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

dekseizoen
Oktober, november en december zijn traditioneel dé
maanden dat vele landgeithouders in het land een
dekbok bij hun landgeiten zetten in de hoop dat in het
voorjaar weer een aantal springverende lammeren
door de wei rennen.
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief hebben wij
(Marijke en Marcel) ook een landgeitbok bij een paar
geselecteerde landgeiten lopen.
De Nederlandse landgeit is een zeldzaam
huisdierras. Met een landelijk register proberen
vele enthousiaste fokkers het ras te vermeerderen
om deze te behouden voor uitsterven. Met een
digitaal proefdekprogramma kan de fokker elk jaar
de juiste bok selecteren, waardoor inteelt (en
daarmee verzwakking van het ras) zoveel mogelijk
kan worden voorkomen.

een geit laat zich niet zomaar dekken door een bok. Om de ongeveer 3
weken mag de bok de geit benaderen en dekken, de geit is dan rits. En
hoe graag de sterke, in dit geval zwaar gespierde ruim 100 kg wegende
bok ook wil, de geit verzint listige oplossingen om hem van zich af te
houden

De bok op de foto (met de volledige naam Ripertjip
van de Sinnichheid) is geboren in Friesland en leeft al
een aantal jaren met een groep mannelijke kornuiten
in natuurgebied De Bretten, Westpoort, Amsterdam.
De Bretten is eigendom van de gemeente Amsterdam
en wordt beheerd door Landschap Noord-Holland
(=LNH). Wij hebben in De Bretten 10 landgeitbokken
lopen, waaronder bok Ripertjip. Samen met vrijwilliger
Rob Kok en ondersteund door LNH, geven wij de groep
bokken de kans om volwaardig uit te groeien,
waarmee wij (en andere geitenhouders) elk jaar keus
hebben voor een geschikte dekbok.
Landschap Noord-Holland is blij met de
aanwezigheid van de bokken in De Bretten; het
rietland aldaar wordt jaar na jaar bedreigd door
opschietende wilg, braam en berk. En laten deze
houtige gewassen nou net het lievelingsvoedsel zijn
van de landgeit…

terugblik op….
5 november: onthulling foto-expositie op de dijk bij de Twiskemolen
Vrijdagmiddag 5 november ontvingen wij op het erf
een aantal gasten. Ze waren uitgenodigd door Bureau
Toerisme Laag Holland die naar aanleiding van het
themajaar ‘Ode aan het Landschap’ –en in opdracht
van omliggende gemeenten-- (hobby)fotografen
opriepen ‘Laag Holland’ in één foto te vangen.
Er werd veel gereageerd
op de oproep. Eind
september werd uit de
honderden foto’s de
winnende foto bekend
gemaakt die nog steeds te
zien is in het Purmerends
Museum. Van de uit
Oostzaan en Landsmeer
ingezonden foto’s zijn de
vijf meest fraaie foto’s
geselecteerd en op
weersbestendig materiaal
afgedrukt en
tentoongesteld op de
grens van Oostzaan en
Landsmeer…. bij de
Twiskemolen dus….
foto boven: onder het genot van een glas prosecco heet directeur Shirley Benoit van
Bureau Toerisme Laag Holland alle aanwezigen welkom

De buitenexpositie werd onthuld door wethouders Rosemarijn Dral (gemeente Oostzaan) en Erik
Heinrich (gemeente Landsmeer). Vervolgens vertelden de fotografen waarom zijn/haar foto een ode is
aan ‘hun’ landschap. Met de gemeentevlaggen in top en een draaiende poldermolen werd de pas
onthulde foto-expositie direct door voorbijgangers bewonderd.
foto onder: Marcel, Erik Heinrich en
Rosemarijn Dral luisteren naar het
welkomstwoord van Shirley Benoit

Nieuwsgierig naar alle
foto’s?
Kom wandelend of fietsend
een frisse neus halen op
de (bijna altijd) heerlijk
winderige dijk en geniet
van de foto’s met op de
achtergrond een draaiende
Twiskemolen.

foto boven: fotograaf Ruud van Hasseld legt aan de aanwezigen uit hoe zijn
foto tot stand is gekomen. de andere exposanten zijn Mary Stomph, Ria de
Boer, Wiesje Olie en Lisa Geukens.
De foto’s zijn op groot formaat afgedrukt, 60x90 cm

terugblik op….
6 november: landelijke natuurwerkdag

Onder het toeziend oog van de groep landgeiten is op 6 november jl. door 16 vrijwilligers hard gewerkt
om een flink stuk molenbiotoop te verschralen.

