
Houtzaagmolen De Jager 

 
Actualiteiten 

We hebben een prachtige en drukke zomer achter de rug. Op de zaterdagen werd de molen goed bezocht door de 

vele toeristen die naar Woudsend kwamen, al viel de wind vaak wel wat tegen. Een reeks van vijf zaterdagen 

achter elkaar noordwestenwind zorgde ervoor dat we niet veel konden zagen. De windkracht hield al niet over 

(gemiddeld 3 Bft), maar we ondervonden dan windbelemmering van het dorp en de bomen rondom de 

Karmelkerk. Echter zorgden de vele bezoekers en andere klusjes ervoor dat de zaterdagen weer veel te snel 

voorbijvlogen. 
 

Actuele filmpjes en foto’s zijn te vinden op onze Facebookpagina. 

 

Van oude molenbalk naar 2 prachtige meubels 

Voor de zomer hebben we laten zien dat in de kap de langste balk (de lange 

spruit) is vervangen door een nieuwe. De oude eiken balk wilden we graag 

behouden, om daar nog eens wat moois van te maken. Dat is inmiddels gelukt en 

hoe! 

 

Allereerst hebben we de oude lange spruit in drie stukken gezaagd van ca. 3,5 

meter per stuk. Vervolgens hebben we er met de molen planken van gezaagd. De 

balk was uiteraard helemaal gedroogd en dus kon het verrassende mooie 
kernhout direct worden gebruikt. Collega’s Jan en Marc maakten er hun eigen 

meubel van. Jan maakte een picknicktafel voor in de tuin en Marc een eettafel 

voor in zijn woonkamer. Een prachtig resultaat en erg duurzaam! 

 

  
 De oude lange spruit. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De picknicktafel van Jan.   De eettafel van Marc. 

 

Arjan Reekers 

 

Woudsend als bouwplaat 

Watersportdorp Woudsend als inspiratiebron voor een kartonnen bouwplaat? Dat gebeurde in 2021, toen de 

Hamburger modelbouwvereniging HMV met een speciaal ‘clubmodel’ kwam met als thema ‘Aan het kanaal’, 

oftewel: Woudsend. Overigens zijn deze clubmodellen alleen voor de leden van deze vereniging te koop. Maar 

het is mij (Bert) gelukt om de bouwplaat van één van die leden over te nemen. Hieronder een korte beschrijving 

van de ontstaansgeschiedenis en de onderdelen van deze bijzondere bouwplaat. 

 



 
De bouwplaat van Woudsend. 

 

Elk jaar komt de HMV met een speciaal kartonnen bouwmodel met een bijzonder onderwerp.  In 2021 was deze 

geïnspireerd op Woudsend. De ontwerper Carsten Horn, die dit model heeft bedacht, vaart regelmatig in 

Friesland rond en vond de combinatie van de ophaalbrug (‘typische Klappbrücke’), restaurant De Watersport 

met de luifels en houtzaagmolen De Jager met droogschuur zo markant dat deze drie de basis vormden voor de 

bouwplaat. Aangevuld met een aantal andere gebouwen uit het dorp werd zo een diorama getekend, dat zoals 

men wel ziet niet helemaal geografisch correct is. Maar op deze manier was het mogelijk om in het gebouwde 

model voor de wal nog een aantal boten neer te leggen, waarvan er drie in de bouwplaat zijn opgenomen. Op die 

manier kan de (Duitse) modelbouwer een idee krijgen van hoe het is om in Nederland langs een ‘kanaal’ te 
lopen. 

 

De beschrijving van de bouwplaat in het clubblad van de HMV gaat uitgebreid in op de aanleiding van de 

bouwplaat, waarvoor naast de ontwerper een heel team tekenaars verantwoordelijk is. De ontwerper was 

blijkbaar zo gecharmeerd van Woudsend dat hij het hele team op sleeptouw nam en een aantal gebouwen en de 

brug in een model zijn samengebracht. In de beschrijving krijgt de ophaalbrug veel aandacht: niet echt oud, maar 

wel typisch Nederlands volgens de schrijver en zo te bouwen dat hij open en dicht kan. Het daarnaast gelegen 

restaurant De Watersport vindt de schrijver het meest markante gebouw van heel Woudsend en mag dus niet 

ontbreken. En dan natuurlijk de houtzaagmolen (‘historisch hoogtepunt van het dorp’), Nederlandser bestaat 

volgens de schrijver niet. De sleephelling zit dan wel aan de achterkant in vergelijking met de realiteit, maar 

anders zouden de boomstammen recht voor de brug komen te liggen en dat leek niet zo praktisch volgens de 

ontwerper. Als de molen netjes volgens de tekening wordt gemaakt, kan de kap draaien net als de wieken. Van 
de droogschuur kan het dak af, zodat je de planken kunt ziet liggen. De overige gebouwen worden verder niet 

speciaal genoemd, misschien dat iemand er eentje van herkent. 

 

De bouwplaat is bijzonder gedetailleerd en voor mij te moeilijk om te maken. Maar het kijken naar de platen en 

hoe de ontwerpers het bedacht hebben is al heel leuk. En daarnaast is het natuurlijk met name het onderwerp, 

Woudsend, en dan vooral De Jager, waar ik elke zaterdag vrijwillige molenaar mag zijn, wat mij zo aanspreekt 

in dit model.  

 

Bert J. Wieman 

 

 


