebt. “Maar ach, als je snapt 
dat de wind voor de aandrijving zorgt, ben je al een heel eind. Het 
is allemaal oude techniek. Je ziet het voor je ogen gebeuren, het is 
heel inzichtelijk.” Wel belangrijk is dat je geen hoogtevrees hebt. En 
verder? “Molenaars houden van buiten zijn.” 
Derk Jan Tinga roept mensen op om zich op te geven voor de 
cursus vrijwillig molenaar. Meer weten? Kijk op www.
vrijwilligemolenaars.nl of bel (0595) 441389 (D.J. Tinga).
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De cursus tot molenaar duurt twee jaar en wordt afgesloten met 
een heus examen. Maar dan weet de kersverse molenaar ook alles 
over bonkelaars, kruien en zeilslag. Om de opleiding te volgen 
hoef je geen techneut te zijn. Al is een kleine technische knobbel 
wel meegenomen. Instructeur Derk Jan Tinga leert zijn cursisten 
de kneepjes van het vak op De Vier Winden, de lesmolen van Het 
Groninger Landschap.

Derk Jan Tinga (links) met Martijn Scholtens (rechts)
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van de kudde om zijn hormonen onder 
controle te krijgen. In een groep koniks 
heerst een strikte hiërarchie. De hengst was 
door het stijgende waterpeil op een hogere 
zandkop in de polder omsloten door water.” 
De media hadden de actie in de polders 
bij het Zuidlaardermeer opgemerkt. Krol 
en zijn team werden die donderdag in de 
Kropswolderbuitenpolder gadegeslagen 
door journalisten van onder andere RTV 
Noord en dagblad Trouw. Zij zagen dat de 
hengst geen zin had de polder te verlaten. 
De hengst werd landelijk nieuws, zeker 
toen de graafmachines gereed stonden om 
de dijk op twee plaatsen door te steken en 
Krol met zijn collega Alwin Hut een laatste 
verwoede poging deed om de hengst te 
vangen. Terugblikkend zegt Krol: “Toen de 
kade zou worden doorgegraven, ontstond 
de indruk dat we de hengst waren vergeten, 
maar dat was geenszins het geval. Een 
dag daarvoor moesten we kiezen: of dit 
paard naar drogere grond krijgen, of al het 
vee van de Westerbroekstermadepolder 
evacueren. Wij kozen voor de laatste optie.” 
Vangen van de hengst was onbegonnen 
werk, schatte Krol in. “Het valt niet mee 
om een wilde konik op een kade te krijgen. 
Dat lukte ons dus ook niet. Ik heb tegen het 
waterschap gezegd dat ze de polder op mijn 
verantwoordelijkheid onder water konden 
zetten.” Een verantwoorde keuze, vindt 
Krol. “Koniks zijn uitstekende zwemmers. 
Het dier zou zich wel redden.”

Gesprek van de dag
De weerbarstige hengst werd het gesprek 

van de dag op Radio Noord. Het leidde tot 
meerdere telefoontjes van verontruste 
mensen. Sommigen boden spontaan hulp. 
Krol: “Natuurlijk heel vriendelijk bedoeld. 
Eén van de aangeboden hulpplannen was 
om de hengst met een ander paard te lok
ken. Klinkt logisch, maar met dit wilde dier 
lukt dat niet. Jonge hengsten staan stijf van 
de testosteron. Ga je daar met ruiters op 
merries op af, dan ontstaan levensgevaar
lijke situaties.”
Toen het water met kolkend geweld de pol
der inliep en de toeschouwers vertrokken, 
is Krol nog een keer naar het paard gegaan. 
“Na lang overtuigen, wisten we hem toch 
zover te krijgen dat hij naar de dijk ging. 
Toch een opluchting, al had hij zichzelf ook 
wel gered. Inmiddels zakte de zon bijna 
onder de horizon.”

twintig centimeter
In de polders stroomde maar liefst vier 
miljoen kuub water. “Daardoor daalde het 
waterpeil verder stroomafwaarts met zo’n 
twintig centimeter”, vertelt Krol. Dankzij 
de natte natuur hielden de Groningers die 
spannende dagen droge voeten. De water
bergingsgebieden hebben hun maatschap
pelijk nut bewezen, zegt Krol. “We hadden 
nog veel meer water kunnen bergen. Van de 
negen beschikbare waterbergingsgebieden, 
zijn er uiteindelijk drie gebruikt.”
In de polders steeg het waterpeil een 
meter. Tijdelijk oogde het natuurgebied 
als een groot meer. De aantrekkingskracht 
op vogels was spectaculair. Krol: “Opeens 
verdubbelde het aantal vogels. Op het water 

‘Dit is waar De polDers Voor 
Zijn BeDoelD’

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Reyer Boxem, Omke Oudeman

In januari stond het water Groningen aan de lippen. Gelukkig 
boden verscheidene natuurterreinen, die waren ingericht als 
waterbergingsgebied, uitkomst. Miljoenen liters rivierwater 
werden er tijdelijk in opgeslagen. Dankzij de Westerbroekster–
madepolder en de Kropswolderbuitenpolder zakte het waterpeil 
stroomafwaarts twintig centimeter. Genoeg om opgelucht adem 
te halen. Stadjers en Ommelanders hielden de voeten droog.
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De noordwesterstorm en de mede daar
door veroorzaakte hoge waterstand van 
begin januari, zorgde in Groningen voor 
veel commotie. De overlast trof niet alleen 
laaggelegen gebieden en dorpen in de pro
vincie. Zelfs de binnenstad van Groningen 
moest voorzorgsmaatregelen nemen. In 
het Groninger Museum werden modepop
pen, schilderijen en andere kunstcollecties 
verhuisd naar hogere etages. Gelukkig lagen 
ditmaal meerdere noordelijke waterber

W A T E R  I N  D E  P O L D E R S ,  D R O G E  V O E T E N  I N  G R O N I N G E N

Michel Krol en Alwin 

Hut proberen Henk, de 

weerbarstige hengst, te 

vangen

Rechts: Henk op hogere 

zandkop in ondergelo-

pen polder

gingsgebieden klaar om water tijdelijk op 
te vangen. Twee van de bergingsgebieden, 
namelijk de Westerbroekstermadepolder 
en de Kropswolderbuitenpolder, liggen bij 
het Zuidlaardermeer en zijn in bezit van 
Het Groninger Landschap. Rayonbeheerder 
Michel Krol kreeg al een dag na nieuwjaar 
een telefoontje van Hans Berens, eigenaar 
van de Schotse hooglanders die de gebieden 
begrazen. “Hans vertelde dat hij er reke
ning mee hield dat de polders onder water 

zouden worden gezet. Twee dagen later, op 
woensdag, kregen we van het waterschap het 
bericht dat het doorging. We moesten meteen 
aan de slag om de runderen en paarden naar 
een droog gebied te brengen. Vanwege de 
tijdsdruk een spannende klus.” Berens, Krol 
en de in alle haast opgetrommelde medewer
kers van Het Groninger Landschap hadden 
de schone taak om maar liefst 51 koniks, 
veertig runderen en de vele kalveren naar 
droge grond te begeleiden. Krol: “Binnen 

zes uur evacueerden we al het vee. Geen 
eenvoudige klus, in een moerasgebied 
van vijfhonderd hectare, maar het liep 
gesmeerd.”

weerbarstige hengst
Toch stond in de polder nog één hengst. 
Geen onbekende voor Krol. “Hij heet 
Henk, een weerbarstige jonge hengst 
die uit de kudde was gejaagd door de 
dominanten hengst. Hij liep apart 

