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Inleiding
Voor u ligt de (concept) visie Twiskemolen 2020.
Misschien lijkt dat vreemd. Waarom een visie over een monument dat al sinds 1541 bestaat en
sinds 1974 zijn vaste plek aan de zuidelijkste punt van de Twiskepolder heeft? Die heeft zich
toch wel bewezen, zou je denken.
Maar ook voor een molen verandert zijn omgeving, veranderen wensen en eisen. Ook een molen
moet vooruit kijken, fier in de wind.
In dit document willen we in de eerste plaats markeren waar we vandaan zijn gekomen en waar
we nu staan. Vervolgens schetsen we de actuele ontwikkelingen. Deze vormen de basis voor
onze ambitie en missie ten aanzien van de molen en zijn directe omgeving. Tot slot doen we
voorstellen om deze ambities te verwezenlijken.

Doel van de visie Twiskemolen
De Twiskemolen heeft de afgelopen decennia een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. De
eerste belangrijke stap was natuurlijk de herbouw van de molen op zijn huidige locatie. Daarbij
werd direct al aan het oer-Hollandse monument, een actueel levend element toegevoegd: de
molen werd toegerust voor de bemaling van de achterliggende polder. In de molen werd naast
de windkracht ook een elektrische aandrijving ingebouwd. Wind en elektra, hybride lang voor de
auto-industrie er over sprak.
De Twiskemolen bleek een levend stukje historisch erfgoed. Bemalen op de wind was een succes
en de molen werd door velen bezocht, waaronder talrijke groepen kinderen. De molen werd ook
een beeldbepalend element voor de wijde omgeving en het recreatiegebied het Twiske.
Molen, schuur, erf en biotoop werden een landschappelijke- en cultuurhistorische eenheid en
kregen steeds meer het uiterlijk van een 'ensemble' dat bij een klassieke poldermolen hoort.
Inclusief een grote groep landgeiten die er voor zorgde dat de begroeiing van de directe
omgeving laag genoeg bleef voor de wind op de wieken.
Maar net als de wieken, staat de tijd voor de Twiskemolen niet stil. Een aantal ontwikkelingen
zijn aanleiding om een visie Twiskemolen voor te leggen:
• Eenheid. De molen en zijn omgeving werden een eenheid. Kinderen, recreanten en toeristen
krijgen nu een compleet beeld, een beleving van een poldermolenbedrijf uit het begin van de
vorige eeuw. Het heeft de waarde, de aantrekkelijkheid voor de 'gebruiker', sterk vergroot.
Echter, de manier waarop planning, realisatie en financiering van onderhoud en vernieuwing
worden uitgevoerd, passen niet meer op deze 'eenheid'.
• Educatie. De molen heeft een educatieve functie gekregen op het gebied van erfgoed,
waterbeheer en deze groeit.
• Recreatie en toerisme. Vanuit omliggende gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam wordt
gewerkt aan een betere spreiding van het toerisme, waarin windmolens als grote trekpleister
een belangrijke rol spelen. Hier wordt gekeken naar de rol die het Twiskemolen-complex kan
vervullen.
• Duurzaamheid. Vanuit het HHNK en andere partijen wordt gekeken naar het verduurzamen
van het waterbeheer en het functioneren van de molen. Dit vraagt investeringen.
• Onderhoud. Een groot deel van de inrichting van het erf en de biotoop is tussen 15 en 5 jaar
geleden aangebracht. Dit betekent dat een en ander aan groot onderhoud toe is of zelfs aan
vervanging.
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Hoe verder? Deze vraag is actueel. De educatieve functie van de molen is onlangs
bevestigd. De waardering voor molen, erf en biotoop is groot. Zowel vanuit het
vakgebied (de cultuurhistorische waarden van erf en biotoop zijn in een onderzoek
onderstreept) als vanuit de gemeenschap van Landsmeer en Oostzaan. Dit vraagt
onderhoud en investeringen.
De molen trekt veel bezoekers, passanten die op de dijk een moment nemen om de
schoonheid, de prettige dynamiek van het molenbedrijf en de levendige omgeving in
zich op te nemen. Hoe bevorderen en faciliteren we dat?
Zijn molen, erf en biotoop 'klaar'? Passen organisatie en financiering van eigendom,
beheer en onderhoud bij de situatie waarin molen, erf en biotoop in toenemende mate
een eenheid zijn geworden, het Twiskemolen-complex? Past het huidige model van
organisatie en financiering bij het onderhoud en de nieuwe investeringen de komende
jaren? Hoe borgen én ontwikkelen we de nu behaalde resultaten naar de toekomst? En
niet in de laatste plaats, hoe maken we molen, erf en biotoop een toonbeeld van
energietransitie en klimaatneutraal functioneren.

Hier komen we bij het doel van deze visie Twiskemolen 2020.
Nee, het molencomplex is niet klaar. De eenheid kan alleen al door kleurstelling en in
andere verschijningsvormen worden verbeterd. De educatieve functie kan worden
versterkt.
Nee, de organisatie en de financiering van molen, erf en biotoop vormen geen eenheid
en lopen nog langs gescheiden routes, of zijn niet geregeld.
Winst is mogelijk in doelgerichtheid en bij de efficiënte inzet van mens en middelen.
Nee, de borging van molen, erf en biotoop als (cultuurhistorische) eenheid is sterk
afhankelijk van individuele personen en niet geregeld. Investeringen vragen op dit punt
een stabiel toekomstperspectief.
En ja, er zijn vele en aansprekende mogelijkheden om het Twiskemolen-complex
duurzaam te maken.
Daarom deze visie. Met gedachten en voorstellen over educatie en toerisme. Over het
bundelen van onderhoud en investeringen in molen, erf en biotoop. Over het voor de
toekomst borgen van het Twiskemolen-complex en zijn cultuurhistorische waarden.
Over het duurzaam, klimaatneutraal laten functioneren van het complex.
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Geschiedenis

