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Inleiding
In het kader van de SIM 2019-2024 zijn in 2019 bij de molens van Stichting De Groninger
Poldermolens onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In dit rapport is te zien welke
werkzaamheden bij deze molens uitgevoerd zijn. Vervolgens wordt door middel van een kort
fotoverslag een beeld gegeven van de onderhoudswerkzaamheden van de desbetreffende
molens.
De foto’s in het overzicht zijn afkomstig van Nieman molenbouw, A.D.H. Molenbouw,
HBService, Cor Pettinga Glas & Schilderwerken, diverse molenaars van SDGP en Wieringa
molenbouwadvies.

Algemeen
Algemene opmerkingen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aan de molens in
het jaar 2019:
- Alle aanwezige brandblussers en blusdekens zijn gekeurd door Saval Brandbeveiliging
(Breda).
- Door Kroon B.V. (Hoogezand) zijn nieuwe sloten voor alle molens geleverd, behoudens de
Wilhelmina. Alle sloten zijn geplaatst door HBService (Sebaldeburen).
De werkzaamheden aan de molens van Stichting De Groninger Poldermolens zijn begeleid
door Wieringa molenbouwadvies.
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1. Koningslaagte te Zuidwolde
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is het stormschild voorzien van opstaphandgrepen.
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.

Voor de Koningslaagte is een subsidie in het kader van Groot onderhoud waaronder
Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) aangevraagd en beschikt voor
werkzaamheden ten behoeve van het kruiwerk van de molen.
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2. Krimstermolen te Zuidwolde
In het jaar 2019 zijn er geen werkzaamheden in het kader van het onderhoud aan de molen
uitgevoerd.
Buiten het reguliere onderhoud zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
-Door A.D.H. Molenbouw (Wehe-den Hoorn) zijn de twee lagerpotten van de grote en kleine
vijzel vernieuwd.
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3. Langelandstermolen te Garmerwolde
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Hankel’s Technisch Bedrijf (Wommels) zijn herstelwerkzaamheden aan de
bliksembeveiliging uitgevoerd.
-Door Berkhout & Co (Loppersum) is herstel aan het rietdek uitgevoerd.
-Door A.D.H. Molenbouw (Wehe-den Hoorn) is de ondertaats en lagerpot van de koningsspil
hersteld.