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 01 28 29



In het Waddengebied en de Dollardkust 
geldt de PKBWaddenzee. Daarin staat dat 
naast natuurwaarden ook landschappelijke 
kwaliteiten als rust, weidsheid en de open 
horizon beschermd moeten worden.  Die 
PKB vermeldt ook dat bij plannen voor het 
toelaten van windturbines bij de Wadden 
moet worden gekeken naar de significante 
gevolgen van zo’n turbine voor de waarden 
van de Waddenzee. De PKB, de Natuurbe
schermingswet en de Europese aanwijzing 
Natura 2000 zijn hier eensluidend over: 
alleen als duidelijk is dat de natuurlijke 
en landschappelijke kenmerken van de 
Waddenzee niet worden aangetast, kan 
eventueel toestemming voor activiteiten 
worden verleend. 

luchtwervelingen
Natuur en landschap worden volgens 
Rita Jansen, directeur van Het Groninger 
Landschap, juist enorm beïnvloedt door 
het plaatsen van windturbines.  “Voor de 
vogelpopulaties langs de Waddenkust zijn 
windturbines desastreus. De Waddenkust 
en de kust van de Dollard vormen sinds 
mensenheugenis één van de belangrijkste 
trekroutes voor vogels. Langs de kustzone 
is altijd een grote concentratie van vogels 
te vinden, zowel overdag als ’s nachts. De 
Wadden zijn niet voor niets als Werelderf
goed en als Natura 2000 gebied aangewe
zen met instandhouding en verbetering 
van broed, rust en foerageergebied van 

vele vogelsoorten.”  Vogelbescherming 
Nederland deed in 2009 onderzoek naar de 
effecten van windmolens op vogels. Jansen 
noemt er een paar: “Directe sterfte; vogels 
vliegen zich dood tegen draaiende wieken 
of raken verstrikt in de luchtwervelingen 
daarachter waardoor ze gewond raken 
of sterven. Een ander effect: verlies van 
leefgebied. Vogels mijden windmolens en 
hun omgeving.  Dit betekent dat het gebied 
ongeschikt wordt als voedsel, rust of 
broedgebied voor onder meer de typische 
wadvogels als plevieren, meeuwen en 
sterns. De vogels moeten dan hun trekroute 
omleggen en ze moeten nieuwe plekken 
vinden om eten te zoeken. Dit kost tijd en 
energie. Daardoor is het de vraag of ze hun 
broed of overwinteringsgebied elders op 
de wereld kunnen bereiken. Populaties 
krijgen dan met zekerheid klappen en het 
broedsucces ligt ook zeker lager.”

evenwicht
Momenteel is Het Groninger Landschap 
samen met overheden en andere organisa
ties bezig met recreatieve ontwikkelingen, 
kwelderherstel en het programma Rijke 
Waddenzee. Jansen: “We kijken nu hoe in 
evenwicht met de natuur, de recreatie en 
de economie kunnen worden versterkt met 
behoud van cultuurhistorische elementen.  
Windturbines langs de kustlijn horen daar 
niet bij. Waar nodig zullen we weer ons 
standpunt laten horen.”

protest teGen 
winDturBines
De plaatsing van windturbines langs de Waddenkust en de kustlijn 

van de Dollard tast de openheid en weidsheid van het landschap 

aan. Vooral de natuur - en met name de vogels - wordt geweld 

aangedaan. Bovendien staat plaatsing van turbines haaks op het 

huidige Rijks- en Europees beleid en doorkruist het de uitgangs-

punten waardoor de Wadden zijn aangewezen als Wereld erfgoed. 

Het Groninger Landschap benadrukte dit standpunt tijdens een 

vergadering van Provinciale Staten van Groningen waarin plannen 

van het Rijk voor windenergie in de provincie werden besproken.

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman

was het een drukte van belang. Zo’n tien
duizend eenden, waaronder slobeenden, 
wintertalingen en pijlstaarten, streken er 
neer. Vanwege de vele watervogels zaten er 
meerdere zeearenden. Die konden er mak
kelijk aan een maal komen.” Krol spreekt 
enthousiast over het tijdelijke meer in de 
polders. “Voor het opvangen van water zijn 
deze polders ingericht. Hoge en lage wa
terstanden horen bij het gebied. Dynamiek 
is een natuurlijk proces. Tweehonderd 
jaar geleden stond het land in dit beekdal 
ieder jaar maandenlang onder water. Met 
de dynamiek van het overstromen en weer 
droogvallen, krijgen we één van de weinige 
stukken echt oerlandschap in Nederland. 
Zet een beekdal langdurig onder water, en 
er ontstaat interessante natuur. Gras en 
pitrus sterven af. Alleen echte moerasplan
ten als riet, lisdodde en grote zegges blijven 
over.” Krol vond het jammer dat het water
schap spoedig besloot om de polders leeg 
te pompen. Wel een begrijpelijke beslissing 

van het waterschap, omdat de polders weer 
beschikbaar moesten zijn voor een volgend 
hoogwater. Met de hengst Henk ging het 

verder uitstekend. Hij liep vrij over de 
kades, en toen het water was weggepompt, 
ging hij als eerste terug de polder in.
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Ondergelopen Krops-

wolderbuitenpolder



Tekst Johan van Dijk   Fotografie Omke Oudeman

ZaGen op De winD  ZaGen op De winD  

Aan de zaagmolen hebben we veel te dank
en. De Gouden Eeuw bijvoorbeeld. Cornelis 
Corneliszoon van Uitgeest stond aan de 
wieg. Hij bouwde in 1594 de eerste zaagmo
len en enkele jaren later vroeg hij octrooi 
aan op het zogenaamde ‘besonder creck
werk’, ofwel de krukas. Door zijn uitvinding 
werd het makkelijker om boomstammen 
te zagen. Daarvóór was het puur handwerk. 
Dankzij de zaagmolens waren de Lage 
Lan den in staat om in korte tijd enorme 
massa’s hout tot planken te verwerken. Van 
die planken werd een gigantische vloot ge
bouwd, onder meer van de VOCschepen die 
de oceanen overvoeren. De zaagmolens luid
den zo het begin van de Gouden Eeuw in. 

Bovenrijge
Het centrum van de zaagmolens lag vroeger 
in de NoordHollandse Zaanstreek, al ston
den ook rond Amsterdam en Dordrecht 
veel zaagmolens. In Groningen werden de 
oevers van het Damsterdiep tussen de stad 
Groningen en Appingedam het centrum 
van de zaagmolens. Daar lagen immers de 
vele scheepswerven. Van al deze molens is 
weinig meer over. Eén klein fier exemplaar 
staat nog overeind: in Ten Boer, langs het 
Damsterdiep. Ten Boer is niet de plaats 
waar de Bovenrijge oorspronkelijk stond. 
Hij is door landbouwer Van Dijk gebouwd 
tussen Thesinge en Ten Boer in het buurt
schap Bovenrijge. Nu staat hij samen met 
de gerestaureerde Widde Meuln, eveneens 
eigendom van Het Groninger Landschap, te 
pronken aan het Damsterdiep. Op de oude 

locatie stortte de molen in 1976 in elkaar. 
Een aantal Groninger molenliefhebbers 
zor gden er samen met de toenmalige Stich
ting De Groninger Molen voor dat de molen 
werd herbouwd in Ten Boer. Sinds het 
ein de van de jaren tachtig is de Bovenrijge 
weer in maalvaardige toestand. Vrijwillige 
molenaar Herman Wubbolts stelt de zaag
molen wekelijks in bedrijf. 

eén zaagraam 
De Bovenrijge is een kleine zaagmolen 
met één zaagraam. Doorgaans worden 
er drie zaagramen aan een zogenaamde 
krukas gemaakt, waardoor een zaag 
molen drie boomstammen tegelijk 

aankan. Op de Bovenrijge is één kruk voor
zien van een zaagraam, de andere twee van 
contra gewichten om de krukas zo in ba lans 
te houden. Maar zagen is niet het eni ge wat 
de kleine molen kan. Ook is er een koppel 
maalstenen aangebracht dat regel matig 
dienst doet om het voer van de kippen van 
molenaar Wubbolts te malen. Daarnaast 
zijn er een lintzaag en een draai bank aan
              wezig, die ook op windkracht aange
               dre ven kunnen worden. Regelmatig
              ko men schoolklassen langs om te
             zien hoe de windkracht bomen tot
            planken zaagt. Vrijwel elke zaterdag
            ochtend is deze unieke molen in
           bedrijf en voor be zoekers geopend. 

