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2022: het jaar van de molenaar

Dit jaar bestaat het landelijk Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar. 
Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd. Een 
bijzondere landelijke activiteit is een recordpoging om zoveel 
mogelijk molens in Nederland te laten draaien op een specifiek 

moment en wel op zaterdag 9 april tussen 11.00 en 
12.00 uur. De Twiskemolen doet natuurlijk mee en zal deze dag 

draaien met pavoisering (= vlaggenlijnen) tussen de wieken.
Het erf en de molen zijn deze dag niet te bezichtigen, maar met de 
pavoisering is het aanzicht vanaf de dijk natuurlijk een lust voor het 
oog.

Zaterdag 14 mei is het Nationale Molendag. 

De Twiskemolen zal deze dag zijn toegangshek 
openen voor bezoek, en de molenwieken zullen 
draaien met molenzeilen die enkele jaren geleden zijn 
beschilderd door scholen in Oostzaan en Landsmeer. 
De houten tandwielen in de molen zijn te bewonderen 
en op het erf zullen meerdere informatiebordjes 
staan over o.a. de moestuin, de boomgaard en de 
landgeiten. Natuurlijk geeft het molenaarsgezin ook 
informatie over de bemaling van de polder.

Zaterdag 17 september is het Open 

Monumentendag. Ook op deze dag zullen wij open erf houden 
en iedereen die dat wil de mogelijkheid geven om een kijkje te 
nemen op het cultuurhistorische erf.

Natuurlijk zal bij voldoende wind de molen draaien en hopelijk 
kan de polder ook bemalen worden zodat iedereen kan zien hoe 
de enorme vijzel het water uit de polder draait met 60.000 liter 
per minuut.

Zaterdag 5 november gaan we weer met een groep 

enthousiaste vrijwilligers in de molenbiotoop aan de slag om de 
biodiversiteit te verbeteren. In het loop van het jaar komt er 
meer informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze 
nuttige, maar zeker ook gezellige werkdag rondom de 
poldermolen.



het is voorjaar

Zo nat als het was eind januari en de gehele 
maand februari, zo droog is de maand maart 
verlopen. En door de vele zonuren en hoge 
temperaturen in maart is het voorjaar extra 
vroeg begonnen.
Het voorjaar rondom de Twiskemolen begint 
eigenlijk als de witte kwikstaart zich op het 
molenerf meldt. En hij/zij meldde zich dit jaar 
bijna 2 weken eerder dan voorgaande jaren.

op 10 maart trippelt de witte kwikstaart weer voor het 
eerst dit jaar over de gele waaltjes rond de molen. Hij/zij 
kijkt omhoog naar de draaiende wieken met een blik van
’ja, dit ken ik, dit is mijn zomerverblijf….’

De ramen van de molen worden gelapt, de 
bestrating wordt geveegd, de eerste 
bloesems van de fruitbomen omarmen de 
zonnestralen en groepjes kuifeenden

Hoe anders gaat het bij de kuifeend. Op de foto hierboven zie je een 
groepje kuifeenden. 5 kleurrijke mannetjes draaien als een soort 
bodyguards om het bruine vrouwtje heen. Deze gezamenlijke dans 
gebeurt in alle rust, het vrouwtje lijkt zeer ontspannen. 
Diverse van deze groepjes dobberen rond en wij genieten van hun 
karakteristieke gekwaak; een zacht, relatief hoog gekwebbel.

vorig voorjaar schreven wij in een nieuwsbrief over de wilde eend; hoe een 
of meerdere woerden (=mannetjes eenden) jacht maken op een vrouwtje 
(die vaak al een partner heeft). Zelfs als het vrouwtje met een 10-tal 
pulletjes rondzwemt wordt de moeder-eend soms ononderbroken nagejaagd 
door woerden tot de dood er soms op volgt……….

het mannetje heeft een zeer fraai kuifje

De moestuin vraagt dit jaargetijde ook onze aandacht; delen 
van de grond zijn gewoeld, diverse erwten zijn gelegd, 
voorgetrokken tuinbonen uitgeplant, er is voorgezaaid in de 
kas en de diversiteit aan kruidenplanten hebben een nieuwe 
plek gekregen binnen het 6-jarige wisselteelt programma.

Eerder waren de 11 nestkasten op het molenerf en in de 
molenbiotoop al door ons gekuist of vervangen.
De nieuwe nestkasten zijn gemaakt bij en beschikbaar 
gesteld door onze buren, zorgboerderij De Marsen. De 
eerste pimpel- en koolmezen inspecteren momenteel met 
een hoop bombarie hun mogelijke nieuwe kraamkamers. 

Het is nu wachten op de eerste boerenzwaluw. Zal die ook 
vroeger arriveren, net als de witte kwikstaart? Met prettige 
spanning kijken we dagelijks in de lucht.

En waar wij natuurlijk ook naar uitkijken is het werpen van 
lammeren door onze landgeiten wat in de eerste 2 weken 
van april zou kunnen gaan gebeuren.

dobberen rustig rond in het afgeschermde water ten noorden van de molen, De Kleine Braak. 



heen en weer,  heen en weer

Aan de polderzijde van de molen, de noordzijde, heet het aangrenzende water ‘De Kleine Braak’.
In dit gedeelte van het polderwater mag niet gezwommen, gevist en gevaren worden door recreanten. 
Reden is om de rust te bewaren in de molenbiotoop en de risico’s te vermijden die de sterke stroming 
met zich mee kan brengen als de polder door de molen wordt bemalen.

