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Voorpagina: Molen Nijenveen
Achterpagina: poster Drentse Molendag 2014

Drukwerk
Van Liere Media te Emmen.

Adresgegevens
Molenstichting Drenthe:
Secretariaat: Jan Omvlee, Oranjekanaal Nz 7,7825 TK Zuidbarge
Tel: 0591-631365. E-mail: jomvlee@hotmail.com
Bestuursleden molenstichting :
Anne Meijer, Johan Rietmulder, Jan Schenkel, Jannes Tigelaar, Tonnie Mulder, Germ Geersing & Roelof
Kooiker
Gilde vrijwillige molenaars afd. Drenthe:
Nico van den Broek Schieland 9 9405 NA Assen e-mail: nam-vdn-broek@hetnet.nl

Donateurs
Stellingnieuws wordt verzonden aan donateurs van de Molenstichting Drenthe tegen een bijdrage van €
11,50 per jaar (hogere bijdrage worden in dank aanvaard) over gemaakt op de Gironummer
3202697

Redactieleden
Vincent Mepschen, Wesley de Best, Roelof Kooiker,
Eindredactie Nico van den Broek te Assen.

Redactieadressen
R.Kooiker. de Boksloot 22,7776 CM. Slagharen tel: 0523-681186 e-mail: red.stellingnieuws@home.nl
Nico van de Broek, Schieland 9, 9405 NA Assen tel: 0592-399639 e-mail:
nam-vdn-broek@hetnet.nl

Inleveren kopij
Voor het mei nummer inleveren voor 20 maart
Voor het december nummer inleveren voor 20 oktober
Insturen via e-mail, of gewoon per post of inleveren op de Gilde vergadering in Westerbork.

Stellingnieuws
Orgaan van de Molenstichting Drenthe verschijnt twee keer per jaar, en verschijnt in de maanden mei
en december. Stellingnieuws bevat nieuws van Onze molenstichting en het Drentse Gilde van vrijwillige
molenaars. En andere zaken die op enigerlei wijze van doen hebben met onze Drentse molens.

www.molensindrenthe.nl
Op deze website is allerlei informatie te vinden over de molens in onze provincie, ook de Drentse
afdeling van het Gilde van vrijwillige molenaars treft u op deze website aan.

Drentse Molendag
de molenstichting organiseert elk jaar op de 4e zaterdag van augustus de Drentse Malendag. Voor deze
dag een speciale molenvlag uitgegeven.

Molenstichting Drenthe opgericht in 1974 met het doel "het bevorderen en het verzekeren van de
instandhouding van molens in de provincie Drenthe,"

COLOFON
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Roelie Lubbers.

Met vriendelijke groet,

Namens de Musicalcommissie Gemengde Zangvereniging Sleen
Gerrit Hegen, voorzitter, _tI_g.9.~ng§Jrit@gmail,çQm, 06-53211575
Gerard Aaiderink, algemene zaken, aalderinkgerard@kpnmail.com , 06-23134496
Antoon Stokman, financieën, sponsoring, kaartverkoop, a.j.stokman@planet.nl, 06-
20388636
Roelie Lubbers-Hilbrands, PR, r.Lubber~J1prands@hetnet.nJ, 06-53303499

Voor meer informatie en kaartverkoop, zie: www.opdevleugelsvandewind.com

De musical wordt opgevoerd in het hemelvaartweekend van 2014,
op donderdag 29 mei t/rn zaterdag 31 mei om 20.00 uur en
op zondag 1 juni om 14. 00 uur.

"Op de vleugels van de wind" is een project waar veel mensen uit Sleen en directe omgeving
bij betrokken zijn. Men is zeer gedreven om er iets geweldigs van te maken.
Een dergelijk project heeft alles in zich om succes te hebben en kan wellicht navolging vinden
in andere plaatsen in ons land. Immers, bijna overal waar een molen staat, zou deze musical
kunnen worden opgevoerd. Dan zal wel de taal hier en daar moeten worden bijgesteld, want
deze eerste versie van "Op de vleugels van de wind" is, op een aantal rollen na, grotendeels
in de streektaa I gesch reven.

De musical "op de vleugels van de wind" laat een mooi tijdsbeeld zien van het jaar 1963 op
een authentieke locatie, met .dlto acteurs en muzikanten. De teksten en melodieën zijn met
de grootste zorg en toewijding geschreven door Harm Dijkstra. Er is een project ontstaan dat
in Drenthe en wijde omgeving zijn weerga niet kent en waarvoor ongetwijfeld zeer veel
publieke belangstelling zal zijn.

In navolging op de succesvolle openluchtmusical "Lief en leed" bij het prachtige
gemeentehuis van Sleen in 2008, heeft de gemengde zangvereniging Sleen het initiatief
genomen tot een nieuw uniek en fantastisch project.

Een sfeervolle openluchtmusical bij molen "De Hoop", midden in het dorp.

Prachtig initiatief in het Drentse dorp Sleen:
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Vriendelijke groeten van molenaar Hans Petit

Maar dit keer dus niet!

De hoop is nu dat bestuurders van
motorvoertuigen gewaarschuwd worden voor deze
monumentale molen die sinds 1814 nog steeds op
dezelfde plek zijn werk doet!

Naar aanleiding hiervan is er haast gemaakt om
het speciale verkeersbord in beide rijrichtingen aan
De Bente (voordat de molen bereikt wordt) te
plaatsen.

hoeksteun van de stelling gereden.
Die hoeksteun was helemaal doormidden en de
beide zijsteunen waren ook losgeraakt alsmede het
muurwerk waarin de steun in de muur van de
molen verankerd was, was ook deels eruit gedrukt.

Het verkeer is in die tussentijd flink
toegenomen en de weg is daardoor
ook dusdanig verbreed dat het
fietspad langs de weg al onder de
stelling ( balkon van de molen)
loopt. Maar het gedeelte dat
gebruikt wordt door allerlei
gemotoriseerde voertuigen loopt wel
heel akelig dicht langs de
uitgestoken liggers van de stelling.

Op maandag 3 februari 2014 zijn
er door de gemeente Coevorden
speciale verkeersborden geplaatst
om bestuurders van alle mogelijke
voertuigen te waarschuwen dat er al
sinds 1814 langs De Bente een
oude korenmolen staat.

op een maandagochtend in de laatste
maanden van 2013 is er een auto van een
koeriersdienst tegen een schuine

De hoogte van de stelling is 4 meter en
nogal wat voertuigen komen daar inclusief
de lading vaak boven.
AI geruime tijd had molenaar Hans Petit
contact gehad met de gemeente Coevorden
(eigenaar van Molen De Bente en van de
weg erlangs) over een eventueel te
plaatsen waarschuwingsbord.

Nieuw verkeersbord bij Molen De Bente in Dalen
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Het lijkt een "natuurlijk" geschreven lied dat de vogels ons voorschotelen op het gevlucht van
molen de Hoop in Sleen. Is dit al een voorproefje voor de Musical in mei?

De noten zijn al geschreven?

