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-- ‘onze’ boerenzwaluw

in deze nieuwsbrief -- kort en laatste nieuws

TWISKEMOLEN NIEUWSBRIEF

het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco

Wij, Marijke en Marcel, laten via
de nieuwsbrieven graag aan
iedereen zien wat ons door het
jaar heen zoal bezighoudt, waar
wij van genieten, waar wij druk
mee zijn in en rond de
monumentale poldermolen.

Hirundo rustica
de boerenzwaluw

Natuurlijk is bemaling van de 650 ha grote Twiskepolder een bijna dagelijks terugkerende bezigheid, als ook het bewerken van de moestuin en het verzorgen van de
dieren. Terugkerende zaken als grasmaaien en bomen snoeien zijn seizoensgebonden werkzaamheden. Wat ook seizoengebonden is en een aangename impact
heeft op ons molenaarsleven, is het verblijf van de boerenzwaluw.
Terwijl vele broedvogels om ons heen (als mezen, witte kwikstaart, houtduif,
meerkoet e.d.) hun broedsels in alle bescheidenheid regelen, is de boerenzwaluw
tussen april en oktober echt onderdeel van ons dagelijks doen en laten. We zouden
er een boek over kunnen schrijven, maar we beperken ons enthousiasme over dit
vogeltje tot een gevulde nieuwsbrief.
Geniet met ons mee…………
de boerenzwaluw
Als eind maart de eerste voorjaarsdagen zich voorzichtig aandienen,
kijken wij al in de lucht op zoek naar de eerste boerenzwaluw die zou kunnen zijn gearriveerd.
In 2012 heeft Vogelbescherming Nederland de trek van de boerenzwaluw bestudeerd: binnen
de reis van ruim 32 dagen en een vliegafstand van zo’n 8500 kilometer tussen Nederland en
midden Afrika (en visa versa) rust en foerageert de boerenzwaluw zo’n 11 dagen. De overige
21 dagen wordt zo’n 400 km per dag afgelegd.
De afgelopen jaren hebben
wij op de volgende data de
eerste boerenzwaluw mogen
waarnemen rond de molen:
2015: 18 april
2016: 12 april
2017: 7 april
2018: 6 april
2019: 3 april
2020: 5 april
2021: 1 april

Het vertrek van de laatste
boerenzwaluw naar het
warme zuiden hebben wij
sinds 2018 genoteerd:
2018: 17 september
2019: 17 september
2020: 13 september
2021: bij het schrijven
van deze nieuwsbrief
……op 16 september

Hadden wij in
2015 nog 2
zwaluwnesten
bij de molen,
momenteel
(in 2021)
hebben wij 8
nesten
verspreid over
het erf en de
biotoop.

algemene informatie over de
boerenzwaluw
De boerenzwaluw broedt niet alleen in Nederland. In
grote delen van West- en Noord-Europa zijn ze
zomers te vinden.
Hun overwinteringsgebied in het warme Westelijk en
Centraal-Afrika strekt zich uit van Ivoorkust tot aan
Angola.
Een groot deel van zijn leven brengt de
boerenzwaluw in de lucht door. Het is een trekvogel.
De boerenzwaluw broedt in landelijke gebieden met
voldoende water. Koppels bouwen hun nest van
modder en strootjes vermengd met speeksel.
De boerenzwaluw wordt 4 tot 6 jaar, broedt in los
kolonieverband en brengt in een seizoen 2 tot 3
legsels groot van elk 3 tot 6 eitjes.
De broedduur is zo’n 15 dagen en de jongen
verblijven 20 tot 24 dagen op het nest.
Uit oude geschriften blijkt dat de boerenzwaluw al
duizenden jaren in de nabijheid van de mens leeft.

3 nesten in de waterloop,
onder de molen

De meidoornheg, waarin meerdere soorten
muggen een rustplaats vinden voordat ze in de
lucht bejaagd worden door de boerenzwaluw

3 nesten in de molenschuur,
waarvan 1 op zolder

1 nest in een schuilhok

1 nest in de geitenstal

Een rekensommetje: dit jaar hadden wij 8 boerenzwaluwnesten rondom de molen.
Een zwaluwkoppel legt tussen de 3 tot 6 eitjes, gemiddeld rekenen wij op 4 jongen per nest.
-- In de waterloop zijn in de 3 nesten zeker 2 legsels uitgebroed.
3 nesten met elk 4 jongen x 2 legsels = 24 uitgevlogen jongen.
-- In de molenschuur zijn in 2 nesten 2 legsels uitgebroed, en een derde nest heeft een 3 e legsel
grootgebracht; dat zijn totaal 28 uitgevlogen jongen.

-- In de geitenstal én in het schuilhok is bij beide nesten 1 legsel grootgebracht
dat zijn in totaal 8 uitgevlogen jongen.
Inclusief de ouders verbleven begin september tussen de 65 en 75 boerenzwaluwen rond de molen.

