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Inhoudsopgave

4-5 Een molen leeft
Molenaar Dick Magré vertelt over zijn liefde voor de molen. “Dat bewegen, draai-
en, al die geluiden, die enorme kamwielen, versnellingen en overbrengingen, die 
kracht met basale techniek: een molen lééft gewoon en ik vond het meteen enorm 
imposant.”

6-7 Het Oergevoel
Drenthe is de Oerprovincie van Nederland. Op het Unesco Global Geopark  
de Hondsrug beleeft u dat Oergevoel. Dit deel van Drenthe bestaat uit ruggen en 
dalen en natuurlijk zijn er de hunebedden. Bezoekt u het Hondsruggebied, dan 
komt u een flink aantal molens tegen.

8-9 Een rondje Drenthe varen
In Drenthe zijn vele kanalen. Vincent van Gogh voer lang geleden al met de trek-
schuit van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam. Sinds 2013 is het Willem Alexan-
derkanaal geopend (de Veenvaart). Een nieuw traject waardoor het mogelijk is een 
rondje Drenthe te varen. 

10-11 Jantina’s Korenhofje
Haver, gerst, boekweit, rogge. Mooi die graansoorten, maar hoe zien ze eruit? Op 
Jantina’s Korenhofje staan de soorten naast elkaar, mét uitleg over zaaitijd en groei. 
Heel leerzaam. Het korenhofje is een mooi project van de molenvrijwilligers. 

12-13 Malen als de beste
De Drentse molen was vooral een korenmolen. Het ambachtelijke proces van het 
graan malen in een molen is indrukwekkend om te zien én om te horen. Krijgt u de 
kans dan moet u dat echt eens ervaren. En waar in de molen gemalen wordt is altijd 
ambachtelijke meel te koop. 

14-15 Molens: oud maar ook nieuw
Behalve de korenmolen kent Drenthe ook oliemolens. In de oliemolen wordt lijn-
olie geproduceerd uit lijnzaad van de vlasplant. Sinds kort is een natuurvriendelijk 
onderhoudsmiddel voor houtproducten ontwikkeld op basis van deze lijnolie. Een 
product met korte droogtijd. 

16-17 Historisch
In Drenthe kwamen de molens wat later dan in de rest van Nederland. Nu telt de 
provincie nog 35 molens, ooit waren dat ruim honderd. Veel van de Drentse mo-
lens komen uit het westen van het land, uit Duitsland of zijn samenstellingen van 
andere molens.

18-19 De Tjaskers
Bijzondere objecten in het landschap: de tjasker. Vroeger als poldermolen gebruikt 
in venige gebieden en op een aantal plekken in het Drentse landschap nog zicht-
baar. Wandelend en fietsend zijn ze goed te bereiken, er is altijd een mooie route 
in de buurt.  

Colofon
De Drentse Molenspecial 

is tot stand gekomen dankzij bijdrages van: 

Recreatieschap Drenthe

Het Drentsche Landschap

Molenstichting Drenthe

Gemeente Noordenveld

Gemeente Westerveld

Gemeente De Wolden

Gemeente Hoogeveen 

Gemeente Meppel

Gemeente Tynaarlo

Gemeente Coevorden 

Gemeente Aa en Hunze 

Gemeente Emmen

Eindredactie: Géke Mennink Wieswies 

Fotografie: Dianne Dijenborgh, Roelof Kooiker, 

Guido Hansman, Karin Hulst en Henk Lamberts

Teksten: Géke Mennink en Marjolein Kaas

Druk: Drukkerij Van Gorcum BV

Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

2   Drenthe



Molens in Drenthe
1 Roderwolde - Woldzigt
2 Peize - Paiser Meul
3 Norg - Noordenveld
4 Norg - De Hoop
5 Zeijen - Meestersveen en Bollenveen
6 De Groeve - Boezemvriend
7 Zuidlaren - De Wachter
8 Oudemolen - De Zwaluw
9 Rolde - Rolde
10 Gieten - Hazewind
11 Gieterveen - De Eendracht
12 Gasselternijveen - De Juffer
13 Grolloërveen - Grolloo
14 Makkum - Makkum
15 Weerdinge - Hondsrug
16 Emmer-Compascuum - Grenszicht
17 Aalden - Jantina Helling
18 Noord-Sleen - Albertdina

19 Sleen - De Hoop
20 Wachtum - De Hoop
21 Dalen - Jan Pol
22 Dalen - De Bente
23 Coevorden - De Arend
24 Veenoord - Nooit Gedacht
25 Zuidbarge - Zeldenrust
26 Erica - Heidebloem
27 Vledder - Vledder
28 Diever - De Vlijt
29 Havelte - Havelte
30 Ruinen - De Zaandplatte
31 Hoogeveen - De Zwaluw
32 Nijeveen - Sterrenberg
33 Meppel - De Weert
34 Meppel - De Vlijt
35 De Wijk - Wieker Meule
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Drenthe kent u wellicht van hunebedden, 
van prachtige bossen en mooie fietspaden. 
Maar weet u dat in de provincie Drenthe 35 
molens staan? Monumenten die beeldbe-
palend zijn in het landschap en die u zeker 
tegenkomt als u onze provincie bezoekt. 