En nu maar hopen dat het voortaan goed gaat?
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Mededelingen
);. Instructeurs bijeenkomst 9 dec. 2013. Landelijke inventarisatie van standpunten t.a.v. nieuwe

kwaliteitsbeheersing instructeurs.
);. Berte I Zomer wordt door

bestuur voorgedragen als
nieuwe instructeur.

);. Voor de cursus docenten
molengidsen hebben zich
drie drentse leden
aangemeld (Dirk Magré,
Harm Jansen en Nico v.d.
Broek).

);. Molens zonder grenzen Nico
en Harm zijn deelnemende
leden geworden.

);. GVMnieuwe penningmeester
Karel Ouendag. Reinier den
Uijl is gestopt.

);. Dekking verzekering van
examinatoren bij
toelatingsexamens is net als
de kandidaten geregeld.

Ledenstatus 5 mrt 2014 (afd. Drenthe)
90 leden; 56 geslaagden; 31 in opleiding; 3 anders (Donateur, Jeugd)
Nieuwe leden: Marian Fien-Neuteboom(Ruinen)jBert Bakker (De Wijk)jDirk Tijseling (Zeegse).
Uit het overzicht van het Gilde blijkt dat er een 3 leden zijn afgevoerd als wanbetaler; Nicovraagt dit
na bij Hoofdbestuur omdat leden zelf hier niets van weten.

In- en uitgaande stukken:
);. Brief DHM5 febr. 2014.

Brief doorsturen aan de Er wordt soms heftig gedlscusleerd op zo'n avond.
leden!

);. Ledenwerving GVM22 dec. 2013. 1j3 64j. of ouder; 40% 49tjm 63j ; % 48j of jonger. Landelijke
werving werkt niet. Op lokaal niveau aan de slag. GVMis op zoek naar molenswaar knelpunten te
verwachten zijn om daar op lokaal niveau als een proef voor twee jaar een werving te starten. Wij
zullen moeten inventariseren waar bij ons de problemen liggen.

Opening
);. Harm heet iedereen van

harte welkom
);. In memoriam Henk Hiddink.

Overleden 25 dec 2013.
(Dankbetuiging Gerri wordt
voorgelezen)

);. Opmerkingen over agenda?
(geen ingebrachte stukken
door leden)

Verslag vorige
vergadering wordt
goedgekeurd; geen
opmerkingen!

Verslag CONTACTAVOND Westerbork 14 maart 2014.
Aanwezig 33 personen



Draaipremie + Molenbiotoop aangelegenheden (Jan
Schenkel)
» Draaipremie kaartjes liggen klaar voor alle molens, in de pauzeeven

oppikken!
» Biotoop:
» Inventarisatie van alle Drentse molens loopt (samen met Johan Rietmulder)
» Erica: aandacht gevraagd voor bebouwingen beplanting
» Coevorden: hanteert voor bestemmingsplannnen afwijkende (ongunstiger) norm van RCE;bij DHM

nagevaagdof men hier niet iets kan doen.
Pagina 19

Molenstichting Drenthe (Jan Omvlee)
» Sponsoring voor dit jaar Drentse Molendagslechts (1.000, = 1/3 is

al beschikbaar gesteld voor fietsroute langs 7 Zuidoostelijke molens
van Drenthe;

» Besteding rest: Eventueel promotiefilm via RTV-Drenthevoor de
Drentse Molendag?

» Geen folders meer van Molens in Drenthe eventueel collegiaal
uitwisselen van huidige folders (2011)!

» Betalingen van de donaties voor molenstichting nog niet allemaal
binnen?

Drentse Molendag 23 aug 2014 (Meint Noordhoek) :
Poster is klaar en wordt verspreid; opgaven deelname via
Meint en controleren verzendlijst i.v.m. toezending posters.
(zie ook de achterpagina)

Nationale Molendag 10/11 mei 2014 (JannesTigelaar) :
Laatste jaar Bank-Giro-Loterij als sponsor; alleen molens die
zich aanmelden ontvangen uitgebreid pakket!

Molendagen :

Opleidingszaken (Harm Jansen)
» Examens2013 landelijk 87 kandidaten - 79 geslaagd (waarvan 3 watermolenaars)
» Gildebrief"Voor en door molenaars" echter moeilijk om kopij te krijgen. Doel is om per afdeling een

correspondent te hebben. Kandidaten kunnen zich via secretaris melden!
» GVM heeft besloten geen activiteiten voor de biotoop te voeren en deze terug te leggen bij DHM.

Molenaar blijft wel een signalerende functie houden naar de eigenaar.(evt Jan Schenkel)
» Verwarring betreffende de 30 uren op andere molentypes en bezoek en praktijkuren. Verzoek van

GVMaan 2 leden om voor de volgende opleidingsraadvergadering met een discussiestuk te komen.
Voorlopig onderscheid in type's conform hfdst. 4 van Cursusboek.

» Ricardoen Wesley doen het verzoek, vanwege de tumultueuze ontwikkelingen, opzwependgedrag
onder en door jeugdige molenaars (ook nog niet geslaagden) op facebook, om daar wat aan te
doen. Zij vrezen voor gevaarlijke situaties. Harm zegt toe om bij het GVMnavraag te doen, of deze
ervaring gedeeld wordt.

Arbo-zaken (Bob Duste)
» Er komt een infobrief die aan alle leden (per e-mail) wordt verzonden.
» Er komt ook info op de website www.molensindrenthe.nl over Arbo te staan.
» Op de website GVMen ook www.molensindrenthe.nl komt een meldingsformulier van (bijna)

ongelukken; deze worden gebruikt als leermomenten voor iedereen en zijn anoniem!
» Jannes is benaderd door een gemeente ambtenaar betreffende Arbo; deze ambtenaar is van

mening dat de veiligheid op de molensverbeterd moet worden, daar anders de molens waar zijn
gemeente eigenaar van is gesloten zouden moeten worden. In voorkomende gevallen verwijzen
naar De HollandscheMolen (voor eigenaren) of Arbo Coördinator van het Gilde!
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Roe/of geeft zijn presentatie van de Website.

Groet, Nico van den Broek (secretaris)

Volgende vergadering:
vrijdag 10 oktober 2014.

Molen Website Drenthe.
Roelof Kooiker geeft presentatie over de
aanpassingen in de website van Drenthe:
www.molensindrenthe.nl Oproep om eens goed te
kijken en kopij aan te leveren om deze website
levend te houden!

PAUZE

Rondvraag
);> Wilma van den Broek: s.v.p. molens die graag landelijke (of regionale) examens willen toelaten

zich via de secretaris GVM-Drentheaanmelden: eerste aanmeldingen; Jan Pol-Dalen; Eendracht
Gieterveen; Hazewind-Gieten;de Weert-Meppel; de Zwaluw-Oudemolen; Wiekermolen-de Wijk
(vanaf 2015); Woldzigt-Roderwolde(vanaf 2015); Jantina Helling-Aaiden. Let wel, molen moet
voor het uitvoeren van examens geschikt zijn en de eigenaar moet zijn/haar goedkeuring geven.

);> Jeroen Hogeneist : nog nieuws te melden betreffende overname van molens door Drents
Landschap; momenteel geen nieuws te melden!