De Kleine Braak

Ondanks het verbod op vissen, varen en zwemmen 
vindt er toch al jaren een bijzondere activiteit plaats in 
De Kleine Braak: het voorbij drijven van een klein eiland 
van zo’n 6 m2.
Afhankelijk van de windrichting zien wij door het jaar 
heen het eiland heen en weer drijven van oost naar 
west en vice versa, of van noord naar zuid en vice
versa. Als een soort 
windwijzer geeft het 
voorbij drijvende eiland 
de windverandering aan. 

het donkerblauwe gedeelte op het kaartje hieronder geeft het water aan dat De Kleine Braak wordt genoemd. De 
rood gekleurde strepen geven bruggen aan. De Pikpotbrug is een lage brede brug waar autoverkeer overheen kan, de 
andere bruggen zijn zogenaamde geitenloopbruggen, zodat onze landgeiten vrij van eiland naar (schier)eiland 
kunnen lopen om de molenbiotoop te begrazen. De laag liggende bruggen zorgen voor natuurlijke begrenzing van De 
Kleine Braak waarbinnen diverse watervogels in alle rust kunnen verblijven en broeden.

op de foto’s rechts komt de wind uit het 
noordoosten. Het eiland nadert de molen en 
komt tot stilstand tegen de Oostzaanse jol

geregeld komt het voor dat het eiland een stuk wal raakt 
waar de landgeiten verblijven. Nu, in het prille voorjaar is 
het eiland alleen nog maar een kluit dor riet, maar vooral 
als het hoogzomer is, genieten de geiten van het verse 
groen dat als een soort aantrekkelijk dienblad komt 
aangedreven



mist

Maar genieten kunnen wij ook 
als onze vergezichten worden 
afgedekt door witte wieven of 
mist.

de rust…..

het mystieke…..

de stilte…..

het net niet kunnen zien wat er 
wel is…..

het koude vocht…..

noordelijk uitzicht

oostelijk uitzicht

westelijk uitzicht

De Twiskemolen staat op een dijk met weidse uitzichten naar alle windrichtingen. Wij genieten 
natuurlijk vaak van de door weersomstandigheden o zo vaak wisselende vergezichten. 

Het is even voor een uurtje het 
gevoel te hebben alleen op de wereld 
te zijn.

De molen als centraal middelpunt 
van een hele kleine stille wereld.
Je warme huis vanwaar je even geen 
vliegtuigen hoort, geen snelweg, je 
blik niet afgeleid wordt door wat voor 
bewegingen dan ook, je wereld even 
begrensd door een mystiek gordijn.



kort en laatste nieuws

begin maart heeft 
de familie van de pas 
overleden Klaas Keijzer het 
fraaie model van 
poldermolen ‘t Haasje aan 
ons overgedragen.
De geschiedenis van de 
relatief kleine poldermolen 
met de volksnaam 
‘t Meertje is bijzonder, 
vooral omdat deze 
poldermolen slechts een 
paar kilometer ten zuiden 
van de Twiskepolder een 
klein diep poldertje heeft 
bemalen, de 
Wilmkebreekpolder

Op het molenerf zullen vanaf de zomer 
meer wieken gaan draaien.

Zoals we in vorige nieuwsbrieven schreven: we streven naar 
100 donateurs, dus….. zegt het voort, zegt het voort.
Omarm met ons het cultuurhistorische erf en de biodiverse
molenbiotoop rondom de eeuwenoude poldermolen. Steun ons in 
het onderhoud, behoud én de ontwikkeling van dit pareltje in de 
regio.
Ga naar https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/

Of maak je bijdrage over naar bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13 ten name van 
Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
Vermeld graag of je een eenmalig bedrag doneert, of een jaarlijks terugkerend 
bedrag.

steun jij ons ook ?

de stichting heeft 
een ANBI-status

Heb je vragen, bel gerust even: 06-22141353.

Een samenwerking tussen IVN-Twiske en de 
Twiskemolen heeft er toe geleid dat een groep van 
20 kinderen met meer kennis over de biodiversiteit 
van de molenbiotoop, de inrichting van het 
molenerf én de werking van de poldermolen 
enthousiast huiswaarts zijn gekeerd.

Op 27 maart 
jl. hebben 
wij weer de 
eerste 
jeugdgroep 
op het 
molenerf 
mogen 
ontvangen.

op de foto legt Marcel uit hoe de 
waterverplaatsing werkt met 
behulp van een klein model vijzel

in de directe omgeving van de 
Twiskemolen heeft deze weidemolen (een 
zogenaamde Amerikaanse weidemolen) 
vele decennia veenland bemalen. 
De eigenaar van de grond heeft het land 
verkocht aan een projectontwikkelaar en 
heeft ons deze weidemolen geschonken 
met als doel deze op het erf te gebruiken 
als lesmateriaal voor schoolklassen

In de volgende nieuwsbrief meer over de geschiedenis van 
beide molens wier wieken de komende jaren mogen blijven 
draaien dankzij de bereidwilligheid van de vorige eigenaren 
om de molens beschikbaar te stellen.

https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/

