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

Deze nieuwsbrief nr.83 is een bijzondere nieuwsbrief
Met alle voorgaande nieuwsbrieven brachten wij je met veel plezier op de hoogte van het wel en
wee in en rond de Twiskemolen. Hopelijk gaf het jou en vele anderen geregeld leesplezier.
In de twee vorige nieuwsbrieven hebben we de oprichting en doelstellingen van Stichting
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop benoemd. Met deze stichting willen we graag ons
werk van de afgelopen jaren duurzaam voortzetten.

In deze nieuwsbrief vraagt de stichting je steun, waarom?
Marijke en Marcel doen al het werk op vrijwillige basis. Ze betalen aan de eigenaar van de molen
gewoon huur om in de molen te mogen wonen. Met passie bedienen zij de molen, en bemalen zo
veel als mogelijk de polder op windkracht. Ze onderhouden het erf als zijnde cultuurhistorisch
erfgoed en dat doen ze met eigen middelen, met eigen financiën. Dit geldt ook voor het
onderhoud van de 4 hectare grote molenbiotoop, waarbij ze geregeld ondersteund worden door
enthousiaste vrijwilligers.
Om in de toekomst het erf en de biotoop nog beter te borgen en verder te ontwikkelen vraagt de
stichting daarom graag je steun.

foto boven: het molenerf met o.a. zijn moestuin, boomgaard en kleinvee-weide. Een deel van de molenbiotoop is ook
te zien, bereikbaar voor de landgeiten dankzij meerdere verbindingsbruggetjes

de 4 hectare grote molenbiotoop bestaat uit eilanden en schiereilanden (op de plattegrond hierboven in het groen
aangegeven). Marijke en Marcel beheren dit gebied samen met vrijwilligers (en ondersteund door Landschap NoordHolland) op natuurlijke wijze met o.a. inzet van het zeldzaam huisdierras de Nederlandse Landgeit

Hoe zien Marijke en Marcel de toekomst voor zich?
Marijke en Marcel mogen de Twiskemolen, het erf en de biotoop voor langere tijd beheren. Dat doen ze
zo deskundig als mogelijk en met veel passie. Toch zijn ze slechts passanten in de bijna 500 jaar oude
geschiedenis van de poldermolen. Er dient zich een moment aan dat ook zij de molen zullen verlaten
en het beheer gaan overdragen aan een nieuwe jonge generatie.
Een stichting lijkt de juiste vorm te zijn voor verdere ontwikkeling en langdurig behoud van
het cultuurhistorische erf en de bijzondere molenbiotoop.
Een voorwaarde is wel, dat Marijke en Marcel hun eigendommen van de huidige inrichting van erf en
biotoop gaan overdragen aan de stichting, en in het belang van het behoud doen zij dat graag!

de moestuin met o.a. ‘vergeten groenten’, omgeven
door een haag van Spaanse aak en diverse fruitbomen

Stichting vrienden van de Twiskemolen erf en biotoop kan met een langetermijnvisie meer
stabiliteit geven aan het behoud van het bijzondere erf en de biotoop. In handen van een stichting met
specifieke doelstellingen verwacht het bestuur dat nog vele generaties kunnen genieten van dit
bijzondere stukje cultureel erfgoed tussen Landsmeer en Oostzaan.
De reeks afbeeldingen op deze pagina laten een deel van de eigendommen van Marijke en Marcel zien.
Al deze zaken zullen Marijke en Marcel overdragen aan de stichting.

de Oostzaanse jollen

de geitenbruggen in de biotoop

het informatiebord op de dijk

de roezitbank op de dijk

de geitenstal, hooiberg en boomgaard

meerdere maaimachines o.a. voor
grote rietvelden, grasvelden rond
de molen, steile belthellingen etc.

30 knotwilgen en -essen

materialen voor educatie

de duiventil

de diverse schuilhokken

vele gereedschappen

het educatieve molenmodel

in het jaar 2041 bestaat de poldermolen 500 jaar. Dat heugelijke feit hopen Marijke en Marcel nog mee te maken, maar
zeker is dat er een moment komt dat ze het beheer van het fraaie erfgoed gaan overdragen aan een nieuwe
gepassioneerde molenaar

Hieronder kort de doelstellingen van de stichting zoals ze zijn opgenomen in de statuten:
• het interesseren van een zo breed mogelijk publiek voor de Twiskemolen, het erf en de
molenbiotoop.
• het geven van voorlichting en educatie over de cultuur- en natuurhistorische waarde van de
Twiskemolen, van het erf en van de molenbiotoop teneinde het begrip voor onder meer de
waterhuishouding in het verleden en de toekomst onder het publiek te vergroten.
• het ontplooien van landelijke activiteiten gericht op het behoud en de ontwikkeling van molenerven
en -biotopen van Nederlandse poldermolens.
• het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel.
• het beschermen van de molenbiotoop, waarmee de windvang gegarandeerd is en de Twiskemolen
draai- en maalvaardig blijft.
•

het in stand houden van een kudde Nederlandse landgeiten voor de begrazing van de molenbiotoop
en het ontwikkelen en behouden van de natuurwaarde van de molenbiotoop.
• het verwerven van de nodige financiële middelen voor onderhoud en ontwikkeling van de
molenbiotoop en het molenerf.
• het organiseren van onderhoudswerk aan de molenbiotoop en het erf door vrijwilligers.