Molennieuws;
);> De Wijk Wiekermolen: 250 jarig bestaan; 21-sept-2014 feestdag
);> Meppel de Weert: fokken vernieuwd; riet aangeheeld; roede doorgehaald (april 2014)
);> Zuidlaren de Wachter: slechte biotoop; buren willen vooralsnog niet meewerken
);> Dalen Jan Pol: nieuw bovenwiel; facebook pagina geopend"molens in Drenthe" Ook daarop kan

een ieder informatie plaatsen.
);> Hoogeveende Zwaluw: Bliksemcontrole door Gilde zeer positief ervaren; eventueel 2 zeilen

beschikbaar voor een andere molen. MolenaarHansValkenhof gaf aan dat regelmatige controle
door van het gehele systeem zeer nuttig is!

);> RoderwoldeWoldzigt : slechte biotoop; laatste 30 jaar sterk achteruitgegaan!
);> Gieterveen Eendracht: voegen en schilderwerk vernieuwd; electrische maalstoel werkt weer.

);> Noordenveld : aandacht voor nieuwe bouwplannen
);> Aa en Hunze: kapvergunning voor bomen bij molen Hazewindzijn aangevraagd
);> Zuidlaren: problemenmet (particuliere) bomen bij de molen (de Wachter); gemeente gaat met

bemiddelaar aan de praat met de buren.
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Nico van den Broek

20 jaar na het eerste verzoek
van de Molenstichting Drenthe
bij de toenmalige gemeente
Gieten, wordt er eindelijk actie
ondernomen om Molen
Hazewind in Gieten van de
nodige wind te voorzien. Nog
dit jaa r worden 11 hoge
bomen rondom de molen
gekapt.

Het college van Ben W van Aa
en Hunze heeft 30 maart 2014
de kapvergunning verleend
voor de oude eiken, esdoorns
en lindes.
Het kappen gaat nog niet
meteen gebeuren, eerst moet
het broedseizoen worden

"Uitzicht" aan de zuidzijde vanaf molen Hazewind afgewacht.
Na 15 juni mag de bijl er in en dat is dan 14 jaar nadat de gemeenteraad besloot dat de
bomen gekapt mogen worden, na een 6 jaar
durende discussie.
Om verschillende redenen is de
daadwerkelijke kap steeds weer uitgesteld en
zijn kapvergunningen door de gemeente
afgewezen. Maar nu is het dan toch echt zo
ver.
In 2013 is op initiatief van de molenaars het
Bestemmingsplan voor Gieten-dorp zelfs
aangepast om dit kappen mogelijk te maken.
Na door de molenaars georganiseerde
informatieavond in sept. 2012 en febr. 2014
en 2 maal spreektijd bij de Raad, besloten de
eigenaren van de bomen -waaronder de
gemeente zelf- op 12 februari de
kapvergunning aan te vragen. Na de periode
van terinzagelegging -waarbij geen bezwaar
is ingediend- is de vergunning 01 april 2014
eindelijk verleend.
Het besluit werd bekend gemaakt door
wethouder Bert Wassink. Saillant detail is dat
hij in 2000 als raadslid als enige tegen de
bomenkap stemde en nu als hernieuwd
raadslid en wethouder uitvoering moet geven
aan het besluit van de raadsmeerderheid.

Het tegenargument was en is dat er straks Eind 2014 de molen weer zichtbaar?
een aantal karakteristieke hoge bomen uit het
dorpscentrum van Gieten verdwijnen.
Er worden wel nieuwe bomen geplant in het kader van de herplantplicht. Hierbij gaat het om
13 veldesdoorns die niet hoger dan 9.40 meter mogen worden.

Na 20 jaar eindelijk bomenkap in Gieten
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Dank je wel.
Warme groet
Gerri van Gemmert

Het verdriet is groot, de herinneringen blijven, ook jullie medeleven, dat koester ik.
Ik ben blij dat Henk samen met jullie vele goede jaren heeft gehad bij het molenaarsleven.
Voor mij fijn om op terug te kijken.

Ik wil alle mensen bedanken en dat zijn er heel veel, die mij in woord en daad bijgestaan
hebben bij het verlies van mijn partner Henk Hiddink.

Dit staat op Henk zijn overlijdenskaart. De wieken hebben stil gestaan bij zijn overlijden,
maar draaien weer volop. Het leven gaat door, voor mij, voor een ieder.

"Zolang er wind is draaien de wieken"

Beste molenaars en alle betrokkenen,

DANKBETUIGING:

Een groot aantal molenaars uit Drenthe hebben hun medeleven laten blijken aan de
nabestaande van deze zeer gewaardeerde collega.

Overlijden Henk Hiddink
28 december 2013 ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van molenaar Henk
Hiddink.
Henk was molenaar in Aaiden en is helaas veel te jong (63 jaar) overleden op 25 dec jl.
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Hans Petit

Op maandag 10 maart is op 98 jarige leeftijd mevrouw Zwaantje Pol overleden. Vrijdag 14
maart was er gelegenheid te condoleren in molen Jan Pol, waar zij opgebaard was en men
van haar afscheid kon nemen en ook de kinderen en andere familieleden kon condoleren.
De meeste molens in de directe omgeving stonden in de rouw. Ik heb haar enkele jaren
mogen meemaken toen ik nog voor de gemeente Dalen werkte als gemeentelijke molenaar
voor het onderhoud en het draaien van de beide molens in Dalen.
Een van de leuke dingen die zij mij direct toen ik haast elke dinsdag op de Jan Pol werkte
leerde, was dat zo gauw een krant voor het raam verscheen (haar huis en dat van haar zus
ook van de molen af te zien) er koffie was! Deze oude gewoonte was er ook al toen haar man
Jan Pol op de molen dagelijks aan het werk was.
Verder herinner ik me haar als een bescheiden, maar zeer accurate vrouw die toch zolang ze
in Dalen woonde alles zelfstandig deed: autorijden fietsen, bij haar zus op bezoek gaan of
samen met haar zus wat ondernemen.
Toen ze niet meer zelfstandig kon wonen is ze naar ik meen verhuisd naar het zorgcentrum
De Schutse in Coevorden. Het echtpaar Pol heeft drie kinderen, waarvan een zoon en twee
dochters. Gerrit Pol (de zoon) woont in Eist tussen Arnhem en Nijmegen en is voorzitter van
de Gelderse Molen. Zaterdag 15 maart is Zwaantje pol vanuit de molen in besloten kring
beqraven/çecremeerdû')

Mevrouw Zwaantje Pol overleden.

Roe/of Kooiker

Ook Gerri nam het woord, ze dankt een ieder nogmaals voor de steun die ze samen hadden
ontvangen tijdens de ziekte periode van Henk. Vooral één van de laatste keren dat ze samen
op het centrum zijn geweest, was ze diep geraakt hoe de collega's over Henk spraken en hoe
ze hem als mens waarderen.
Na de toespraken trok ze een doek weg waar het naambordje tevoorschijn kwam. Na deze
handeling lieten de kinderen van het AZC gekleurde luchtballonnen op.

