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Jaarverslag van molenaar(s) van de  Noordermolen 

 

1 De molenaar(s) en molengids(en) van de molen 

Welke molenaar(s) en andere vrijwilligers waren het afgelopen jaar 

betrokken bij de molen en in welke functie? Nico Weemers is sinds 14-

10-2021 er bij gekomen als mio moleninstandhouder en lest elke zondag 

van 10:00 tot 14:00 op de Noordermolen met veel plezier. 

 

2 Draaidagen met de molen 

Welke (vaste) dagen en landelijke dagen was de molen open c.q. werd er 

met de molen gedraaid? 

De vrijdagen zijn de vaste draaidagen. Zondag komt er ook bij ivm het 

opleiden van Nico Weemers. Tevens was de molen aan de draai met de monumenten en Groninger 

molendagen. In zijn totaliteit ben ik 617 uur op de molen geweest met een tellerstand van 242.497 

omwentelingen. 

 

3 Hoeveel bezoekers kwamen er in de molen? 

Welke groepen (klassen) brachten een bezoek aan de molen en hoeveel bezoekers waren er totaal? 

Ivm met het corona beleid zijn er geen bezoekers geweest in de molen. Aan de buitenzijde kon men 

rustig kijken maar heb dat niet actief bij gehouden 

 

4 De werkzaamheden aan en rondom de molen. 

Welke onderhoudswerkzaamheden en inspecties werden er aan de molen verricht door de 

molenmaker, schilder of inspectiebedrijf en molenaar of andere vrijwilligers? 

De vang is is behandeld met scherpzand met een collega molenaar. De stalenbandvang maakt lawaai 

tijdens het vangen en om de bandvang te bewerken met scherpzand is dat verholpen. Moet elk jaar 

eens gebeuren wat de molenaar zelf kan doen. Het vele grasmaaien in het hoogseizoen is 1x in de 

week wat vaak wel eens moeizaam is. 

 

5 Activiteiten in en rond de molen 

Welke activiteiten werden er in en rond de molen georganiseerd en door wie? 

De molengidsen hadden een afstudeer project wat zich tijdens de monumenten dagen heeft 

plaatsgevonden doormiddel van te gidsen. Fysiek kon dat niet in de molen ivm corona beleid. 

 

6 Bijzonderheden 

Welke bijzonderheden waren er vorig jaar bij de molen t.a.v. draaien met de molen of bezoekers? 
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Gemeente Midden -Groningen is geweest na aandringen van de molenaar. Het terrein tot aan de 

kubbestijlmuur is van de gemeente en moet dat officieel bijhouden wat dus niet gebeurt. 

Het vele grasmaaien wat de molenaar doet dus ook het gedeelte van de gemeente is behoorlijk. In 

overleg met de gemeente en de stichting is nu bepaald dat het gedeelte wat de gemeente moet 

onderhouden, wilde bloemen worden geplaatst wat het maaien verkort tot 1 x per jaar. Het 

toegangspad en het gedeelte rond de picknick tafel houdt de molenaar bij. 

 

7 Molenbiotoop 

Hoe is het met de molenbiotoop gesteld? 

Onveranderd. De rij essen op het oosten en zuidoosten geven behoorlijk wat windbelemmering. Van 

de boerderij kan ik niks zeggen want die staat er al sinds 1762. Tevens de hoge populieren op het 

zuiden hebben het zelfde effect. Als de molen op het zuiden staat geeft dat extreem veel turbulentie 

wat zeilslag veroorzaakt en niet weg te krijgen is. 

 

8 Werkzaamheden in het volgend jaar. 

Welke werkzaamheden wil je het volgend jaar uitvoeren? 

Is er een mogelijkheid om de roeden door te halen? Het advies was om de tien jaar en de roedes zijn 

van 2005. Een aantal raamkisten zijn ook aan vervanging toe. De molenaar zou ook graag een hok 

willen op de begane grond zodat hij ook in de winter daar warm kan zitten en niet van twee zolders 

hoger moet komen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vincent Mathlener. Molenaar van de Noordermolen te Noordbroeksterhamrik 

http://www.msmog.nl/