1541

1541 de bouw van een Noord-Hollandse binnenkruier
In hoogtijdagen (begin 18e eeuw) werkten in Nederland een kleine
10.000 molens op windkracht, waarvan er ruim 800 als een ‘kluwen’ bij
elkaar stonden in de Zaanstreek.
Niet alleen werden molens gebouwd en ingezet voor bemaling c.q.
drooglegging van polders (zoals de Twiskemolen nog steeds doet), vele
molens functioneerden als graanmolen, als houtzaagmolen, als
krijtmolen of als oliemolen.
Nederland telt nu nog zo’n 1000 molens. De Twiskemolen is in zijn soort
een bijzondere poldermolen. Het is een zogenaamde Noord-Hollandse
binnenkruier, waarvan er nog maar 41 staan, (40 in Noord-Holland, 1 in
Zuid-Holland).
Uit onderzoek in 2018 is tevens gebleken dat de poldermolen in 1541 is
gebouwd en daarmee behoort tot de 3 oudste poldermolens van
Nederland.
In de afgelopen eeuwen heeft de Twiskemolen vele aanpassingen
ondergaan, waarvan we hieronder de belangrijkste hebben opgesomd.
--1541
bouw als Hooglandspoldermolen t.b.v. bemaling Hooglandspolder in
Barsingerhorn
--1850
niet duidelijk wanneer precies, maar halverwege de 19e eeuw worden
poldermolens ingericht voor bewoning
--1864 tot 1894
de molen wordt gemoderniseerd door het scheprad te vervangen door
een vijzel
--1872
de houten molenas wordt vervangen door een (sterker) gietijzeren exemplaar
--1936
voor een efficiënter windbemaling worden de wieken voorzien van het
Bilausysteem
--1939
een roe breekt, met definitieve stilstand van de molen tot gevolg door de
bouw van een elektrisch gemaal naast de molen. De molen blijft tot de
verplaatsing in 1967 bewoond
--1967
ontmanteling van de vervallen molen in Barsingerhorn; opslag materiaal in
Nieuw-Vennep
--1973
de molen wordt als bouwpakket aangekocht door recreatieschap Het Twiske
--1974
tijdens opbouw worden de achtkantstijlen met 1 meter verlengd t.b.v. een
extra woonverdieping
--1974
tevens wordt een koppeling gecreëerd tussen het nieuwe elektrisch gemaal
en de monumentale poldermolen
--2016
2016
een windhoos veroorzaakt grote schade waardoor diverse oude onderdelen
moeten worden vervangen
--2018
n.a.v. de windhoos worden een zwaardere molenas en zwaardere
roeden toegepast, ook wordt het Fauël foksysteem voorzien van remkleppen

1864 - 1894

1936

1967

1974
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1974 de wedergeboorte
Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werden plannen uitgewerkt om de Twiskepolder, een
voormalig moerasachtig veengebied van 650 ha ten noorden van Amsterdam, om te vormen tot
recreatiegebied.
Dat vereiste een verbeterd waterbeheer. Het toenmalige waterschap Waterland, het huidige HHNK
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) zette in op de bouw van een nieuw gemaal, precies
op de grens van de gemeenten Oostzaan en Landsmeer, zo’n 200 meter westelijk van het verouderde
noodgemaal, een dieselgemaal uit 1943.
Voor ‘aankleding’ van het recreatiegebied werd ook het plaatsen van een monumentale poldermolen
als serieuze optie ingepland, gesitueerd bovenop het nieuw te bouwen gemaal. Het plan werd
werkelijkheid na de aankoop van een monumentale poldermolen (een zogenaamde Noord-Hollandse
binnenkruier) afkomstig uit Barsingerhorn.
Dankzij dhr. G.Keunen, toentertijd werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, werd de
maalinrichting van de monumentale poldermolen gekoppeld aan het onderliggende moderne gemaal,
met als resultaat een hybridegemaal dat vanaf 1974 operationeel kon worden ingezet op het zuidelijk
deel van de ringdijk, Het Luijendijkje.
uitgebreidere geschiedenis is te lezen op https://www.twiskemolen.nl/geschiedenis/
recreatiegebied Het Twiske