Als dank voor de tomeloze
inzet is er een plein naar hem genoemd, vanuit zijn kantoor en werkplek zou hij uitzicht op
het naar hem genoemde plein hebben gehad.

Het centrum was gewoon
Henk, zijn inzet heeft
gebracht wat het nu is
geworden.

Vooraf aan deze bijzonder
handeling, memoreerde de
locatiemanager mevr. Thea
Bosma dat Henk zijn naam
voor altijd onlosmakelijke is
verbonden aan dit centrum.

De vriendin van Henk, Gerri
van Gemmert mocht het
naambordje onthullen.

Op zaterdag 29 maart j.1. tijdens de open dag van het asielzoekerscentrum in Zweeloo, waar
Henk Hidding als huismeester werkzaam was, is als dank een plein naar hem genoemd.

Henk bedankt.
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J. Schenkel

Molenstichting Drenthe vindt het een
goede zaak dat 31 van de 36 molens
regelmatig draaien.
Er is altijd wel een molen in herstel,
of kan niet draaien omdat die niet
draaivaardig is.

Jaar

liIomwe~'telînge.11 x 100.000

SI aantal::rl)'P,h:~ns

deelnemende omwentelingen
molens bovenas
30 2.800.004
31 2.948.847
28 2.600.392
31 2.787.513

2010
2011
2012
2013

Molenstichting Drenthe voert de Draaipremieregeling voor molens in Drenthe uit.
De Stichting krijgt, van de Provincie Drenthe hiervoor subsidie.
Dit is een vast bedrag per jaar.
De premie bedraagt € 0,40 per 100 omwentelingen van de as van de molen, met een
maximum van € 500 bij 125.000 omwentelingen van de as.
De premieregeling heeft als doel zoveel mogelijk molens zo regelmatig mogelijk in het jaar te
laten draaien.
In Stellingsnieuws van mei 2011 staat een overzicht van de gemaakte omwentelingen in de
ja ren 2004 t/rn 2010.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de afgelopen 4 jaren.

Draaipremie 2010-2013.

Jan Omvlee. Secretaris van Molenstichting Drenthe.

Ook dit jaar heeft de BankGiroloterij € 1000,- beschikbaar gesteld voor de promotie van de
Drentse Molendag. € 350,- wordt besteed als bijdrage in de kosten van het uitgeven van
een boekje met fietsroutes in ZW Drenthe. Het restant is nog beschikbaar voor initiatieven in
de andere regio's.

De afhandeling van de BRIM 2006 t.m. 2011 door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed laat
nog op zich wachten.

Er zit nog weinig schot in de overname van de Nooitgedacht te Veenoord en de Hoop in Norg
door respectievelijk Het Drents Landschap en de gemeente Noordenveld.

Meint Noordhoek houdt de lijst bij van molenadressen, molenaars, telefoonnummers enz.
Om de lijst actueel te houden wijzigingen graag naar mwnoordhoek@hetnet.nl

Ook andere activiteiten en mededelingen kunnen daar worden gemeld.

Molendagen:
We willen de deelnemende molens en hun activiteiten graag vroegtijdig vermelden op
WV\i.w...,molensindrenthe.nlVoor contact: Roelof Kooiker red.st~lingnieu_ws@hor1J~!

Nieuws van Molenstichting Drenthe
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Jan Schenkel (biotoop-coördinator)

In overleg met de plaatselijke molenaars zal de verdere ontwikkeling van de plannen worden
gevolgd.

Inventarisatie biotoop van de molens in Drenthe.
De inventarisatie verloopt rustig

Gemeente Tynaarlo.
De gemeente is in overleg met een buurman over
verwijdering van te hoge bomen nabij De Wagter.
E.e.a. is nog niet rond.

Gemeente Aa en Hunze.
De gemeente is genegen medewerking te
verlenen aan de uitvoering van het kapplan uit
2000/2001 voor molen De Hazewind te Gieten.

Gemeente Noordenveld.
De ontwikkeling van bouwplannen nabij molen De
Noordenveld te Norg zijn nog niet zover
gevorderd dat inzage mogelijk is.

Gemeente Coevorden.
De gemeente Coevorden heeft het
bestemmingsplan buitengebied vastgesteld met
een voor de molens opgenomen
beschermingsregeling afgestemd op de door RCE
gestelde normen.

Gemeente Emmen.
Ontwikkeling van bouwplannen, met verwijdering
van beplanting, nabij molen De Heidebloem te
Erica zijn gaande. Overleg hierover heeft
plaatsgevonden.

Jan geeft uitleg.

In het achter ons liggende half jaar zijn de volgende molens in beeld geweest.

Biotoopaangelegenheden .
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R.Kooiker

In januari 2013 heeft nnen De groot zo zijn
reparaties uitgevoerd en de onderbouw van nieuw riet voorzien.
Op vrijdag 6 december j.l. is Hans Elzenaar op een leeftijd van 67 jaar overleden, de
dankdienst voor zijn leven werd gehouden in de kerk van Paasloo. Daarna vond de uitvaart
plaats vanuit uitvaartcentrum de Reestborgh te Meppel.

Dat Hans een goede kijk op techniek had, kwam hem bijzonder goed uit. In 1982 kwam Hans
in contact met Staatsbosbeheer in de Weerribben waar men begonnen was met de herbouw
van een spinnenkopmolen. Maar het project liep muurvast en Hans bood aan om alles tot een
goed einde te brengen. Met de bouw van deze maalvaardige Spinnenkopmolen kreeg Hans
een vaste baan bij Staatsbosbeheer, waarin hij naast timmerman, met de molen de
waterstand op peil moest houden. Vooral in het najaar moest er worden gemalen zodat de
rietsnijders in de winter goed hun werk konden doen.
Maar ook de askers werden door Hans onde

Tijdens de bouw van de molen in Nijeveen deed de B&W van de gemeente een oproep aan de
inwoners wie een opleiding tot molenaar wilde volgen. Er waren drie kandidaten waaronder
Hans die zich hiervoor aanmelden.
De opleiding werd in hoofdzaak gevolgd bij beroepsmolenaar van der Poll in Havelte, en bij
Jannes Tigelaar in Erica. Na 20 maanden te hebben gestudeerd was in het voorjaar van 1979
de dag dat hij als 294e aspirant molenaar slaagde voor het examen.
Hans vond het examen nogal moeilijk, van de vijf kandidaten op die dag, was hij als enige die
het getuigschrift wist te behalen.
Hans vertelde eens dat liefde voor de molens is begonnen, toen in 1972 een boek "De
Hollandsche Molen" uitkwam. Na het verschijnen van dat molenboek, begon hij aan zijn
molentochten door het hele land, om de molens van binnen en buiten te bekijken, en hoe
technisch alles in elkaar zat. Deze kennis, en zijn hobby van molens in het klein nabouwen,
was voor Hans een extra voordeel tijdens de opleiding.

Molenaar Hans Elzenaar overleden.
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es samen met zijn ouders na de
uitreiking van het getuigschrift.

Jan Mulder krijgt zijn speldje
opgespeld.

