
 

Groninger Molenweekend 2021 heeft de Westerse molen niet 
meegedaan. 
 

Jaarverslag  MsMOG 
 
 
Naam molen   : Westerse molen   
  
Plaats molen   : Nieuw Scheemda  
 
Molenaars   : Wim van Rheen Arnold Wierenga 
 
Emailadres 1ste molenaar/contactpersoon : meadowfarmer1975@hotmail.com  
Telefoonnummer    : 0598446500 
 
 
 
 
Nadat de voorganger in 1798 door brand werd verwoest is De Westerse molen is in 1862 
gebouwd op deze plaats. 
Naast de molen werd in 1878 een stoomgemaal gebouwd. 
Sindsdien werd de molen een hulpgemaal. 
In 1964 werd een gemaal gebouwd en het stoomgemaal met de woning die ernaast stond 
afgebroken. 
 
Eèn van de 5 Groninger poldermolens die met 2 vijzels is uitgerust. 
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Nog steeds kan de polder die 662 hectare groot is daarmee verlost worden van teveel water en 
heeft de molen als reserve gemaal nog een betekenis. 
 
In de wijde omtrek is de Westerse molen zichtbaar en kent geen windbelemmeringen. 
De lange spruit ligt voorin de kap wat op slechts 3 molens in Groningen voorkomt. 
 
Eerdere waren eigenaar : 
Waterschap Westerse molen 1862 tot 1968  
Waterschap Oldambt               1968 tot 1979 
Molenstichting Oldambt       1979 tot 2015 
Molenstichting Midden en Oost Groningen m.i.v 2015 tot heden 
 
Vanaf een parkeerplaats nabij gemaal Rode Til of t`Kielhuis pastorieweg 8 te Noordbroek via de 
dijk langs het Buiten Nieuwediep. 
Wandelroute ommetje Westerse molen leidt ook naar andere bezienswaardigheden. 
Fietsroute : 
Mentermolenroute via meerdere molens van de MSMOG www.menteraroute.nl 
 

 
 
De herstelde kap is op dinsdag 27 oktober 2021 weer op de molen geplaatst. 
Na de winter en het voorjaar is weer met de afrondende werkzaamheden gestart. 
Veel klein werk zoals afstellen gaande werk binnen,schoren op de juiste manier moest nog 
uitgevoerd. 
Anne Doornbosch uit Adorp levert keurig werk af. 
 
De officiële ingebruikname vond plaats op vrijdag 10 september door commissaris van de Koning 
R. Paas Deze overhandigde de sleutel waarna de molendeur werd geopend. 



Onverwachte dingen maakten dat de molen toen niet heeft gedraaid. 
Bij de opening waren 65 bezoekers aanwezig. 
 
Open Monumentdag(en) zijn er op zaterdag 7 bezoekers gekomen. 
Cultuur Historisch Centrum Oldambt heeft goed bijgedragen m.b.t promotie. 
Zo is een foto op de website van open monumentendag van de Westerse molen gezet. 
 
Na 5 jaar stilstand werd er vrijdag 1 oktober weer voor het eerst gedraaid en gemalen door de 
twee molenaars. 
De wind kan ongehinderd uit alle richtingen de molen bereiken 
 
Op woensdag 6 oktober werd o.l.v wandelcoach Eltjo Glazenburg het ommetje Westerse molen 
gelopen en deze molen bezocht met 9 deelnemers. 
 
Werkzaamheden volgend jaar: Kleine vijzel maalvaardig herstellen. 
                                                         Schilderwerk vooral de staart 
Kam vervangen in het spoorwiel die gebroken is. 
Verdeeld over 8 momenten  25 werkelijke uren gedraaid in 2021. 
Totaal  81 bezoekers dankzij de opening en PR Open monumentendag 2021 
 

 
 


