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In het gastenboek lieten in 2018 78 bezoekers hun 
naam achter terwijl meer dan 80 bezoekers de molen 
hebben bezocht zonder hun naam op te tekenen. Op 
de Nationale Molendagen tekenden 44 bezoekers en 
op de Groninger Molendag 12 bezoekers hun naam in 
het gastenboek. Vooral op zondag 10 juni kwamen er 
veel bezoekers (>50) langs, waarvan de meesten geen 
naam in het gastenboek zetten. Ook in dit jaar waren 
er weer bezoekers van ver (Nieuw Zeeland, Italië en 
Canada). De bezoekers uiten zich altijd in positieve 
bewoordingen: bedankt, interessant, wonderful, 
prachtig, bijzondere ervaring, enz. 
 
Begin maart werd er een damwand geplaatst bij de 
uitstroom opening. Dit voorkomt afkalving van het 
dijklichaam. De houten damwand kreeg toen echter 
geen borging. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
In juli werd de geplaatste damwand alsnog voorzien 
van trekstangen, zodat het uitzakken hiermee is 
gestopt. 
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Molenmakerij Dunning heeft op 30 oktober het 
halslager opnieuw ondervuld en iets omhoog 
gebracht.  De draailatten van het hekwerk raakten 
bijna de pennen van de rondgaande kruiketting. Door 
deze verhoging komt het gevlucht verder van de 
grond en iets naar voren.  
Dit is de laatste activiteit op deze molen onder de 
naam van de firma Dunning. Per 31-12-2018 stopt dit 
molenmakersbedrijf door gezondheidsproblemen van 
de directeur-eigenaar. Een van de medefirmanten zet 
het molenmakersbedrijf voort onder eigen naam. 
 

 

 
Eind november 2017 werd door wethouder Mark de 
Haan van de gemeente Grootegast de, in eigen 
beheer, geplaatste ANWB praatpaal officieel in 
gebruik gesteld. Door op de knop te drukken horen  
passanten een kort verhaal over de historie van de 
molen en/of een ander kort verhaal over de 
omliggende polders en natuur. De praatpaal is 
inmiddels al meer dan 400 keer beluisterd. 

 
 
Op de Open Monumentendagen prijkten voor het 
eerst de banieren van de molenstichting prominent 
bij de weg en de molen. 

 
 
Eind december is in opdracht van de molenstichting 
door HBService het ijzerwerk verwijderd van de 
bediening van de zelfzwichting. Ook werden er luiken 
en ramen verwijderd om in de werkplaats te worden 
geschilderd. Het ijzerwerk zal worden voorzien van 
poedercoating, waardoor verven van deze 
onderdelen overbodig zal worden. 

 
 
In 2018 is er de helft minder gedraaid dan in 2017. 
Mede door de droge zomer en najaar viel er niet veel 
te malen. Op de molendagen werd alleen voor de 
prins gedraaid. In totaal is er 105 uur met de molen 
gedraaid, waarvan het overgrote deel voor de prins. 
De meeste maaluren werden gemaakt in het 1de 
kwartaal van het jaar. 

 
Uren     aantal      werktuig 
39 7 hout 
7 2 ijzer 
59 11 prins 
0 0 hout+ijzer 
105 20 totaal 
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De neerslag in 2018 was beduidend lager dan in 
2017. De totale hoeveelheid bedroeg  641,1 mm. 
tegen 928,3 mm. in 2017.  
In juli heeft het in het geheel niet geregend. 
 
Ook in 2014 hadden we een identieke hoeveelheid 
neerslag, maar toen scheen de zon beduidend 
minder, zodat de impact van de geringe neerslag van 
minder invloed was op de natuur. 

 