De afgelopen decennia is Het Twiske verder uitgegroeid tot een prachtig recreatiegebied met een
Natura 2000-status en bemaalt het hybridegemaal de Twiskemolen als enig gemaal de 2.90 meter
onder N.A.P liggende polder. De poldermolen is voor zijn omgeving een onmisbaar baken geworden.
De betrokkenheid van de regio is de afgelopen decennia steeds verder gegroeid.
De eerste maanden na ingebruikneming in 1974 bewoonde Toon Koek met zijn vrouw de molen.
Vervolgens kwam Bob Put in dienst van het recreatieschap en woonde in en werkte met de
Twiskemolen tussen 1974 en 1999.
Robert-Jan Prins werd de volgende molenaar; als eerste molenaar contractueel aangesteld op
vrijwillige basis. Tussen 1999 en 2011 is Robert-Jan serieus met het erf en de 4ha beheergebied
aan de slag gegaan. Vele cultureelhistorisch verantwoorde veranderingen heeft hij doorgevoerd en
daarmee de basis van de huidige inrichting van het erf en de omliggende 4ha. De huidige bewoners
van de molen, Marijke en Marcel Koop, zijn vanaf 2011 het vierde koppel dat mag wonen in en
werken met de ruim 450 jaar oude Noord-Hollandse poldermolen.
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Waar staan we nu
Marijke Brouwer en Marcel Koop (M&M) runnen vanaf 2011 de molen en directe omgeving. Met
Recreatie Noord-Holland, het beheer namens recreatieschap Twiske-Waterland, zijn de volgende
overeenkomsten gesloten:
• een huurovereenkomst (voor de molenwoning en erf)
• een vrijwillig molenaarsovereenkomst (voor het bedienen van de molen) en
• een gebruikersovereenkomst voor de 4 ha grote biotoop rondom de molen.
Het werk van het molenaarsgezin gebeurt op vrijwillige basis.
Molen, erf en beheergebied werden vanaf 1974 als 'besloten' project gezien. Dat wil zeggen, op een
enkele open dag na was het wonen in en het werken met de molen een privézaak.
De vorige molenaar Robert-Jan startte de laatste 5 jaar van zijn aanwezigheid met vrijwilligersdagen
om werkzaamheden verricht te krijgen in het 4 ha grote beheergebied rondom de molen. Verder waren
de molen en het erf niet toegankelijk voor publiek. Een besloten woon- en werksituatie was ook steeds
het uitgangspunt voor het recreatieschap om tot overeenkomst te komen met nieuwe bewoners.
Met de komst van Marijke en Marcel veranderde de uitgangssituatie stukje bij beetje. Zij zagen al snel
de potenties van het ‘project Twiskemolen’ en vol passie stortten zij zich op nieuwe ontwikkelingen.
Met de centrale gedachte
“de monumentale molen is een beetje van ons allemaal”
Zij startten met het opzetten van een website, het creëren van een maandelijkse digitale nieuwsbrief
en het benaderen van scholen voor een rondleiding over het erf en in de molen. Marcel richtte zich
vanaf 2012 fulltime op het maximaal gebruik van de molen voor bemaling van de polder en op
structureel algemeen onderhoud van de molen, het erf en het beheergebied.
Marijke en Marcel ontwikkelden een uitgebreid informatiebord op de dijk voor de toenemende
toeristen- en recreantenstroom. Ze organiseerden steeds meer vrijwilligersdagen, open-erfdagen en
activiteiten om in de informatiebehoefte van het publiek te voorzien omtrent verleden en heden rond
de poldermolen. Dit alles met instemming van het Twiskebeheer en passend binnen bovengenoemde
overeenkomsten.
Met ondersteuning door vrijwilligers hebben Marcel en Marijke vanaf 2012 gerealiseerd:
• een website
• een educatief rondleidingsprogramma bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs
• een nieuwsbrief die structureel uitkomt en digitaal wordt verspreid richting belangstellenden
• een informatiebord op de dijk met folders in 3 talen
• meer vorm gegeven aan het erf, passend bij een traditioneel poldermolenerf
• meer vorm gegeven aan de 4 hectare grote molenbiotoop met verhoogde natuurwaarden
• bekendheid en betrokkenheid gecreëerd door gebruik te maken van traditionele media, social
media, het geven van lezingen en het uitvoeren van publieksactiviteiten op het molenerf
• het doorvoeren van energiebesparende maatregelen en andere duurzaamheidsmaatregelen
• de inzet op samenwerking met omliggende ondernemers
• en recent de roezitbank op de dijk
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Is het project af
Er is sinds 1974 veel gerealiseerd. Alle betrokken partijen bleken een goed rentmeester. Er is niet
alleen in stand gehouden, er is ook actief ontwikkeld en toegevoegd. Maar het is een open deur om
te vragen of de klus geklaard is.
Ontwikkelingen in de omgeving zorgen voor nieuwe of het aanscherpen van bestaande ambities:
• Vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt gewerkt aan een betere spreiding van het
toerisme, waarin windmolens als grote trekpleister een belangrijke rol spelen. Hier wordt gekeken
naar de rol die het Twiskemolen-complex kan vervullen. Dat geeft nieuwe uitdagingen ten aanzien
van de wensen en behoeftes van de recreant en toerist.
• De gemeente Landsmeer is actief betrokken bij de Twiskemolen als beeldbepalend element en
steunt samen met de MRA met subsidie activiteiten die het toerisme versterken.
• Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt werk van haar
duurzaamheidsdoelstelling, wil hierin herkenbaar zijn en toont aan de ene kant grotere
betrokkenheid met de groep molenaars in Noord-Holland en streeft aan de andere kant naar meer
vrijheid in de manier waarop de molenaars het peil beheren.
• De gemeentes Oostzaan en Landsmeer zijn actief op het gebied van duurzaamheid.
• Natuurorganisaties als Landschap Noord-Holland (LNH) en Vereniging voor natuureducatie en
duurzaamheid (IVN) streven meer en meer naar betrokkenheid van regiobewoners bij
natuuractiviteiten.
• En last but not least, M&M dragen ook graag een steentje bij aan de landelijk ingezette
energietransitie, het gebruik van hybridegemaal De Twiskemolen sluit hier immers naadloos bij
aan.
Een andere aanleiding voor een visie Twiskemolen is de afgelopen jaren gebleken onduidelijkheid
met Twiskebeheer over rolverdeling, verantwoordelijkheden, planning en financiering van het
beheer.
In de realisatie moesten de beide partijen (het molenaarsgezin en de beheerder) regelmatig zoeken
naar de juiste samenwerkingsvorm. Twiskebeheer is geen werkgever, maar verhuurt molen en erf
en kent ook geen vrijwilligersbeleid. Verschil van inzichten resulteerde in 2015 in een (ver)bouwstop
op het molenerf, in 2016 in een stop op het geven van educatie en in 2018 in het willen ontbinden
van de biotoop beheerovereenkomst.
We noemen dit omdat de visie Twiskemolen 2020 ook richting zou moeten geven aan een goede
samenwerking.
Mede door de positieve benadering van omliggende gemeentes werd er door M&M en Martijn
geregeld gebrainstormd over de toekomst. Diverse scenario’s passeerden de revue.
Sinds begin 2019 is het geven van educatie weer mogelijk en ligt de focus op het stroomlijnen van
de vele terugkerende werkzaamheden van het waardevolle culturele erfgoed.
M&M en Martijn willen voorliggende visie, die tools geeft
om ambities gerealiseerd te krijgen,
afstemmen /samenbrengen met de doelen en belangen
van de partners om tot een gedeeld beeld te komen
passend bij de visie van Het Twiske, van de Natura 2000doelstellingen; passend bij de wensen van diverse
omliggende organisaties als MRA, gemeenten,
natuurorganisaties en toeristische organisaties.

Marcel en Marijke
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Marcel & Marijke hebben een missie

De missie is vierledig:
1.
2.
3.
4.

Mensen kennis laten nemen van de Twiskemolen
Het creëren van een eenheid van molen, erf en biotoop
Het borgen van deze drie-eenheid voor de toekomst
Een bijdrage leveren aan de energietransitie
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missie 1: mensen kennis laten nemen van de Twiskemolen
Met het uitgangspunt “de Twiskemolen is een beetje van ons allemaal”, willen M&M de
educatie voor de directe regio, voor de verder wonende recreant en voor de global toerist een stevige
basis geven en verder ontwikkelen met behoud van de nodige privé-sfeer van het molenaarsgezin.
Waarom vinden M&M dat de Twiskemolen een beetje van ons allemaal is?
• molens behoren tot ons nationaal erfgoed, we zijn er trots op
• het is een (bewegend) baken voor zijn omgeving
• men voelt zich betrokken, is nieuwsgierig naar de werk- en leefwijze
• instandhoudingsgelden komen voor het grootste deel uit belastingsgelden

Bovenaan het educatielijstje staan de basisscholen van Landsmeer, Oostzaan en Amsterdam-Noord die
jaarlijks de mogelijkheid krijgen om het erf en de molen te bezoeken met een rondleiding. Geschat
wordt dat er jaarlijks met 15 schoolklassen uit de bovenbouw van het basisonderwijs hieraan voldaan
kan worden. Het geven van een rondleiding aan een beperkte hoeveelheid (volwassen) groepen
behoort ook tot de mogelijkheden.
In de tweede plaats willen M&M een bijdrage te leveren aan de gewenste variatie aan activiteiten
binnen het recreatiegebied. Meedoen aan fiets - en vaarroutes verhoogt de aantrekkelijkheid voor
recreant en toerist. Op de dijk kan een uitbreiding van de informatiepanelen de passant nog beter
bedienen. Rondleiding op maat voor internationale toeristen is eveneens mogelijk.

