
Het Groninger Molenarchief beschikt over foto’s, documenten 
en boeken van met name Groninger Molens. Het archief wordt
beheerd door enthousiaste vrijwilligers. Zij kunnen materiaal
leveren voor publiekspresentaties en educatieve projecten. Het
archief kan eveneens lezingen verzorgen.
Ter plekke is een interessante collectie molenboeken in te zien,
ook zijn er boeken en ansichten te koop. 
Het Groninger Molenarchief is ondergebracht bij het Groninger
Molenhuis.
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MOLENVRIEND

Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie van de
molens in de provincie Groningen. Het fungeert als overleg-
platform tussen eigenaren, instructeurs, molenaars, molen-
gidsen en andere vrijwilligers. 
Het Groninger Molenhuis coördineert onder andere het
Groninger Molenweekend - het tweede weekend in juni -
en geeft een eigen blad uit: De Zelfzwichter.
Heeft u bezoekers uit het buitenland en wilt u weten welke
molens te bezichtigen zijn? Wilt u als leerkracht of docent
een les voorbereiden over molens?  Ben je op zoek naar
informatie voor een werkstuk of een spreekbeurt over
molens? Neem dan contact met ons op.

U kunt het werk van het Groninger Molenhuis onder-
steunen. Als donateur ontvangt u dan ons kwartaalblad 
De Zelfzwichter, een uitnodiging voor de jaarlijkse
Molenvriendendag en u wordt op de hoogte gehouden van
activiteiten in en rondom Groninger Molens.
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Molens horen bij ons landschap. Vele
eeuwen dienden ze boeren, burgers en
buitenlui. Korenmolens maalden het graan
van de boer, poldermolens zorgden voor
droge voeten en houtzaagmolens zaagden
planken en balken uit boomstammen.
Activiteiten die tegenwoordig nog steeds op
de molen plaatsvinden, alleen verdienen de
meeste molenaars er niet meer hun brood
mee. Vrijwel alle molens in Nederland zijn
afhankelijk geworden van enthousiaste vrij-
willigers die wekelijks met de molen draaien.
Er zijn ruim 80 molens in Groningen.

Zonder mensen zouden molens langzaam
maar zeker vervallen. Doordat moleneige-
naren en molenvrijwilligers zich bekommeren
om hun toestand en op tijd onderhoud
plegen, blijft dit industrieel erfgoed bestaan.
Het is belangrijk dat een molen regelmatig
in werking is. Stilstand is achteruitgang -
houtworm en andere kleine knagers grijpen
dan hun kans. Het draaien van de molen
gebeurt door vakkundige molenaars,
vrijwilligers die daartoe een opleiding
hebben gevolgd. Molengidsen ondersteunen
de molenaars, door groepen rond te leiden
en activiteiten te organiseren. 

GRONINGER MOLENS

De aankomend molenaar wordt opgeleid door
een ervaren instructeur. Om examen te
kunnen doen moet men minimaal 150 uur met
de molen hebben gewerkt. Naast de praktijk
wordt er tijd ingeruimd voor theoretische
kennis met lesmateriaal van de Basiscursus
Vrijwillig Molenaar. Dit lesmateriaal is in het
kader van het project Meer leven in Groninger
molens onlangs vernieuwd en gedigitaliseerd.
In de cursus wordt onder andere aandacht
besteed aan de verschillende soorten molens,
molenopbouw, wieksystemen en de veiligheid
op de molen. Tevens leert de aankomend
molenaar veel over het weer. 
De duur van de opleiding is afhankelijk van de
cursist en van de frequentie waarmee de
instructiebijeenkomsten worden bezocht.
Gemiddeld moet op ongeveer twee jaar
worden gerekend. 
De kosten voor de opleiding – inclusief studie-
materiaal, examengeld en lidmaatschap Gilde
van Vrijwillige Molenaars - bedragen afhanke-
lijk van de opleidingsduur rond de 130 euro.  
De acht instructiemolens waar u voor deze
opleiding terecht kan zijn: 
molen ‘De Onrust’ te Oude Pekela, 
de molen van Ganzedijk, 
de molens ‘Dijkstra’ en ‘Edens’ in Winschoten, 
molen ‘De Vier Winden’ te Pieterburen, 
molen ‘De Hoop’ te Garsthuizen, 
molen ‘De Groote Polder’ te Slochteren en
molen ‘De Helper’ te Haren.

Naast molenaars zijn er andere
vrijwilligers actief op de
Groninger molens.
Molengidsen organiseren
samen met de molenaars
activiteiten in en rond de
molen. Om molengids te
worden kan men een cursus
volgen van zes avonden en
twee middagen. In deze cursus
wordt basisinformatie over de
geschiedenis en de bouw van
molens gegeven. De nadruk
ligt op het veilig kunnen rond-
leiden van groepen bezoekers
en het organiseren van activi-
teiten op een molen.
De cursus wordt afgesloten
met de organisatie van een
gezamenlijke activiteit. Na
afloop verkrijgt men een
cursuscertificaat. De kosten
bedragen 50 euro.
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