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Op het Twiskemolenerf draaien onder andere 2 zogenaamde spinnen. 
Spinnen zijn er in vele soorten en maten. Een spin dankt zijn naam 
aan het slanke voorkomen, dat hem inderdaad een spinachtig 
voorkomen geeft. Van oudsher deed de spin vooral dienst als wind-
wijzer maar ook als versiering op pakhuizen en (molen)schuren. 

Als je in Het Twiske wandelt of 
fietst, zie je vanuit diverse 
richtingen geregeld de 
Twiskemolen draaien. 
Nader je de poldermolen dichter via het 
Luijendijkje, dan zie je meer wieken 
ronddraaien op het molenerf. Hebben 
deze molentjes ook een functie?
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Spin 1 torent ruim 4 meter boven de 
geitenweide uit. Met een roe-lengte van 
80 cm en een staart in de vorm van een 
geitenkop geeft de spin dagelijks de 
windrichting aan en draait al twee decennia 
vrolijk zijn rondjes.

Spin 2 komt zo’n 1,5 meter boven de 
6 meter hoge molenschuur uit. Vanaf de 
herbouw van de poldermolen in 1974 draaien 
de wieken van deze spin, nu al bijna 50 jaar. 
Marcel heeft enkele jaren geleden een 
houten roe (met een lengte van 1,8 meter) 
vervangen i.v.m. houtrot.

Een molen heeft 4 wieken en 2 roeden.

De Twiskemolen heeft 2 stalen roeden 
van 24 meter lang. 
Een wiek is dus 12 meter lang.



De Grenadier is de naam van dit molenmodel. Sinds 2016 is het 
model (na een flinke opknapbeurt door Marcel) onderdeel geworden 
van het educatieprogramma voor scholen.
De Twiskemolen is een bijzondere Noord-Hollandse binnenkruier. 
En hoe leg je nu aan kinderen uit dat het zo’n bijzondere molen is? 
Door een model op het erf te plaatsen dat een geheel andere 
opbouw heeft; een hoge stadsmolen met een balie (=balkon) en 
een kruirad aan de buitenzijde van de molen. Door bij het model 
aan de kinderen te laten zien hoe bij 96% van alle molens in 
Nederland het gevlucht+kap op de wind worden gedraaid door 
middel van een kruirad dat buiten de molen is geconstrueerd, 
dwingt de uitleg van een binnenkruier tot extra respect.

Het molenmodel is toentertijd geschonken door  
jonge molenaars Robert van ‘t Geloof en Pedro Germes.

Het Davids 
weerstation 

heeft ook 
drie ‘wiekjes’.

De lepeltjes 
van 12 cm lengte draaien 

dagelijks rond op een hoogte 
van zo’n 5,5 meter en geven 
continu de windkracht door 

naar het digitale basisstation 
in de huiskamer in de molen.

Deze ijzeren weidemolen ligt in onderdelen op het 
molenerf, klaar om herbouwd te worden. 
Vele decennia heeft deze molen het weidelandschap 
bemalen in het zuidelijk deel van de polder Oostzaan. 
De boer heeft zijn grond verkocht aan een 
projectontwikkelaar en stelde deze weidemolen dit 
jaar aan ons beschikbaar voor educatiedoeleinden. 
Diverse typen weidemolens waren lange tijd 
onderdeel van de veenweidelandschappen in de regio, 
wij (Marijke en Marcel) vinden het dan ook een 
belangrijke toegevoegde waarde op het erf als 
onderdeel van onze educatiedoelstellingen.
Met een hoogte van zo’n 4 meter en een diameter 
van 2,6 m hopen wij de weidemolen in 2023 draaiend 
én echt werkend te hebben op het Twiskemolenerf.

Vanaf april jl. draaien deze 4 wieken (met een roe-lengte van 
2,2 m) ook op het Twiskemolenerf. Het model is geschonken 
door de familie Keyzer. Nu zijn wij geen opvanghuis voor 
molenmodellen, maar de geschiedenis van dit model heeft ons 
doen besluiten het model een plaats te geven op het erf.

De Twiskepolder is 650 hectare groot en wordt met wind of 
elektra bemalen door de Twiskemolen. Een paar kilometer 
zuidelijker van de Twiskemolen ligt een klein doch diep 
poldertje, de Wilmkebreekpolder. ---zie de kaart hieronder---
Sinds jaar en dag wordt de 28 hectare grote en ruim 
3 m –N.A.P. liggende polder gebruikt voor landbouw. De laatste 
boer in een lange rij van boeren die grond bezaten in de 
Wilmkebreekpolder, was Klaas Keyzer. Hij had een boerderij  
aan de Kadoelenweg en kon vanuit zijn huis zo het land inlopen. 
Klaas naderde zijn pensionering en verkocht in 1961 de grond 
aan een aannemer. Na de verkoop heeft Klaas nog flink wat 
jaren geboerd in de polder. Vanaf zijn pensionering heeft Klaas 
Keijzer zich gewijd aan de bouw van dit bijzondere molenmodel. 

De roe-lengte van dit model 
is 2,5 meter. Totale hoogte 
van het model is 3,6 meter.

Kat Thyson heeft onderin de 
molen zijn slaapplek.



poldermolen ‘t Haasje
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De kleine doch diepe 
Wilmkebreekpolder waar Klaas 
Keyzer boerde ontstond door 
dijkdoorbraken in 1512 en 1518. 
Tussen 1633 en 1638 werd het 
poldertje voor het eerst 
drooggemalen door een molen. In 
de tijden na de drooglegging liep 
de polder toch geregeld onder 
water. In de volksmond werd (en 
wordt) het poldertje dan ook wel 
‘t Meertje genoemd.

