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2022: het jaar van de molenaar
50-jarig jubileum Gilde van Vrijwillige Molenaars
Hoog bezoek bij houtzaagmolen Het Jonge Schaap op
de Zaanse Schans; Prinses Beatrix bracht 15 januari jl.
een bezoek aan de Zaanse Schans waar zij het jaar
van de molenaar opende ter gelegenheid van het 50jarige jubileum van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Beatrix is beschermvrouwe van de Nederlandse molens
en kwam voor het feest speciaal naar de Zaanstreek,
waar in 1972 het eerste molenaarsexamen werd
afgenomen.
Momenteel zijn er ongeveer 1600 molenaars actief om
de 1100 molens in Nederland regelmatig te laten
draaien of malen. Zo blijft cultureel erfgoed voor de
toekomst behouden. Nederland wordt
internationaal als gidsland gezien als het gaat
om het opleiden van molenaars.
Het 50-jarige jubileum wordt gevierd met tal
van landelijke activiteiten, deels georganiseerd
door alle provincies. De afdeling Noord-Holland
heeft in de maand mei activiteiten. Als het
programma rond is, maken wij daar melding
van in onze nieuwsbrief.
Er is één belangrijke gezamenlijke landelijke
activiteit: de recordpoging om op 9 april tussen
foto boven: ZKH Prinses Beatrix opent
11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk molens te
samen met landelijk voorzitter Erik
laten draaien in heel Nederland, uiteraard met
Kopp het jaar van de molenaar op
aandacht van de regionale en landelijke media.
15 januari jongstleden

jaarfeiten polderbemaling 2021
In een binnenkort te presenteren jaaroverzicht van de Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en
biotoop geven wij een totaaloverzicht aan activiteiten, werkzaamheden en financieel beheer. In deze
nieuwsbrief alvast een aantal feiten en grafieken over de belangrijkste taak van hybridegemaal
Twiskemolen, de bemaling van de polder!
Door diverse zeer zware buien heeft het gemaal in 2021 4x de gehele nacht moeten doordraaien met
als ‘hoogtepunt’ de nacht van 14 op 15 februari 2021, toen het peil in de polder steeg naar een
recordhoogte van 2.816 meter onder NAP, dus 84 mm boven het vastgestelde peil van 2.900 meter.
85 mm peilstijging lijkt misschien niet zoveel, maar als je het afzet naar de grootte van de polder (= 650
hectare), hebben wij het toch al gauw over ruim 540 miljoen liter water dat weggepompt moet worden.

In de eerste dagen van februari 2021 heeft het waterschap HHNK groot onderhoud verricht aan de
aansturing van de elektrische aandrijving van de vijzel. Hierbij is ook de digitale peilmeting verfijnd tot
3 decimalen achter de komma. Deze millimeter-registratie zorgt ervoor dat Marcel de polderbemaling
nog nauwkeuriger kan uitvoeren en registreren.

bemalingsgrafieken 2021
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in de maanden april t/m augustus is relatief veel
regen gevallen, maar in de grafiek hieronder zie
je dit niet echt terug in de hoeveelheid
weggemalen kuubs water. Dit komt omdat de
beplanting in de 650 hectare Twiskepolder in
betreffende maanden veel water opneemt
tijdens de groei en er door hogere temperaturen
ook veel polderwater verdampt
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= bemaling van de polder op windkracht
in 2021
= bemaling van de polder met de motor

deze grafiek geeft weer hoeveel uren de
vijzel door windkracht en motorkracht is
aangedreven in de afgelopen 10 jaar
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Nellie en Nelis
Dit is een bijzonder verhaal.
Zo’n 3 jaar geleden kreeg onze
landgeitengroep bezoek van een
nijlgans die niet kon vliegen door
een misvormde rechtervleugel.
Andere (gezonde) nijlgansen, die
bezig waren hun territorium te
creëren, trachtten de kreupele
nijlgans te verjagen. Maar de
nijlgans kon zijn bescherming
zoeken tussen de landgeiten met
als gevolg dat de nijlgans een vaste
verblijfplaats kreeg op het molenerf
en in de biotoop. Met de bijnaam
‘kreupele Nelis’ werd de nijlgans
niet alleen vrienden met de
landgeiten maar ook met onze, in
de boomgaard verblijvende kippen
en haan, het Noord-Holland hoen.
Eind 2021 moesten de kippen
afgeschermd worden van de
watervogels om kans op de alom heersende vogelgriep bij de kippen te voorkomen. Kreupele Nelis
moest het doen zonder zijn kippenmaatjes, maar het bijzondere toeval wilde dat Nelis snel gezelschap
kreeg van……. jawel, een kreupele nijlgans met precies dezelfde handicap als ‘onze’ nijlgans, ook met
een misvormde (gebroken?) rechtervleugel. Samen trekken ze nu op, foerageren rond de molen, op
het erf en wandelen rustig met de geiten mee over de bruggetjes de biotoop in. De nieuwkomer bleek
duidelijk het mannetje te zijn waardoor wij de andere de afgelopen 3 jaar ten onrechte kreupele Nelis
hebben genoemd. Ze is nu omgedoopt tot kreupele Nellie, die samen met nieuwe Nelis een bijzonder
stel vormt om ons heen.
Samen voelen Nelis en Nellie zich een stuk zelfverzekerder, want als er een ander koppel met een hoop
herrie over het molenerf vliegt, durven beide hun nek uit te steken, gepaard gaande met een hoop
gegak. Ook slaan ze imponerend hun vleugels uit en trachten ook daarmee te klapperen. Maar hun
goed ontwikkelde linkervleugel en de nauwelijks bewegende rechtervleugel zorgen ervoor dat het
klapperen met de vleugels niet bepaald in balans is met als gevolg dat beide onbedoeld rondjes draaien
op hun poten, wat natuurlijk een komisch gezicht is.
Voor ons is het een beetje gissen waarom de nijlganzen een misvormde vleugel hebben, wij hebben twee gedachtes:
1. Door inteelt kan verzwakking en daardoor misvorming van nageslacht optreden.
2. Nijlgansen broeden in dichte vegetatie maar algemener zijn nesten op grote hoogte in bomen. Als de eieren zijn
uitgekomen, laten de pullen zich uit het nest vallen om nooit meer terug te keren naar het nest. De val van soms 10
meter kan tot gebroken/misvormde vleugelbotjes leiden.

