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Groninger Molenweekend 2022: 11 en 12 juni 

Het ambacht van de molenaar 

 

De vlag kan uit want na twee jaar waarin de molens in Groningen niet voor publiek toegankelijk 

waren, vanwege corona, kan in 2022 het Groninger Molenweekend gelukkig weer gehouden worden. 

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni zullen veel molens in de provincie weer volop draaien. Afhankelijk 

van het weer zijn de meeste molens in werking. In veel gevallen is er een speciaal programma. De 

molenaar, en soms ook een molengids, is aanwezig om vragen van de bezoekers te beantwoorden.  

Het thema is ‘het ambacht van de molenaar’. Erfgoedpartners, die het Groninger Molenweekend 

organiseert, heeft voor dit thema gekozen omdat het Gilde van Vrijwillige Molenaars vijftig jaar 

geleden werd opgericht. Het Nederlandse molenaarsambacht is in 2017 in de UNESCO-lijst voor 

immaterieel erfgoed opgenomen als eerste Nederlandse erfgoed dat is opgenomen op deze lijst van 

Unesco. 

Het Groninger Molenweekend wordt gecoördineerd door Erfgoedpartners/ Molenhuis, een koepel 

voor de ongeveer 90 monumentale molens in de provincie Groningen. Op deze molens zijn 

vrijwilligers actief als molenaar of molengids, zij maken het mogelijk dat de molens draaien en 

toegankelijk zijn voor het publiek. Als dank voor hun inzet organiseert Erfgoedpartners/Molenhuis 

ieder jaar voorafgaande aan het Groninger Molenweekend een avond voor de vrijwilligers op de 

molen. 

Op www.erfgoedpartners.nl zal binnenkort een overzicht te vinden zijn van de molens die in het 

Groninger Molenweekend open zijn voor publiek, met de activiteiten die bij de molens worden 

georganiseerd.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOOT VOOR DE PERS 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Erfgoedpartners, de koepel voor erfgoedinstellingen in de 
provincie Groningen, 06 53 80 23 92 Thea Pol (communicatie/pr) of Rosa Veldman 06  538 68 818  
(coördinator) 
De bijgevoegde foto’s: 1. koren- en pelmolen Germania in Thesinge; foto: H. Noot; 2. molenaar Cor 
Kosmeier, foto: Jelte Oosterhuis 

 