De molens worden gekoesterd door in-
stanties, maar in stand gehouden door een 
grote groep betrokken vrijwilligers. Zij on-
derhouden de molens en laten ze draaien. 
Een molen die stilstaat gaat achteruit. Door 
de inzet van enthousiaste molenliefhebbers 
blijven onze molens draaien. 

Het authentieke en ambachtelijke van de mo-
len, dat is boeiend om te zien. In dit magazine 
vertellen we verhalen van Drentse molens. 
Windmolens, oliemolens, een mosterdmolen 
in wording, poldermolens en tjaskers: ze zijn 
er allemaal, verspreid over heel Drenthe. 

Molenstichting Drenthe wil de molens vaker 
laten draaien. Een werkende molen trekt de 
aandacht en nodigt uit om te kijken. Bezoekt 
u een molen en de wieken draaien, dan is 

er een molenaar aanwezig die u graag iets 
vertelt over de molen en de werking. 

Bij een aantal molens is een museum in-
gericht of is een winkel waar meel en aan-
verwante producten te koop zijn. Met een 
boot langs de molens? Ook dat kan in onze 
provincie. 

Bezoekt u de molens in de verschillende 
delen van Drenthe, dan is er in de omgeving 
altijd iets te beleven of zien. We zetten in dit 
magazine een aantal tips voor u op een rijtje.

Dit blad, de Drentse Molentocht, is tot stand 
gekomen dankzij bijdrages van tien Drentse 
gemeentes, het Drentsche Landschap en 
het Recreatieschap Drenthe. Een blijk van 
trots op de molens, belangrijk cultureel  
erfgoed in Drenthe en het bezoeken waard. 

Wij hopen u te ontmoeten bij een van de 
Drentse molens!

Drenthe: ook Molenprovincie!

Geert Roeles, 

voorzitter molenstichting Drenthe
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Molenaar Dirk Magré is vergroeid met zijn molen: 

‘Een molen lééft’

“Dat bewegen, draaien, al die geluiden, die enorme kamwielen, versnellingen 

en overbrengingen, die kracht met basale techniek: een molen lééft gewoon 

en ik vond het meteen enorm imposant”, zo beschrijft molenaar Dirk Magré 

(65) uit Roderwolde beeldend zijn eerste kennismaking met een molen. 

Dat was in 1981 tijdens een hobbycursus smalfilm maken. Maar wat eerst  

‘gewoon een leuke opdracht’ leek, bepaalde achteraf gezien een groot deel 

van zijn leven.
Molenaar Dirk Magré



Hij was altijd al leergierig en een soort van 
duizendpoot, hij gaf en geeft zijn opgedane 
kennis graag door. Dat begon al met zijn 
opleiding tot meester aan de basisschool, een 
paar jaar later ging hij werken én lesgeven 
in de automatisering. En tussen de bedrijven 
door ook ondermeer als djembé–docent, 
coach en mindfulnesstrainer. Bij zijn molen 
legt hij graag bevlogen uit aan jong en oud 
hoe het allemaal werkt. Want die molen, die 
staat toch echt wel nummer één. Magré be-
gon met vrijwilligerswerk en behaalde in 1986 
het diploma molenaar. Toen ging de wind 
even liggen: “Met een jong gezin was er weinig 
tijd over.” Maar de liefde bleef en in 1996, 
inmiddels woonde het gezin in Assen, kon hij 
als vrijwillig molenaar aan de slag in Norg.

Woldzigt in Roderwolde
Toen kwam er in 2014 een vacature voor 
een beroepsmolenaar/beheerdersechtpaar 
voor Woldzigt en Magré en zijn vrouw Wil-
ma hapten gretig toe. Wilma is als molen-
gids lid van de vrijwilligersgroep van rond 
de 20 mensen, dankzij wie de molen kan 
blijven draaien. Woldzigt is een unieke olie- 
en korenmolen, met twee gekruiste wieken 
van 22,5 meter elk. De geschiedenis van dit 
pareltje onder de windmolens in Drenthe 
gaat terug tot 1852. De karakteristieke en 
fotogenieke molen aan de rand van Roder-
wolde is meteen te herkennen aan de twee 
aangebouwde huisjes voor de molenaar en 
zijn knecht. Woldzigt was tot aan de Tweede 
Wereldoorlog volop in productie, de eerste 
50 jaar van haar bestaan uitsluitend op de 
wind. Begin 1900 deed een petroleummotor 

zijn intrede als ondersteuning, gevolgd  
door een stoommachine en in 1941 een 
elektromotor. “Die laatste is van voor WOII 
en doet het nog steeds”, meldt Magré trots. 

Molen gered door de dorpsbewoners
In 1919 dreigde de molen te verdwijnen,  
de eigenaar overwoog sloop. Maar de  
inwoners van Roderwolde wisten dit te 
voorkomen, zij richtten een coöperatie  
op. In de jaren 70 werd de toenmalige  
gemeente Roden eigenaar. Er waren in  
het bestaan van de molen vele grote en  
kleine restauraties. “Maar alles is nog 
volledig origineel!” In 2016 is het historisch 
waardevolle monument overgenomen door 
het Drentse Landschap, de organisatie 
die zich inzet voor behoud van natuur en 
erfgoed in Drenthe. 