Belangrijkste thema’s bij deze rondleidingen in en om de molen zijn:
• de cultuurhistorische geschiedenis van molen en erf
• leven onder de waterspiegel
• zelfvoorzienend leven in een natuurlijke omgeving
• de natuurwaarde van de 4 ha grote biotoop

Open dagen als de OpenTwiskeDag, Nationale Molendag en Open Monumentendag geven de individuele
bezoeker de kans het erf te betreden en de begane grond van de molen te bekijken.
Belangrijkste insteek bij open dagen:
• betrokkenheid en begrip creëren bij de bezoeker voor het leven van het
molenaarsgezin
• het geven van uitgebreide informatie middels op het erf opgestelde
informatiebordjes

Vrijwilligersdagen zijn voor het molenaarsgezin belangrijk om betrokkenheid te creëren, waarbij het
niet onbelangrijk is dat de inzet van vrijwilligers resulteert in verbeterd onderhoud van erf en biotoop.
Belangrijkste insteek bij een vrijwilligersdag:
• mensen laten ervaren hoe het is om een dagje in een natuurlijke omgeving te
werken
• betrokkenheid en begrip creëren bij de vrijwilliger voor het vele werk dat het
leven in en rond de molen dagelijks met zich meebrengt
• zelfvoorzienendheid, soberheid en natuurwaarde meegeven is ook een missie
die M&M graag overbrengen

Samenwerken met ondernemers en andere molenaars in de directe regio. Het creëert betrokkenheid,
naast de educatieve waarde.
Uitwisseling van groepen met zorgboerderij De Marsen is een bijvoorbeeld. Of een
fotosessie van een bruidspaar dat het trouwfeest beleeft bij Twiske Haven of
Paviljoen Twiske. Het in de lichten zetten van de molen bij een festival als WTTF,
of de molen laten draaien bij een wandeltocht voor een goed doel. Maar ook het
voorleggen van bedrukte zeilen bij de Twiskemolenloop of het openstellen van
het erf voor filmopnamen.

M&M willen het bijzondere stukje erfgoed van molen, erf en biotoop graag delen met de buitenwereld.
Dit is wel aan grenzen gebonden. De molen is bewoond en kan geen hordes bezoekers over de vloer
hebben. Tevens zal het molenaarsgezin voldoende tijd en ruimte moeten hebben om het cultuurhistorische erf goed te onderhouden. Een ‘Zaanse Schans situatie’ is niet alleen ongewenst maar ook
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om diverse redenen onmogelijk.

missie 1: zo veel mogelijk mensen kennis laten nemen

waar zijn we
Website
De website van de Twiskemolen wordt up-to-date gehouden door vrijwillig webmaster Arno Schouten.
Nieuwsbrief
Maandelijks komt een digitale nieuwsbrief uit die naar schatting door zeker 1500 lezers wordt bekeken.
Social media
Via facebook, twitter en instagram wordt actueel nieuws verspreid.
Informatiebord
Op de dijk is een omvangrijk full colour informatiebord gerealiseerd. Een gratis folder in het
Nederlands, Spaans en Engels is voor de recreant en toerist beschikbaar bij het infobord, waar ook het
actueel functioneren van de molen wordt aangegeven.
Lesmateriaal schoolklassen
Een uitgebreid lesprogramma met kerndoelen voor het primair onderwijs (geschreven door F. Willemze
en H. Brouwer met als kerndoel “oriëntatie op jezelf en de wereld”, zoals het ministerie van OCW dat
formuleert) ligt klaar als een schoolklas de molen komt bezoeken.
Molenmodel
Een groot molenmodel is aangeschaft en gerestaureerd om de bezoeker te laten zien wat voor
bijzonder molentype de Twiskemolen is.

Roezitbank
Het herinneringselement op de dijk (n.a.v. de verwoestende windhoos in 2016) is tevens een zitbank,
en middels een infobord krijgt de passant informatie over het element.

waar zien wij mogelijkheden
Alle schoolklassen
De wens is, om jaarlijks groep 7 of 8 van alle basisscholen in Landsmeer, Oostzaan en AmsterdamNoord een rondleiding in en rond de Twiskemolen te geven.
Uitwisseling
Meer samenwerking met ondernemers kan leiden tot meerwaarde voor de Twiskebezoeker
(bijvoorbeeld een trouwsessie bij een Twiskelocatie met trouwfoto’s bij de Twiskemolen).
Extra faciliteiten op de dijk
De stroom recreanten en toeristen nemen met het jaar toe. Op de dijk geniet men van de draaiende
molen, het informatiebord en de roezitbank. De behoefte om bij de molen een rustmoment te nemen is
groot. Dit vraagt extra zitbanken. Tevens zal het plaatsen van een extra informatiebord over de
inrichting van het cultuurhistorische erf een toegevoegde waarde zijn in de informatievoorziening. Ook
kan met uitgebreide informatie het waterschap structureel in de schijnwerpers worden gezet.
Schroef van Archimedes
Het op het erf plaatsen van een klein, met de hand te bedienen vijzel zal een belangrijke meerwaarde
zijn voor het geven van educatie aan jongeren.
Verwijsborden
In het 650 hectare grote recreatiegebied wordt met routeborden en paddestoelen minimaal verwezen
naar de Twiskemolen. Het zou een pre zijn voor de recreant als de molen op dezelfde wijze wordt
benoemd als een van de activiteitplekken in het gebied.
Toilet
Het realiseren van een toilet bij de molenschuur is een goede aanvulling om de molenwoning te
ontlasten bij bezoek op het molenerf.
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missie 2: het creëren van een eenheid van molen, erf en biotoop
Ruim 45 jaar geleden werd de molen op zijn huidige plek herbouwd. Als je de eerste foto’s uit
die tijd ziet dan valt je direct op hoe kaal en verlaten de molen stond. Geen bomen, struiken,
dieren, paadjes, bruggetjes, enz.
Er is veel veranderd sinds die tijd. De Twiskepolder is volwassen geworden en volgroeid. De
directe omgeving van de molen is 'aangekleed'. Er is een molenerf gekomen, ingericht zoals
dat in vroeger tijden is geweest. Er is een bijpassend omliggend gebied gekomen, de
molenbiotoop.

Met molenbiotoop wordt de directe omgeving van de molen bedoeld, een omgeving waar
ideaal gezien de wind de wieken onbelemmerd kan bereiken en weer verlaten (niet gehinderd
door bomen en gebouwen). Het belang van een goede windvang voor de molen is groot, het
vermogen dat een windmolen levert, is evenredig met de derde macht van de windsnelheid.
Dit betekent dat een vermindering van de windsnelheid van 10% het vermogen doet
afnemen tot ca. 73% van het vermogen zonder windbelemmering.
Het openhouden van de 4ha molenbiotoop staat dan ook bovenaan het werklijstje van M&M.
Zij worden geholpen door een groep Nederlandse Landgeiten. Het houden van de groep
landgeiten en ze in goede conditie houden staat dan ook als tweede op het werklijstje.
Vervolgens streven M&M ernaar om de open molenbiotoop met zijn landgeiten verhoogde
natuurwaarde te geven, daarbij de Natura 2000-richtlijnen hanterend.
De molenbiotoop is niet alleen belangrijk voor een goed functionerende Twiskemolen, het is
ook van grote toegevoegde waarde voor de recreant en toerist. De open zichtlijnen vanuit
alle windrichtingen zijn beeldbepalend en typisch Hollands. Tevens zorgen de altijd in
beweging zijnde landgeiten (een zeldzaam ras) voor vermaak voor de recreant en toerist. De
dieren horen cultuurhistorisch gezien bij het (sobere) leven van een poldermolenaar.
M&M hebben begin 2019 een deskundige ingeschakeld om de huidige inrichting van het erf
(en de manier waarop de molenbiotoop wordt beheerd) te beoordelen op cultuurhistorische
waarden. Het waardedocument, opgesteld door erfconsulent N. Schuurman en geaccordeerd
door LNH. De eindconclusie was:
…..de cultuurhistorische waarden van het molenerf worden,
vanwege de ensemblewaarden als hoog gewaardeerd, en de
landschappelijke waarden als zeer hoog. Het is daarom de moeite
waard om de inrichting van het molenerf zoveel mogelijk te
behouden.
Wij adviseren dan ook niet alleen de molen maar ook het erf met
de diverse elementen (boomgaard, moestuin, weide voor kleinvee
e.d.) te beschermen…….

