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De molens in Bakkerspolder te Harkstede

Aan de voorzijde van dit nummer treft u een prachtige tekening aan van de 

spinnenkop-molen in Bakkerspolder te (Klein-)Harkstede.

De tekening is geplaatst op de website www.molendatabase.org en is, volgens 

het bijschrift, in 1918 getekend door de moeder van W.O.Bakker.

Het origineel van deze prachtige tekening hangt nog steeds bij mevr. Annie 

Bakker-Bosma, de weduwe van Wolter O.Bakker, aan de wand.

 

Het SMS-je van het vorig voorjaar, nummer 7-1, stond helemaal in het teken 

van Bakkers Meulentje, de weidemolen, die geplaatst is bij poldermolen De 

Ruiten en genoemd is naar dezelfde W.O.Bakker.

De heer W.O. Bakker was sinds de oprichting van de Slochter 

Molenstichting, in 1967, bestuurlijk betrokken bij het wel en wee van 

de Slochter Molens. 

Bakker was en is nog steeds een begrip in de nationale en 

internationale molenwereld. Hij was molenkenner bij uitstek en een 

groot verteller. Menigeen herinnert zich de boeiende lezingen die hij 

regelmatig gaf. Door de naamgeving wordt de waardering voor de 

onvermoeibare inzet van Bakker voor de stichting en voor de molens in 

het algemeen nog eens extra benadrukt.

Het molentje van de tekening werd in 1899 gebouwd; buiten gebruik gesteld 

in 1929 en gesloopt in 1930 (of 1934).

Het bemaalde de zogenaamde Bakkerspolder, die een oppervlakte had van 

51 ha. en eigendom was van de grootvader van W.O. Bakker.

In 1931 werd de “opvolger” van deze spinnenkopmolen geplaatst: een 

“middelgrote windmotor”, voorzien van 21 bladen en een vijzel.

De foto van deze molen vind u achterop dit nummer. Daar is ook een kaartje 

afgedrukt, waarop is aangegeven, waar de beide molens ooit hebben 

gestaan:  In de buurt van de bocht in de Kooilaan en waar nu de roeibaan 

gesitueerd is.



Van het bestuur 
 
 

Samengaan met de Molenstichting Oldambt 
 
Sinds het einde van het vorig jaar voert het bestuur van de Slochter 
Molenstichting overleg met het bestuur van de Molenstichting Oldambt.  
 
Beide organisaties bezinnen zich op de toekomst en hebben te maken 
met dezelfde vraagstukken zoals de financiering van grote restauraties, 
(gemeentelijk) beleid met betrekking tot erfgoed en dergelijke.  
De Oldambster Molenstichting heeft vier molens in haar bezit. Het 
betreft korenmolen “De Noordstar” en poldermolen “De Noordermolen” 
in Noordbroek en de poldermolens “De Dellen” en de “Westersemolen”  
in Nieuw Scheemda. 
Beide stichtingen maken gebruik van dezelfde adviseurs op het gebied 
van financiën en techniek en hebben een vergelijkbare situatie met 
betrekking tot onderhoud en restauratie. Het gebied grenst aan elkaar. 
Uitwisseling van informatie en beleidsvoornemens heeft geleid tot de 
wens van beide partijen om de organisaties samen te voegen. 
Een en ander zal op 1 januari 2015 zijn beslag krijgen.  
 
Het is de wens van beide organisaties om samen een robuuste 
organisatie neer te zetten, die borg staat voor een ‘onbezorgde’ 
toekomst. 
 