Olie slaan en meel malen
De molen draait en produceert nog steeds 
olie en meel. Het proces is alle jaren hetzelfde 
gebleven en bezoekers kunnen het mee- 
beleven. Voor de olie worden de kleine zaad-
jes uit de vlasplant eerst geplet.  
De zogenaamde kantstenen met een door-
snede van 180 cm en een gewicht van 3400 
kilo per stuk vermalen het vervolgens tot  
lijnmeel. Magré: “In het allereerste begin  
hebben die stenen overigens 4400 kilo  
gewogen, er is nogal wat afgesleten.”  
Na verwarming van het meel in het vuister 
(houtgestookt fornuis) komt het product in 
wollen zakken en wordt de olie ‘eruitgesla-
gen’ in gietijzeren perskamers. Wat dan nog 
overblijft, de lijnkoek, is geschikt als veevoer. 
Boven in de molen worden overigens ook nog 
steeds diverse graansoorten gemalen.

Eens een molenaar, altijd een molenaar
Magré doet in 2018 een stapje terug: 
“Maar we blijven hier wonen en ik blijf 
aan als vrijwillig molenaar, want er is niets 
mooier dan het laten draaien van een 
molen.” Hij voelt zich vergroeid met deze 
molen: “Door ervaring weet je precies wat 
er aan de hand is. Je ontwikkelt een extra 
zintuig, een soort waakzaamheid voor  
bijvoorbeeld afwijkende geluiden. Eens 
een molenaar, altijd een molenaar.”

Het ambt molenaar op UNESCO 
werelderfgoedlijst
Sinds december 2017 is het molenaars- 
ambacht ingeschreven op de Representa-
tieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed 
van de mensheid bij UNESCO. Het is voor 
het eerst dat er Nederlands immaterieel 
erfgoed op de UESCO-lijst staat. Een mooie 
erkenning van het vak!   

Tips
Beleef de Onlanden op de grens van 
Groningen en Drenthe. Een moeras- 
achtig gebied met bijzondere gra-
zers en moerasvogels. Het is een 
waterbergingsgebied met wandel- en 
fietsroutes. Beklim ook de bijzondere 
uitkijktoren.
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Molens in dit gebied
Roderwolde – Woldzigt
Peize – Paisermeul
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Molens in Unesco Global  
Geopark de Hondsrug

Molenmuseum de Wachter
In Zuidlaren, ja Zuidlaren van ‘Berend Botje ging uit varen’, staat de 
Wachter. Het is een olie- en korenmolen met een uitgebreid muse-
um. Met stoommachines, ambachten en beroepen (klompenmakerij, 
stelmakerij, smederij, specerijenmalerij) en verzamelingen. Ook het 
beeld van de beroemde Berend Botje is er te vinden. Met een beetje 
geluk kunt u met een bootje naar het Zuidlaardermeer. Vaart u met 
de boot van molen de Wachter richting het meer, dan vaart u langs 
een andere molen: poldermolen de Boezemvriend. De Boezemvriend 
kunt u ook zien als u op de stelling van molen de Wachter staat. 

Ontdek het Drentsche Aa landschap 
Nationaal Park de Drentsche Aa is speciaal vanwege de combinatie 
van cultuurhistorie en bijzondere natuur. Het is geen traditioneel 
park omdat er binnen het gebied 21 dorpen en gehuchten zijn. 
Vandaar de naam: het ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa’ met een heel eigen sfeer en identiteit. Recreanten 
uit heel Nederland genieten er van het landschap. De natuur in het 
gebied van 34.000 hectare groot wordt gekoesterd, terwijl boeren 
er hun werk zijn blijven doen. Loopt u een route in dit mooie wan-
delgebied, dan komt u waarschijnlijk ook langs molen de Zwaluw 
in Oudemolen. De molen ligt midden in het nationaal park. 

Brood uit een leemoven? 
Op het molenerf van molen de Eendracht in Gieterveen staat naast 
de molen een bakoven. Deze veldoven, voor het bakken van brood, 
is door de molenaars en vrijwilligers gebouwd op een traditionele 
wijze. De vuurvaste ovenruimte is een gemetseld stenen gewelf, 
waarop een dikke laag van leem is aangebracht. De leemlaag be-
staat uit een mengsel van leem uit de buurt, zand, tarwestro en 
kalk. Om de leemlaag te beschermen tegen weersinvloeden is een 
huisje boven de oven gebouwd. Het broodbakken gebeurt op een 
traditionele manier. In de oven wordt een aantal dagen een hout-
vuur gestookt. De hitte verwarmt het stenen gewelf en de leem. Na 
het stoken, bij ongeveer 230 graden Celsius, wordt het vuur uit de 
oven gehaald. Dan gaat het deeg de oven in. De stenen en de leem 
geven genoeg warmte af om het deeg tot brood te laten garen. 
Vroeger waren er in Gieterveen vier bakkerij-ovens, die volgens dit 
principe werkten. Op speciale dagen zie www.moleneendracht.nl 
kunt u het broodbakken meemaken en zelf een broodje kopen. En 
wat is er nu lekkerder dan versgebakken brood? 

Mulders boekenkist
In Gieten staat in molen Hazewind ‘Mulders boekenkist’ met een rui-
me voorraad tweedehands boeken. Snuffelen tussen de boeken kan 
in de zomer elke zaterdag. Bij de molen van Rolde kunt u ook te-
recht voor leesvoer uit Mulders boekenkist.    