Het volledige document is te lezen op
www.twiskemolen.nl/documenten/

M&M hebben ook een document opgesteld “De
oostelijk deel molenerf
molenbiotoop nader bekeken”, over de huidige
inrichting en hun beheer van het 4 hectare
Het document de molenbiotoop nader bekeken is
te lezen op www.twiskemolen.nl/documenten/
grote gebied.
De molenbiotoop Twiskemolen is onderdeel van de Keur HHNK 2016 400 meter Molenbiotoop.
Vroeger werd de windvang van een molen beschermd door het zogeheten windrecht. Dit bestaat niet meer, maar in
2016 is door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier een nieuwe keur vastgesteld. In deze
keur is niet alleen de bescherming van molenbiotopen opnieuw opgenomen, de regeling is ook verbeterd, dat wil zeggen
aangepast aan de richtlijnen van de Vereniging De Hollandsche Molen, zoals die ook door diverse provincies en in
bestemmingsplannen worden gehanteerd met de zogenaamde 400 m zone. Binnen die cirkel is de 1 op 100 regel van
kracht geworden voor bebouwing en beplanting. Deze regeling geldt voor alle maalvaardige windmolens binnen het
gebied van HHNK, dus niet alleen voor zijn eigen molens.
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missie 2: het creëren van een eenheid van molen, erf en biotoop

Op de vorige pagina zagen we hoe molen, erf en biotoop de afgelopen 45 jaar zijn uitgegroeid
tot een mooi, gewaardeerd “ensemble”. Een plezier voor het oog van de recreant, er is altijd wat
te zien. Hoe is het beheer en onderhoud geregeld? Is dat op een even samenhangende manier
een eenheid?
De molen
Het onderhoud van de Twiskemolen is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan, opgesteld
door de eigenaar van de molen, recreatieschap Twiske-Waterland (TW). Ook zijn de
molenschuur, de beschoeiing van de wallenkant en de meidoornhaag (+ toegangshekken) langs
de dijk onderdeel van dit onderhoud. Het molenaarsgezin is niet in de ontwikkeling van het
meerjaren onderhoudsplan betrokken.
Het erf
M&M onderhouden het erf. Voor inrichting en onderhoud van het erf zijn minimale afspraken
vastgelegd in de huurovereenkomst als onderdeel van bewoning van de molen. M&M geven zelf
invulling aan de inrichting en het onderhoud van het erf, met cultuurhistorische waarden als
uitgangspunt. Voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van het erf wordt door TW geen
vergoeding gegeven, omdat TW het erf als een gewone tuin beschouwt. M&M bekostigen alle
machines, gereedschappen, opstallen en aanplant zelf en doen nagenoeg al het onderhoud zelf
i.s.m. een aantal vrijwilligers.
De biotoop
M&M onderhouden de biotoop. Het beheer van de molenbiotoop wordt uitgevoerd binnen een
beheerplan, dat is gekoppeld aan de bruikleenovereenkomst. Dit beheerplan (samengesteld in
overleg met TW, LNH en de WetlandWacht) geeft houvast aan de manier van beheren. De
manier waarop M&M de biotoop beheren hoort te passen binnen de visie van TW en de Natura
2000-richtlijnen. Mede door de overeenkomst hebben M&M invloed op ontwikkelingen binnen de
4 ha.
Voor beheer van die 4 hectare ontvangen M&M jaarlijks een vergoeding van TW.
Buiten de 4 hectare, maar binnen de 400meter-keur kunnen alleen aanpassingen worden
verricht in overleg met de beheerder, Twiske-Waterland en de betreffende gemeentes Oostzaan
en Landsmeer.
In deze beschrijving van de huidige situatie valt het volgende op. Voor het erf, onderdeel van
het ensemble, is geen geld geregeld. Het molenaarsgezin betaalt dit zelf. Daarnaast zijn de
financiering van molen en biotoop twee gescheiden circuits. Het onderhoud van molen, erf en
biotoop wordt niet afgestemd in een meerjaren onderhoudsplan. Alleen voor de molen is er zo’n
plan.
Meerjaren onderhoudsplanning
Voor goed structureel onderhoud van het erf en de biotoop, zou het zeer wenselijk zijn om net
als voor de molen een mjop op te maken. Een mjop geeft een veel beter overzicht van de
meerjarige kosten, ook die M&M zelf besteden aan het erf. Daarnaast kan het werk efficiënter
worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan erf en molenbiotoop overlappen elkaar geregeld en
ze worden uitgevoerd met dezelfde groep vrijwilligers en met dezelfde machines en
gereedschappen.
Organisatie
De diversiteit van planningen/financieringsbronnen/
overeenkomsten/contracten zijn niet efficiënt en bieden
geen garantie voor het behoud van de huidige inrichting
van het erf en de molenbiotoop. M&M stellen in deze visie
daarom voor om voor het beheer, onderhoud en
investeringen een nieuwe, aparte organisatievorm in het
leven te roepen. Hierin kunnen dan ook de
duurzaamheidsambities en de hiervoor benodigde
investeringen worden ondergebracht. Hierover in het
volgende hoofdstuk meer.
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missie 2: het creëren van een eenheid van molen, erf en biotoop

waar zijn we
Nieuwe bruikleenovereenkomst
In de herfst van 2019 is een nieuwe bruikleenovereenkomst voor het 4ha beheergebied tot stand
gekomen tussen TW en M&M.
Vrijwilligers
Met een kleine vaste kern vrijwilligers onderhouden M&M het erf en de biotoop.
Gereedschap
Met een uitgebreid scala aan gereedschappen van M&M worden erf en biotoop onderhouden.
Verbindingen
Door de bouw van verbindingsbruggen tussen vaste land en (schier)eilanden kan onderhoud en
ontwikkeling goed plaatsvinden. Ook een boot (waarmee gereedschappen, snoeisel en geiten vervoerd
worden) ligt als zekere factor aan de zuidkant van de molen om ingezet te worden.
Visie
Met voorliggende visie is een eerste stap gezet om tot een eenheid te komen. Tevens zijn voor het
eerst de eigendomsverhoudingen helder in beeld gebracht.
Waardedocument erf
Het waardedocument voor het erf (opgesteld medio 2019) bevestigt de cultuurhistorische waarden van
het erf.

