
Houtzaagmolen De Jager 

 
1e fase restauratie kap gereed 

In april is door De Molenmakers BV de lange spruit vervangen. Deze balk loopt dwars door de kap van de 

molen. Een stukje vakwerk! Omdat de molen ruim een week stil moest staan, grepen we onze kans om het een 

en ander aan schilderwerk te doen. Zo zijn de lange schoren kaal gehaald en opnieuw in de verf gezet. Deze 

moesten namelijk tijdelijk verwijderd worden tijdens het vervangen van de lange spruit. Daarnaast hebben we 

onze vlaggenmast hersteld, zijn we begonnen met het schilderen van de ramen in de molenromp en zijn de zeilen 

in de hydroline gezet (een speciale verf voor zeilen). Het mooie weer hielp ons hierbij enorm, dus we hebben een 
flinke slag kunnen slaan. Hieronder diverse foto’s met een korte toelichting. 

 

  
Marc haalt de lange schoren kaal met een   Bert schildert de lange schoren. 

elektrische schaaf. 

 

  
De nieuwe lange spruit wordt geplaatst. Na de lange spruit zijn ook de geschilderde lange schoren 

herplaatst. 



  
Lourens is de vlaggenmast aan het herstellen. Jenny schildert de ramen van de molenromp. 

  
Het verven van de zeilen met speciale hydroline. Het voorlopige resultaat: een molen die er bijna als nieuw 

uitziet. Verder een volle sleephelling, dus werk genoeg.  

 

2e fase volgt na meivakantie 

De 1e fase zit erop, maar vervolgens moet de windpeluw nog worden vervangen. Dit is de balk aan de voorkant 

van de kap waar het meeste gewicht van het wiekenkruis op leunt. Door de activiteiten van de zeilschool in de 

meivakantie, wordt de restauratie ergens na deze week voortgezet. De verwachting is dat deze klus in een aantal 

dagen is voltooid. Dan kunnen we er echt weer jaren tegenaan! Toch blijft onderhoud altijd nodig en daar 

schrijven we graag over. 
 

Boomstammen van de loswal opgeruimd 

Tot slot nog even een kort berichtje over de boomstammen welke enige tijd op de loswal hebben gelegen. Een 

groot deel van deze stammen – variërend van iep, populier tot eik – zijn naar de houtkolk in de Noorder Ee 

gebracht om daar rustig te wateren. Een es en plataan zijn direct naar het balkengat voor de molen gebracht om 

binnenkort te worden verzaagd. Genoeg te doen en dat komt goed uit met alle festiviteiten in aantocht! Op 14 

mei is het namelijk Nationale Molendag en op 21 en 22 mei is de molen natuurlijk geopend tijdens de Friese 

Sleepbootdagen. 



 

 
De situatie bij de houtkolk aan de Noorder Ee. 

 

Arjan Reekers 