Het Hondsruggebied is uniek. De ijstijden vormden 

er ruggen en dalen. De prehistorische mens liet er 

ons zijn schatten na. Duizenden jaren lang gaven 

mensen vorm aan een landschap dat van alle tijden 

is. Bezoekt u het Hondsruggebied, dan komt u een 

flink aantal molens tegen.

Tips
Hunebedcentrum Borger: www.hunebedcentrum.nl
De Hondsrug UNESCO Global Geopark: www.hondsrug.nl 
Molenmuseum De Wachter: www.dewachter.nl 
Nationaal Park de Drentsche Aa: www.drentscheaa.nl 
Wandel- en fietsroutes: www.eindjeomindrenthe.nl 
Fietsroute AaenHunze molens: www.aaenhunzemolens.nl 
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Molens in dit gebied
De Groeve – Boezemvriend
Zuidlaren – de Wachter
Oudemolen – de Zwaluw
Gieten – Hazewind
Gieterveen – De Eendracht
Gasselternijveen – de Juffer
Weerdinge – de Hondsrug

Drentse molens met
een klein museum
Dalen – molen Jan Pol
Emmer-Compascuum – 
molen Grenszicht
Roderwolde – molen Woldzigt
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Een rondje Drenthe varen:

Molens aan  
de Veenvaart

In Zuidoost Drenthe is in juni 2013 het Koning Willem-Alexanderkanaal geopend. Dit kanaal, 

de vaarverbinding Erica – Ter Apel, kortweg de Veenvaart, maakt het mogelijk om niet alleen 

heel Drenthe rond te varen maar vormt ook de ontbrekende vaarverbinding met Groningen, 

het Friese merengebied, Overijssel en Twente èn de doorvaart naar Duitsland. Langs de 

Veenvaart komt u ook een aantal molens tegen. 
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Tips
Van Gogh Huis: www.vangogh-drenthe.nl
Veenpark: www.veenpark.nl 
De Veenvaart www.veenvaart.nl
Natuurpark Moor-Veenland: nl.naturpark-moor.eu 
Wildlands: www.wildlands.nl

De molens aan de Veenvaart
Nieuw-Amsterdam/Veenoord –
molen Nooit Gedacht
Erica – molen Heidebloem
Emmer-Compascuum – molen
Grenszicht

Meer Drentse molens 
aan het water
Roderwolde – molen Woldzigt
Meppel – molen de Vlijt
Meppel - molen de Weert
Zuidlaren – molen de Wachter
De Groeve – de Boezemvriend
Gasselternijveen – de Juffer

Veenvaart
‘De Veenvaart’, een kanaal met een verhaal, start bij 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord. In Veenoord staat mo-
len Nooit Gedacht aan de ene kant van het water. 
Hier schuin tegenover, in Nieuw-Amsterdam, staat 
het Van Gogh Huis. Een voormalig logement waar 
Vincent van Gogh in z’n Drentse periode geslapen 
heeft. Ook een bezoek waard. De vaartocht voert ver-
der langs molen Heidebloem in Erica, langs het dub-
bele sluizencomplex in Oranjedorp, een spaarsluis 
en een koppelsluis om vijf meter hoogteverschil te 
overbruggen. Via Klazienaveen Noord gaat de route 
door de hoogveengebieden Oosterbos en Berkenro-
de. Vervolgens dwars door het Veenpark. 

Veenpark
Het Veenpark is een openluchtmuseum en brengt u 
onder meer terug naar de tijd van de veenafgravingen. 
Het laat op een aanstekelijke manier zien hoe mensen 

in deze streek gewerkt en geleefd hebben. Het veen-
park biedt ook een permanente tentoonstelling over 
de geschiedenis van het veen en de turfgraverij. U 
kunt hier ook aanleggen en op de boot overnachten. 
De Veenvaart voert u vervolgens verder langs molen 
Grenszicht in Emmer-Compascuum. 

Aan de Duitse Grens
Molen Grenszicht staat nog net in Nederland en heeft 
een klein museum met informatie over de molen, ge-
reedschap en lokale historie. Koop er eigen gemalen 
meel, in de winter is er ook spekdikkenmeel verkrijg-
baar, dat is meel voor een soort pannenkoek van rog-
gemeel. ‘Spekkedikken’ worden traditiegetrouw gege-
ten in onder andere het grensgebied. De vaarroute 
vervolgt richting Veenkoloniën en Stad Groningen of 
richting Duitsland.

Bootverhuur 
Wilt u een kleine route varen? Huur dan een sloep in 
het Veenpark of vaar mee op de Snikke Johannes Veld-
kamp. Deze rondvaartboot biedt meerdere mogelijk-
heden als het om varen op de veenvaart gaat. Meer 
informatie leest u op de website van de Veenvaart.   
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De Drentse molen was vooral een 
korenmolen. Dat malen gebeurt nog 
steeds, bij een aantal molens zelfs  
vrijwel dagelijks. Het ambachtelijke 
proces van het graan malen in een molen 
is indrukwekkend om te zien én om  
te horen.