In de jaarrede van de voorzitter Nico Papineau Salm werd
ook stil gestaan bij het overlijden van de beschermheer van
de Hollandsche Molen Prins Friso. Na het officiële gedeelte
was het moment aangebroken dat alle geslaagde molenaars
hun getuigschrift kregen uitgereikt. Het uitreiken van de
getuigschriften is opgedeeld in twee groepen, de geslaagde
molenaars worden verzocht om op het podium plaats te
nemen.
Ook dit jaar was Drenthe vertegenwoordigd met drie
molenaar die hun getuigschrift in ontvangst mochten nemen.
Dit waren Vincent Mepschen, Joey Ebelties en Jan Mulder.

Ieder jaar in maart is in het Koninklijk instituut voor de tropen (tropenmuseum) te
Amsterdam de plaats van de jaarlijkse ledenvergadering van de Hollandsche molen. In de
ontvangsthal van dit prachtig gebouw is er een molenmarkt, waar organisaties en
molenverenigingen hun koopwaar of informatie stand hebben uitgestald. Ook een
molenboekenmarkt en ansichtkaarten met verdwenen en bestaande molens is er op deze
molenmarkt te vinden. Molenliefhebbers struinen alle molenstands af om te kijken of er iets

is, wat er nog ontbreekt in zijn of haar collectie. Ook is deze
molenmarkt de jaarlijkse ontmoetingsplek voor molenaars en
belangstellende, je kunt beter spreken over een reünie. Voor
de leden van de vereniging is er de mogelijkheid om de
jaarvergadering in de grote zaal bij te wonen. Dan worden de
cijfers en plannen van de vereniging besproken. Na de
lunchpauze begint dan het middagprogramma, en dan
stroomt de zaal vol met de nieuwe aanwas van molenaars.

Ledenvergadering Hollandsche molen.
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Met behulp van een
hogedrukspuit en warm water
is een groot gedeelte
schoongemaakt. Tevens is
gebruik gemaakt van een
borstel op een steel met
verlengstukken zodat ook de
geverfde delen van de kap
werden schoongemaakt.

In de achter ons liggende
winter heeft de molen
behoorlijk veel groene aanslag
verkregen.
Het is niet zo eenvoudig om dit
allemaal weer schoon te
krijgen. We hebben daarbij de
hulp ingeroepen van
schoonmaakbedrijf "PAND &
ERF" uit Ruinerwold.

www.zaandplatte.nl

Om ook de achterkant van de staartbalk en
de schuine schoren schoon te krijgen moest
tevens gebruik worden gemaakt van een
steiger.
AI met al is het goed gelukt. Nu nog een
keer bij warmer weer het groen op de
heklatten en het rietdek bestrijden zodat de
molen daarna in zijn geheel klaar is voor het
zomerseizoen.
Ook enig schilderwerk zal nog moeten
worden verricht om de kaal geworden
plekken te beschermen. Het totaal beeld is
nu al een stuk beter.

Schoonmaak molen de Zaandplatte.
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De Ruston & Proetor dieselmotor uit 1911.Nico van den Broek

Als alles meezit zal
alles weer werken met
Nationale Molendag
van 15 mei 2015.

Hiervoor zal een
beroep gedaan worden
op Vrijwilligers uit
Gieten en omgeving.

Naast de renovatie
van de diesel en
electromotoren moet
er ook de nodige
voorzieningen m.b.t.
het motorhuis en de
afscherming en
veiligheid uitgevoerd
worden.

Inmiddels lopen er een aantal subsidie
aanvragen, want zo'n klusje kan niet geklaard
worden zonder het benodigde geld.
Bedoeling is dat het werk, voor zover dit

mogelijk is, door vrijwilligers gedaan gaat worden en alleen het hoognodige werk en
materialen vanuit deze subsidies betaald gaat worden.

Op Koningsdag moet in ieder geval de
dieselmotor uit 1911 weer gaan lopen.
Vanuit deze start wordt gekeken wat er verder
nog allemaal nodig is om alle motoren weer aan
de praat te krijgen en de volledige mechanisatie
waar deze molen vanaf 1908 mee heeft
gefunctioneerd weer hersteld te krijgen.
Hiermee krijgt molen Hazewind een unieke
combinatie van wind en motoren waarop
vroeger gemalen werd weer in beeld.

Was dit het beeld toen wij in 2012 de Bankgiro
Loterijprijs niet gewonnen hadden, maar wij
laten het er niet bij zitten.
Na een korte pauze zijn we wederom gestart
met de acties om de oude motoren in molen
Hazenwind in Gieten weer te renoveren en laten
werken.
Samen met leden van de Oude Trekker en
Motoren Vereniging uit Eext is een begin
gemaakt met het opstarten van de motoren.

Wij laten onze wieken niet hangen!
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Meint Noordhoek

Genoemde onderdelen zijn in
1882 in zijn geheel naar
Diever verhuisd en aldaar
onder de ingekorte koningsspil
geplaatst.
In 1981 is bij de laatste
restauratie i,v,m een
verhoogde kap nog een 7cm
dikke vulplank tussen de
wervel en de donsbalk
aangebracht en het geheel is
verbonden met twee zware
bouten.
Door deze constructie is het
heel simpel om
onderhoudswerkzaamheden te
verrichten aan de taats pot.

De mysterieuze donsbalk in Diever. De koningsspil moet ietsje
worden gelicht, vervolgens de beide bouten verwijderen en de vulplank kan er tussenuit
worden getikt. Als de vulplank weg is dan valt de wervel omlaag en kan worden
weggenomen. Tijdens een van deze exercities was ons al opgevallen dat boven in de
donsbalk een paar merkwaardige gaten zaten. Ook hadden de monumentenwachters tijdens
een van de inspecties geconstateerd dat de bonte knaagkever had huisgehouden in de
donsbalk.
De beide uiteinden van de balk zagen er beroerd uit, waarschijnlijk oude vraat. Toch had
e.e.a. wel tot gevolg dat vervangen van de balk in het onderhoudsplan opdook. Dit leek ons
echter een mooi klusje op een windstille zaterdag. Een eiken balk van gewenste afmetingen
werd besteld bij de lokale houtzagerij en na het op maat zagen geplaatst in de molen. Toen
de oude donsbalk op de steenzolder lag konden we deze eens goed bekijken.
Duidelijk was te zien dat deze balk was gezaagd uit een oude windpeluw met duidelijke
brandsporen. Zeer goed waren de uitgebrande gaten te zien van de keer- en de weerstijl en
van de beide hoekstijlen. Ook de boutgaten waarmee hij was verbonden met de beide
voeghouten waren nog te zien. Opmerkelijk is ook dat deze windpeluw ongeveer dezelfde
afmetingen heeft als die van de huidige molen.
Volgens vage berichten hebben er rond 1880 in Diever twee molenbranden plaats gevonden,
welke molens is niet bekend. Een mogelijkheid is, dat korenmolen De Vlijt toch een
voorganger heeft gehad en dat deze toen is afgebrand. Het is namelijk nog steeds niet
bekend of de molen daadwerkelijk een voorganger heeft gehad, diverse bronnen spreken
elkaar tegen. Zeker is, wanneer er sprake is geweest van een voorganger, dat deze er maar
een paar jaar heeft gestaan.
Een andere mogelijkheid is dat de brand die is ontstaan door bliksem inslag tijdens de bouw
in 1882 toch vrij hevig is geweest en dat de windpeluw vervangen moest worden. En dan is
de balk mogelijk de originele windpeluw uit Friesland.

