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GANGENHOUT uit Harlingen 

Eindelijk is het zover dat het bestelde gangenhout uit Harlingen in Hoorn ligt. 
Dat had wel wat voeten in de aarde. Vanwege de lengte van de delen, 9,50m, kon 
dat niet zomaar op het Oostereiland komen. De houtvervoerder had geen 
oplegger die zo wendbaar was. Daarom werd de vracht tijdelijk op het terrein van 
de WSV Hoorn gedropt. 

Op oudejaarsdag 2108 is onze stichting een groot geschenk ten deel gevallen.                   
De Metaalhandel Blokdijk BV heeft speciaal voor ons die vracht van het WSV 
terrein.    Een gebaar waar wij reuze dankbaar voor zijn. 

Hierna zijn wij onmiddellijk 
aan de slag gegaan om de delen 
te ontdoen van bast en spint 
ter voorkoming van uitgroei 
van de boktor. Het verwerkte 
hout hebben wij nu parallel 
gelegd aan stuurboordzijde van 
de Pinas. 

BEZOEK van de televisiezender SBS 6 heeft ons 
restauratieproject enkele filmbeelden opgeleverd 
waarin Paul v.d. Vaart en Johan Nieuwdorp laten 
zien hoe wij hout bewerken. Deze reportage is 
reeds uitgezonden in het kader van “Holland van 
Boven” een film waarin ook andere beelden van 
ons Centrum Varend Erfgoed zijn opgenomen. Dit 
gebeurde op 12 oktober 2018. 
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KRENGEN: 
Op maandag 18 maart hebben wij met de hulp 
van vrijwilligers van Halve Maen, de Pinas op de 
stuurboordzijde gelegd. Een ingreep die handig 
is omdat dan makkelijker aan de gangen naast 
de kielbalk (zandstrook genaamd) te kunnen 

werken.  

Op deze 
foto is 
goed te 
het 
zwarte 
ver- 
steviging 
spant. 

 

 

Op zijn 
stuur- 
boord- 
kant. 

 

 

Hierbij is het 1e project afgesloten en volgt nu 
het 2e project, het wegslopen en vernieuwen 
van de huidgangen, te beginnen met de 
zandstroken.
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Voortgang: 

Inmiddels is het 
zeilwerk (mastbank 
met nieuwe 
mastkoker)             
tot stand gekomen en 
na inbouw van een 
tijdelijk 
verstevigingsspant 
hebben wij de Pinas 
gekrengd (op één 
zijde leggen).

<—- Johan

Vandiktebank 

Om de huidgangen 
met soms een 
breedte van 40 cm 
goed te kunnen be-
werken, zullen wij 
binnenkort 
overgaan tot de 
aanschaf van een 
vandiktebank met 
een werkbreedte 
van 53 cm.
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