waar zien wij mogelijkheden
Mjop erf
Het opstellen van een mjop voor het erf is zeer wenselijk, waarbij het onderhoud van eigendommen
van M&M én het onderhoud van eigendommen van TW in de mjop opgenomen kunnen worden.
Mjop biotoop
Een meerjarenplan voor het 4ha beheergebied is evenals bij het erf zeer wenselijk. Binnen de grenzen
van het 4 ha grote gebied hebben M&M controle over groei die kan leiden tot windbelemmering, buiten
de 4 hectare is doorgroei van bomen een zorg. Overleg tussen TW en M&M en betreffende gemeentes
is wenselijk.
Een tweede en wellicht betere optie is het vanaf het begin direct combineren van erf en biotoop in één
meermalen onderhoudsplan.
Mjop molen
Het betrekken van M&M bij het opstellen van de mjop voor de molen zou wenselijk zijn. Dit met het
oog op de eenheid, en M&M wonen in en werken met de molen en kunnen daardoor een bijdrage
leveren aan het stellen van prioriteiten e.d.

Eenheid molen, erf en biotoop
Wat is ontstaan als een eenheid in de zichtbare buitenwereld, zou ook in de financiering, planning en
uitvoering van beheer en onderhoud een eenheid moeten zijn. Een eenheid van molen, erf en biotoop
vormt volgens M&M de basis voor langdurig behoud. Ook kunnen ontwikkelingen/investeringen
makkelijker gerealiseerd worden. Voor behoud en ontwikkeling van de drie-eenheid is het een eerste
stap om het erf en de biotoop onder te brengen in een aparte werkvorm/stichting. Het oogmerk van
deze organisatie is het beheren en onderhouden van erf en biotoop op basis van één visie, beheerplan
en meerjarig onderhoudsplan. Ook investeringen worden gezamenlijk gepleegd.
Kleurstellingen
Typerend voor een (boeren)erf zijn vaak de doorgevoerde kleurstellingen op alle opstallen. Ook op het
erf van de Twiskemolen zou het doorvoeren van de (historische) verfkleuren op de molenschuur,
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geitenstal en de duiventil tot een visuele eenheid leiden. Ook de schuilhokken van de geiten kunnen
hierin worden meegenomen.

missie 3: het borgen van de drie-eenheid voor de toekomst
Molenaar Bob Put, die de molen bewoonde tussen 1974 en 1999, heeft vorm gegeven aan het toen nog
te ontwikkelen erf. Zijn opvolger, Robert-Jan, begon met een herinrichting van het erf, gebaseerd op
cultuurhistorische waarden. Marijke en Marcel geven vanaf 2011 een vervolg aan de inrichting en het
onderhoud van het erf.
Bij de wisseling van de wacht in 2011 hebben M&M een overname bedrag betaald aan de
vorige molenaar Robert-Jan voor de diverse opstallen, machines en gereedschappen.
Wat is bijvoorbeeld eigendom van het molenaarsgezin?
We hebben het bijvoorbeeld over de kas, de inrichting van de moestuin, de fruitbomen, de knotwilgen en –essen, de
geitenstal en hooiberg, en de hagen rond de moestuin en de kas. Maar ook het educatieve molenmodel, de duiventil en
het kippenhok zijn in eigendom bij het molenaarsgezin, als ook de tegelpaden in de kleinveeweide, de geitenschuilhokken
en de loopbruggen naar de eilanden.

Vragen en overwegingen
De steeds weer terugkerende werkzaamheden op het erf en de biotoop vragen om lange termijn
denken en een meerjarenplanning. Waar stop je energie in om te behouden en/of verder te
ontwikkelen? Welke investeringen wil je (kun je) doen voor de lange termijn? Is het wel verstandig
om investeringen te doen als er geen zekerheid bestaat dat toekomstige molenaars met dezelfde
inzichten door willen gaan? Zijn M&M momenteel wel goed bezig met alle energie en geld die zij in al
het onderhoud en ontwikkeling steken?
Deze visie geeft aan dat M&M een zekere richting willen kiezen, tegelijk met de vraag: hoe borg je
koers en investeringen naar de toekomst?
Het huidige molenaarsgezin M&M is immers ook een passant in de lange geschiedenis van de
Noord-Hollandse poldermolen. Hoe gepassioneerd M&M ook zijn om de huidige inrichting van het
erf en de biotoop te onderhouden en verder te ontwikkelen, vroeg of laat verlaten M&M de molen
en geven het stokje over aan een nieuwe generatie. Wat gebeurt er met erf en biotoop na het
vertrek van M&M?
Het beleid van TW/RNH is niet gericht op bescherming van de inrichting van het 1600 m2 grote
molenerf met zijn cultuurhistorische waarden en de molenbiotoop.
Net als de afgelopen 8 jaar zijn M&M bereid om bij te dragen aan bijbehorende kosten (deels
ondersteund door sponsors). Veel kan Marcel zelf vernieuwen of aanpassen, deels willen M&M
externen opdracht geven. Maar het groot onderhoud en mogelijke investeringen in duurzaamheid
die nu op M&M af komen vragen om borging van het huidige erf en de molenbiotoop voor langere
tijd, zodat investeringen gegarandeerd kunnen worden.
Oplossingsrichting
Het is al genoemd in het vorige hoofdstuk bij de meer planmatige aanpak van onderhoud en
investeringen. M&M stellen voor om een organisatie op te zetten waarin het cultuurhistorische erf
en de 4 hectare molenbiotoop worden ondergebracht. Dat is een eerste stap om erf en biotoop in
hun huidige vorm te behouden. Met het waardedocument in handen en het opstellen van één mjop
voor erf en biotoop is het de start van een gemeenschappelijk, efficiënt en duurzaam behoud. Een
volgende stap kan zijn, om het erf en de biotoop als eenheid samen te voegen met de
monumentale molen en zijn schuur. Met een organisatievorm kunnen ook makkelijker subsidies
worden aangevraagd en nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord.
De bescherming van molen, erf en biotoop vraagt meer dan alleen de actieve inzet van M&M, dat is
te kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid kan voor een belangrijk deel ondervangen worden door de
voorgestelde borging van het huidige erf en biotoop (en molen) in een aparte organisatie. Hiermee
creëren we een langdurige stabiele basis voor onderhoud en investeringen.
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missie 3: het borgen van de drie-eenheid voor de toekomst

waar zijn we
Waardedocument erf
In de zomer van 2019 is een waardedocument gereed gekomen waarvan de eindconclusie een basis
kan zijn voor borging van het molenerf.
Visie
Met deze visie is een stap gezet om tot een eenheid te komen.