Ooit stonden in de provincie Groningen tientallen zaagmolens. 
Slechts een viertal van deze molens is bewaard gebleven. De 
kleine Bovenrijge is sinds vijf jaar eigendom van Het Groninger 
Landschap. Binnenin gaan de drie zaagbladen rustig op en neer 
door de wind. De boom wordt alsmaar korter, de planken langer. 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

amerikanen in Het 
GroninGer lanDsCHap

Drie Amerikaanse windmotoren staan er 
rond het Zuidlaardermeer, elk met een 
eigen naam. De Koetse Tibbe draait in de 
Kropswolderbuitenpolder, de Putter in de 
Westerbroekstermadepolder en Kikkoman 
in Leinwijk. Het zijn hoge ijzeren gevaar
ten, met enorme wiekenraden, die glin
steren in de zon. De windmotoren hebben 
grote waarde voor de vissen, laat rayon
beheerder Michel Krol weten. De polders 
zijn volgens hem ideaal als paaigrond voor 
tal van vissoorten, zoals de snoek. “In het 
voorjaar, als het water warmer wordt, wil
len de vissen de polder in om te paaien. Via 
een uiterst ingenieus mechanisme maken 
de windmotoren dat mogelijk. Het zijn in 
feite vistrappen. Enerzijds creëren ze een 
lokstroom die de vissen aantrekt, ander
zijds zorgen ze met computers, schuiven 
en betonnen bakken dat de vissen in de 
polders terechtkomen. In het najaar, als 
de vissen naar buiten willen, zetten grote 
visvriendelijke vijzels bij de windmotoren 
ze heelhuids weer terug.” 

eenvoud en technologie
Molenbouwer Willem Dijkstra verzorgt 
het onderhoud van de windmotoren. Hij 
spreekt met passie over ‘zijn’ machines. 
“Het is een fraaie combinatie van eenvoud 
en technologie. De molens zijn gemaakt 
van natuurlijke materialen. De mecha
nica werkt eenvoudig en is gemakkelijk te 
onderhouden. Iedere zes weken loop ik de 
drie windmotoren even na en zorg ik dat 
alles goed blijft functioneren. Verder richt 
ik me op het bouwkundig onderhoud van 
onder andere de ramen en deuren. In de zo
mer ontdoe ik de schuiven van de vistrap
pen van aangegroeide algen en mosselen.” 
Vooral het traditionele uiterlijk in combi
natie met een soms hightech binnenwerk 
maakt de Amerikaanse windmotor tot een 
fascinerende machine, vindt Dijkstra. “Het 
visdoorlaatmechanisme in de Koetse Tibbe 
en de Putter wordt aangestuurd door mo
derne computertechnieken. Het kan echter 
nóg geavanceerder: zo zijn er al windmoto
ren die als een volwaardig gemaal werken, 

dat met een gsm wordt aangestuurd. De 
windmotoren in het Zuidlaardermeer zou
den ook op die manier kunnen werken. De 
benodigde besturingselektronica is reeds 
aanwezig.”

Verandering in het landschap
Vroeger stonden op het Groninger land 
honderden van deze molens. De meeste 
zijn inmiddels verdwenen. “In Groningen 
zijn dit de laatste drie”, vertelt Krol. Als 
met zoveel veranderingen in het Neder
landse landschap, stuitte de komst van de 
windmotoren begin 20ste eeuw op flink 
wat weerstand. Groningers vonden ze niet 
mooi. Die reactie verbaast Dijkstra niets. “Je 
moet begrijpen dat toen de eerste molens 
in Nederland werden gebouwd, de mensen 
er net zo naar keken als wij tegenwoordig 
naar hedendaagse fabrieken. Inmiddels 
zijn de molens echter onderdeel van het 
landschap en horen ze erbij. Gelukkig vin
den de meeste bezoekers van het Zuidlaar
dermeergebied dat ook.”

Afgaand op de naam, zou je kunnen denken dat Amerikaanse 
wind motoren niet thuishoren in het Groninger landschap. Niets 
is minder waar, stellen rayonbeheerder Michel Krol en molen-
bouwer Willem Dijkstra. Dankzij de windmotoren in de polders aan 
het Zuidlaardermeer kunnen de vissen heelhuids de polders in- en 
uitzwemmen.
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postCoDe loterij Blijft natuur en 
lanDsCHap steunen

De 12 provinciale Landschappen zijn 
enorm verheugd met de 11.250.000 euro 
van de Nationale Postcode Loterij. Dit 
bedrag werd bekend gemaakt tijdens 
het Goed Geld Gala op 9 februari, de 
jaarlijkse bijeenkomst met alle goede 
doelen van de loterij.
In totaal verdeelde de Postcode Loterij 
284 miljoen euro onder haar 85 goede 
doelen – een recordbedrag. Dankzij de 

2,5 miljoen deelnemers van de Post
code Loterij kunnen goede doelen hun 
belangrijke werk voortzetten en nieuwe 
projecten starten. De helft van ieder lot 
van de Postcode Loterij gaat rechtstreeks 
naar goede doelen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, mensen
rechten, natuurbescherming, milieu en 
sociale cohesie in Nederland.

jan altink (1885-1971) - sCHilDer Van Het 
GroninGerlanD  

Jan Altink was in 1918 een van de oprich
ters van kunstkring De Ploeg. Binnen De 
Ploeg geldt hij als landschapschilder bij 
uitstek. Altinks karakteristieke landschap
pen met hoge horizonten en in de verte 
verdwijnende wegen en sloten zijn haast 
programmatisch voor de expressionisti
sche wijze waarop de Ploegkunstenaars 
het Groningerland tot onderwerp verhie
ven. De Groninger dichter Jan Boer herin
nert zich dat de landarbeiders volstrekt 
niet inzagen wat de schilders in het open 
agrarische landschap zagen. “Neem moar 
ain grode pot vol gruin mit!”, hadden ze 
Altink nageroepen. Maar veel Ploegleden 
zagen juist de picturale mogelijkheden die 
het Hogeland bood en die pasten binnen 
nieuwe schilderkunstige ontwikkelingen. 
Altink liet zich inspireren door het Gro
ningerland en schilderde talloze keren het 
Blauwborgje, het Reitdiepdal en het kerkje 
van Oostum. Het Groninger Museum 

WANDEL MEE 
MET DE  

2E EDiTiE 
HuNzELooP 2012

Op 15 september 2012 vindt de tweede editie van de Hunzeloop plaats. Het wordt 
weer een actieve dag voor iedereen; voor alle actieve wandelaars en nordic walkers. 
Er zijn afstanden voor beginners en gevorderden en speciale routes voor deel
nemers met een rollator, rolstoel of scootmobiel. 