Ambachtelijk
Tips
Dalen – Molenmuseum Jan Pol
Dalen – Molen de Bente
Coevorden – Stedelijk Museum 
het Arsenaal en Kasteel Coevorden
Coevorden – Plopsa Indoor
Gees – Beelden in Gees
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Ervaar de graansoorten in 
Jantina’s Korenhofje
Die graansoorten: welke zijn er en wat zijn 
de verschillen? Bij molen Jantina Helling in 
Aalden is een hofje gemaakt waar de ver-
schillende graansoorten verbouwd worden. 
Haver, tarwe, gerst, boekweit en rogge, heeft 
u ze wel eens eerder naast elkaar gezien? 

De vele bezoekers van Jantina’s Korenhofje, 
een hectare groot, waarderen een wande-
ling lang de gewassen. Informatieborden 
duiden het gewas in de perken aan en 
geven informatie over zaaitijd, oogsttijd, 
herkomst en toepassingen. Meer weten 
over de gewassen en het belang voor de 

voedselketen? Breng dan een bezoek aan 
Jantina’s Korenhofje. 

Biologische producten 
Het koren in Jantina’s hofje wordt ook nog 
eens zonder chemische middelen verbouwd,  
er wordt alleen natuurlijke mest gebruikt. 
Het meel van de granen is in de molen te 
koop. Een paar dorpen verderop, in het 
dorp Dalen is korenmolen de Bente geves-
tigd. Bij die molen is een uitgebreid assor-
timent (biologische) producten te koop. 
Teff-producten zoals volkorenmeel en  
pannenkoekenmeel, glutenvrije producten 
en amandelmeel bijvoorbeeld. Bij meerdere 
molens in Drenthe zijn winkels.  

Molens in het zuidelijke deel van 
De Hondsrug Unesco Geopark
Noord-Sleen – Albertdina
Aalden – Jantina Helling
Sleen – de Hoop
Wachtum – de Hoop
Dalen - Jan Pol
Dalen – de Bente
Coevorden – de Arend
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Maar nu is de molen ingesloten door 
bebouwing en hoge bomen. Hoewel het 
daardoor dus soms wat schipperen is met 
de wind, maalt ie nog als de beste. En dat 
gebeurt ook nog steeds bijna dagelijks. Het 
team van vrijwilligers houdt met veel liefde 
en kennis de molen letterlijk en figuurlijk 
draaiende. 

De molenwinkel onderin het pand staat  
vol met allerlei soorten zelfgemalen  
granen. In handige zakken van een pond 
tot 1, 5 of zelfs 25 kilo voor bijvoorbeeld 
pannenkoekrestaurants: voor elk wat wils. 
En wie er meer van wil weten, zien en  
horen: bezoekers zijn van harte welkom.

Malen als de beste!
Met de wieken pál omhoog meet korenmolen De Zwaluw in Hoogeveen toch al gauw  

een metertje of 35. Toch zie je hem niet al van heinde en verre staan. In 1787 stond hier al  

de eerste molen, helemaal vrij op de wind. 

12   Drenthe



Lange historie
Zoals alle molens heeft ook De Zwaluw  
een lange geschiedenis van eigenaren, 
molenaars, brand en gelukkig ook weer 
opbouw en restauraties. De stenen van de 
gemetselde romp van de molen zijn nog 
uit de 16e eeuw. Maar al is het een cultuur-
historisch monument, De Zwaluw is niet 
alleen om te bekijken – en dat is heel  
interessant! – maar ook gewoon om te  
werken. Molenaar Hans Valkenhoff (74) 
draaide de molen tot 2000 als beroeps-
molenaar. In 1984 startte hij hier: “Ik had 
geluk en kon van mijn hobby mijn beroep 
maken.” Nu is hij, met het meel in zijn  
krullenbos, nog steeds een enthousiast  
vrijwilliger. “Destijds was er veel interesse 
bij bakkerijen, maar nu krijgen die  
kant&klaar fabrieksmeel, voor het  
ambachtelijk product is weinig ruimte 
meer”, betreurt hij. 

Burger kiest bewust 
Daar staat tegenover dat burgers steeds 
vaker wél bewust kiezen voor lokaal geteel-
de en gemaakte, al dan niet biologische, 
producten zonder toevoegingen. Een vaste 
en loyale klantengroep laat de winkelbel 
regelmatig rinkelen. Er is hier ook veel te 
kiezen: grotendeels zélf gemalen en soms 
ingekocht bij collega-molenaars. “En het 
meeste gemalen op de wind!”, benadrukt 

Valkenhoff trots. Hoewel een elektrisch 
aangedreven maalstoel soms moet bij- 
springen als er echt te weinig wind staat:  
de productie moet tenslotte wel gehaald 
worden. De molen betrekt het graan bij 
voorkeur uit de regio: tarwe uit Groningen, 
rogge uit Drenthe, biologische tarwe uit 
Noord-Holland en spelt uit Duitsland.  
“Het boekweit kwam vroeger uit Hoogeveen 
maar nu uit Oostenrijk.” Momenteel zijn de 
diverse varianten van havermout en  
kruidenkoekmixen de zogenaamde  
‘hardlopers’ in de winkel. 

De smaak is beter
Pannenkoekrestaurants uit de omgeving 
weten de molen nog steeds prima te vin-
den. Valkenhoff: “Heus, pannenkoeken van 
ons meel, waarbij je zelf nog melk, eieren 

en een scheutje olie moet toevoegen voor 
het beslag, zijn veel lekkerder dan de 
mixen waarbij alleen nog water moet.”
De molen beschikt over diverse maalste-
nen, verdeeld over de vele verdiepingen  
die de molen telt. Elk bestemd voor be-
paalde soort granen. In een nauwkeurig 
afgesloten ruimte worden zelfs glutenvrije 
producten gemaakt.