Wim Koeneman, voorzitter 
 

Bestuurswisseling / Nieuw bestuurslid 
 

Omdat Bart Starke, die jaren deel uitmaakte van het bestuur van de 
Slochter Molenstichting, waarvan de laatste paar jaren als voorzitter, 
door andere werkzaamheden genoodzaakt was om zijn functie neer te 
leggen, trad eind 2013 Wim Koeneman als voorzitter aan. 
Alle vrijwilligers van de Slochter Molenstichting namen tijdens de 
eindejaarsbijeenkomst in december jl. afscheid van Bart Starke, die 
naderhand een passend cadeau kreeg aangeboden. 
De heer J.R. (Reint) Huizenga uit Slochteren werd bereid gevonden de 
open gevallen plek in het bestuur weer op te vullen. 
Reint, van harte welkom binnen onze molen-gelederen!  

 
  



Oude / verdwenen molens 
 
Kleine Oosterpolder, Slochteren 

 

Ligging:  Groenedijk, Slochteren; tussen Fraeylemamolen en Groote Polder 

Bouwjaar: 1866 

Verdwenen:  1953  (afgebroken) 

Type:  grondzeiler 

Functie:  poldermolen van de Kleine 

Oosterpolder  (235 ha.) 

Vlucht :  17.50 meter  (zelfzwichting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto (rechts):  gekregen  van mevr. G.Smit-Schrik, 
dochter van toenmalige molenaar, Izaac Schrik. 



Oude / verdwenen molens 
 
Kooipolder, Slochteren   
 
Ligging: Kooipolder, Slochteren 
  (ten n-w van De Ruiten) 
Bouwjaar:  1903 
Verdwenen:  1952 (sloop) 
Type:  grondzeiler 
Functie:  poldermolen van de 
Kooipolder (107 ha.) 
Vlucht:  15:00 meter (zelfzwichting) 

  

Foto links: gekregen van 
mevr. G.Smit-Schrik 

Op de foto: (v.l.n.r.) 

Jan Schrik (broer van) 
molenaar Izaac Schrik 
(1902-1997) 
en zijn vrouw 
Grietje Huisman 

(1902-1991) 



Oude / verdwenen molens 
 
Hooilandspolder, Slochteren 
 
Ligging: Hooilandspolder, Slochteren  (Hooilandsweg/Slochterdiep) 
Bouwjaar:  1901  (eerder oliemolen De Nijverheid te Onderdendam) 
Verdwenen:  1951  (sloop) 
Type:  grondzeiler 
Functie:  poldermolen van de Hooilandspolder (544 ha.) 
Inrichting:  3 schroefpompen 
Vlucht:  15:00 meter (zelfzwichting) 
Vanaf 1928 met Dekker stroomlijnsysteem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Het ‘RONDJE HARKSTEDE’  
  Elke 2e zaterdag van de maand (van 13:00 - 17:00 u.) wordt 

het “Rondje” gehouden. Verschillende locaties in en  rond 
Harkstede en Scharmer kunnen worden bezocht: 

-  de Protestantse Gemeente Scharmer/Harkstede                  
 (openstelling monumentale kerk in 
Harkstede) 
-  de NOVO  (bij het hertenkamp) 
-  de Oude School te Scharmer (Van Calker) en 
-  Stel’s Meulen 

 

Agenda / Slochter Molendagen  2014 

 
 
5 juni Molenaarsavond Vrijwillige Molenaars met bezichtiging van de 

Fraeylemamolen 
 
14 en 15 juni Groninger Molenweekend 
  Slochter Molendagen 
  
 Zaterdag: alle molens open 
 Zondag: open: Stel’s Meulen, Harkstede 
   Entreprise, Kolham 
   De Ruiten, Slochteren  
 
  
 
 
 
 
 
21 juni Rabobank Ledenfietstocht o.a. langs o.m. de molens in 
 Harkstede en Slochteren 
 
23, 24 en 25 juni Molenbezoek van Dr. Aletta Jacobs Lyceum bij  
 poldermolen De Ruiten te Slochteren 
 
 
25 juli 2e wandeltocht Fraeylemaborg > Fraeylemamolen  
 (start 19:00 u. / kosten € 3,00 p.p.) 
  

