
Houtzaagmolen De Jager 

 
Een mooie zomer achter de rug 

Voorafgaand aan het zomerseizoen waren er allerlei vragen. Mochten we blijven draaien met de molen, mochten 

we bezoek ontvangen en kon de zeilschool wel los? Uiteindelijk mochten we allemaal de dingen doen die we zo 

graag doen, uiteraard met enkele beperkingen. Voor de molen hadden we een protocol opgesteld en deze geldt 

overigens nog steeds. Afstand houden in de molen gaat over het algemeen goed en door met houten hangers te 

werken, kunnen we het aantal bezoekers goed in toom houden. 

 

De zeilschool mocht gelukkig ook los en heeft 8 drukke weken achter de rug. Het zomerseizoen zit erop en we 

kunnen wel stellen dat alles naar behoren is verlopen. Door de aanwezigheid van de zeilschool kon de molen 

enkel op zaterdag haar deuren openen, vanaf 11 uur. Rond die tijd werden de kinderen namelijk opgehaald door 

hun ouders, waarna de nieuwe lichting op zondag kwam. De molen openen op een doordeweekse dag, zoals 

tijdens de boerenmarkt, zat er dit jaar dus niet in. De molen draaide af en toe wel, maar met gesloten deuren. 

Hopelijk volgend jaar beter! 

 

Nieuwe bomen 

In juni kregen we een 18-tal bomen van buurgemeente De Fryske Marren. Daar zitten enkele opdrachten bij, 

zoals het terug leveren van enkele bomen die we verzagen tot planken van 5,5 cm. Deze worden door de 

gemeente voor diverse werken gebruikt. De overige bomen zijn ervoor om onze voorraad van planken op te 

vullen. Een dikke eik zullen we gebruiken voor een onderdeel in de molen die over enkele jaren aan vervanging 

toe is. Dit betreft de windpeluw: de dikke balk waarop de halssteen ligt, waarop de zware as van de molenwieken 

ligt. Hoe mooi is het om je eigen onderdelen te zagen! 

 

Hoe verloopt dat proces van het brengen en vervoeren van bomen over het water ook alweer? De bomen zijn per 

vrachtwagen gelost op de daarvoor bedoelde loswal in Woudsend, aan de Waechswal. De bomen zijn in die 

periode in verschillende etappes (zaterdagen en doordeweekse avonden) in het water gegooid en naar de molen 

of de houtkolk aan de Noorder Ee versleept met de melkboot van buurman Jan Bles. Dat te water “gooien” van 

bomen klinkt simpel, maar daar komt soms aardig wat mankracht bij kijken. Bij enkele bomen zijn meerdere 

koevoeten en kantelhaken nodig om ze in het water te krijgen. 

De mannen in actie met kantelhaken en koevoeten om een dikke 

boom in het water te krijgen bij de loswal. 

 

Dan is daar altijd even het spannende moment: blijft de boom 

drijven of niet? Bij een drijver wordt er gauw nog wel eens 

gejuicht, want dat scheelt een hoop gesleep over de bodem. Bij 

een forse zinker is het zaak om deze zo snel mogelijk in het zich 

te krijgen. Vervolgens worden de bomen met de melkboot naar 

de molen (korte termijn) of naar de extra gecreëerde houtkolk 

aan de Noorder Ee (lange termijn) gebracht. Door de lengte van 

de melkboot kunnen we zomaar 4 tot 6 bomen in één rit 

meenemen. Voor de meeste bomen geldt dat deze een aantal 

jaren moeten wateren, voordat we ze gaan verzagen. 

 

 

Met de melkboot op de Noorder Ee om de bomen 

daar te laten wateren. 

 



Verkoop van producten 

Door de redelijke drukte op en rond de molen is het ook hard gegaan met de verkoop van onze producten. Zo 

zijn er vele bankjes, tafels, vogelhokjes, snijplanken en zelfs een dominospel verkocht. Enkele vrijwilligers zijn 

daarom “overuren” aan het maken op doordeweekse dagen, om zo de voorraad op peil te houden en enigszins 

aan de bestellingen te kunnen voldoen. Bij het maken van de snijplanken zit nog wel een apart verhaal. Daarbij 

worden enkel planken gebruikt die kwartiers zijn gezaagd. In de volgende dorpskrant gaan we hier dieper op in. 

 

Soms 

worden de bankjes getest en direct goedgekeurd!

 De essen tafel wordt opgehaald met 

vrachtwagen en is tevens gemaakt met 

demontabele poten, om zo de tafel in huis te 

kunnen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze iepen tafel is in augustus afgeleverd aan 2 dorpsgenoten. 

 

Onderhoud aan de molen 



In september zijn De Molenmakers gestart met de eerste 

onderhoudswerkzaamheden aan de molen. Er zijn 2 slechte fokken 

verwijderd. In verband met rotte delen leek ons dit niet meer verantwoord 

om mee door te draaien en uiteraard willen we als molenaars en stichting 

geen risico’s nemen. De 2 nieuwe fokken worden pas later teruggeplaatst. 

Deze moeten nog worden gemaakt. 

 

Veel onderdelen op de molen en de naastliggende molenschuur zijn ook 

hard toe aan een schilderbeurt. Dit najaar wordt daarmee begonnen. De 

schilder komt de benodigde onderdelen kaal maken en in de grondverf 

zetten. In het voorjaar van 2021 worden deze onderdelen afgeschilderd in de 

juiste kleuren. We hopen dat dan ook de twee andere fokken zijn voorzien 

van een nieuwe laag verf. Dan staat de molen er voor de zomer van 2021 er 

een stuk frisser bij! 

 

 

 

 

 

 

1 van de houten fokken hangt in de kraan. 

 

Korte nieuwtjes 

 In de zomerperiode (juni, juli, augustus) 

hebben we ondanks de coronatijd in totaal 

zo’n 700 bezoekers mogen ontvangen op de 

zaterdagen. Ondanks deze aantallen hebben 

we alles in goede banen kunnen leiden. 

 In de nestkast aan de Noordoostzijde van de 

molen is in het voorjaar 1 torenvalkje 

grootgebracht. Er lagen eerder 2 eieren in de 

kast, maar blijkbaar is eentje niet uitgekomen. 

Op de foto is het jong bijna gereed om uit te 

vliegen. 

 Eind juni werden er ook nog enkele ooievaars 

op beide molens gespot. Laten we hopen dat dit nieuwe molenaars met zich 

meebrengt. 

 Voor camping De Wetterspetter te Indijk mochten we in de zomer een paar bomen 

verzagen die daar op het terrein lagen. Het idee is om daar bankjes van te maken, 

bedoeld voor op de camping. Met tractor en trailer zijn de verzaagde bomen na 

enkele weken opgehaald. Een leuke opdracht en wij zijn benieuwd naar het resultaat.  
 

Arjan Reekers 


