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De “nieuwe” kleuren van Woldzigt 
We horen om ons heen af en toe reacties over de 

kleuren die op dit moment op de molen verschijnen. 

Vooral de gebruikte kleur groen trekt de aandacht. 

Volgens de experts is dit echter geen  nieuwe kleur, 

maar de kleur waarvan men heeft kunnen nagaan 

die het langst geleden (en waarschijnlijk origineel) 

is gebruikt. Op de molen is evenals op meer 

monumenten van Het Drentse Landschap een 

kleurenonderzoek uitgevoerd. Heel voorzichtig 

werd met een krabbertje laagje voor laagje verf 

weggekrabd en de kleur die tevoorschijn kwam 

vergeleken met een hele dikke stapel 

kleurenstaten. Ook bij Groningen molens is deze 

kleur aangetroffen. 

Wat uit later onderzoek (met name oude foto’s) is 

gebleken is dat pas in de 70-er jaren de 

zogenaamde zandlopers op de luiken in de kap zijn 

aangebracht. 

 
Jannie Buring dook namelijk in haar privé archief 

en kwam tot de volgende ontdekking: Op oude 

foto’s van vóór 1958 (de schoorsteen van de 

stoommachine is toen afgebroken) zijn de luiken 

aan de voorzijde helemaal wit. 

Op een ansicht van de gerestaureerde molen uit 

1959 is te zien dat de voorzijde van de kap een heel 

donkere kleur heeft. Foto’s van 1974 en later 

tonen pas de zandlopers.  

 

Nacht van de Nacht 

Van de website (nachtvandenacht.nl): “Laat het 

donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is 

tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de 

Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd 

door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de 

Nacht van de Nacht worden er door het hele land 

honderden evenementen georganiseerd in het 

donker en doven honderden bedrijven en 

gemeenten lichten van gebouwen en 

reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van de 

Nacht voor de 14e keer georganiseerd op zaterdag 

27 oktober 2018.” 

Dit jaar deden wij voor de eerste keer mee. Gestart 

werd in de molen, die bij aankomst van de 

deelnemers nog baadde in het licht van de 

schijnwerpers. Op het moment dat iedereen 

binnen was hebben we deze gedoofd. Belangrijk 

onderdeel van deze happening was een 

natuurwandeling in het donker met Wil Schröder 

en Lia Snoek en Joeke de Boer (vrijwilliger van Het 

Drentse Landschap). Ze hebben een rondje 

Kleibosch gelopen en daarbij de nadruk gelegd op 

andere waarnemingen dan (alleen) met je ogen. 

Inmiddels was het goed donker geworden en bij 

terugkomst wachtte de wandelaars een glas 

warme Glühwein of warme chocolademelk met 

allerlei lekkere hapjes. Dit alles bij kaarslicht. 

In totaal waren er 32 enthousiastelingen op deze 

activiteit afgekomen. Het was een heel gezellige 

gebeurtenis. Zonder meer voor herhaling vatbaar. 

Helaas geen goede foto: daar was het te donker 

voor….. 

 

Van de museumcommissie 

De wisselexpositie in het Graanmuseum met 

werken van lokale kunstenaars was voor één 

seizoen. Deze wordt op dit moment dan ook 

ontruimd. 

De museumcommissie buigt zich nu over een 

nieuw onderwerp om de acht ter beschikking 

staande vitrines mee te vullen. 

We hebben al een idee. Dat houden we nog even 

voor onszelf, maar ik kan wel melden dat we 

daarvoor nog een beetje aan de studie moeten. 

De bedoeling is wel, dat deze expositie in ieder 

geval 2 seizoenen in stand wordt gehouden. 

 

Nog meer onderhoud aan de molen 

Zoals jullie wel hebben gezien zijn de schilders (en 

houtrotbestrijders) nog steeds volop aan het werk 

in / aan de molen. 

Ook de molenmaker is ingeschakeld. 

Het onderste deel van de staart (waarmee de kap 

wordt rondgekruid) verkeert in niet al te beste 

staat: 



 
De vrees bestaat dat tijdens het kruien de onderste 

metalen “ring” er af kan schieten. 