De telefoon gaat. Een plaatselijke slager 
belt met een bestelling voor gebroken 
rogge, een bestanddeel voor ambachtelijk 
gemaakte bloedworst. “25 kilo? We  
brengen het vandaag nog langs!”    

Opmerkelijk
Bij molen de Zaandplatte in Ruinen zijn  
opnames gemaakt voor een horrorfilm.  
Voor de nachtelijke opnames van de film  
‘The Windmill’ werd de molen omgetoverd tot 
een oude verwaarloosde molen. De molen 
moest draaien tijdens de opnames, de vrijwillige 
molenaars waren vier nachten actief. Het leverde 
een mooie film en mooie plaatjes op!

Tips
Trouwlocatie: de molen wordt vaak 
gebruikt voor huwelijken. 
Fotografie: de molen als sfeervolle 
locatie voor trouw- en andere foto- 
reportages.
Vin de Moulin: bij molen de Weert in 
Meppel koopt u Vin du Moulin

Molens in dit gebied
Hoogeveen – Korenmolen de Zwaluw
Ruinen – Zaandplatte
De Wijk – Wieker Meule

Meer molens met een winkel
Peize – de Paisermeul (professionele bakker)
Roderwolde – Woldzigt
Aalden – Jantina Helling
Dalen – De Bente
Zuidlaren – De Wachter
Meppel – De Weert
Diever – De Vlijt
Gieten – Hazewind
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Molens: 
oud maar ook nieuw
Wordt er dan alleen maar traditioneel gemalen bij de molens? 
Zeker niet! Bij een aantal molens zijn experimenten of wordt de 
molen in ere hersteld naar een vroegere functie. 

Tips: wandelen
Bij molen de Sterrenberg staat voor de molen 
een bord met ommetjes. Verken de omgeving 
van de molen te voet!

Tips: waterrijk Meppel
Meppel is een historische compacte stad aan de grens van Drenthe en 
Overijssel met ruim 32.000 inwoners. De gemeente Meppel ligt op een 
kruispunt van riviertjes en stroompjes. Als schipperscentrum maakte  
Meppel een bloei door die sterk samenhing met de verveningen in Dren-
the. De stad was een belangrijke doorvoerhaven vanwege de verbindingen 
naar heel Drenthe. Via het Meppelerdiep kon bij Zwartsluis de Zuiderzee 
bereikt worden. Langs deze weg werd vanuit heel Drenthe de turf uitge-
voerd naar het westen van het land. Meppel heeft veel te bieden: van histo-
rische panden en sfeervolle grachten tot bruisende evenementen.

Molens in deze regio
Nijeveen – de Sterrenberg
Meppel – de Vlijt
Meppel – de Weert

Lijnolie
Roderwolde - Woldzigt

Mosterdmolen
Molen de Vlijt in Meppel wil de molen de functie  
teruggeven die de molen vroeger ook vervulde: net 
als vroeger weer als mosterdmolen. De molen was tot 
een aantal jaren geleden nog leeg, nu wordt hij om-
getoverd tot maalvaardige mosterdmolen, waarbij  
mosterdstenen aangedreven kunnen worden op 
windkracht. Door de wieken dus! 

De Sterrenberg van Duitse origine
Korenmolen De Sterrenberg is van 1786 tot 1960 
in het Duitse plaatsje Weener – Ostfriesland – in 
bedrijf geweest. Van 1975 tot 1977 werd de molen 
herbouwd in Nijeveen. De molen heeft ‘zelfkruiing’, 
de wieken staan altijd op de wind. De molen is in 
augustus 1988 geopend door ZKH Prins Claus.

Lijnolie als basis voor Natuleum
Twee molens in Drenthe zijn oliemolens, waar lijn-
olie wordt geproduceerd uit vlas. Lijnolie wordt veel  
gebruikt voor onderhoud van bijvoorbeeld tuinmeu-
bilair en is een bestanddeel van linoleum. Het Drentse  
Landschap, onder andere eigenaar van olie- en ko-
renmolen Woldzigt, heeft samen met een Tielse verf-
producent, van de lijnolie ‘Natuleum’ geproduceerd. 
Een hardhoutolie die veel sneller droogt dan rauwe 
lijnolie. Het product is in de molen te koop.   
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Vooral windmolens en oliemolens 
De meeste Drentse molens zijn korenmolens, waar graan tot meel 
werd vermalen. Het aantal korenmolens in Drenthe is vooral na 
1850 spectaculair toegenomen in verband met een fundamentele 
verandering in het Drentse landbouwbedrijf. Daarnaast zijn er olie-
molens, waar zaad tot olie werd geslagen. Molens als ‘De Wachter’ 
in Zuidlaren en ‘Woldzigt’ in Roderwolde kunnen zowel graan malen 

als olie slaan. In run- of eekmolens werd eikenschors vermalen om 
te kunnen worden benut in leerlooierijen. Houtzaagmolens werden 
gebruikt om stammen te verzagen tot planken; deze waren met 
name te vinden in Meppel. 