De molen die het poldertje voor 
het eerst droogmaalde werd in 
1815 vervangen door een 
stevigere molen, genaamd 
‘t Haasje (die vanaf 1818 ook 
dienst ging doen als korenmolen). 
De laatste overstroming van de 
polder dateert van 1916; de dijk 
langs de Zuiderzee brak in de 
omgeving van Monnickendam op 
twee plaatsen door. Heel 
Waterland overstroomde. Het 
water kwam zo ver dat ook de 
Wilmkebreekpolder onder liep. 
Molen ’t Haasje kon het 
droogmalen van de polder 
vanwege ouderdomsgebreken 
en slijtage nauwelijks aan en op 
onderstaande foto is dan ook 
te zien dat een hulpgemaal naast 
de molen het overstromingswater 
uit de polder weg maalde. 
‘t Haasje werd kort na deze 
overstroming afgebroken.

De gepensioneerde Klaas Keyzer heeft met veel 
passie molen ‘t Haasje als model nagebouwd. Het 
fraaie en degelijke model heeft vele jaren in de 
voortuin van zijn nieuwe huis in Oostzaan gestaan. 
Op 9 februari jl. is Klaas op 88-jarige leeftijd 
overleden. De familie van Klaas zocht voor het 
molenmodel een nieuwe standplaats en vroeg aan 
ons of het model op het molenerf zijn draaiuren 
verder zou mogen vervolgen. 
Twee jonge molenaars in de dop, Dex en Emin, 
komen zo nu en dan op het molenerf om vol passie 
dit model te kruien en te laten draaien.

molen ‘t Haasje (in de volksmond ‘t Meertje genoemd) midden in een overstroomd Waterland, 1916.
Links van de molen het hulpgemaal 



terugblik natuurwerkdag 2022

Met 19 vrijwilligers hebben we op zaterdag 5 november een fantastische klus geklaard; éénderde deel 
van het westelijk rietgrasland binnen de molenbiotoop is geschoond van eerder gemaaid riet.

Was het een paar jaar 
geleden zo dat wij het 
verzamelde riet buiten 
de molenbiotoop 
legden, waarna het 
met kraan en trekkers 
werd afgevoerd, 
tegenwoordig houden 
wij het maaisel binnen 
de biotoop en verhogen 
wij daarmee de door de 
geiten gecreëerde 
paadjes (jaja, echte 
geitenpaadjes) in het 
vaak drassige 
rietgrasland.
De ontvangst van de deelnemers met koffie/thee en lekkers werd verzorgd door Marijke en haar twee 
zussen Hetty en Ardi. Ook de warme lunch van de drie gezusters heeft een ieder goed gesmaakt.

foto: Gido Koop

Uiteraard werd er 
na de gedane 
arbeid een 
groepsfoto 
gemaakt.
Wij (Marijke en 
Marcel) danken 
iedereen voor 
hun inzet om de 
biodiversiteit in 
de molenbiotoop 
te vergroten.

Ook zin om in groepsverband een keer lekker buiten te werken en bij te dragen aan goede natuur-
ontwikkeling? Op zaterdag 28 januari en zaterdag 25 februari hebben we weer een buitenwerkdag.
Meld je aan via email: twiskemolenlandsmeer@gmail.com of via whatsapp: 06-22141353

geen ‘belt’,   wel ‘werf’

Sinds wij in 2011 de Twiskemolen zijn gaan bewonen noemden wij de 
schuine hellingen om de molen ‘de belthellingen’. Dit met de

gedachte dat de 
poldermolen op een belt is 
gebouwd. Maar deze term 
blijkt niet echt juist te zijn; 
de molen is op een
verbreding van de dijk 
gebouwd. Deze verbreding 
van de dijk (waarin en 
waarop het gemaal en 
molen is gebouwd) wordt 
van oudsher de werf
genoemd.

Voortaan zullen wij het 
hebben over de bloemrijke 
werfhellingen. Waarvan 
akte.dijk

een beltmolen; een kunstmatig 
opgeworpen heuvel, waarop én 
waarin de molen is gebouwd. De 
molen is dus ook te betreden via 
een doorgang in de belt

mailto:twiskemolenlandsmeer@gmail.com


Ben jij al vriend en/of donateur van Stichting 
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop ? 

Wij hebben je hulp hard nodig !

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.

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

steun jij ons ook ?

Tussen oktober 
en december 
zoeken in het 
wild levende 
bokken en 
geiten elkaar op 
om voor 
nageslacht te 
zorgen.

kort en laatste nieuws

De fruitoogst was dit jaar wisselend; 
sommige fruitbomen gaven zeer 
weinig appels of peren, andere bomen 
hingen zwaar van het fruit.  
De bomen van de kruidenierspeer en 
de kweeappel (=foto links) waren rijk 
gevuld, als ook de gieser wildeman.

Vorst tijdens de bloesemperiode én de 
aanwezigheid van de stippelmot in de 
zomer zijn onder andere oorzaak van 
een verminderde oogst.

de walnootboom 
heeft, net als vorig 
jaar, zeer veel noten 
afgeleverd. 
Voorafgaand aan de 
pluk, hebben 
kraaien zich een 
deel van de oogst 
toegeëigend

1e kennismaking 
tussen bok en te 
dekken geiten

Bij ons werd half november een geselecteerde bok even bij 
zijn mannelijke maatjes weggehaald om na een vaartocht 
bij de molen een ritse (=vruchtbare) landgeit te dekken.

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