We hebben nieuwe routes uitgezet die u weer door het prachtige gebied van de 
Hunzevallei en het Zuidlaardermeer voeren. Het beekdal van de Hunze is de laatste 
jaren opnieuw ingericht. De langere afstanden voeren u om het Zuidlaardermeer, 
langs de nieuw ingerichte gebieden Wolfsbarge en Leinwijk. Het zijn de mooiste 
plekken langs het meer, met weidse uitzichten en afwisselende waterpartijen. 
Inmiddels heeft de bever dit gebied als vaste verblijfplaats gekozen.

Deelnemen aan de Hunzeloop is niet alleen gezond, maar zeker ook gezellig. Ook 
als u niet wilt of kunt wandelen bent u van harte welkom bij de Hunzeloop. Kijk op 
15 september 2012 dan gewoon rond op de braderie op de Brink in Zuidlaren. Laat 
uw kinderen meedoen aan de kinderactiviteiten.

Voor meer informatie over de routes en starttijden kunt u terecht op  
www.hunzeloop.nl. Vanaf januari kunt u zich aanmelden via het inschrijf
formulier op deze site. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,–. Door mee te doen draagt u 
uw steentje bij aan het nog mooier maken van de Hunzevallei.

De Hunzeloop is een initiatief van Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap. Ze 

organiseren dit in nauwe samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar, de landelijke wandel

organisatie KNBLO en de Zuidlaarder Ondernemersvereniging
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Het Groninger Landschap heeft de afgelopen 

periode diverse giften en legaten gekregen. 

Zo was er een legaat van € 500,– van mevrouw 

A.H. Woltjer en een legaat van € 5.000,– van 

mevrouw H.M. le Grand. De familie Steenbakker 

maakte € 600,– over.

GiFTEN EN LEGATEN 

BorG EwsuM 
oVErGENoMEN

stichting Het Groninger Landschap heeft 

per 1 januari 2012 het beheer van het borg

terrein Ewsum in Middelstum overgenomen. 

De stichting Beheer Borgterrein Ewsum heeft 

zich in de afgelopen periode beraden over de 

toekomst van Ewsum en heeft in Het Gronin

ger Landschap een sterke partner gevonden 

die ook voor de toekomst de continuïteit van 

alle activiteiten op Ewsum kan waarborgen.

 

De Stichting Beheer Borgterrein Ewsum is in 

2005 opgericht om het rijksmonument Ewsum te 

beheren, in stand te houden en open te stellen 

voor het publiek. Stichtingsvoorzitter Albert Ro

denboog: “De administratieve lastendruk is voor 

ons als Stichting in de afgelopen jaren behoor

lijk toegenomen en om te voorkomen dat dat 

voor ons problematisch zou worden, zochten we 

de samenwerking met Het Groninger Landschap. 

Onze doelstellingen passen uitstekend bij elkaar 

en nu hebben we ook voor de toekomst zeker

heid dat de dienstverlening voor alle gebruikers 

op Ewsum gecontinueerd wordt en wellicht zelfs 

kan worden uitgebouwd.” Ook directeur Rita 

Jansen van Het Groninger Landschap is tevreden 

met de afspraken rond Ewsum: “Het behoud van 

het unieke object staat voorop. Wij zien goede 

mogelijkheden om dit voor Groningen beeldbe

palende complex te behouden en om samen met 

de huidige gebruikers en met andere partijen 

activiteiten te ontwikkelen die de waardering 

voor het erfgoed bevorderen.”

Eigenaar van het borgterrein is Staatsbosbe

heer. Het complex bestaat uit het borgterrein, 

het restant van een Donjon, een boerderij, een 

theeschenkerij met expositieruimte, het schat

huis met daarin een woning en een appartement 

dat als erfgoedlogies wordt verhuurd.

 

toont momenteel prachtige werken, waar
onder Dijk langs het Reitdiep uit 1927, een 
schilderij waarop de schilder de ziel van 
het landschap heeft blootgelegd. 
De tentoonstelling Jan Altink (18851971) 
Iconen van het Groningerland is nog tot 
en met 9 april 2012 te zien in het Gronin
ger Museum. 

woENsDAG 28 MAArT
ExcursiE TEAM rEiTDiEP 
MET GroNiNGEr MusEuM 

Conservator Mariëtta Jansen geeft een 

inleiding op de tentoonstelling van Jan Altink 

op woensdag 28 maart van 13.00 tot 13.30 

uur. Hierna zullen de mensen onder leiding 

van gidsen van Het Groninger Landschap een 

fietstocht maken langs de plekken waar Jan 

Altink geschilderd heeft (25 km). Aanmelden 

kan bij het Groninger Museum via boekingen@

groningermuseum.nl (min. 10  max. 50 perso

nen). Kosten: alleen entreekosten museum, te 

betalen bij het museum. Beschermers van Het 

Groninger Landschap ontvangen op vertoon 

van de beschermerspas 25% korting op de 

entree voor max. 2 personen (deze actie geldt 

t/m 8 april en is niet geldig in combinatie met 

andere kortingen).

Links: Dijk langs het Reitdiep

Collectie Groninger Museum

Foto Marten de Leeuw

Van 1 april tot en met 28 juni 2012 exposeert 

Sigrid Stuut haar schilderijen van het Wad

dengebied in het bezoekerscentrum Buiten

plaats Noordkust in Pieterburen. De feestelijke 

opening van de expositie is op 1 april om 15.00 

uur met muziek van bluegrassband The Hillbilly 

Holler. Sigrid Stuut is opgegroeid op Terschel

ling. Haar liefde voor dit eiland is gebleven en 

de natuur in het Waddengebied is de grootste 

inspiratiebron voor haar werk. Als meisje was 

ze al gefascineerd door de eindeloze ruimte en 

het door wind en water steeds weer veran

derende waddenlandschap. Nog steeds geeft 

het haar een enorm gevoel van vrijheid en dat 

probeert ze in haar schilderijen weer te geven. 

Meer informatie vindt u op haar website: 

www.sigridstuut.nl

 

Openingstijden 

Bezoekers centrum 

Noordkust: 

di t/m zo 13.00 17.00 uur  

Hoofdstraat 83

Pieterburen.

ExPosiTiE siGriD 
sTuuT iN BuiTENPLAATs 
NoorDkusT



                   
Vroege vogelwandeling
Tijd: 7.00 tot 9.30 uur; afstand: circa 8 km; vertrekpunt: informatiepunt 
van het Groninger Landschap in de vesting, Bisschopsweg 1 Bourtange 

Kom vroeg uit de veren en wandel met ons mee, om naar de vogels te 
luisteren, ze te leren kennen en ze te bekijken met onze verrekijkers 
en telescoop. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Wij 
adviseren u laarzen of wandelschoenen mee te nemen en uw verre
kijker. De wandeling is circa 8 kilometer lang. 

     
     

     
    Dauwtrapvaartocht over het Zuidlaardermeer

Tijd: 6.00 tot 8.00 uur; vertrekpunt: Paviljoen/jachthaven De Leine, 
Meerweg 62 in Kropswolde

Een verrassende vaartocht in de vroege ochtend over het Zuidlaarder
meer met de fluisterboot  ‘De Doeker’ van Het Groninger Landschap. 
In verband met beperkte plaatsen op de boot vooraf aanmelden via: 
info@groningerlandschap.nl of telefoonnummer: (050) 589 27 14. 
Kosten: € 7,50 voor nietBeschermers. Beschermers en kinderen beta
len € 6,–. Wij adviseren laarzen of wandelschoenen aan te trekken en 
uw verrekijker mee te nemen.