Ambities
Naast al het onderhoud en de ontwikkeling van het molenerf en de biotoop, zijn er ook nog
nieuwe ideeën die wij graag in de toekomst gerealiseerd zouden zien.
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij je al kennis laten maken met diverse ideeën, zoals het
aanbrengen van een generator in de molen om elektriciteit op te wekken als de molenwieken
voor ieders plezier draaien zonder dat de polder hoeft te worden bemalen.
Daarnaast zouden we graag een extra informatiebord op de dijk willen met informatie over de
bijzondere inrichting van het molenerf en willen we graag een bezoekerstoilet realiseren bij de
molenschuur.
De wens is om een
bezoekerstoilet te
realiseren aan de
buitenzijde van de
molenschuur. Tijdens
rondleidingen en open
dagen blijkt hier behoefte
aan te zijn. Het toilet
(secreet genaamd) zal
dan uitgevoerd worden in
de stijl van de
molenschuur, passend bij
een cultuurhistorisch erf.

impressietekening bezoekerstoilet

startend stichtingsbestuur
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Laat de Twiskemolen de komende jaren zijn glimlach behouden,
omarm met ons de Twiskemolen en steun ons in het onderhoud, behoud en
de ontwikkeling van het erf en de biotoop.
Ga naar https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/
voor de keuze van een eenmalige donatie of een jaarlijkse bijdrage als
vriend.
Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, maak je bijdrage dan over naar
bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13
ten name van
Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop
Vermeld graag of het om een eenmalige donatie gaat
of om een jaarlijks terugkerende bijdrage.

Heb je nog vragen, bel gerust even: 06-22141353
Twiskemolen
Het Luijendijkje 3
1121 LM Landsmeer
tel.nr. 06-22141353
info@twiskemolen.com

Stichting vrienden van de
Twiskemolen, erf en biotoop
K.v.K. nr.: 80684297
Bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13
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In 2020 is 46,8 % water op
windkracht uit de polder gedraaid,
53,2% dus met de motor.
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oktober 2016: windhoos

Vorig jaar heeft de vijzel
ruim 4 miljoen kuub water
weggemalen uit de polder. In de
voorgaande jaren is alleen in 2012
meer water weggedraaid.
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Februari, oktober en december
waren kletsnatte maanden terwijl
de maanden april, mei en juni
extreem droog waren.
In augustus werd veel buitenwater
ingelaten om het polderwater door
te spoelen, naast alle regenval is
dit spoelwater ook door de vijzel
van de Twiskemolen weggedraaid.

De grafiek rechts geeft de
draai-uren van het gevlucht
aan. Vooral in alle zomermaanden van 2020 draaide het
gevlucht veelvuldig ‘voor de
prins’, tot groot genoegen van
de vele recreanten.
De vele draai-uren ‘voor de
prins’ maakt het reëel om
elektriciteit op te wekken door
middel van een generator.
In de afgelopen 9 jaar heeft de
poldermolen nog nooit zoveel
water weggedraaid met het
zogenaamde zwaar werk.

500000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

mei 2018: windbemaling kan weer

met 3/4 windcorrectie

2018

2019

2020

Met de elektrische motor wordt heel constant 60 m3 per minuut
uit de polder weggedraaid met de vijzel. Op windkracht is die
constante er niet. De wisseling in windkracht, dus ook in draaiing
van de vijzel, zorgt ervoor dat een berekeningscorrectie van de
windbemaling wordt toegepast van 75%.
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zwaar werk = de molen draait 60 m3 water per minuut de polder uit
licht werk = de molen draait zo’n 20 m3 water per minuut de polder uit

draai-uren gevlucht
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voor de prins =de wieken draaien, maar de vijzel wordt niet aangedreven

prins

zwaar werk

licht werk

In de laatste twee nieuwsbrieven hebben we je laten zien dat we bezig zijn met
het maken van een bouwboek voor de jeugd. We hopen dat het gepresenteerd kan worden tijdens de
komende Nationale Molendag in mei.
Onderdeel van het
bouwboek is het zelf
maken van de
vangconstructie van
de molen.
(de vang = de rem)
Met knippen, plakken
en het gebruik van bijgeleverde splitpennen
leert het kind (en de
volwassene) hoe je de
Twiskemolen kan
vangen.

het bouwboek bestaat uit 12
kartonvellen op A3 formaat

Het lijkt al weer een tijd geleden, die ene week winter. Wat was het heerlijk en
leuk voor velen. Hieronder een aantal foto’s vanuit de molen genomen. Wij (Marijke&Marcel)
genoten van de mensen om ons heen, en de mensen genoten van de draaiende molen……

De winterse omstandigheden
vereisten van ons wel extra zorg
voor de diverse geiten- en
bokkengroepen. Meerdere keren per
dag was het ijshakken om de dieren
van voldoende water te voorzien en
de voorraad hooibaaltjes slonk
zienderogen. Gelukkig had
zorgboerderij De Marsen nog extra
hooi voor ons.

En toen………leek het eind februari ineens
lente. Vlinders werden wakker uit hun winterslaap,
(water)vogels kregen
nesteldrang
en onderaan de
molenbelt ontloken in
rap tempo het
sneeuwklokje, de
Tête-à-Tête, de
krokus en het
lenteklokje.