Nellie en Nelis lijken zeer tevreden en dat is ze
gegund. Wel hopen wij dat het koppel in het
voorjaar niet gaat nestelen (in een boom lukt in
ieder geval niet), want de ganzenpoep om ons
heen van Nellie en Nelis vinden wij al meer dan
genoeg.
Sinds het einde van de jaren 1960 is de nijlgans
(Alopochen Aegyptiacus) in Nederland langzamerhand een
gewone verschijning geworden. De huidige populatie is
ontstaan door ontsnappingen uit particuliere
watervogelcollecties. Inmiddels is de nijlgans niet meer
weg te denken uit Nederlandse natuur- en weidegebieden.
Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (langs de Nijl),
en Afrika ten zuiden van de Sahara.
De exoten wisten zich prima te handhaven. De
nijlganzenpopulatie neemt nog altijd sterk toe. De soort
plant zich gemakkelijk voort. Gemiddeld zorgt één
nijlganzenpaar voor vier nakomelingen per jaar! De
nijlgansouders beschermen hen met een aan fanatisme
grenzende agressie.

We houden je ervan op de hoogte hoe het het
ganzenstel vergaat rond de Twiskemolen.

wooncomfort
Het zal je niet verbazen als wij schrijven dat het wonen in een poldermolen als de Twiskemolen een
‘way of life’ is, waar wij dagelijks van genieten.
Wij wonen in een soort machine met draaiende wielen en assen, een woonhuis dat geregeld schudt,
trilt, geluid maakt en disco-achtige slagschaduwen veroorzaakt door voorbij suizende wieken én…….
dat zeer geregeld flinke hoeveelheden water onder onze woonkamer voorbij stromen richting de
boezem.
Ook zorgt de positie van de molen in zijn omgeving voor vrije windgang waardoor de jaarlijkse
windloze dagen op één hand te tellen zijn.
De bijna altijd aanwezige wind zorgt ervoor dat de buitentemperatuur relatief makkelijk de
monumentale molen kan binnendringen en dat bevordert niet bepaald het wooncomfort. Maar
nogmaals, het is ‘a way of live’ waar wij zelf voor gekozen hebben. Toch hebben wij (Marijke en
Marcel) nagedacht over vormen van isolatie, al is het alleen maar om een bijdrage te leveren aan
vermindering van energieverbruik voor een beter wereldmilieu. Begin 2021 zou de molen een grote
schilderbeurt krijgen. Op ons verzoek heeft de eigenaar van de molen, recreatieschap TwiskeWaterland, de buitenwanden van de begane grond (die belegd zijn met houten planken) geïsoleerd.

Maar echt waarneembaar wooncomfort werd gerealiseerd toen rond de afgelopen jaarwisseling de
ramen van de begane grond werden voorzien van achterzetramen. De enkelglas ramen vormden
namelijk enorme koudebruggen, zeker de 2 grote monumentale schuiframen.
Monumentale ramen met houten roe-verdeling zijn natuurlijk wel te voorzien van goed isolerend
thermopaneglas, maar het aanzicht van het monument zou behoorlijk aangetast worden. Dit geldt ook
voor het plaatsen van voorzetramen (= extra raam aan de buitenzijde). Wegneembare achterzetramen
(dus geplaatst aan de binnenzijde van het raamkozijn) zorgen voor de minste verstoring van het aanzicht.

We hopen dit jaar weer open dagen te kunnen houden en rondleidingen te kunnen geven, zodat
iedereen even kan genieten van ‘ons’ paradijs; de poldermolen, het erf en de biotoop.

kort en laatste nieuws

Vanaf
half december
hebben wij een
bijzondere gast in
de molenbiotoop:
de roodborsttapuit.
Het fraaie vogeltje
lijkt het reuze naar
de zin te hebben
tussen de
landgeiten waar
het op kaalgegeten
wilgentakken een
goed uitzicht
heeft.

op een kaal gegeten wilgentak wacht de
roodborsttapuit zijn kans af om rondom een
hooiruif zijn maaltje bij elkaar te scharrelen

De roodborsttapuit is zo’n 13 cm
groot. Dit mannetje verblijft bij de
geitengroep, ook als wij de geiten
van west naar oost verweiden en visa
versa. De roodborsttapuit eet vooral
insecten en spinnen, maar de
roodborsttapuit die in ons land
overwintert (de meeste zoeken het
warme zuiden op) eet ook zaden. Wij
denken dan ook dat onze wintergast
zijn voedsel goed bij elkaar kan
scharrelen van het zaad dat door het
hooi (voor de geiten) achterblijft.

de stichting heeft
een ANBI-status

Terugkijkend naar vorig jaar, heeft de Stichting
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop een geweldige
start gemaakt. Begin maart 2021 mochten wij de eerste donateur
verwelkomen en aan het einde van 2021 mochten wij de 52 ste
aanmelding ontvangen. Wij, Marijke, Marcel en secretaris Guus zijn
allen die zo betrokken zijn bij ons werk, ontzettend dankbaar.
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.

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

steun jij ons ook ?