 

Zaterdagmiddag 14 juni;  vanaf 14.00 uur 
Stel’s Meulen in Harkstede 

Optreden van shantykoor “De Raaitvinken” uit Harkstede 
 



Nieuwe molenaars 
 
Het aantal molenaars bij onze stichting is uitgebreid met Bert 
Roemeling en Martin van Doornik. Bert is in september 2013 geslaagd 
voor zijn examen en Martin is reeds jaren molenaar met een ruime 
ervaring. Beide mannen zijn als vrijwillig molenaar aangesteld op de 
Entreprise waar zij samen met Jan Danes de molen regelmatig laten 
draaien. 
 
 
 

Molengidsen 
 
Met ingang van dit jaar zijn Frits Feddema, Menzo Huininga, Anita Kiss 
en Gerhard Landman aangesteld als molengidsen bij de S.M.S. 
Zij gaan de molenaars ondersteunen waar en wanneer nodig. 
 

 
 
Onze molens in het kort 
 
 Stel’s Meulen in Harkstede 
In het vorige SMS-je werd al bericht dat er door de Provincie Groningen 
positief werd beschikt op de subsidieaanvraag voor Stel’s Meulen. 
Met deze subsidie wordt het mogelijk om het gehele wiekenkruis te 
vervangen. Dat dat nodig is, blijkt wel uit het feit dat de molenaars 
genoodzaakt waren om de molen, uit veiligheidsoverweging, stil te 
zetten. 
Molenbouwer Dunning uit Adorp is inmiddels in zijn werkplaats druk 
doende met het maken van de nieuwe wieken.. 
 
 Windlust in Overschild 
Een rustend landbouwer in Froombosch liet weten een oude 
graanschoner / wanmolen te hebben, die hij, in verband met zijn a.s. 
verhuizing, wel aan de stichting wilde overdoen. Bij de molenaars van 
Windlust bestond daarvoor belangstelling en zij konden, na een ritje 
Overschild-Froombosch v.v.  zich de nieuwe eigenaars van dit oude stuk 
gereedschap noemen. 
 
  



DE GROOTE POLDERMOLEN  ÓÓK  INSTRUCTIEMOLEN 

HEBT U OOK INTERESSE VOOR DE OPLEIDING TOT 
VRIJWILLIG MOLENAAR ? 

 

MELD U DAN AAN BIJ MOLENAAR  LAMMERT GROENEWOLD 

(ZIE ACHTERBLAD) 

 Fraeylemamolen 
Vorig jaar werden de binnenroede en de windpeluw van de molen 
vervangen; in het vroege voorjaar was het de beurt aan de buitenroede 
en de korte spruit. Molenbouwer Poland uit Oterleek voerde deze 
werkzaamheden in februari uit. Meneers Meulen staat er weer puik op! 
  
 Groote Poldermolen 
De aanvraag voor de restauratiesubsidie is eind maart aangevraagd bij 
de Provincie Groningen. Op dit moment is er nog geen beslissing op die 
aanvraag bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Ruiten / Bakker’s Meulentje 
Wanneer u de laatste weken langs de Groenedijk in Slochteren bent 
gereden en langs poldermolen De Ruiten bent gekomen, is het u 
mogelijk opgevallen dat Bakker’s Meulentje verdwenen is. 
Verdwenen, d.w.z. het weidemolentje is voor groot onderhoud verplaatst 
naar de Historische Scheepswerf Wolthuis te Sappemeer. Daar is de 
laatste tijd door meerdere vrijwilligers hard gewerkt om het molentje op 
te knappen . En tevens is een zogenaamde “roerom” gemaakt, 
waarmee het molentje straks weer water kan opmalen 
 
De torenvalken zijn, evenals de laatste paar jaren, weer op hun oude 
plek teruggekeerd. In het nest is een vijftal eieren uitgebroed.  De 
jongen zijn kortgeleden geringd door Rinus Dillerop, van Dillerop 
Natuuradvies te Schildwolde.  We houden u op de hoogte via onze 
website: www.slochtermolenstichting.nl. 
 
 
 
  

Verantwoording foto’s in dit nummer:  Tenzij anders aangegeven:                 
Collectie Vereniging De Hollandsche Molen (Stichting Molendocumentatie) 

Met veel dank! 



Van Fraeylema naar Fraeylema 

Uit de besprekingen tussen de Stichting Landgoed Fraeylemaborg  en 
de Activiteitencommissie van de Slochter Molenstichting is, ook voor 
2014, weer een viertal wandelingen gekomen. 

Ze vinden plaats onder de deskundige leiding van Annet Westrup, 
Educatief Medewerkster bij de Fraeylemaborg, terwijl de molenaars van 
de Fraeylemamolen op die momenten bij hun molen aanwezig zijn. 

De data: 

1. was al op 10 mei jl. (erg slecht weer; 3 moedige deelnemers) 
2. vrijdag 25 juli; start 19:00 u.(Oranjerie) ; kosten € 3,00 p.p. 
3. zaterdag 13 september; start 13:30 u.(Oranjerie); gratis 

deelname 
4. zondag 26 oktober:  start 13:30 u. (BORG - korte rondleiding); 

kosten € 5,00 p.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de winkel van de borg, in het koetshuis, is (à € 2,00) ook een 
prachtig boekje over deze wandeltochten te krijgen, evenals een boekje 
met een puzzeltocht voor de jeugd. 

Uiteraard zijn deze boekjes ook bij de Fraeylemamolen te verkrijgen. 
 
Tekst en samenstelling:  Annet Westrup-Hoving 
 
 
Kijk ook op www.fraeylemaborg.nl   en www.slochtermolenstichting.nl 

http://www.google.nl/imgres?um=1&sa=N&hl=en&biw=1768&bih=791&tbm=isch&tbnid=TmHlXgyH_Q1btM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fraeylemaborg_door_Jan_Ensing.jpg&docid=V2iTnoUVaAIo4M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Fraeylemaborg_door_Jan_Ensing.jpg&w=477&h=344&ei=ATx5UffSGqmj0QWBsIDYDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:41,s:0,i:215&iact=rc&dur=734&page=2&tbnh=183&tbnw=252&start=27&ndsp=34&tx=172&ty=91


Slochter Molen Stichting

Bestuur

voorzitter:      dhr. W. Koeneman

secretaris:     dhr. H. Westerhof

      Noorderholt 2, 9628 VW  Siddeburen

          secretaris@slochtermolenstichting.nl

penningmeester:   dhr. H.W. Helmantel

          penningmeester@slochtermolenstichting.nl

lid:      dhr. G.J. v.d. Sande

lid:    dhr. J.R. Huizenga

Molens en Molenaars

Korenmolens   

Naam          Plaats  Telefoon  Molenaars

Entreprise  Kolham  0598-395971 Jan Danes

       Bert Roemeling

       Martin van Doornik

Stel’s Meulen  Harkstede 050-4041826 Gerrit Tammenga

       Remy Strijbosch

De Windlust  Overschild 0598-395542 Marius Biesheuvel

       Lex van der Gaag

Poldermolens

Fraeylemamolen  Slochteren 0598-422326 Roelof Beugel

       Koos Uil

De Groote Polder  Slochteren 0598-399191 Lammert Groenewold

       Henk Klöpping

De Ruiten en  Slochteren 0598-392413 Henk Helmantel

Bakker’s Meulentje     Jakob Kuiper

Colofon

Nieuwsbrief van de Slochter Molen Stichting (SMS)

Jaargang 8, nummer 1, juni 2014

IBAN: NL56 RABO 0359 0555 08

Redactieadres: redactie@slochtermolenstichting.nl 

Website: www.slochtermolenstichting.nl

Inleveren kopij: uiterlijk 1 augustus 2014



S