verschraald

2019
in 2019
Het stuk molenbiotoop ten westen van de Twiskemolen is
opgedeeld in drieën. Elk derde deel van het rietgrasland wordt
jaarlijks gemaaid waarna het maaisel wordt verwijderd.
Afgelopen 6 november is het deel aangepakt dat hierboven op
de foto is omcirkeld (en rechts op de tekening het lichtgele
gedeelte). Het werk van de enthousiaste groep vrijwilligers
bestond uit het bij elkaar harken van het gemaaide riet en het
verplaatsen ervan naar de paden die de landgeiten door het
jaar heen steeds belopen.

verschraald
2020
in
2020

6 nov.

verschraald
2021
op
6 nov. jl.

het bokkenland

verschralen van rietland

Door delen van het rietgrasland
te maaien en af te voeren, heeft het jonge riet in het voorjaar meer kans
om goed uit te groeien. Diverse rietvogels (zoals de kleine karekiet) broeden
graag in jong opschietend riet. Een ander voordeel van oud riet maaien en
afvoeren is dat het oude riet niet de kans krijgt om te composteren, waardoor ongewenste vegetatie (bv. brandnetel
en houtige gewassen als braam) minder kans krijgen zich te ontwikkelen.

verhoogde geitenpaadjes

De molenbiotoop bestaat hoofdzakelijk uit veenland dat grote delen van het
jaar zeer drassig is. Het riet groeit er goed op en de diverse rietvogels gedijen er goed, maar voor de hoeven van de
landgeiten is het niet zo best. De geiten hebben de afgelopen jaren eigen geitenpaadjes gecreëerd op de hoogste
(minst drassige) delen van het land. Wij helpen de geiten een beetje door het maaisel als een soort dijkje op hun
geitenpaadjes te leggen zodat de hoeven kunnen drogen en daarmee in betere conditie blijven.

de groen gekleurde eilanden en
schiereilanden op deze tekening zijn
onderdeel van de molenbiotoop en
worden beheerd door Marijke en Marcel

Esther en Marcel graven op het
Prinse-eiland een lijsterbes uit

in Weespersluis is de
lijsterbes (en berk) weer
ingegraven

foto boven en onder: gezamenlijk werken aan de verbetering van
de biodiversiteit in het drassige rietgrasland rond de Twiskemolen

foto onder: terug van de vaartocht legt Marcel aan
Esther Rommel uit hoe de molenbiotoop op natuurlijke
wijze wordt beheerd en wat de vrijwilligersploeg op de
deze natuurwerkdag aan werk uitvoert

Op de natuurwerkdag werden wij vereerd
met een bezoek van gedeputeerde Esther
Rommel en directeur van Landschap NoordHolland Ernest Briët. Elk jaar bezoekt de
gedeputeerde op deze dag twee projecten in
Noord-Holland, ingegeven door haar
provinciale portefeuille met daarin natuur en
landschap, grond en bodemdaling.
Tijdens de lunch van de vrijwilligersgroep
introduceerde Esther zich waarna Marcel
haar en Ernest meenam op een kleine
vaartocht richting het Prinse-eiland. Dit
eiland is al ruim een jaar niet begraasd door
de landgeiten met als gevolg dat
opschietsels als berk, wilg en lijsterbes het
daglicht konden gaan zien. En aangezien
jonge boompjes op den duur voor
windbelemmering gaan zorgen voor de
molen, zijn wij als molenaarsgezin de
boompjes liever kwijt dan rijk. Hoe mooi is
het als de jonge
foto onder: terug van de
boompjes niet
vaartocht en het werkterrein
opgegeten
van de vrijwilligers
betredend, was er ook
worden door de
duidelijk een klik tussen
geiten, maar
Esther en de landgeiten
elders kunnen
worden herplant.
In het kader van
het project
Meer Bomen Nu
heeft Esther 2
boompjes op het
Prinse-eiland
uitgegraven en
meegenomen
naar haar
volgende bezoek
in Weespersluis
waar de jonge
lijsterbes en berk
onderdeel worden van een nieuw bos.

