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Verslag over het jaar 2022 

De koren-, pel  en houtzaagmolen in Burdaard is uitgerust met een zelfzwichting. Uniek is 
dat de molen niet centraal op de zagerij staat. Er is een speciale houtzagerij naast de molen 
geplaatst en wordt door middel van een extra overbrenging, een overwerker, vanuit de molen 
aangedreven. Naast de molen staat in een aparte schuur ook nog een elektrisch 
aangedreven zagerij met een horizontale zaag. 

Als korenmolen is de molen professioneel in gebruik. De huidige molenaar J.Tollenaar voert 
dit ambachtelijke beroep met veel enthousiasme uit. Menig zak meel en bloem etc. vindt zijn 
weg naar de bakkerijen zowel professioneel als in de keuken van de particulier. De zagerij 
wordt regelmatig door vrijwilligers in bedrijf gesteld. De molen is thans eigendom van de 
gemeente Noardeast-Fryslân. De huidige combinatie van functies is uniek in Nederland 

In het jaar 2022 is de molen op zaterdagen van 1 juni tot 1 oktober weer opengesteld voor 
het publiek We hebben 10 nieuwe vrijwilligers als rondleider kunnen begroeten bij onze 
molen.  Elke zaterdag waren er twee rondleiders aanwezig die de toeristen/belangstellenden 
een rondleiding verzorgden in het houtstek, de houtzagerij en de molen.  Het was een groot 
succes.  Buiten het toeristische seizoen is de molen alleen op afspraak te bezoeken. In het 
jaar 2023 hopen we open te kunnen vanaf 1 mei tot 1oktober op elke zaterdag.  
 
Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van de vervanging van de wieken van de 
molen. De provincie heeft ruim € 100.000 beschikbaar gesteld en we hebben ook al van 
diverse andere fondsen subsidies toegezegd gekregen. Intussen zijn de roeden en het 
houtwerk besteld en is het werk gegund aan de fa. Jellema, molenbouwers uit Burdaard. 
 
De verschillende verzekeringen zijn in het jaar 2022 tegen het licht gehouden en daar waar 
nodig opnieuw vastgesteld.  Er wordt gekeken naar een nieuw organogram voor het bestuur 
en tevens zullen de statuten herzien worden en daarmee aangepast aan de huidige eisen 
van de tijd. De stichting staat geregistreerd zowel bij de KVK als in het UBO-register.  
 
Voor de houtzagerij zijn er plannen om deze te elektrificeren. Er staat meermalen veel te 
weinig wind om deze 150 jaar oude houtzagerij te laten draaien. Dit is slecht voor de 
techniek van de zagerij, maar ook voor het beroep van houtzager. Met een elektrificatie kan 
dit oude ambacht weer in ere hersteld worden en is het een zeer aanschouwelijke beleving 
voor de bezoekers. 
 
De storm van februari 2022 heeft ook de nodige schade aan de molen teweeg gebracht. Dit 
is inmiddels weer hersteld. Maar het bleek ook dat het riet van de kap van de molen binnen 
afzienbare tijd aan vervanging toe is. Er wordt nu onderzocht om dit tegelijk met de 
vervanging van de wieken te doen. 
 
De kolk, waarin de bomen liggen te ontsappen in het water, zal in november worden 
opgeschoond. Dit jaar zijn daar een dertigtal nieuwe boomstammen in het water gelegd. 
Vele stammen liggen in het water om verzaagd te worden in de beide houtzagerijen. 
 
Het bestuur van  Stichting Koren-, Pel-, en Houtzaagmolen ‘De Zwaluw’ te Burdaard, 
 
Mailadres van het secretariaat is : jjhznvandertol@hetnet.nl 
www.dezwaluw-burdaard.nl 
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