De Vier Winden 
Open:  Zondag 29 april, verder is de molen geopend als de vlag is uit

gestoken en/of de molen draait
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie:  Hoofdstraat 50 in Pieterburen

Bovenrijge 
Open: Iedere zaterdag
Tijd:  9.00 tot 12.30 uur 
Locatie: Boltweg 18 in Ten Boer

Widde Meuln 
Open: De molen wordt elke zaterdag door vrijwilligers in bedrijf gesteld
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Boltweg 16 in Ten Boer  

De Lelie  
Open:  Iedere zaterdag van 7 april tot en met 27 oktober, zaterdag 7 april 

eerste bak dag, maandag 9 april  2e Paasdag, donderdag 17 mei 
Hemelvaartsmarkt, maandag 28 mei  2e Pinksterdag, vrijdag 1 juni/ 
zaterdag 2 juni / zondag 3 juni jubileumweekend, draaimarathon

Tijd:  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Molenstraat 3 in Eenrum

Nieberter Molen  
Open:  Iedere eerste en derde zaterdag van de maand 
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Molenweg 62 in Niebert 

Zeldenrust
Open: Iedere derde zondag van de maand
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur (Nationale Molenweekend en Groninger Molen

weekend vanaf 10.00 uur)
Locatie: Dorpsweg 16 te Westerwijtwerd 

De Onderneming 
Open: Iedere zondag 
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: Hoofdstraat 25 in Vierhuizen 

De Zwaluw  
Open: Iedere zondag in de even weken, als de vlag is uitgestoken en/of de 

molen draait
Tijd: 12.00 tot 16.00 uur 
Locatie: Moeshorn 2 in Zuurdijk 

De molens zijn geopend tijdens het Nationale Molenweekend op zaterdag 12 
en zondag 13 mei en tijdens het Groninger Molenweekend op zaterdag 9 en 
zondag 10 juni. De molens zijn ook op afspraak te bezichtigen. Neem hiervoor 
contact op met Het Gro ninger Land schap via info@groningerlandschap.nl of 
telefoon (050) 589 27 14. Zie voor meer informatie: 
www.groningerlandschap.nl/eropuit/molens 

DoNDErDAG 17 MEi MoLENs
Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, vleermuisliefhebbers, 
voor kinderen die doe-activiteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen, 
nestkasten controleren of met netjes willen zien wat er in sloten leeft en groeit, 
organiseren de vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap activiteiten en 
evenementen. Op onze website www.groningerlandschap.nl is een totaaloverzicht 
te vinden. Op de site worden de laatste veranderingen bijgewerkt en kunnen 
routebeschrijvingen worden gedownload. Bij alle vrijwilligersteams, maar ook bij 
campings, bibliotheken en VVV-kantoren ligt daarnaast nog de papieren versie: de  
‘Er-op-uit-ladder’. In de Golden Raand plaatsen we een selectie van de activiteiten. 

     
    

Vroege vogels in de Lettelberterpetten
Tijd: 6.00 uur tot 8.00 uur; afstand: circa 3 km; vertrekpunt:  
Hooilanden 12 in Lettelbert

Dit is een specifieke vogelexcursie voor de vroege vogels. Sommige 
vogelsoorten laten zich alleen bij zonsopgang zien en horen. Rond 
zonsopgang zijn de meeste vogels actief. Samen veroorzaken ze een 
indrukwekkende kakofonie van geluiden. Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig. Wij adviseren u laarzen of wandelschoenen 
mee te nemen. De excursie is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. 

          
Modderpoten - vogelsporen in gips 
Tijd: 14.00 tot 16:30 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Reidehoeve, Dallinge
weersterweg 30 in Termunten.

Via het schelpenpad lopen we naar de zwaaikom bij de zeedijk. Daar 
zoeken we naar sporen die vogels in het slik hebben achtergelaten. 
Dat kunnen bijvoorbeeld brandganzen, wulpen en bontbekplevier
tjes zijn. Deze sporen vullen we met gips. Terwijl dat droogt en hardt, 
gaan we rondkijken naar nog meer sporen van dieren. Misschien 
vinden we een door de vos afgekloven vogelskelet of een braakbal 
van een meeuw. Ook kunnen we even gaan ‘eilandjehoppen’ in de 
Fiemelkwelder. Als de gipsafdrukken zijn uitgehard, bekijken we het 
resultaat aan de onderkant. Weet jij van welke vogelsoort de poot
afdruk is? We nemen daarvoor een vogelsporenkaart mee. De afdruk 
maken we schoon in het veldlab bij De Reidehoeve. Je kunt deze dan 
mooi mee naar huis nemen. We vinden het fijn als je je van tevoren 
aanmeldt, zodat we weten hoeveel gips ongeveer nodig is. Neem 
hiervoor contact op met (050) 589 27 14 of mail: info@groningerland
schap.nl. Vergeet je laarzen en oude kleren niet.

zoNDAG 15 APriL

zoNDAG 22 APriL 

e
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Vogels observeren in Noord Groningen
Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Noordkust, 
Hoofdstraat 83, Pieterburen.

De kwelders en binnendijkse natuur langs de kust van Noord Gro
ningen vormen in elk seizoen aantrekkelijke rust en foerageergebie
den voor vogels. In het voorjaar vormt de Klutenplas een belangrijk 
broedgebied voor o.a. kluten, meeuwen, tureluurs en lepelaars, en 
veel andere vogels komen er naar voedsel zoeken. Ook zangvogels 
zoals de blauwborst, rietgors en leeuweriken komen er voor. Verder 
worden er in het gebied bruine en grauwe kiekendieven gezien. De 
gids zal tijdens de excursie tekst en uitleg geven over de kenmerken 
en het gedrag van de diverse vogelsoorten die te zien zijn. Kosten  
€ 3,– voor nietBeschermers en € 1,50 voor Beschermers en kinderen. 
Wij verzoeken u vooraf aan te melden via telefoon: (0595) 52 85 22

zATErDAG 19 MEi

Vogels kijken bij de Midwolderplas, Ennemaborgh
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur; vertrekpunt: parkeerplaats Midwolderplas, 
Hora Siccamaweg in Midwolda

Veel vogels zijn nog op doortrek naar het noorden. Maar er zijn ook 
velen druk bezig hun territorium uit te zetten. Het mooie is dat ze 
zich goed laten horen en omdat er nog geen blad aan de bomen 
hangt, laten ze zich mooi zien. Spotten we vandaag de eerste zwa
luwen? De natuurplas doet zijn naam eer aan! Het is een beetje een 
kruip door, sluip door wandeling vanwege de overhangende tak
ken, en soms lopen we over modderige en natte paden. Trek daarom 
laarzen of waterdichte schoenen aan en neem eventueel uw verrekij
ker mee. Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Deze 
excursie is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

zoNDAG 25 MAArT MAANDAG 9 APriL

          
Op: zaterdag 14 en 28 april, zaterdag 19 mei en zaterdag 9 juni 
Tijd: 10.00 tot circa 11.00 uur; vertrekpunt: waterschapsgebouwtje na 
huisnummer 24, in Hornhuizen

De Eendenkooi Nieuw Onrust werd gegraven in 1897 en behoorde 
toe aan boerderij Nieuw Onrust. De kooi werd aangelegd op een stuk 
laaggelegen grond, dat ongeschikt was voor landbouw. In Nederland 
zijn verschillende typen kooien. Groninger kooien zoals Nieuw 
Onrust zijn afgeleid van het Friese type. Nieuw Onrust ligt vlakbij zee 
en is een zogenaamde zeekooi. Laarzen of stevige wandelschoenen 
zijn aanbevolen.