Voor nood zijn daar aan de zijkant twee platen aan 

vast gelast, die dwars door de staart heen met een 

draadeind zijn verbonden: 

 
Dit is een tijdelijke oplossing, maar zorgt er voor 

dat het nu nog vertrouwd is om de molen te kruien 

(op de wind te zetten). 

 

Ramen en andere zaken 

 Op de eerste verdieping van de molen zitten aan 

voor- en achterzijde dubbele deurtjes bij de 

wentelas. 

Daarboven een mooi halfrond raam. 

Aan de noordkant (nooit in de zon) bleek dat 

raampje er erg slecht aan toe te zijn. 

 

Dat is er nu in zijn geheel uitgehaald en 

meegenomen naar de werkplaats om er een hele 

nieuwe (zo goed mogelijke kopie) voor in de plaats 

te maken. 

 

Bovenaan de schoorsteen van de molenaarswoning 

zit een mooi bewerkte houten rand. Die bleek ook 

behoorlijk te zijn aangetast. 

Daar is nu een stukje uitgezaagd om als basis te 

dienen voor een vervangende rand met precies 

hetzelfde profiel: 

 
Dit ziet er op dit moment wel een beetje vreemd 

uit. 

De platte kap bovenop de schoorsteen moet er 

eerst helemaal af voordat de rand kan worden 

vervangen. Misschien hebben wij na deze reparatie 

ook geen lekkend rookkanaal meer….. 

 

Grote schoonmaak van de wieken 

Het was steeds al de bedoeling dat de wieken, 

voordat de schilders daarmee aan de gang kunnen, 

worden gereinigd met hoge druk water / stoom. 

Dat bleek nogal wat voeten in aarde te hebben. Er 

zijn verschillende schoonmakers van hetzelfde 

bedrijf bij de molen geweest met alle benodigde 

apparatuur. In de hoogwerker tot op de hoogte 

van de askop (ruim 20 meter  boven het maaiveld) 

was steeds voor hen toch iets te veel gevraagd en 

dus haakten ze weer af. 

Op 13 november kwam een ingehuurde 

schoonmaker met meer hoogwerker ervaring. Die 

draaide er zijn hand niet voor om en heeft 

uiteindelijk in een paart uur het gevlucht gereinigd. 



 
 

Twee hoogwerkers 

Dit leverde wel een speciale situatie op. Aan de 

voorzijde van de molen was de schoonmaker in 

een groter type hoogwerker aan het werk, twerwijl 

aan de achterzijde de schilder in een kleiner 

formaat de onderkant van de stelling onder 

handen nam. 

 
 

Wanneer is het klaar? 

De schilders zijn gestart in week 35. De klus werd 

geschat ongeveer 5 à 6 weken in beslag te nemen. 

Inmiddels is het week 46. We zijn dus aan de 

twaalfde week bezig. Er zijn verschillende redenen 

voor de deze tijdsduur: minder personeel op het werk 

dan was voorzien. Ook: meer onderhoud (houtrot) 

dan verwacht. Het wachten op de juiste schoonmaker 

om de wieken goed onder handen te nemen. 

Een heel aantal weken was maar 1 schilder met de 

klus bezig. De laatste 2 weken 2 à 3 man. Dat zie je 

ook goed aan de vorderingen. 

Niemand doet op dit moment een uitspraak over hoe 

lang ze nog nodig hebben. 

Het is natuurlijk ook wel een enorm groot bouwwerk. 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Zaterdag 1 december: Eerste zaterdag van de 

maand: dus olieslaan. Molen open van 13:30 – 

16:30 uur. 

 
Er is weer een nieuwe voorraad lijnzaad gearriveerd, 

dus we kunnen weer goed los gaan. 

 

Voor groepen wordt het momenteel wat lastiger een 

afspraak te maken om de molen te bezoeken. De 

weersgesteldheid is daarvoor te onbetrouwbaar. 

Natuurlijk kan dat wel weer voor een bezoek vanaf 

medio april. 

Dit kan via de website op de pagina “Contact”. 

www.woldzigt-roderwolde.nl 

 

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds welkom! 

Zie op de website, de pagina “Contact” daar staat een 

aanmeldformulier met alle soorten vrijwilligerswerk 

waar je je voor kunt aanmelden.  

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin

 

http://www.woldzigt-roderwolde.nl/