waar zien wij mogelijkheden
Stichting Twiskemolen
Het oprichten van een stichting met als uiteindelijke doel de molen, het erf en de biotoop als
samenhangend “ensemble” te ontwikkelen en te behouden voor de toekomst. Hiertoe worden
stapsgewijs de meerjarige planning en financiering van onderhoud, vernieuwing en investeringen
ondergebracht. Allereerst door erf en biotoop hierin onder te brengen, met de mogelijkheid om ook de
molen hier aan toe te voegen.
Overdracht
M&M zijn bereid om diverse eigendommen over te dragen aan de stichting.
Betrokkenheid
Het meer binden van belangstellenden aan de stichting (d.m.v. mogelijkheden als vriend worden van,
het kunnen doen van donaties, etc.).
Producten
Ook het ontwikkelen en verkoop van producten behoort tot de mogelijkheden. (Bijvoorbeeld een
Twiskemolenlikeur, een T-shirt voor kinderen, een bouwplaat van de molen, etc.)

Vanaf de dijk heeft de toeschouwer niet alleen een fraai zicht op de molen, maar ook op het erf. Een extra informatiebord
op de dijk dat de toeschouwer de betekenis uitlegt van het erfzicht, zou een belangrijke educatieve meerwaarde zijn.
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missie 4: Een bijdrage leveren aan de energietransitie
Een bijdrage leveren aan de energietransitie, is dat zo belangrijk voor M&M dat dit als missie
genoemd moet worden in dit document? Ja, dat vinden M&M, vooral omdat de monumentale molen
eigenlijk al 45 jaar als zodanig functioneert en een voorbeeld is voor zijn omgeving. De Twiskemolen is
een hybride gemaal, het bemaalt de 650 hectare grote Twiskepolder zoveel mogelijk op windkracht.
Alleen als de wind het laat afweten (of te krachtig is) wordt de moderne elektrische installatie voor
bemaling ingeschakeld. Deze wijze van bemaling is een krachtig educatief voorbeeld hoe M&M
gepassioneerd een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid.
Deze vorm van hybride bemaling is zeldzaam in Nederland. Poldermolens die op deze wijze een polder
kunnen bemalen zijn in Nederland op één hand te tellen. De belangstelling voor deze unieke vorm van
bemaling is al decennia lang groot, maar wordt met de huidige landelijke energietransitie al maar
actueler.

Duurzaamheid kan rond de Twiskemolen op vele fronten worden
toegepast, energieopwekking én energiebesparing. De combinatie
is krachtig en serieus mogelijk bij de Twiskemolen, waarbij het
niet onbelangrijk is om te melden dat de investeringskosten zeer
overzichtelijk zijn door de al aanwezige faciliteiten.
We denken aan:
• het isoleren van de molenwoning
• het plaatsen van zonnepanelen (op de geitenstal)
• het aanbrengen van een generator in de molen
• i.s.m. het beheer van TW de 400meter-molenbiotoop aanpassen
aan de HHNK keur 2016 voor een betere windvang van de
molen
• i.s.m. het beheer van TW het peilbeheer koppelen aan de
weersomstandigheden
• het vervangen van versleten brandstofgereedschap door
elektrisch (accu)gereedschap en
• het vervangen van slecht wordende afscheidingen door
duurzaam materiaal (vooral kastanjehout)

generator op de 2e zolder
of in de kelder

Over deze voorstellen is een concreet uitvoeringsplan beschikbaar

Voor bovenstaande zijn M&M bereid zelf te investeren en handen
uit de mouwen te steken.
Verschillende acties zijn al in gang gezet, maar met hulp van TW
en HHNK, als ook de betrokken gemeentes Landsmeer en
Oostzaan zouden alle initiatieven gerealiseerd kunnen worden.
De duurzaamheidstoepassingen kunnen goed worden uitgevoerd zonder de molen als rijksmonument
in zijn huidige vorm aan te tasten. De eigenaar en de bewoners dragen beide zorg voor het behoud
van het aanzicht van de molen, met als wakend oog de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).
Laten we niet vergeten, het toepassen van innovaties is van alle tijden. Het aanbrengen van een
generator in de molen om energie op te wekken als de molen ‘voor de prins draait’ is een innovatie
passend in de huidige tijd.
Enkele voorbeelden van structurele veranderingen aan de molen de afgelopen eeuwen:
-- houten roeden zijn vervangen door stalen roeden
-- het scheprad werd vervangen door een vijzel
-- een efficiënter werkend wieksysteem werd gemonteerd (=systeem Fauël)
-- de molenromp is in hoogte met 1 meter verlengd waardoor een extra verdieping kon worden gecreëerd
-- het gevlucht heeft een remklepsysteem gekregen.
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missie 4: Een bijdrage leveren aan de energietransitie

waar zijn we
Erfonderhoud
M&M tuinieren al sinds jaar en dag biologisch. Er worden geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen
gebruikt en het voer voor de dieren is biologisch met EKO-keurmerk.
Verlichting
De verlichting in de molenwoning is door M&M nagenoeg geheel voorzien van ledlampen.
Elektrisch gereedschap
Het afgelopen jaar is divers, aan vervanging toe zijnd materieel vervangen door elektrisch
aangedreven materieel (bijv. buitenboordmotor boot, bosmaaier en heggenschaar).
Hekwerken
Er is door M&M een begin gemaakt met vervanging van diverse (in slechte staat verkerende)
hekwerken door nieuw duurzaam materiaal (kastanjehout).

waar zien wij mogelijkheden
Gereedschappen en machines
Het vervangen van nog meer gereedschappen en machines door elektrisch (accu)gereedschap heeft
prioriteit bij M&M.
Isoleren molenwoning
Het op verschillende fronten isoleren van de molenwoning zal snel en veel rendement opleveren. Het
wooncomfort zal aanzienlijk verbeteren. Te realiseren door TW en M&M.