ExcursiEs EENDENkooi NiEuw oNrusT
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Friemelbeestjes (Jeugd)
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur; vertrek  punt: 
parkeerplaats Steenhuis, ’t Pad 15, 
9365 TA in Niebert

Het is klein en het beweegt! Speciaal voor jonge onderzoekers gaan 
we in de aarde, op de planten en in het water op zoek naar friemel
beestjes. Wij zorgen voor potjes, loepjes en netjes. 
Deze excursie is geschikt voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Deelname is 
gratis, graag aanmelden via telefoonnummer: (050) 589 27 14 of via 
mail: info@groningerlandschap.nl.

woENsDAG 6 juNi

         
Fietstocht door het Reitdiepgebied
Tijd: 13.00 uur; afstand: circa 30 km; vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep, 
Wolddijk 103 in Groningen. 

We bezoeken met deze fietstocht het hele Reitdiepgebied van de 
stad tot aan Aduarderzijl. In dit gebied, dat vol ligt met historische 
landschapselementen, zullen we restanten zien van de oude rivier de 
Hunze, wierdendorpjes en vroege waterwerken, zoals het gegraven 
Reitdiep bij Garnwerd en de Aduarderzijlen. Het is een gebied waar 
Het Groninger Landschap veel terreinen bezit en een beheer voert dat 
gericht is op goede omstandigheden voor weidevogels. De ervaren 
gidsen besteden veel aandacht aan het verhaal over de ontwikkeling 
van het landschap gedurende de laatste 2500 jaar. 
Kosten € 2,– voor Beschermers en € 3,– voor nietBeschermers. Wij 
verzoeken u vooraf aan te melden via info@groningerlandschap.nl of 
telefonisch: (050) 589 27 14.

zATErDAG 5 MEi



Jan Meijering van de provincie Groningen 
leverde de cultuurhistorische onderwer
pen. Per opnamedag proberen we gemid
deld acht filmpjes te draaien. Daarbij willen 
we zo actueel mogelijk zijn. Dus als we een 
ijsvogel filmen bij een bijna dichtgevroren 
wak, moet dat filmpje wel diezelfde week, 
als het nog steeds vriest, worden uitgezon
den. Bloeiende stinsenplanten zend je ook 
niet in de herfst uit. Maar hoe snel en ac
tueel je ook wilt zijn, soms heb je te maken 
met een onmogelijkheid. Een groep grutto’s 
die te ver weg in een drassig weiland staan, 
een zeearend die een paar honderd meter 
verder een Nijlgans opeet. We konden 
het eerst niet goed in beeld krijgen. Dat 
beïnvloedt de kwaliteit van zo’n onderwerp. 
Inmiddels hebben we een lange lens aan
geschaft waarmee we veel beter van grotere 
afstand kunnen filmen. Zo verstoor je de 
natuur niet of nauwelijks.”

Dubbel dvd
“Van het publiek krijgen we veel reacties 
en die zijn allemaal heel positief. De 
enige kritiek die we horen is dat de 

Hoe kom je op een goed idee? Welnu, 
staand in de natte klei van een kwelder en 
de onvermijdelijke wind vol in het ge
zicht, luisterend naar een ‘vakidioot’ die 
bij elk detail in de klei stilstaat. Alkema 
kan er nog lyrisch van worden als hij eraan 
terugdenkt. “Het was tijdens een uitje met 
buurtgenoten. Ik was aan de beurt om het 
te organiseren en koos voor een excursie bij 
Westernieland. Een excursie van Het Gro
ninger Landschap. Gids Derk Smith deed 
het geweldig. Heel inspirerend. Hij had bij 
alles wat we zagen een mooi verhaal. Of het 
nu vogels waren of kleine lamsoorblaad
jes in de klei; hij had er wat moois over te 
vertellen. Het leek alsof hij er echt alles van 
wist. Onvoorstelbaar! En altijd zoiets van 
‘Goh, nooit geweten.’ Zoals hij het kon om
schrijven, daar kom ik op terug, dacht ik.”

ruwe bolsters
“Ik heb het er met mijn compagnon André 
Buurma over gehad: wat als we er nu kleine 
filmpjes van konden maken. Miniatuur
tjes. Ik besprak het idee met Rita Jansen, 
directeur van Het Groninger Landschap en 

filmpjes te kort zijn. Maar dat vind ik een 
compliment. Zo blijf je hongerig naar 
de volgende. Na een jaar stoppen met 
de Pronkjewailtjes was eigenlijk geen 
optie, gezien de effecten en de reactie van 
het publiek. Het Groninger Landschap 
wilde heel graag nog een jaar doorgaan, 
maar de provincie haakte helaas als 
sponsor af. Gelukkig hebben we voor 
2012 Groningen Seaports als sponsor 
gevonden. Die doet met betrokkenheid 
en overtuiging mee. Ze denken mee 
met de onderwerpkeuze en leveren zelf 
ideeën en onderwerpen aan.” De aanpak 
in Groningen kan voor elke provincie 
heel goed werken. Jaap Alkema werkt 
daar ook hard aan. “Ik heb voorbeelden 
van de filmpjes aan RTV Drenthe laten 
zien, en ook daar is de reactie positief. Ze 
zouden ze graag willen uitzenden. Maar 
met Het Drentse Landschap is dat nog 
niet rond. Hetzelfde geldt voor Omrop 
Fryslân en It Fryske Gea. De sponsoren van 
de Pronkjewailtjes zijn ook eigenaar van 
de filmpjes en kunnen ze gebruiken voor 
eigen doeleinden en publiciteit. Alkema: 

die vond het een mooi idee. Samen met de 
afdeling communicatie van Het Groninger 
Landschap hebben we het idee verder uit
gewerkt. We maakten proeffilmpjes, eerst 
met Derk Smith als presentator en daarna 
met de beheerders. Allemaal ruwe bolsters 
als het om presentatie ging, maar toch ook 
veelbelovend. Met die filmpjes zijn we naar 
RTV Noord gegaan. Wiebe Kleinstra, de 
eindredacteur, was ook meteen enthousi
ast, maar wilde RTV Noord dit uitzenden, 
dan moest het wel in het Gronings en met 
een voor Groningers bekende kop op het 
scherm. Wij vonden dat het iemand moest 
zijn die aantoonbaar iets met natuur heeft. 
Het was wel even slikken omdat wij de 
presentatietaak voor de beheerders had
den gedacht, maar met Alex Vissering als 
presentator had iedereen vrede. Vanaf de 
eerste opnamedag klikte het meteen tussen 
de jongens van Moomba! Media en Alex. 
Inmiddels hebben we zo’n 300 filmpjes 
gedraaid.”