Donsbalk is de noordelijke benaming voor de horizontale balk in het achtkant van een molen
waar de koningsspil op staat.
In deze balk zit een lager, een zogenaamde taatspot, waar de stalen tap van deze spil in
draait. In de molen van Diever is deze constructie echter anders uitgevoerd.
Wel aanwezig is een horizontale draagbalk, maar hierop ligt een zogenaamde wervel met
daarin de taatspot. Deze wervel stamt nog uit de tijd dat de molen dienst deed als
poldermolen in Friesland. Poldermolens hebben vaak onder de koningsspil een wervel die
verschuifbaar is aan een kant. Dit dient om de vijzel uit het werk te kunnen zetten om
hieraan werkzaamheden te kunnen verrichten.

Mysterieuze donsbalk
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In 1975 maakte het
gemeentebestuur van Nijeveen
bekend dat ze een molen uit het
Duitse Weener hadden aangekocht,
om deze in Nijeveen te herbouwen,
dit ter vervanging van de laatste
molen met de bijzonder naam
"Groen molen" die in 1932 ten prooi
viel aan de slopershamer. Wat er nu
nog van over is zijn een aantal foto's
en een versleten molensteen. Toen
het gemeentebestuur van Nijeveen in
1975 de plannen bekend maakte dat
ze in het Duitse Weener een
molen restant hadden aangekocht,
was daarmee mijn molenvirus
aangewakkerd, krantenknipsels en
het maken van dia's tijdens de
herbouw was het gevolg. Na vele
jaren met de molen te hebben
gedraaid ben ik verkast naar
Slagharen, en hoe kan het ook
anders, een dorp met een molen.
Maar nu even terug naar 1977 met
de komst van de molen in Nijeveen is
de horizon van het dorp voor altijd
gewijzigd, de molen was vanaf dat
moment de blikvanger aan de
Nijeveense horizon. Een bijkomend
voordeel voor de bevolking, was dat
daar opeens een hele grote
windwijzer stond, en dat is wel erg
gemakkelijk vooral als je 's morgens
op de fiets naar het werk moet, even

naar de molen kijken en je weet wat je moet doen, tegen de wind in fietsen. Was de windroos
voor onderhoud buiten werking gesteld, dan kwam al snel de vraag van sportief Nijeveen,
"Wanneer gaat dat molentje (windroos) op het dak van de molen weer draaien", Maar sinds
een aantal maanden is aan dat beeld iets veranderd, niet dat de blikvanger is verdwenen,
wees gerust, de molen staat nog steeds midden in het dorp te pronken, maar wat dan wel.
Om daar nu achter te komen heb ik een afspraak met de Nijeveense mulders gemaakt. Op
een mooie windstille dinsdagmorgen naar Nijeveen afgereisd, en bij de molen aangekomen,
wat mij meteen opviel dat het gevlucht staat over hek stond. Tijdens het bakkie troost in de
molenaarsverblijf kon ik dan eindelijk mijn brandende vraag stellen wat de reden was om het
gevlucht voor de lange rust periode over hek weg te zetten. De aanleiding was, om verlost te
zijn van de vogelpoep op het gevlucht, het hekwerk en vooral de kleppen van de
zelfzwichting, deze zijn heel mooi wit geschilderd maar zien er na een bezoek van het
gevogelte er niet meer zo mooi uit. Voor het gevogelte zoals ooievaars, reigers en spreeuwen
enz. is zo'n molenwiek op grote hoogte een mooie landingsbaan en bovendien met een
prachtig mooi uitzicht over dorp en land, wat wil je nog meer. En als je daar dan toch
eenmaal boven op de top zit om even uit te rusten, dan neem je gewoon de tijd voor een
persoonlijke verzorging. Alles even controleren en schoon maken, en daar hoort ook het
poepen bij. En dat is juist iets wat de Nijeveense mulders minder leuk vinden, vooral in de
kersentijd kleurt het gevlucht met haar wit geschilderde kleppen opeens rood. Maar ook een
vogel moet wel eens zijn behoefte doen. Hoe kun je op een diervriendelijke wijze voorkomen

Nijeveen "Over hek",
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Nieuwe stutten in het bovenwiel.

Weer van slag
Het was de Nijveeners opgevallen dat de wieken anders stonden dan dat ze dat vanaf 1977
gewend waren. De mulders moesten vaak uitleggen waarom het nu anders was, zelfs in het
dorpskrant "de Molen" verscheen een artikel hierover. Tot slot: de molenaars vinden het een
mooi gezicht met het gevlucht "over hek", maar ja, niet iedereen is dezelfde mening
toegedaan.

Nog meer voordelen
Het gevlucht over hek zetten heeft nog een aantal voordelen, zo zou bij een regenbui het
gevlucht en haar kleppen sneller droog worden, door het sneller opdrogen blijft het gevlucht
in betere conditie. Een wieksysteem met zelfzwichting is in onderhoud gevoeliger dan
oudhollands opgehekt, en dat is ook de mening van de Nijeveense Mulders. Omdat het
gevlucht nu over hek staat zijn de stormstutten voor het bovenwiel niet meer te gebruiken,
dus moesten er twee nieuwe stutten worden gemaakt, die nu aan de achterkant van het
bovenwiel is gesitueerd. Om te weten te komen als alles veilig is moest er eigenlijk een
stevige bries gaan waaien, de mulders werden op hun wenken bediend. In dit voorjaar kon er
volop worden getest, de molen heeft alle zware stormen met de felle windstoten goed
doorstaan. Het bovenwiel kwam tijdens de zwaarste windrukken vrijwel niet in beweging,
zelfs de stormstutten kwamen niet klem onder de kruisarmen te staan, het over hek zetten
van het gevlucht is verantwoord. Misschien is het over hek zetten wel beter voor het
gevlucht, omdat de drukverdeling over alle enden beter is verdeeld, door obstakels hoger als
de stelling zoals huizen en bomen veroorzaken altijd werveling in de wind toestroom. Ook nu
staat de windroos vrijer op de wind, van de staande molenwiek heeft de windroos nu geen
last meer.

dat het gevlucht onder de vogelpoep komt te zitten, heel gewoon het gevlucht over hek weg
zetten. Het resultaat, de Sterrenberg is geen geschikte landingsbaan meer, en daarmee is de
overlast nagenoeg verdwenen.
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In 1735 kwam Nicolaas Duyn met zijn benadering van de
wind:
o wanneer men de wind niet of zeer flauw voelt of de ligt

beweegende lichamen nauwelyks ziet bewegen
1 wanneer de wind een weinig verwakkert, zoo, dat de

molens kunnen maaien
2 styve koelte
3 wanneer de wind styver blaast, zodat den Molenaar

genootsaakt is, om de Vleugels van zijn molen van haar
zylen te ontblooten

4 wanneer de wind noch harder stoot, zo, dat den Molenaar
niet langer durft te maaien; een kleine storm

5 wanneer de wind noch harder buldert; storm, en noch
feller, harde storm.