Poldermolens werden ingezet om het water in een polder op peil 
te houden. Voor die doeleinden werden, maar dan veelal voor klei-

Drentse molens en

Historie

In de 11e eeuw verbreidden de watermolens zich over Europa, in de 13e eeuw gevolgd door de windmolens. 

In het dunbevolkte Drenthe kwam deze ontwikkeling wat later. De oudst bekende windmolen in Drenthe 

stond in Uffelte, genoemd in een uitspraak over een geschil over te betalen maallonen in 1290. In 1600 telde 

Drenthe ongeveer 20 windmolens. Het maximale aantal lag in 1866 met 127 molens. Tegenwoordig resteren 

nog 35 molens, allen in goede staat en te bezoeken.
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Weetjes
Molentypes in Drenthe: meestal bovenkruiers
De meeste Drentse windmolens zijn bovenkruiers, molens 
waarvan alleen de kap in de wind hoeft worden gezet. Zij zijn 
onder te verdelen in stellingmolens, beltmolens en grondzei-
lers. De stellingmolen is een hoog opgebouwde molen, om ver-
zekerd te zijn van een goede windvang. De - ronde of achtkan-
tige - onderkant dient als opslagplaats. Halverwege de romp is 
een stelling geconstrueerd om de molen te kunnen bedienen. 
De beltmolen houdt het midden tussen een stellingmolen en 
een grondzeiler. Ze zijn gebouwd op een verhoging om gemak-
kelijk te kunnen worden bediend. De verhoging heeft aan voor- 
en achterzijde openingen, waardoor paard en wagen recht-
streeks in het ondergedeelte van de molen konden komen. De 
grondzeiler heeft wieken die rakelings langs de grond scheren. 
Deze molens konden alleen daar waar de wind vrij spel had, 
worden opgetrokken. Het onderhoud wordt vergemakkelijkt 
doordat wieken en staart vanaf de grond bereikbaar zijn.

De molen van Uffelte
Diverse bronnen vermelden dat er al in 1290 een molen moet 
zijn geweest in Drenthe en wel in Uffelte. Een koren- of water-
molen, dat is niet bekend. In historische documenten wordt 
melding gemaakt van een geschil over maalloon tussen het 
kapittel van Sint-Pieter en de erven van Rudolphus Nikolaus-
zoon van Uffelte. De uitspraak rept over de molen van Uffelte, 
naar alle waarschijnlijkheid een windmolen. In Uffelte is nog 
slechts een maalsteen te vinden, ter herinnering aan de oud-
ste molen van Drenthe. 

Iconen in het landschap 
‘In de Drentse dorpen, waar geen enkel fabriekje of andere 
werkplaats van grooten omvang stond, maakt de niet al te ver 
verwijderde windkorenmolen met den toren, kerk en school 
van het dorp een opvallende en waardig figuur’. Zo schreef 
Harm Tiesing, Drents schrijver, aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog over de molens in Drenthe. De molen was een 
baken in het landschap en destijds een teken van vooruitgang 
omdat een dorp zelfvoorzienend werd. De molens zijn nu sa-
men met de kerken nog steeds beeldbepalend in Drenthe.

nere terreinen, bijvoorbeeld veenputten, ook wel tjaskers gebruikt. 
De Drentse tjaskers zijn paaltjaskers: niet alleen de wieken, maar 
de hele molen kan in de windrichting worden gedraaid. De tjaskers 
zijn te vinden in Zeijen en nabij Grolloo. Lees ook Tjasker en fietsen. 

Molens uit andere provincies of Duitsland
Van de huidige 35 molens in Drenthe staat de oudste aan De Bente 
in Dalen (1814). De jongste is molen de Juffer in Gasselternijveen, 
geheel nieuw opgetrokken eind jaren 60. Een aantal Drentse mo-
lens is elders gebouwd en verhuisd. Molen de Arend uit Coevorden 
is in 1888 in Haarlem gebouwd en in 1894 verplaatst naar Coevor-
den. Molen de Hoop uit Sleen was voorheen ‘Molen van Nefkens’ in 
Amersfoort en is in 1915 herbouwd in Sleen en de molen uit Nije-
veen komt uit het Duitse dorp Weener. En zo zijn er talloze voor-
beelden, ook van molens die samengesteld zijn uit onderdelen van 
andere molens.  

Koloniën van Weldadigheid – het Pauperparadijs
Bekijkt u molens in dit deel van Drenthe, realiseert u zich dat u in 
het gebied bent van het ‘Pauperparadijs’. Het Pauperparadijs is een 
boek van Suzanna Jansen en belicht een stuk tragische geschiede-
nis in Nederland. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid 
opgericht. Paupers uit het hele land werden op grote schaal naar 
Drenthe gebracht, met de bedoeling beschaafde mensen van hen 
te maken. 

Ideëel Experiment
Het experiment begon uit ideële motieven, maar liep uit op een 
mislukking. Mensen leefden onder erbarmelijke omstandigheden 
en kregen al gauw een stigma opgeplakt, waardoor niemand meer 
met hen te maken wilde hebben. Door het verlies van hun zelfstan-
digheid konden ze zich na verloop van tijd niet meer redden in de 
buitenwereld. In totaal hebben meer dan honderdduizend mensen 
in de pauperkoloniën gezeten. 

