
Watermolen de Tjasker 

Watermolen de Tjasker in natuurgebied de Stobbepoele 
In natuurgebied de Stobbepoele ziet u een paaltjasker 
die rond 1900 werd gebouwd en in 1978 door de Vesuvi-
usclub van Elsloo werd gerestaureerd. In datzelfde jaar 
kreeg Stichting De Fryske Molen de molen in eigendom. 
De tjasker wordt gebruikt om water in het natuurgebied 
De Stobbepoele rond te malen.  ‘s Winters wordt de mo-
len gedeeltelijk afgebroken en opgeslagen.
(bron website Elsloo)

Technische info 
De Tjasker is een eenvoudig te demonteren en te ver-
plaatsen houten poldermolentje, bestaande uit een 
(oudhollands opgehekt) wiekenkruis met vaste borden 
(vlucht 5 meter) en een houten ton met vijzel, die bei-
de op dezelfde as zijn gemonteerd; de vijzelton wordt 
rechtstreeks door windkracht aangedreven, dus zonder 
tussenkomst van een gaand werk, en is gelagerd in een 
houten raam dat zodanig op een door schoren gesteunde 
houten paal (molenpaal) is gemonteerd, dat de tjasker vrij 
op de wind door de maalkom of buitenste ringsloot kan 
bewegen. Het opgemalen water wordt via de binnenste 
ringsloot afgevoerd. Gedurende het winterseizoen is de 
tjasker opgeslagen in een naburige boerderij.
(bron: website rijksdienst cultureel erfgoed)

Stobbepoele staat droog en geeft een rode gloed
De hele regio pufte, steunde en zwoegde de afgelopen 
week onder die tropische temperaturen met zeer warme 
en droge lucht.De droogte is al bijna erger dan in 1976, 
tot nu toe het droogste jaar ooit. Weilanden verdorren, 
gewassen zakken in een en de natuur verdroogt. Dat laat 
zich ook voelen in de natuur: jonge amfibieën, vogels en 
insecten komen in de problemen en bomen verzwakken 
door de droogte.

Een maand eerder dan vorig jaar is door de aanhouden-
de droogte van de laatste maanden en de uitzonderlijke 
hitte ook de Stobbepoele in het buurtschap Tronde weer 
drooggevallen. Dat is voor de tweede achtereenvolgende 
keer. De poele en de ringgracht rond de drie hectare gro-
te waterplas ligt vol met scheuren, fiets- en voetsporen 
in de aarde als een vlakte met een rode gloed. Vele voor-
bijgangers nemen een kijkje en maken van de natuurom-
standigheden even wat foto’s.

Half november vorig jaar liet de eigenaar van het natuur-
gebied, ijsclub de Oefening in Elsloo, weer zoveel water 
in de poele stromen om op een acceptabele hoogte te 
komen, zodat er eventueel in de winter geschaatst kon 
worden. Door de verdamping en het zakken van het wa-
terpeil raakte de Stobbepoele langzamerhand het water 
weer kwijt. In de parken en bossen is ook te zien dat de 
bomen tekort komen.
(Bron: Nieuwe Ooststellingwerver)