Verwondertelevisie
Moomba! Media levert de filmpjes afge

“Het Groninger Landschap en de provincie 
zetten de filmpjes op Youtube en maken 
ze toegankelijk via hun eigen website. Ze 
gebruiken ze voor bijeenkomsten, lezingen, 
presentaties en exposities. Alex Vissering 
heeft ze ingezet bij zijn eigen theatershow 
en dat leverde weer publiciteit op. We 
hebben er nog andere activiteiten rondom 
georganiseerd zoals een wandeling, en 
een beschermersdag. Ik ben er trots op 
dat we voor Het Groninger Landschap nu 
een dubbel dvd gemaakt hebben met de 
100 mooiste natuurfilmpjes over 2011. Dit 
wordt ingezet als welkomstgeschenk voor 
nieuwe Beschermers en is bovendien te 
koop via Het Groninger Landschap. Ook 
voor de provincie hebben we inmiddels 
zo’n dubbel dvd in productie, met daarop 
de 100 mooiste cultuurhistorische onder
werpen. Ik hoop dat we binnenkort een 
speciale app kunnen maken waarmee men
sen op hun telefoon de filmpjes kun nen 
zien, met bijvoorbeeld de route beschrijving 
naar die locatie. ’t Is maar een idee, we 
moeten het nog wel uitwerken.”

monteerd en gratis aan bij RTV Noord. Maar 
honderden filmpjes maken kost wel wat. 
“Het Groninger Landschap kon de finan
ciering nooit alleen trekken. We hadden 
sponsors nodig en in de provincie Gronin
gen vonden we direct een medestander. 
De toenmalig gedeputeerde Hollenga was 
meteen enthousiast. Hij had een geld
bedrag beschikbaar dat in het kader van een 
landelijke campagne specifiek bestemd was 
om het landschap meer onder de aandacht 
te brengen. Hollenga zag twee voorbeeld
filmpjes en riep: ‘Dit gaan we doen.’ Hij 
had er echter wel één voorwaarde bij. Hij 
wilde behalve de natuur, ook het cultu
reel erfgoed in de provincie, de culturele 
highlights, belichten. Het moest verwon
dertelevisie worden, specifiek gericht op 
het vergroten van de waardering voor het 
landschap. Dat was natuurlijk geen pro
bleem. Bovendien is de cultuurhistorie bij 
Het Groninger Landschap in goede handen. 
De stichting is onlangs ook officieel als 
erfgoedinstantie erkend. We spraken af dat 
de beheerders van Het Groninger Land
schap de natuuronderwerpen aanleverden. 

Hij is er best trots op, de bedenker van de Pronkjewailtjes: Jaap 
Alkema, één van de directeuren van Moomba! Media, een commu-
nicatiebureau in Groningen. En terecht. De filmpjes van ongeveer 
anderhalve minuut worden inmiddels al ruim een jaar lang 
dagelijks uitgezonden bij RTV Noord. Ze dragen bij aan het gevoel 
van verwondering en waardering van het publiek voor de natuur 
in hun omgeving. ‘Dat is precies het doel dat we ermee hoopten te 
bereiken’, vertelt Alkema. De dubbel dvd met de mooiste afleve-
ringen zijn inmiddels klaar. In 2012 gaan de Pronkjewailtjes door, 
met een nieuwe sponsor: Groningen Seaports.

Hij is er best trots op, de bedenker van de Pronkjewailtjes: Jaap 
Alkema, één van de directeuren van Moomba! Media, een commu-
nicatiebureau in Groningen. En terecht. De filmpjes van ongeveer 
anderhalve minuut worden inmiddels al ruim een jaar lang 
dagelijks uitgezonden bij RTV Noord. Ze dragen bij aan het gevoel 
van verwondering en waardering van het publiek voor de natuur 
in hun omgeving. ‘Dat is precies het doel dat we ermee hoopten te 
bereiken’, vertelt Alkema. De dubbel dvd met de mooiste afleve-
ringen zijn inmiddels klaar. In 2012 gaan de Pronkjewailtjes door, 
met een nieuwe sponsor: Groningen Seaports.

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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Moomba! Media is een communicatiebu

reau waarbij beeld een belangrijke rol 

speelt. Alkema: “We maken gevarieerde 

audiovisuele producties. We hebben net 

een documentaireserie gemaakt voor het 

Noord Nederlands Orkest. We maakten 

instructiefilms voor de bouwsector, 

we produceerden de RTV Noordserie 

‘Boven Wotter’ en maken een serie films 

voor Gasterra. Ook doen we veel voor de 

zorgsector.” Moomba! Media (www.moom

bamedia.nl) zit aan de Turftorenstraat in 

Groningen.

Hij is er best trots op, de bedenker van de Pronkjewailtjes: Jaap 
Alkema, één van de directeuren van Moomba! Media, een commu-
nicatiebureau in Groningen. En terecht. De filmpjes van ongeveer 
anderhalve minuut worden inmiddels al ruim een jaar lang 
dagelijks uitgezonden bij RTV Noord. Ze dragen bij aan het gevoel 
van verwondering en waardering van het publiek voor de natuur 
in hun omgeving. ‘Dat is precies het doel dat we ermee hoopten te 
bereiken’, vertelt Alkema. De dubbel dvd met de mooiste afleve-
ringen zijn inmiddels klaar. In 2012 gaan de Pronkjewailtjes door, 
met een nieuwe sponsor: Groningen Seaports. Grote- of gewone 

waterranonkel 

Jaap Alkema



  

Het gat is ovaal en eronder ligt vogelpoep, 
volgens Harder nóg twee bewijzen dat het 
nest bewoond wordt. Hij wijst ook op de 
krabsporen en de glinsterende braakbalresten, 
die ijsvogels dagelijks één of twee keer 
uitbraken. Er zitten graatjes, skeletdeeltjes 
en schubben in. Met een zaklamp turen we 
in het zwarte gat. En ja, op zo’n tachtig 
centimeter afstand zitten zes ijsvogeljongen. 
Een gangbaar aantal. Ze zijn nog kaal en 
zitten doodstil. “Ik zie een snavelpunt”, zegt 
Harder, doelend op het witte tandje boven 
op de snavel, waarmee ze het ei doorprikken. 
“Hebben ze hun ogen dicht?” vraagt hij. “Zo 
ja, dan zijn ze minder dan tien dagen oud. 
Dat betekent dat deze jongen over minimaal 
zestien dagen dit nest verlaten. In totaal 
zitten de jongen namelijk 26 dagen in het 
nest.” Plotseling schiet één van de ouders het 
nest uit. Hij scheert vlak onder ons door, en 
maakt een opgewonden, alarmerend geluid, 
om z’n jongen te waarschuwen. Even later is 
de ouder terug met een visje. Hij gaat verderop 
op een tak zitten. 

De Hunze was begin dit jaar volop in het 
nieuws. Terwijl in januari Groningen het 
water aan de lippen stond, zorgden de 
nieuwe waterbergingsgebieden bij het 
Zuidlaardemeer ervoor dat het waterpeil 
niet verder steeg. Miljoenen liters Hunze
water stroomden de polders in. De water
overlast maakte weer eens duidelijk hoe 
belangrijk een dynamische natuur is. Over 
deze dynamiek gaat het verhaal in het boek 
De IJsvogels van de Hunze. De Hunze moet 
weer kronkelen, zo tekende schrijver Addo 
van der Eijk op. Voor het boek sprak hij met 
talloze personen, waaronder ijsvogelkenner 
Jelle Harder. Met Harder ging hij op zoek 
naar ijsvogelnesten. De volgende passage in 
het boek beschrijft de zoektocht. 

 Bij de controle van de nesten is het meteen 
raak. Harder waadt er met zijn lieslaarzen 
heen. Bij de wand snuffelt hij aan een gat. Het 
gat ernaast viel reeds af, vanwege het spinrag 
in de opening. “Ah, verse ammoniakgeur. 
Hier zitten jongen in”, roept hij enthousiast. 

De ijsVoGels Van De HunZe

Tekst Addo van der Eijk   illustraties Erik van Ommen

Op 22 april verschijnt het boek De IJsvogels van de Hunze, het 
natuurkunstboek waarin schilder Erik van Ommen een jaar lang 
deze sierlijke bewoners van het Hunzedal volgde. Speciaal voor 
lezers van de Golden Raand is er een actie, waarmee u het boek 
met korting kunt aanschaffen. Erik van Ommen houdt over het 
project een weblog bij. Surf hiervoor naar www.erik-van-ommen.nl. 
Informatie vindt u ook op de website www.ijsvogelsvandehunze.nl.
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ExcLusiEVE LEzErsAcTiE 

De ijsvogels van de Hunze 

De IJsvogels van de Hunze verschijnt eind 

april 2012. Lezers van het tijdschrift de 

Golden Raand profiteren van een tijdelijke 

actie voor dit boek. Bestel het boek via www.

knnvuitgeverij.nl en ontvang € 5,– korting. U 

betaalt dan geen € 29,95 maar € 24,95 (exclu

sief verzendkosten). U krijgt het boek eind 

april toegestuurd met een acceptgiro. Vanaf 

22 april is het boek ook leverbaar in de boek

handel. Deze actie is geldig t/m 15 juni 2012. 