Van de totaal zeven koloniën bevonden zich er drie in Drenthe: in Fre-
deriksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen. De geschiedenis van deze 
koloniën is in het boek ‘het Pauperparadijs’ opgetekend. Het theater-
stuk op basis van het boek is gemaakt onder regie van Tom de Ket. In 
2016 en 2017 is de voorstelling gespeeld in Veenhuizen, een van de 
koloniën waar nu onder andere het Gevangenismuseum gevestigd is. 
De voorstelling speelt in de zomer van 2018 in Theater Carré.     

Tips
Koloniën van Weldadigheid: www.kolonienvanweldadigheid.eu
Gevangenismuseum Veenhuizen: www.gevangenismuseum.nl
En vele sfeervolle (brink)dorpjes zoals Diever, Vledder, Havelte, 
Frederiksoord, Norg en Roden. 

Molens in dit gebied
Havelte – Havelter molen
Vledder – molen van Vledder of ‘de Poffert’ 
Diever – molen de Vlijt
Norg – molen de Hoop en 
molen Noordenveld
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De tjaskers:
ontdek ze 

wandelend 
of fietsend



Meestersveen en Bollenveen 
De tjaskers werden gebruikt in het veengebied en zijn daar op een paar venige 
plekken nog te vinden. Bij het dorp Zeijen zijn twee tjaskers in het Meestersveen 
en het Bollenveen. De stichting Zeijer Wiek heeft rondom deze tjaskers een mooie 
fietsroute en een wandelroute uitgezet. Een aanrader om in dit mooie stukje van 
Drenthe én de tjaskers via een van deze routes te bekijken.

Grolloërveen: langste houten fietsbrug
In het Grolloërveen staat volgens de boswachter een van de meest gefotografeerde 
objecten in zijn gebied: de tjasker bij Grolloo. Deze paaltjasker staat aan de langste 
houten fietsbrug van Nederland. Deze brug komt u bijvoorbeeld tegen bij de fiets-
route Westerbork die u door Grolloo, Schoonloo en Hooghalen brengt en door de 
prachtige bosrijke gebieden in Drenthe voert. Ook als u in deze buurt fietsknoop-
puntenroutes of wandelroutes kiest komt u de tjasker tegen. 

Kleinste molen van Drenthe
In Rolde, staat de kleinste molen van Drenthe. De molen werd in 1873 gebouwd 
en is enkele malen gerestaureerd. Alhoewel de molen op een verhoging ligt is hij 
door het ontbreken van een inrit geen beltmolen, maar een grondzeiler op een 
heuveltje. De molen is mooi gelegen aan een van de brinken van Rolde. Is er in het 
authentieke dorp Rolde iets te doen? Dan draait gegarandeerd de molen!    

In het venige Drenthe werden vroeger 

poldermolens ingezet om het water 

op peil te houden in bijvoorbeeld 

veenputten. In deze kleine gebieden 

werden tjaskers gebruikt. De Drentse 

tjaskers zijn paaltjaskers: niet alleen de 

wieken, maar de hele molen kan in de 

windrichting worden gedraaid. De tjaskers 

zijn te vinden in Zeijen en nabij Grolloo. 

Molens in dit gebied
Zeijen – Tjasker Meestersveen en Bollenveen
Rolde – Molen van Rolde
Grolloo – Tjasker Grolloërveen
Makkum – Molen van Makkum

Tips
Het dorp Rolde en molenfietstocht
Wandelen en fietsen Zeijen
Fietsroute Grolloo of Westerbork langs de Tjasker
Drents museum: www.drentsmuseum.nl
Herinneringscentrum Kamp Westerbork: www.kampwesterbork.nl 
Grolloo en de Blues: Cuby museum: www.cubymuseumgrolloo.nl 
Holland International Blues Festival: www.hollandinternationalbluesfestival.com
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Openingstijden van de molens
De 35 molens in Drenthe zijn zeer gevarieerd open. In het  
zomerseizoen zeker op zaterdag, soms vaker. De molens met 
een winkel hebben vaste openingstijden, ook door de week. 

Als de molen open is geeft de molenaar of molengids u graag 
een rondleiding. Op www.molensindrenthe.nl/onze-molens 
staan de adressen en openingstijden. 

Activiteiten bij de molens
Op de volgende dagen organiseren vrijwel  
alle molens activiteiten
 » Nationale molendag: 2e weekend van mei
 » Drentse molendag: 4e zaterdag van augustus
 » Open monumentendag: tweede weekend september

Fiets4daagse 
In juli, bij de Drentse Fiets4daagse, is een aantal molens stem-
pelpost of beleefpost. Altijd een bezoekje waard zo’n molen. 
Een monument in het landschap! De fiets4daagse heeft veel 
verschillende startplaatsen in Drenthe en kent veel varianten. 
Zie www.fiets4daagse.nl. 

Knapzakroutes
Combineer een bezoek aan Drenthe 
en de molens met mooie wandelingen. 
Loop bijvoorbeeld een Knapzakroute.  
Dit zijn rondwandelingen van  
ongeveer vijftien kilometer, meestal 
te splitsen in kortere lussen. 
Kijk op www.knapzakroutes.nl. 

Meer doen in Drenthe 
Op ontdekkingstocht door Drenthe? Drenthe is dé fietsprovincie, maar er is veel meer te beleven. 

Inspiratie opdoen? Kijk op www.drenthe.nl 