Waarom is het rondom de Twiskemolen zo goed toeven voor de
boerenzwaluw?

voedsel

Menigeen die wel eens over de dijk langs de
Twiskemolen heeft gewandeld of gefietst, stuitte wel eens op
een zwerm muggen. De waterrijke omgeving van de molen is
natuurlijk een ideale broedplaats voor muggen en andere
insecten. De insecten verblijven ook graag in de dikke
meidoornhaag die het molenerf omringt. Er is dus een enorm
aanbod aan voedsel voor de boerenzwaluw.
Niet alleen de boerenzwaluw, maar ook de huiszwaluw en de
gierzwaluw zien wij geregeld rondom de molen foerageren.
Water heeft de boerenzwaluw
ook nodig. Het innemen van
water doen ze eenvoudig aan
de rand van een waterplasje of
op spectaculaire wijze door net
boven het wateroppervlak te
scheren en met hun snavel
water in te nemen.
een wolk muggen boven het molenerf
foto internet

nestmateriaal

Een nest van een
boerenzwaluw bestaat hoofdzakelijk uit kleiachtige
modder, strootjes en eigen speeksel.

STROOTJES: In de biotoop zijn natuurlijk genoeg
geknakte en gedroogde strootjes te vinden van
grassen en riet.
MODDER: iedereen kent wel de term ‘geitenpaadje’.
Binnen de 4 hectare biotoop creëren de geiten hun
eigen paadjes. Van deze paadjes wordt nauwelijks
afgeweken. De trein aan geiten die geregeld de
paadjes beloopt zorgt in het veenland voor een
drassige, modderachtige ondergrond, en juist van
deze paadjes profiteren de boerenzwaluwen door er
modder weg te halen voor de bouw van hun nest.
KIPPENVEERTJES: de binnenkant van het nest
wordt belegd met een zachte laag (dons)veertjes,
die uit de boomgaard worden opgepikt waar de
kippen lopen, het Noord-Hollands hoen.
Een nest kan door de boerenzwaluw als een
rond kommetje ergens bovenop gebouwd
worden, zoals op de foto hierboven, op een
knot van een dik trapleuningtouw in de
molenschuur.
Maar in het algemeen wordt door een
boerenzwaluw een halve kom gebouwd tegen
een plafondbalk zoals op deze foto links.
Een nest wordt vaak jaren achter elkaar
opnieuw gebruikt door het op te pimpen met
een nieuw randje modder en ‘verse’ veertjes.

faciliteren

Niet alleen een overdaad aan
beschikbaar voedsel en de aanwezigheid van
nestmateriaal is belangrijk, maar natuurlijk hoort
een geschikte plek om een nest te bouwen ook tot
een voorwaarde om zwaluwjongen groot te
brengen. De molenschuur bijvoorbeeld wordt
‘s avonds door ons op slot gedaan. De schuurdeur is
ook op slot als wij een dag afwezig zijn, dus hoe los
je dat op als jongen door de dag heen gevoerd
moeten worden? Wij hebben bovenin de deur een
sleuf uitgezaagd waar de ouders gedurende de dag
met grote snelheid doorheen kunnen vliegen.
berg zwaluwpoep
in de molenschuur

met een geopende
schuurdeur worden 3
zwaluwnesten bevoorraad

maar ook met een
gesloten deur is
de zwaluw welkom

Het genieten van alle gezellige zwaluw-reuring om ons heen heeft ook een
kleine keerzijde: ouders en jongen houden van een schoon nest dus alle
poep wordt gewoonweg op de grond achtergelaten. Onder de nesten
hebben we stukken karton liggen en hier en daar leggen we oude doeken
over zaken heen, zoals over onze fietsen.

Als de molen niet draait, dan
rusten de zwaluwen graag in
het gevlucht
Draaien de wieken wel
(en dat is natuurlijk zeer
geregeld) dan hebben de
vliegacrobaten een plek
gevonden in een oude
krentenboom in de
biotoop.
op de foto rechts zie je het
gevlucht draaien op het
noordoosten (omdat daar
de wind vandaan komt).
En in welke richting zitten
de boerenzwaluwen?
Inderdaad, in dezelfde
richting, met hun koppies
in de wind zodat de wind
over hun verendek
wegglijdt

De foto van de wiek hier links laat
een deel van ‘onze’ kolonie
boerenzwaluwen zien. Wil je het
indrukwekkende gekwebbel van
ze horen? Kijk dan even naar dit
korte filmpje en geniet !

https://vimeo.com/604161351

Landsmeerder Jozef Kemper heeft de Twiskemolen meerdere malen bezocht en schreef ons (Marijke en
Marcel) op een bepaald moment een e-mail met onder meer het volgende: ……. Ik herinner mij dat ik
het molenerf opkwam en dat Marcel zei: “hoor je de stilte, de boerenzwaluwen zijn vertrokken.”
Hoe is het met jullie boerenzwaluwen? Zijn ze alweer gearriveerd?........ Onze correspondentie kreeg
een vervolg met een door Jozef vertaalde zangtekst van, zoals Jozef het omschreef ‘de grootste
zanger die Napels heeft voortgebracht met een stem als een bronzen klok’ : Massimo Ranieri.
Het is een Napolitaans lied over een man die smacht naar de terugkeer van ‘zijn’ zwaluw. Bekijk de
indrukwekkende uitvoering op:

https://www.youtube.com/watch?v=3gliImaS6_k

En tot slot van dit item over de boerenzwaluw, hieronder de verlangende tekst met de knappe vertaling
van Jozef die zijn vertaling omschreef als:
een ‘proeve van vertaling' van een goed bedoelende amateur op dit gebied.
het is een tekst naar ons hart