Elektrische verwarming
De thermostaat van de elektrische verwarming is buiten de molen, aan de noordoostzijde,
aangebracht. Dit resulteert in een zeer onregelmatig functionerende binnentemperatuur. Dit systeem
aanpassen verhoogt niet alleen het wooncomfort, maar zal ook voor energiebesparing zorgen.
Zonnepanelen
Het plaatsen van (20) zonnepanelen op het dak van de geitenstal is zeer goed uitvoerbaar.
Te realiseren door M&M, HHNK en gemeente Oostzaan.
Generator
Het aanbrengen van een kleine generator op de 2e zolder of in de kelder is een serieuze optie om de
vele loze draaiuren te benutten voor het opwekken van energie.
Percentage windbemaling vergroten
De windbemaling zou efficiënter kunnen geschieden als de mogelijkheid kan worden gerealiseerd dat
de toestroom van water vanuit de diverse peilgebieden in Het Twiske wordt gekoppeld aan dagen met
gunstige maalwind.
Windvang vergroten
De windbemaling zou efficiënter kunnen als de HHNK keur2016 beter wordt gehandhaafd. Niet alleen
horen de historische zichtlijnen bij een poldermolen, maar met het jaar neemt door doorgroei én
aanplant van bomen binnen de 400 meter molenbiotoop de windbelemmering voor de Twiskemolen
toe.

een jaarlijkse opbrengst van 5000kwh is reëel te noemen
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Conclusie
Immaterieel cultureel erfgoed
Het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel
Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. Dat zegt genoeg; het ambacht is zo
Nederlands, zo bijzonder, maar zo vanzelfsprekend dat we opgroeien met draaiende
molens, bediend door gepassioneerde molenaars. Molenaars en belangstellenden die
steeds meer beseffen dat het laten draaien van het werktuig niet alleen veel plezier geeft, onderdeel is
van onze vaderlandse geschiedenis, maar ook onderdeel van een zelfvoorzienend en milieubewust
bestaan. Dat mag gezien worden!
• De Twiskemolen is een baken voor zijn omgeving.
• De Twiskemolen met zijn erf en 4 ha grote biotoop is uniek in de provincie, wellicht in het
gehele land.
• De Twiskemolen is cultureel erfgoed met een ruim 450 jaar oude geschiedenis.
• De Twiskemolen is een monument en in combinatie met zijn moderne elektrische aandrijving
in de kelder een interessant hybride gemaal.
• De Twiskemolen is een attractie voor de omwonenden, recreanten en toeristen
• met zijn uitgebreide informatiebord, met zijn roezitbank,
• met zijn cultuurhistorische erf,
• met zijn groep landgeiten
• en natuurlijk met zijn, nagenoeg dagelijks draaiende molen.

Het molenaarsgezin Marcel Koop en Marijke Brouwer willen daar mee verder en willen het ook
weer goed doorgeven. Educatie en recreatie horen daar bij. Ook de landgeiten, vrije wind en
extra natuurwaarden van de biotoop horen bij de toekomst van Twiskemolen.
Maar ook het behoud, het onderhoud aan het erf en de biotoop. Veel is tussen 15 en 5 jaar
geleden aangebracht. Dit betekent dat het toe is aan groot onderhoud of zelfs aan vervanging.
Net als de afgelopen 8 jaar willen M&M de handen uit de mouwen steken en bijdragen aan
bijbehorende kosten (deels ondersteund door sponsors). Maar het groot onderhoud dat nu op
M&M af gaat komen vraagt om borging van de huidige erf- en biotoopinrichting voor langere
tijd, zodat investeringen gegarandeerd kunnen worden.

Een organisatievorm, in de vorm van een stichting (met de juiste doelstellingen én
medewerking van de beheerder van de grond) is volgens M&M een logische stap.
Veel zal nog moeten worden uitgewerkt. Het toerisme, de stichting en het gecombineerde
meerjarig onderhoud zijn hierin belangrijke punten. Voor educatie en verduurzaming liggen er
al uitgewerkte plannen.
We nodigen iedereen uit om aan de discussie over en de realisatie van deze visie een bijdrage
te leveren.
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Woord van dank
M&M hebben de afgelopen 8 jaar dankzij betrokkenheid van diverse particulieren, van
organisaties en van bedrijven kleinere en grote ambities kunnen realiseren. Zonder hen waren we
niet zo ver gekomen als we nu zijn. Wie zijn zij?
Particulieren/vrijwilligers
Onder de vaste vrijwilligers mogen genoemd worden:
• Arno, die vanaf het allereerste begin zich heeft ingezet om een volwaardige (en een altijd
actuele) website te creëren.
• vrijwilligers, die ons in diverse fysieke werkzaamheden bijstaan, zijn de afgelopen jaren
onmisbaar gebleken in het onderhoud van het cultureel erfgoed. Diehards als Guus, Miriam,
Gido en Rob willen M&M graag genoemd hebben.
• Andreas de Vos als molenadviseur.
En last but not least: de enorme inzet van Martijn Wijnberg om de Twiskemolen verder te krijgen
in de vaart der volkeren.
Sponsors
Verschillende bedrijven en organisaties hebben M&M de afgelopen jaren ook bijgestaan in het
realiseren van meerdere ambities (zoals het 40-jarig jubileumfeest, het realiseren van het
informatiebord en de roezitbank op de dijk). Maar ook het broodnodige structurele onderhoud aan
erf en biotoop is dankzij diverse sponsoren opgepakt:
• Een belangrijk deel van de maaimachines wordt om niet onderhouden door Willem.
• De waalbestrating op het erf wordt onderhouden door TW, alle andere verhardingen (in
eigendom en onderhoud van M&M) worden door DHB-bestratingen om niet onderhouden.
• Al vele jaren drukt drukkerij Rob Stolk om niet de full colour folder die M&M permanent
beschikbaar hebben in het informatiebord voor de recreant en toerist.
• Niet te vergeten is de inzet van Engelse en Spaanse vertalers, die de teksten op het
informatiebord en in de folder om niet hebben vertaald.
• Ook molenmaker Poland doet voor M&M gratis kleine, doch niet onbelangrijke klussen (als
verbetering van de Oostzaanse jollen en het maken van de zitting van de roezitbank).
• En het waterschap HHNK mag zeker niet ongenoemd blijven in dit rijtje als gratis
stroomleverancier van het molenaarsgezin.
• cartoonist Arend van Dam heeft voor M&M diverse tekeningen gemaakt (denk aan het infobord
bij de roezitbank) en zeer recentelijk heeft Arend het nieuwe beeldmerk van de Twiskemolen
getekend.
Ondersteuning kregen/krijgen M&M ook van
• Landschap Noord-Holland, die M&M met raad en daad bijstaat in onderhoud en ontwikkeling van
erf en biotoop.
• WetlandWacht Bernard Ebbelaar, vrijwillig werkzaam bij Vogelbescherming Nederland.
• IVN Twiske, d.m.v. samenwerking en gebruik faciliteiten.
• De Lionsclub Landsmeer.
• Atletiekvereniging AC Waterland.
• Zorgboerderij De Marsen, waar jaarlijks een deel van de hooibalen mag worden opgeslagen.
• Twiske-Waterland voor algemene ondersteuning als het aanleveren van houtsnippers, aarde en
zand, en het knippen van de dijkheg.
En wat er komen gaat
• Ambassadeurs. Een nieuw onderdeel in de ontwikkeling van de Twiskemolen.
• Vrienden van de Twiskemolen. Vrienden en donateurs als mogelijk onderdeel van een nieuwe
organisatievorm.
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