Een paar van de vele (social) media uitingen naar
aanleiding van de landelijke natuurwerkdag:

Onze sterren
Vrijwel alle locatieleiders hadden de website picobello voor
elkaar. Vaak voorzien van leuke, inspirerende foto’s. Voor
ons, als coördinator in Noord-Holland, waren er drie
locaties ‘met een sterretje’: twee locaties die dit jaar voor
de 20e keer meededen plus de locatie waar de
gedeputeerde van de provincie op veldbezoek kwam. De
gedeputeerde, Esther Rommel, hebben we mogen
verwelkomen bij de Twiskemolen, op de grens tussen de
gemeenten Landsmeer en Oostzaan. Een geweldige plek!
De molen is een achtkantige, rietgedekte binnenkruier die
rond 1541 is gebouwd. Sinds 1975 staat hij op zijn huidige
plaats en het is één van de weinige poldermolens in
Nederland die nog in bedrijf is. Molenaarsechtpaar Marcel
en Marijke Koop proberen met behulp van de molen het
polderwater van de Twiskepolder op peil te houden.
Daarnaast beheren zij maar liefst 4 ha omliggend
natuurterrein, bestaande uit bloemrijke oevers, botanische
riet- en hooilanden, ruigere rietlanden en moerasbosjes.
Soorten als rietzanger, blauwborst, koekoek en roerdomp
voelen zich hier thuis. Dat doen ze niet alleen, maar met
een groep vrijwilligers én een kudde landgeiten.

Noord Hollands Dagblad

naar aanleiding van de windhoos 5 jaar geleden
16 oktober 2016 trof een pittige windhoos de Twiskemolen. Molenmaker Poland uit Oterleek
restaureerde de poldermolen op zeer deskundige wijze. Eind mei 2018 werd de gerestaureerde
monumentale molen uit 1541 opgeleverd en sindsdien bemaalt deze weer geregeld de polder.
Nu, 5 jaar later, wordt er een kleine aanpassing gedaan die direct gelinkt kan worden aan de nieuw
aangebrachte balken tijdens de restauratie. Wat was er aan de hand?
Een zeer zware balk waar de gietijzeren molenas aan
de voorzijde op rust wordt de windpeluw genoemd.
Deze ruim 2500 kg wegende balk was door de
windhoos in 2016 een kleine honderd meter
verder zwaar beschadigd op een eiland gesmakt.
Een nieuwe hardhouten windpeluw werd
onderdeel van de gerestaureerde kap. Maar
nieuw hout droogt in de loop der jaren iets in
en daarmee krimpt het hout enigszins.
De grote zware gietijzeren molenas rust op de
windpeluw.

bovenwiel

Als de houten windpeluw door indroging
iets krimpt, zakt de gietijzeren molenas
dus een beetje. Een paar millimeters
zakken kan niet zo’n kwaad, maar in de
afgelopen 5 jaar kromp de windpeluw
zo’n 15 millimeter en dat heeft effect op
de in elkaar draaiende tandwielen. De
kammen van het bovenwiel zakken dan
te ver in de tanden van de
bovenbonkelaar met als gevolg niet
soepel lopende tandwielen.

windpeluw

bovenbonkelaar

Het 15 millimeter omhoog brengen van de
molenas (+ het wiekenkruis) zorgde
vervolgens voor een kier onder de molenas
waar regenwater naar binnen kan lopen.
de molenas met wiekenkruis staat
nagenoeg altijd op de wind gericht,
waardoor de wind makkelijk het regenwater
naar binnen zou kunnen blazen

Op de foto zijn Fred (links) en Ron op
12 meter hoogte bezig met een
lastige klus om die kier met een strip
zodanig te dichten dat regenwater
niet meer binnendringt, maar
tegelijkertijd moeten de
molenmakers er voor zorgen dat
er een pietsje ruimte blijft tussen
de draaiende molenas en de
vaste constructie. Geen grote
klus, wel een lastige klus op
hoogte waar je dan ook nog
eens erg moeilijk bij kan komen.