Torna rundinella

Kom terug, zwaluw

Tutte ll'amice mieje sanno ca tuorne
Ca si' partuta e no ca mm'ha lassato

Al mijn vrienden weten zeker dat je terugkomt
dat je wel vertrokken bent, maar dat je mij niet
in de steek hebt gelaten

Só' giá tre ghiuorne
Nisciuno 'nfin'a mo s'è 'mmagginato

het is al drie dagen geleden
en niemand kan zich voorstellen

Ca tu, crisciuta 'ncopp"o core mio
Mm'ha ditto: addio!

dat jij, zo vergroeid met mijn hart,
mij ‘adieu’ gezegd hebt

Vulanno pe' cittá nove e stramane
Tu no, nun puó sapé che te ne vène
Ogge o dimane
E si nun truove maje chi te vò' bene

je vliegt over nieuwe en vreemde steden
maar je weet niet wat er gaat gebeuren
vandaag of morgen
en als je niemand vindt die zoveel van je houdt

Quanto te ne vogl'io
Ll'amice 'o ssann
Che faje vulanno?

als ik
dan vragen mijn vrienden zich af
Wat je toch met al dat vliegen wil?

E torna rundinella

kom terug, mijn zwaluw

Torna a stu nido mo ch'è primmavera
I' lasso 'a porta aperta quanno è 'a sera
Speranno 'e te truvá
Vicino a me
Torna! Ll'amice mieje sanno ca tuorne
Tutte se só' 'nfurmate e a tutte dico
"Dint'a sti juorne!"

kom terug op dit nest, want het is lente
ik laat de deur ’s avonds open
in de hoop je weer te vinden
dicht bij mij
kom terug! Alle vrienden weten zeker dat je
terugkomt

iedereen heeft naar je geïnformeerd en aan
iedereen zeg ik: ‘binnenkort is het zover!’

Uno sultanto, era 'o cchiù buono amico
Nun ll'aggio visto e nun c'è venuto,

eentje, mijn allerbeste vriend,
heb ik niet meer gezien en is niet meer komen
opdagen,

fosse partuto?

is hij soms vertrokken?

kort en laatste nieuws
De Twiskemolen is bijna 500 jaar oud, maar op zijn
huidige plek staat de poldermolen er sinds 1974. De molen
heeft een ‘moderne’ betonnen kelder en is degelijk gefundeerd.
De molen staat op een belt tegen de dijk aan van de
Twiskepolder. De belt is de afgelopen 47 jaar wat gaan
uitzakken. Op sommige plekken rond de molen is de belt tot
zo’n 20 cm gezakt en daarmee zakte ook de gele
waalbestrating rondom de molen mee met als gevolg
hobbelende, uit elkaar getrokken bestrating. Het werd
tijd voor ophoging van de belt en herbestrating.

belt

Loonwerk van Staaveren heeft
deze klus in opdracht van Het
Twiske uitgevoerd. Met de
aanvoer van vele kuubs wit zand,
het leggen van een nieuwe
strakke waalbestrating én het
aanvullen van de belt met ruim
30 kuub aarde, is het voor de
komende decennia weer goed
op orde rondom de molen.

een opgehoogde en ingezaaide belt met een
strakke herbestrating van gele waaltjes

Op een mooie nazomerdag,
20 september jl. , één dag voordat de
‘kalenderherfst’ zijn intrede nam, heeft de
Twiskemolen zijn zomerzeilvoering (= 4 witte zeilen)
ingewisseld voor de herfstzeilvoering (= 2 witte en 2
bruine zeilen).

zomer

najaar

winter

aanvoer van ruim
30 kuub aarde

Waarom?
Vroeger (……) waren de
winterzeilen zwaarder van
kwaliteit dan de zomerzeilen om
opgewassen te kunnen zijn tegen
winterse weersomstandigheden.
Tegenwoordig zijn de zomerzeilen
net zo sterk en is
wisseling van zeilen in principe
niet meer noodzakelijk.
Aanpassing van zeilen vindt
Marcel echter nog wel gewoon een
mooie traditie en daarom heeft
hij 10 jaar geleden de
seizoenskleurstelling ingevoerd.

voorjaar

Sinds de oprichting van onze stichting begin dit jaar hebben wij ruim 40 vrienden
en donateurs mogen verwelkomen, dat is natuurlijk geweldig en daar zijn wij
dankbaar voor. Maar we streven naar de 100 voor een stabiele ontwikkeling van de stichting.
Dus… zegt het voort, zegt het voort: omarm met ons de Twiskemolen, zijn cultuurhistorisch erf
en biodiverse molenbiotoop. Steun ons in het onderhoud, behoud en
ontwikkeling.
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 ?