Windmolen Omschrijving Effect op windmolen Schaal van
Schaal Beaufort--------Ü----------Oooëistii--------------------Molèns--kunnè-rÏ-iiië-i-maÎerÏ------------------------------Ö----------

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - - - _M_ 0 .

1 Doodstil Als de molens even maar zeer flauw 1
____________________________________________________<?_rn9.?_ël_rl _

2 Slappe koelte Als de molens doorgaans zacht 2
___________________________________________________.<?!'n9.?_ëIn!_~9_çh _~9_<?!"_1Jl~!~_~ _

3-4 Matige of Als de molens matig of stijf doormalen 3
doorgaande koelte-------5-~6--------Stijvë--koë-lt-è-------------ftjs-ciè-moiè-rÏs-zo-st-i)f'doo-rm-äÎerï,<:iät-------------4----------

____________________________________________________z()_J1_~_~!__z_Y'!!s_~~_~n_t~_Y'!9.g_~_~_!? _
7-8 Harde koelte Een vierde of een derde van de zeilen 5

____________________________________________________i~_g_~_z_Y'!!S_~~L_~M_9_1Jl.99_?_~ _
9-10 Sterke wind Een half à tweederde van de zeilen is 6

____________________________________________________9~?_.....lçht _
_____~_l_~l_? ~~~X_~_?_r:~_~_IJY_in~ I?~l~__'{!~~~~ __'{9_J1_A~_~~!!~_~__i~_g_~~.....!S_~~ 7 _
_____ ~_~_~~ __:l ~t~~_rn!g ?_<?_rl~~_~_~_~!g_~_~!! 8 _
_____1_5_~1_(5 I?~()_ rg?_? _rl~~_s~()_~!'n ~?_I_~n_l?_~_~_g~_'{_ël9_~!ij_~ ~~!_9. _
_______~~:+_ ~~~_~_~_.....ëI_r:e__~t()_rrn ~a_l_~n_!?_~_~_9.~_'{_ël!l_~!ij_~ !!_~!_? _

In ± 1730 kwam Jan Noppen met een uitgebreidere windkrachtschaal :

1 zeilen op alle wieken uitgerold
2 op twee wieken zeilen gedeeltelijk uitgerold
3 op alle 4 wieken zeilen gereefd of op 2 wieken geheel

gezwicht
4 molenaar durft wieken zelfs zonder zeilen niet aan de wind

toe te vertrouwen.

In ± 1728 bracht Van Musschenbroek een 5-delige
Windkrachtschaal :

In de loop der eeuwen zijn er verschillende windschalen gebruikt.
Dat de voor Nederland zo belangrijke molens daarbij een rol hebben gespeeld spreekt voor
zich!

Windschalen en molens.
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Inmiddels gebruiken we de schaal van Beaufort!

Effect op zeilschepen en molens Beaufort
schaal----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..... () [)E!v-iil'lsl.he~..k()rnlJ.as..r9_l}.dj ..d()9_~.~til 9_~? _
1-2 Bovenbramzeilskoelte; de molens werken met volle zeilen 3-4

:::)~«:::::~r~iiis~e:iï~:~~~(~è;::~~:iii~l.è~~:v~~~:~è~:~~r~t.g:~:z0i(::~~:::_:.. :_:::::::::::·::5::::::::::
5-6 Rif in de marszeil; de molens voor de tweede maal gezwicht 6-7

..... "6.... :: p'iê:ht.g~~E!~~d:;:·de:iii~fè~s: :z~~:~~~::ze.i!E!I'l..... .-.::::: ::: .. ::: ::: ::::::~~~::. :::::
Storm 10-11·C;rkailri··································-········-·· - l·i········-

In 1809 kwam Pieter de Leeuw nog met een vereenvoudigde windschaal:
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Wat zit er zoal in graan en waar is het goed voor?
Carotine (provitamine A) 100 % gezichtsvermogen
Vitamine Bi 86 % zenuwstelsel + spijsvertering
Vitamine B2 70 % bij tekort: beri-beri ziekte
Niacine (pp factor) 84 % huid, spijsvertering, zenuwstelsel
Alle mineralen 70 % algehele gezondheid
Calcium (kalk) 67 % skelet, tanden
Fosfor 76 % skelet, tanden
Ijzer 88 % bloedvorming

vlokken: gewalste of geplette granen
gries: een fijn of grof korrelig product dat na het malen overblijft
gepoft: het meest bekende is gepofte maïs (popcorn)
deegwaren: macaroni, spaghetti en andere noedels
muesli: een mengsel van diverse graanvlokken, veelal aangevuld met noten en rozijnen
brood: van gebakken meel tot basisvoedsel

Granen, verkrijgbaar in allerlei vormen
volle granen: het gaat dan om de hele korrel, dus
puur natuur
grutten: gebroken graan (thermogrutten: met
milde warmtebehandeling)
schroot: grof gemalen graan dat meestal als
dierenvoedsel wordt verkocht
meel: gemalen graan, verkrijgbaar als volkoren,
licht gebuild of bloem (uitgezeefd meel)

Meest complete voedsel
Graan is het meest fundamentele en complete
voedsel. Volle granen zijn enorm belangrijk voor
de fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling van
de mens. Met het verbouwen en veredelen van
grassen begint de menselijke cultuur. Graan vormt
ons basisvoedsel, wat door elke voedingsleer wordt
onderstreept, maar wat door de consument vaak
wordt vergeten. De welvaartsproducten zoals
suiker en witmeel hebben de afgelopen 40 jaar het
gebruik van volle granen verdrongen. Over de
gehele linie is het gebruik van graanproducten
afgenomen. Graan heeft een evenwichtige balans
aan suikers, vezels en andere onontbeerlijke
voedingsstoffen zoals vitamine B-complex en
mineralen.

Toen bijna een eeuw geleden de eerste piramides werden verkend, vond men in de
dodenkamers de zogenaamde bruidschat: voedsel en essentiële producten om de reis naar
het dodenrijk te volbrengen. Het voedsel bestond uit graan en zout. Ook in alle andere
culturen wordt graan als basisvoedsel vermeld. Door de eeuwen heen werd graan vereerd.
Pas toen graan schaars werd, heeft de mens zijn grootste rampen gekend. Ieder volk had zijn
"eigen" graansoort. In Nederland waren dat tarwe, rogge en spelt gegeten in de vorm van
brood. Engeland was een echt haverland en in Azië speelde rijst de hoofdrol. Graan is een
verzamelnaam voor verschillende gewassen die tot de grassenfamilie behoren. De zaden
dienen tot voedsel van mens en dier. Tot de granen rekenen wij gerst, tarwe, rogge, gierst,
haver, rijst, maïs en spelt. Boekweit, alhoewel strikt genomen geen graangewas, wordt wel
als zodanig gebruikt.