Otter
Na veertig jaar is er weer een otter gesignaleerd in het Zuidlaarder
meer. Medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger 
Landschap en Het Drentse Landschap vonden uitwerpselen, 
zogeheten spraints, die onmiskenbaar van de otter zijn. Daarna is 
de otter met succes door een infraroodcamera op de foto gezet. Het 
was een mannetje, van ongeveer een meter lang. De otter had zich 
waarschijnlijk voor de koude wintermaanden verschanst in een 
oude verlaten beverburcht, direct naast een nieuwe beverburcht 
die wel door de bevers wordt gebruikt.
Bevers en otters verhouden zich goed met elkaar. Het zijn geen 
voedselconcurrenten en bevers houden wakken in het ijs open, 
waardoor otters toch kunnen vissen. Wel is het bijzonder dat in een 
gebied waar twee provinciale landschappen zo hard werken aan 
herstel van de natuurwaarden twee zeldzame diersoorten zich zo 
goed thuis voelen.

Zeearenden
In het Zuidlaardermeer zaten afgelopen winter maar liefst 
drie zeearenden. Het ging waarschijnlijk om de jonge vogel 
die vorig jaar in het Lauwersmeergebied is geboren. Hij kreeg 
gezelschap van een volwassen zeearend en onlangs kwam een 
derde zeearend langs, die ongeveer drie tot vier jaar oud is. Het 
is niet duidelijk waar de twee oudere vogels vandaan komen. 
De zeearenden werden wellicht aangetrokken door de tien
duizenden eenden, die in de ondergelopen polders waren neer
gestreken. Het Zuidlaardermeergebied is nog steeds één grote 
verzameling watervogels. Opvallende gasten zijn onder meer de 
grote zaagbekken en de kleinere familieleden van die soort, de 
nonnetjes.

Zeearenden (foto: 

Gerrit Kiekebos)

Strandleeuwerik 

(rechts; foto: KINA)

Boven:  

Otter (Foto: Alwin Hut)

Nonnetje (midden)

Grote zaagbek (foto’s: 

Silvan Puijman)

Hongerige vogels
Het Groninger Landschap heeft langs de akkers op de oostweide in 
Midwolda een speciaal mengsel laten zaaien dat rijk is aan bloeiers 
en dat in winter zaden verschaft aan hongerige vogels. Daar komen 
vooral groenlingen en geelgorzen op af.

Strandleeuweriken
Langs de Groninger noordkust zijn de afgelopen periode talloze 
strandleeuweriken gespot. Strandleeuweriken broeden in 
weidegebieden in de bergachtige streken van Scandinavië en 
overwinteren langs de kusten van de Oostzee en de Noordzee. 
Naast planten en zaden vormen insecten het belangrijkste voedsel. 

De vogel besluipt de insecten door onopvallend over de grond te 
kruipen. 

Waterspitsmuis
In het Leekstermeergebied zat tijdens hoogwater een 
waterspitsmuis. De muis liep langs de hoogwaterlijn op zoek 
naar beschutting. Hij was vermoedelijk uit zijn bestaande hol 
verjaagd door het hoge water in de eerste week van januari. 
Waterspitsmuizen zijn uitstekende zwemmers en kunnen een 
periode met hoogwater dan ook goed overleven. Ze zijn het hele 
jaar actief, houden geen winterslaap en hebben dan ook geen 
voedselvoorraad aangelegd voor de winter.

Waterspitsmuis  

(foto: KINA)

Boven:  

Geelgors (links)

Groenling (rechts)

(foto’s: Silvan Puijman)
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VAN sTicHTiNG 
HET  GroNiNGEr LANDscHAP

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

Vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk. Op deze pagina staat een 

overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. En telkens lichten we  

er eentje uit. Deze keer is dat Yacht.

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

–verzekering
Artès bureau voor architectuur en interieur
Avesis
Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 

Groningen U.A.
Dagblad van het Noorden
De Cateraars
De Friesland Zorgverzekeraar
Dow Benelux B.V.
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Kikkoman Foods Europe B.V.
Koepon Holding B.V.
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding B.V.
KPMG
Kroon vlees Slachthuis Groningen
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
NNZ B.V.
PlasBossinade
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
VSBfonds
Waterbedrijf Groningen
Yacht
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

regionaal werken is vanzelfsprekend voor 

detacherings en wervingselectiebureau 

Yacht. immers, om de juiste mensen te le

veren aan regionale bedrijven, moet je hun 

omgeving kennen. Maar de verbinding met 

de regio gaat verder, zoals blijkt uit de sa

menwerking met Het Groninger Landschap.

Je zou kunnen zeggen dat Het Groninger 

Landschap de gunsten van Yacht heeft 

gewonnen. Bij de kerstborrel van 2010 

kregen medewerkers de mogelijkheid 

een warm pleidooi te houden voor hun 

favoriete maatschappelijke instelling. 

“De winnende organisatie zou van ons 

steun krijgen in de vorm van personele 

hulp, kennis en advies bij projecten op de 

gebieden waar wij als organisatie goed in 

zijn”, zegt kantoormanager Nico Essing. “Na 

het pleidooi over Het Groninger Landschap 

hoefde er eigenlijk niet meer te worden 

gestemd. Onze medewerker wist hier zo 

bevlogen over te vertellen, dat wij direct 

overstag gingen.”

Yacht kiest er bewust voor Het Groninger 

Landschap niet met een financiële bijdrage, 

maar met dienstverlening te steunen. 

Medewerkers van Yacht maken tussen 

hun reguliere opdrachten tijd vrij om Het 

Groninger Landschap bij te staan. Het gaat 

om medewerkers uit alle vakgebieden binnen 

Yacht: legal, ict, finance, hrm, bouw civiel & 

ruimtelijke ordening, logistics & procurement 

en marketing & communicatie. Essing: “Dat 

gebeurt niet op vrijblijvende basis. We 

boeken het werk bij Het Groninger Landschap 

in als ware het een gewoon project. Zo 

garanderen we dat de organisatie dezelfde 

professionele behandeling krijgt als onze 

reguliere klanten.”

Wonen en werken in het noorden van het 

land is een bewuste keuze van Essing, die 

opgroeide onder de rook van Rotterdam. “Ik 

vind het hier heerlijk. Ik trek er graag op uit, 

geniet van de mentaliteit en het ontbreken 

van ‘westers lawaai’. Rond mijn huis geniet 

ik van wat ik allemaal zie: vossen, reeën, 

een steenmarter, vogels, dat vind je in de 

Randstad toch niet?”

De duur van de samenwerking tussen Yacht 

en Het Groninger Landschap ligt niet vast. 

Essing: “We hebben het omschreven als een 

langdurige overeenkomst. Het samenwerken 

vraagt dat beide partijen investeren. Tot nu 

toe gaat dat prima. Zolang het goed gaat, 

gaan we er gewoon mee door.”

YAcHT
ELkAAr GEVoNDEN iN MAATscHAPPELijk oNDErNEMEN

Nico Essing, 

kantoormanager

Yacht

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman


