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Samenwerking levert restauratie voor drie monumentale Groninger molens op
Subsidies maken restauratie van twee korenmolens en een poldermolen mogelijk
Het Groninger Molenhuis ontving deze week verheugend nieuws: de Provincie Groningen heeft de
subsidieaanvraag voor de restauratie van drie molens gehonoreerd. Het gaat om korenmolen Eureka
in Wetsinge van Molenstichting Winsum, korenmolen Wilhelmina in Groningen van Molenstichting
Hunsingo en poldermolen Groote Polder in Slochteren van de Slochter Molenstichting. Het bijzondere
van deze aanvraag is dat de 28 moleneigenaren uit Groningen hebben besloten om samen op te
trekken en een keuze te maken voor die molens die restauratie het meest nodig hadden.
Het Molenhuis coördineerde de samenwerking en bemiddelde bij de cofinanciering.
De Groningse aanpak kon op sympathie van de fondsen en de provincie rekenen. Belangrijk is dat
molenorganisaties steeds vaker publieksbereik hoog in het vaandel hebben. Diverse molens zijn
inmiddels betrokken bij erfgoededucatietrajecten (‘De Molenmuis’ en Leskist op de molen). Door de
opleiding van molengidsen zijn steeds meer molens een toeristische trekpleister en vervullen zij een
rol in ‘De Verhalen van Groningen’. De poldermolens vertellen het verhaal van de waterhuishouding
en het inpolderen (poldermolens), de rijkdom van de landbouw (korenmolens) en de
voedingsgewoonten (pelmolens die gerst tot gort malen). Met de drie aanvragen is een bedrag van
bijna € 600.000,- gemoeid. Hiervan wordt € 378.164,- door de Provincie betaald en de rest door
fondsen, sponsoren, gemeenten en de eigenaren.
Publieksfunctie
De keuze om deze molens voor te dragen voor restauratie is niet toevallig maar heeft alles te maken
met hun staat van onderhoud. Het is momenteel niet verantwoord om met de Eureka te draaien en
de verwachting is dat uitstel leidt tot onveilige situaties voor de omwonenden en tot schade aan het
monument. Datzelfde geldt ook voor de Groote Polder die dienst doet als instructiemolen voor de
opleiding van vrijwillig molenaars. Het wiekenkruis is zo slecht dat besloten is niet langer met de
molen te draaien. De Wilhelmina is de afgelopen jaren door giften van particulieren behoed voor een
snelle aftakeling, maar herstel van de kap (inwatering) is noodzakelijk om het monument in goede
staat te krijgen en te houden.
Uniek in Nederland
De molens en de vrijwilligers die er werken leveren een waardevolle bijdrage aan het verhaal van
Groningen en de leefbaarheid in onze provincie. Zowel de Wilhelmina als de Groote Polder vervullen
op dit moment een belangrijke publieksfunctie. De Wilhelmina is wekelijks geopend en ontvangt veel
bezoekers. Het molenaarsechtpaar heeft een winkel in de molen en organiseert veel activiteiten.
De Groote Polder ligt aan de rand van een natuurgebied en biedt een pleisterplaats voor wandelaars
en fietsers. De molen is ook opgenomen is educatieprojecten en publieksactiviteiten in Slochteren en
omgeving. Daarnaast werd de molen wekelijks gebruikt door leerling-molenaars die het vak op deze
molen leren. De Eureka is een bijzondere molen, niet alleen voor Groningen maar voor heel
Nederland. Het productieproces in deze molen is zo vormgegeven dat het de laatste fase van een
pellerij (pellen van gerst tot gort) is die door wind is aangedreven. In het volgende stadium worden
pellerijen door machines aangedreven. Eureka is de laatste fase in de ontwikkeling van pelmolens of
de eerste fase in het industrialisatieproces van de verwerking van graan. Daarmee is deze molen
uniek in Nederland.

Het Groninger Molenhuis
Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor de ruim tachtig molens in Groningen. Eén van
de taken is het ondersteunen van moleneigenaren bij het optimaal houden of maken van de conditie
van de molens. (platformfunctie) Het aanvragen van restauratiesubsidies maakt daar deel van uit.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedpartners Molenhuis:
(050) 301 00 52.
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