Granen: zo oud als de mensheid
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Gierst was waarschijnlijk de eerste graansoort die echt werd verbouwd. Het
was al 12.000 jaar hoofdvoedsel voordat de rijst werd geïntroduceerd. Ook
de Hunza's gebruikten gierst als basisvoedsel. Vroeger werd het in een
groot deel van Zuid-Europa geteeld. Maar gierst werd teruggedrongen door
maïs, dat een grotere opbrengst per ha. heeft. Naast de overheerlijke
bereidingen heeft gierst ook de prettige eigenschap vlug gaar te zijn. Lokale
namen voor gierst zijn sorghum, kafferkoren, millies en milo. Naast een
hoog eiwitgehalte is gierst bijzonder rijk aan kiezelzuur (silicium),
magnesium en ijzer. Het kiezelzuur is belangrijk voor de kwaliteit van onze
nagels, huid, haren en tandglazuur.

Gierst

Haver
Haver, eerst een 'onkruid' tussen tarwe en gerst, werd later zelf
gecultiveerd. Haver groeit vrij gemakkelijk ook op arme grond en in een kil
klimaat. Haver bevat het hoogste eiwit (13,5%) en vetgehalte (7%) van
alle granen en heeft ook een hoog percentage vitamine Bi en magnesium.
Haver is erg voedzaam en het is hét energieleverende graan bij uitstek.
Haver heeft een goede eiwitsamenstelling en het vet bevat de wezenlijke
vetzuren die in de menselijke voeding onmisbaar zijn. Haver bevordert een
goede tand en botvorming en is bovendien licht verteerbaar.

De roggeteelt gaat zeer ver terug. Bij het begin van onze tijdrekening was
roggebrood al een geliefd produkt. Rogge stelt weinig eisen aan de grond; ook op
arme zandgrond groeit het goed. Rogge bevat minder gluten dan tarwe. Rogge
verschaft spierkracht, energie en doorzettingsvermogen. Aan rogge worden
bloedzuiverende en reinigende eigenschappen toegeschreven, terwijl het hoge kalk
en fluorgehalte een stevige skeletvorming bevordert. Rogge versoepelt de
bloedvaten en gaat verstopping tegen. Roggemeel wordt gebruikt bij de bereiding
van taai-taai, ontbijtkoek, roggebrood, e.d.

Tarwe
Tarwe is de meest verbouwde graansoort ter wereld en één van de oudste
cultuurgewassen. Tarwemeel is populair door zijn goede bakeigenschappen.
We onderscheiden onder andere harde en zachte tarwe. De harde tarwe met
lange kafnaalden groeit veelal in warmere streken, terwijl de zachte tarwe
zonder kafnaalden het best in koude en gematigde streken groeit. Tarwe is
van alle granen het rijkst aan gluten (een soort eiwitten). Daarom rijst het
deeg van tarwemeel zo goed. Tarwe komt, na haver, op de tweede plaats
qua eiwitgehalte (11,7%). Wat de mineralen betreft bevat tarwe vooral
magnesium en zink.

Gerst is het oudste cultuurgraan. Het is zeer wijd verspreid omdat er voor elk
klimaat en elke grondsoort wel een goed gerstras te vinden valt. Van vroeger
kennen we nog de gort: de gepelde en afgeslepen gerst. Van alle granen heeft
gerst de kortste groeiperiode (minimaal 60 à 70 dagen); hierdoor is het ook
goed in noordelijke streken te verbouwen. In de oudheid stond de gerstteelt in
hoger aanzien dan de tarwe (verwerking tot brij, brood, koeken, mout).
Tegenwoordig is het door tarwe overvleugeld. Gerst wordt nu vrijwel alleen
gebruikt als voedergraan en grondstof voor bier (brouwgerst). Gerst heeft een
hoog kalium- en fosforgehalte. Dit zijn stoffen die nodig zijn om
beenderverkalking tegen te gaan. Gerstvocht is voortreffelijk voor verzwakten
en herstellenden door het gehalte aan vitaminen en minerale zouten. Gerst
werkt reinigend en is veelzijdige voeding.

Gerst
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Sorghum
Een inheemsAfrikaans graan dat verwant is met gierst, maar veel breder
is verspreid. Het is een graansoort zonder kaf en zonder gluten en dus in
zijn geheel eetbaar. In armere delen van Afrika wordt er ook couscousvan
gemaakt.

Teff
Het kleinste graansoort ter wereld; grotendeels verbouwd in Ethiopië.
Teff is te klein om te pellen en wordt dus altijd in zijn geheel gegeten.
Zeer voedzaam en glutenvrij. Vermoedelijk de basisvoor de goede
sportprestaties van de Ethiopischeatleten op de lange afstanden.
Sinds kort is Teff ook verkrijgbaar in Nederland in o.a. in Sportbrood.
De Nederlandse ploegvoor de Winterspelen in Sotsjie heeft hier gebruik van
gemaakt.
Waarschijnlijk zal het Teff gebruik de komende jaren sterk toe gaan nemen.

Rijst
- Na tarwe is rijst de meest verbouwde graansoort ter wereld. In de Oosterse

landen is het, naast basisvoeding, ook een vruchtbaarheidssymbool. Indiase
rijst heet 'Dhanya' wat bewaker van het menselijk ras betekent. Om te
variëren is er ronde rijst, lange rijst, zoete rijst (kleefrijst), wilde rijst en
basmati rijst. Van alle granen heeft rijst de beste eiwitkwaliteit. Bepalend
hiervoor is het gehalte aan essentiële aminozuren. Volle rijst heeft een hoge
voedingswaarde. Zo bevat dit graan ook heel wat vitaminen van de B
groep, die een belangrijke rol spelen in het metabolisme van het
zenuwgestel en de vorming van rode bloedcellen. Rijstwater is een goede
remedie bij spijsverteringsproblemen of hevige diarree.

Boekweit
De Duitsers spreken over "Buchweizen", wat letterlijk "beuktarwe"
betekent. De driehoekige zaden van boekweit lijken inderdaadop
beukennootjes. En 'tarwe' wijst op de klassering van boekweit bij de
graansoorten. Het hoort echter niet tot de botanische familie van de
grassen, maar tot die van de veelknopige, zoals zuring en rabarber. Wat
voedingswaarde en gebruik betreft, is boekweit overduidelijk een graan.
Boekweit bevat geen gluten en is zeer rijk aan mineralen, vooral
magnesium. Zeer geschikt voor mensen met een zwak gestel of
problemen met de bloedvaten. Boekweit bevat ook calcium, fosfor, ijzer
en bijna alle B-vitaminen.

Maïs
Maïsheeft een grote rol gespeeld bij de opkomst van de Maya- en
Aztekencultuur. Maïskomt oorspronkelijk uit Mexico. Maïsis de zachtste
graansoort. Het is ook zeer geschikt voor vee (pluimvee). Praktisch alle in
Nederlandverbouwde maïs komt in het veevoer terecht. De voornaamste
eigenschap is het hoge gehalte aan koolhydraten. Dezeworden door het
lichaam heel gemakkelijk omgezet in suikers. Maïsis dus een belangrijke
energiebron. Verder is maïs vrij van gluten.
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