Voor de Langelandstermolen is een subsidie in het kader van Groot onderhoud waaronder
Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) aangevraagd en beschikt voor
werkzaamheden aan de staartconstructie. De opdracht voor de werkzaamheden is reeds
verstrekt.
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4. Noordermolen te Noorddijk
In het jaar 2019 zijn er geen werkzaamheden in het kader van onderhoud aan de molen
uitgevoerd.
Voor de Noordermolen is een subsidie in het kader van Groot onderhoud waaronder
Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) aangevraagd en beschikt voor
werkzaamheden ten behoeve van de vijzel en de watertoevoer naar de molen.
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5. De Palen te Westerwijtwerd
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn de in 2018 herstelde zelfzwichtkleppen herplaatst. De
ophekking van de zelfzwichting (treklatten, looplatten en hekstokken) is geschilderd. Tevens
is de bovenas vrijgemaakt van de lange spruit.
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.
-Door Hankel’s Technisch Bedrijf (Wommels) zijn herstelwerkzaamheden aan de
bliksembeveiliging uitgevoerd.
-Door Cor Pettinga Glas & Schilderwerken (Winsum) zijn het vijzelbakdek en het hekwerk
geschilderd.
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is een opstaphandgreep op het stormschild aangebracht,
zijn leklatten op de vaste bezaan aangebracht en is spreeuwengaas aangebracht boven de
rietplanken.
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6.’t Witte Lam te Zuidwolde
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Mulder Loonbedrijf (Groningen) is de bestrating in de molen hersteld.
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.
-Door Hankel’s Technisch Bedrijf (Wommels) zijn herstelwerkzaamheden aan de
bliksembeveiliging uitgevoerd.
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is een opstaphandgreep op het stormschild aangebracht,
is de ventilatie van een kistraam verbeterd en is het luik in het achterkeuvelens hersteld.
-Door Cor Pettinga Glas- en Schilderwerken (Winsum) zijn schilderwerkzaamheden
uitgevoerd aan het voorkeuvelens, het stormschild en de molplanken, en is het schilderwerk
van het gevlucht bijgewerkt.
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7. Zilvermeeuw te Onderdendam
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.
-Door Hankel’s Technisch Bedrijf (Wommels) zijn herstelwerkzaamheden aan de
bliksembeveiliging uitgevoerd.
-Door A.D.H. Molenbouw (Wehe-den Hoorn) is de staart naar achteren gebracht, het
aanlopen van de askop verholpen en is de teruglooppal op de kruilier hersteld.
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8. Kloostermolen te Garrelsweer
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Cor Pettinga Glas- en Schilderwerken (Winsum) zijn schilderwerkzaamheden
uitgevoerd aan het waterloopdek, het vijzelbakdek, het vijzelbakhek en de trappen voor de
toegang naar de molen.
-Door de Molenmakers (Tzummarum) is een kam van het bovenwiel vervangen en zijn de
vang en bovenbonkelaar afgesteld.
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9. De Meervogel te Hoeksmeer
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Cor Pettinga Glas & Schilderwerken (Winsum) is het vijzelbakdek geschilderd.
-Door A. D. H. Molenbouw & Constructies (Wehe-den Hoorn) is de zwichtstang
schoongemaakt en is tevens de opening door de bovenas schoongemaakt.
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10. Olinger Koloniemolen te Laskwerd
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn de overige gedemonteerde kleppen van 2018
hersteld, geschilderd, voorzien van nieuwe klepbeugels en herplaatst. Plaatselijk is het
schilderwerk van de ophekking bijgewerkt.
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11. Eendracht te Sebaldeburen
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn opstaphandgrepen op het stormschild aangebracht.
-Door HBService (Sebaldeburen) zijn de zelfzwichtkleppen gedemonteerd, geschilderd en
herplaatst. De askop en vijzelbakdekken zijn tevens geschilderd.
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12. Eolus te Den Ham
In het jaar 2019 zijn er geen werkzaamheden in het kader van onderhoud aan de molen
uitgevoerd.
Buiten het reguliere onderhoud zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
-Door Aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V. (Metslawier) is het uitloopkanaal
afgegraven, de boezem voor het rondmalen opgeschoond en is het grondwerk aangevuld ter
plaatse van de duiker.
-Door de molenaar is een luik gemaakt voor bij het vijzelbakdek en is aangebracht ter
vervanging van het gaaswerk.
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13. Hilmahuister te Visvliet
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de ophanging van de vangstok hersteld.
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de sleebak van de zelfzwichting hersteld.
-Door Cor Pettinga Glas & Schilderwerken (Winsum) zijn schilderwerkzaamheden aan het
gevlucht uitgevoerd.
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14. Jonge Held te Leegkerk
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is een plank van de kroosbrug vervangen en zijn de
schoepen van de vijzel opnieuw aan elkaar bevestigd. Tevens is één remklep hersteld.
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15. Westerhorner te Grijpskerk
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn op het stormschild een tweetal opstaphandgrepen
aangebracht. De slaglijst van de toegangsdeuren is tevens hersteld.
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16. Zuidwendinger te Groningen
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) zijn een tweetal opstaphandrepen op het stormschild
aangebracht, is het maanluik boven de vijzelbak hersteld en is de voorzoom van één eind
vervangen.
-Door Cor Pettinga Glas & Schilderwerken (Winsum) zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd
aan de kruilier.
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17. Zwakkenburger te Niezijl
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd/gepland:
-Door Saval (Breda) is één brandblusser vervangen.
-Door Cor Pettinga Glas & Schilderwerken (Winsum) zijn de stalramen, toegangsdeuren en
kistramen geschilderd.
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is een opstaphandgreep op het stormschild aangebracht
en is het potdekselwerk van de kap en het kapzolderluik hersteld.
Tevens is door Nieman Molenbouw het bovenwiel opnieuw gecentreerd om de bovenas en
zijn wiggen vernieuwd. Het bovenwiel en de vang zijn nadien afgesteld.
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18. Wilhelmina te Noorderhoogebrug
In het jaar 2019 is het volgende onderhoud aan de molen uitgevoerd:
-Door Nieman Molenbouw (Adorp) is de zelfzwichting nagelopen en afgesteld en is op het
stormschild een opstaphandgreep aangebracht.

Opgemaakt Wieringa molenbouwadvies d.d. 29 januari 2020
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