Ron Blonk en Fred Havik van molenmakerij Saendijck hebben het enorme
gewicht van de molenas + wiekenkruis
zo’n 15 mm omhoog gekrikt en de
ontstane ruimte opgevuld met een blok
hout waardoor de kammen van
bovenwiel en onderbonkelaar weer op de
juiste hoogte soepel in elkaar draaien.

kort en laatste nieuws

Het laatste kwartaal van dit jaar is nog niet ten einde, maar nu al kan gezegd worden dat het
gemaal Twiskemolen deze laatste maanden van 2021 erg veel regenval te verwerken heeft
gekregen.
De vele regenval van de laatste tijd heeft het

veenland volledig verzadigd, zoveel zelfs, dat

grote stukken molenbiotoop continu onder water
De elektrische aandrijving heeft de vijzel in dezelfde
staan. Hoe goed de landgeiten ook bestand zijn
periode veel vaker laten draaien dan de monumentale
tegen het Nederlandse klimaat, voor de hoeven
poldermolen deed. Er waren diverse redenen voor
is het drassige land niet bepaald een pre.
onderstaande cijferresultaten, zoals te weinig
windkracht, een (heerlijke!) 9-daagse vakantie en momenten dat Marcel toevalligerwijs
afspraken buiten de deur had op het moment dat het wél lekker waaide. En hoe graag Marcel
ook de afspraken zou willen verzetten, soms kan dat gewoon niet. Want vergeet niet dat het
gepassioneerde molenaarswerk een vrijwilligersfunctie is…..

Wind- versus motorbemaling in de maanden
oktober, november en een halve maand december:
wind aandrijving:
53 draaiuren met zwaar werk
á 60m3 per minuut = 190.800 miljoen liter water

elektrische aandrijving:
195 draaiuren
á 60m3 per minuut = 702.000 miljoen liter water

Uiteraard heeft het gevlucht de laatste maanden van dit jaar ook zeer geregeld voor de prins gedraaid.
In de eerste nieuwsbrief van het komende jaar zullen we de bemalingscijfers over geheel 2021 benoemen.

Nadenkend over onze woon- en werksituatie zijn wij (Marijke en Marcel)
best wel trendy……
--we wonen in een ‘tiny house’
--hebben geen gasaansluiting (ja, ook de verwarming en het kooktoestel zijn elektrisch)
--we bemalen de polder zo veel als mogelijk op windkracht, eeuwenoud maar ook passend
in de energietransitie.
Tevens hebben we het streven om de elektriciteitsmeter op nul te
laten staan. Onze ambitie is om met zonnepanelen en een generator
elektriciteit op te wekken. Wordt vervolgd.
Ondanks de elektrische verwarming
in de molen (op de begane grond
en de 1e verdieping) hebben wij
een houtkachel in de huiskamer
staan. Deze gebruiken wij weinig
maar is soms nodig bij extreme
winteromstandigheden ( =harde
wind + vorst) om de temperatuur
in huis acceptabel te houden.
De schoorsteenuitlaat komt in de
kap uit (in verband met de
draaiende kap). Schoorsteenveger
Vittali heeft deze jaarlijkse –ook
voor hem– speciale klus kort
geleden weer geklaard (mede ook
voor de verzekering).

schoorsteen
uitlaat

houtkachel

Net als de bemalingscijfers van de Twiskemolen, zullen wij in de komende
nieuwsbrief begin volgend jaar cijfers presenteren van onze Stichting Vrienden van de
Twiskemolen, erf en biotoop.
Druppelsgewijs blijven wij donateurs verwelkomen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We
zijn natuurlijk zuinig op de donatiegelden, maar toch willen we jullie, donateurs, volgend jaar
op de een of andere manier bedanken voor de steun. Hoe wij dat gaan doen, daar denken we
nog over na. Wordt vervolgd.
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 ?

foto:RGR

Tot slot ‘zomaar’ drie foto’s van dieren om ons heen die we graag aan het eind van dit jaar
nog met je willen delen omdat wij dagelijks van hen genieten. Molenkat Thyson, die in het
ochtendzonnetje op de uitkijk zit. Landgeit Luna, die geniet van aangeleverde wilgentakken
en ‘ons’ torenvalkje (op de foto op de uitkijk op het puntje van de hooiberg), die haar thuis
heeft op de bovenrand van de molenromp en ons geregeld verblijdt met haar vliegkunsten.
Op welke manier dan ook, geniet van de komende feestdagen en we zien, spreken en/of
schrijven elkaar volgend jaar weer. Warme groet, Marijke & Marcel

