
Kopij Houtzaagmolen De Jager 

 
Het jaar 2021 zit er dan wel op, maar we kijken graag nog even terug op dat jaar. Een bijzonder jaar was het, in 

meerdere opzichten. Onze 302 jaar oude molen bleek weer erg productief en door inzet van de vrijwilligers, 

schilders en molenmakers kan de molen qua aanzicht weer een hele tijd vooruit. We lichten de hoogtepunten 

even uit. 

 

• Doordat we in januari 2 partijen stammen ontvingen van de gemeente, deed het volle balkengat bij de molen 

een beetje denken aan de tijd dat er beroepsmatig werd gezaagd door de Nauta’s. 

• In het voorjaar werden 2 van de 4 fokken vervangen door De Molenmakers BV. De andere 2 fokken werden 

hersteld en na een schilderbeurt weer teruggeplaatst. 

• De fokken waren dan wel vernieuwd/hersteld, er staan nog meer onderhoudswerkzaamheden op de planning: 

het vervangen van de lange spruit en de windpeluw (zelf gezaagd). De planning hiervoor is voorlopig 

februari/maart 2022. Een hele klus en ook erg kostbaar, maar in april 2021 ontvingen we het bericht dat we 

van het Molenfonds ruim € 20.000,- subsidie krijgen! Hierop volgde een mooi artikel en korte reportage van 

Omrop Fryslân. 

• In de loop van het jaar ontvingen we ook nog subsidies van diverse andere fondsen. We zijn deze fondsen 

allemaal erg dankbaar en we hopen op een goede en vlotte restauratie. 

• In april en mei werd door schildersbedrijf Ganzinga alle raamkozijnen, dakgoten en windveren geschilderd. 

Daar knapte de molen al een heel eind van op, maar er volgde nog meer. 

• Op 29 mei beleefden we namelijk toch wel een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Toen is door een 

groep vrijwilligers en vrienden de hele molenschuur en een deel van de droogschuur geschilderd in het kader 

van NL Doet. Een prachtige dag waarbij de betrokkenheid bij de molen erg duidelijk werd. Onze molen zag 

er weer als nieuw uit en kan er weer jaren tegenaan! 

• In de zomermaanden is het rondom de molen weer druk met kinderen van de zeilschool, maar de molen 

mocht ook weer volledig open voor bezoek. Naast het rondleiden van bezoekers was er ook veel 

belangstelling voor onze producten. De vrijwilligers maakten vele bankjes, tafeltjes, broodplankjes, 

vogelhuisjes en ga zo maar door. De inkomsten hiervan konden we goed gebruiken voor het onderhoud aan 

de molen. 

• Eind augustus haalde de molen weer flink het nieuws, maar ditmaal was de aanleiding minder leuk. Door een 

flinke regenbui van ruim 100 mm kwam de werkplaats geheel onder water te staan. Dat gold ook voor de 

machines. Gelukkig zijn deze gered van de ondergang door secuur werk van onze vrijwilligers. Eind goed, al 
goed! 

• In het kader van ‘Simmer yn Fryslân’ maakte Omrop 

Fryslân in de zomer een prachtige reportage van Woudsend 

en o.a. op onze molen. 

• De uitstraling van de molen was al flink verbeterd door het 

diverse schilderwerk, maar het De Jager bord hing er nog 

wel in vervallen staat. In december is er een nieuw bord 

opgehangen welke voor lange tijd zal blijven schitteren aan 

de NO-zijde van de molen. 

• 2021 was natuurlijk ook het jaar van de nodige 

coronamaatregelen, maar desondanks hebben we toch veel 
bezoekers mogen ontvangen en rondleiden. In het overzicht 

hieronder kunt u het aantal bezoekers van afgelopen jaar 

terugvinden. 

• Tot slot willen we nog even benadrukken dat telkens blijkt 

hoe waardevol de molen voor de Woudsender omgeving is. 

De betrokkenheid bij de wateroverlast, de complimenten 

over een draaiende molen en de vele prachtige foto’s die 

voorbij kwamen. Zowel in de zomer als in de winter werden 

er prachtige foto’s geschoten. Daar genieten we graag van 

mee! Hiernaast een exemplaar van een paar weken terug 

met ijsvorming. 
 

Samengevat kunt u hieronder de statistieken van het afgelopen jaar vinden, ten opzichte van de afgelopen jaren. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Uren open 446 485 494 557 606 579,5 667 

Uren onbelast 49 53 55 96 205 298 266 



Uren belast 169 147 161 185 198 164 127 

Uren totaal 217 200 215 281 403 462 393 

Omwentelingen 163636 139353 145654 188292 261339 313038 254024 

Meters gezaagd 245 206 270 234 266 224,5 177 

Aantal bezoekers 1469 2619 1608 2754 4004 1253 1763 

 

Werkzaamheden in december 

In december viel de wind weer eens tegen, maar zoals we zo vaak 

vermelden, is er altijd wat te doen op de molenpôle. Naast het 

versjouwen van gezaagd hout en het opruimen van het molenterrein, 

moesten we nog een aantal stammen langs de kade aan de Ee 
verplaatsen naar het balkengat voor de molen. Het is namelijk de 

bedoeling dat Wetterskip Fryslân de kade gaat ophogen. 

 

Langs de kant lag nog een stam van bijna 8 meter lang en 1 meter 

doorsnede. Met behulp van de kraan konden we de stam loskrijgen en 

vervolgens aan de penterbak hangen. Deze houten bak had wel 

tegengewicht nodig, anders zou deze water scheppen. Met man en 

macht is de stam vervolgens versleept tot bij de molen. Door de 

ondiepte was er bijna geen doorkomen aan, maar met touwtakels en 

pikhaken lukte het uiteindelijk om de stam voor de helling te krijgen. 

Dit klusje nam al met al 4 uren in beslag. 

 
Productie gaat gelukkig wel door 

De feestdagen in combinatie met de weekenden vielen wat ongelukkig, maar 

de vrijdagen ervoor is er nog wel actie geweest bij de molen. Tijdens de dag 

voor Kerst en Kerstavond was er te weinig wind om te zagen, maar kon de 

molen zijn rondjes wel maken voor de prins. 

 

Op oudejaarsdag waaide het wel flink en 

kon er eindelijk weer eens gezaagd 

worden. Twee kastanjebomen en een dikke 

beuk zijn verzaagd tot mooie planken. 

Hiernaast de beuk in stukken. 
 

De productie in de werkplaats gaat ook 

onverminderd door. Lourens is druk met 

het afwerken van bestellingen en is daar zelfs doordeweeks druk mee. Eén van 

zijn resultaten vind je hieronder. Siebolt heeft diverse dienbladen en nieuwe 

vogelhokjes gemaakt en Marc en Arjan diverse kleine bankjes en tafeltjes. 

Straks allemaal te bekijken, zodra de molen weer open mag voor bezoek! 

 

Kijk voor de laatste nieuwtjes ook op onze website (houtzaagmolendejager.nl) en onze Facebookpagina! Op naar 

een winderig en productief 2022. 

 
Arjan Reekers 

 

  


