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Werkgroep houtzagerij. 

Al een aantal jaren bestaat de werkgroep van de zagerij uit dezelfde personen te weten:  

Jan ven den Bergh, Gerrit Hopmans, Kees Roelands en Eduard Hof.  

Stipt iedere maandag zijn we daar aanwezig om de wereldproblemen door te nemen en flink aan te 

pakken. Soms maken we wel eens een excursie naar een andere zagerij of werkplaats. 

In 2010 hebben we de rails verlengd vanaf de zaag naar de houtopslagplaats. Deze lorry is voorzien 

van nieuw houtwerk, de wielen zijn weer gangbaar gemaakt en het geheel is geschilderd. Hij wordt 

dus weer gebruikt om het gezaagde hout naar de houtopslagplaats te rijden in plaats van te dragen. 

De benodigde rails hebben we om niet kunnen bemachtigen bij een houtzagerij te Essen. Voor deze 

zagerij hebben wij een platte riem gemaakt en geleverd. 

2e Pinksterdag hebben wij ook meegedaan aan de kastelendag met zaagdemonstraties, gepaard 

gaande met vakkundige en humoristische uitleg. Ook hebben wij een aantal oude gereedschappen 

die te maken hebben met houtbewerking uitgestald, zoals de houtzaagbok om bomen met de hand 

te zagen en de bijbehorende takel om deze bomen te tillen. We zoeken echter nog steeds een aantal 

vrijwilligers,  die hierop een demonstratie geven in houtzagen.( Wel jonge sterke kerels) 

Ook hebben wij meegedaan met zaagdemonstraties tijdens de Harvest-fair. Voor ons ook weer een 

geslaagde dag met veel publieke belangstelling. 

In het bos hebben wij diverse bruggetjes van een aantal nieuwe planken voorzien. Toch altijd weer 

een heel tijdrovend karwei, maar we mogen daarvoor de tractor met platte kar van het landgoed 

gebruiken om onszelf en het gereedschap daar te krijgen. Tevens hebben wij de tractor ook gebruikt 

om een aantal vrij zware omgevallen bomen uit het bos te halen.  

We hebben een aantal eiken bomen verzaagd tot balken en planken. Deze liggen nu bij de zagerij te 

drogen om gebruikt te gaan worden voor restauratie werkzaamheden. Deze bomen hebben we 

gekregen van de gemeente Bergen op Zoom.  

Wij zijn gastheer geweest voor een probus club. Deze mensen hebben onder begeleiding van een 

deskundige bosbouwingenieur, voor ons een goede bekende, een wandeling door het bos gemaakt. 

Na afloop hiervan mochten deze mensen even bij ons op adem komen en de zagerij bewonderen. 

Het was opvallend dat er veel mensen totaal geen weet hebben van het bestaan van dit prachtige 

landgoed met zijn bebouwing en bijzonder bomensoorten. Het gebeurt overigens wel meer dat er 

geïnformeerd wordt naar de mogelijkheid om een rondleiding te maken. 

 

Tot zover: met vriendelijke groeten, Eduard Hof 

    


