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We naderen het einde van dit jaar. De laatste vrijwilligerswerkdag van 2012 ligt achter ons. De
komende maanden zijn er geen vrijwilligerswerkdagen. Waarschijnlijk zal in maart 2013 de
eerstvolgende werkdag worden georganiseerd, we houden jullie op de hoogte.
6 November j.l. woonden wij 1 jaar in de Twiskemolen. We hebben afgelopen jaar heel veel nieuwe
indrukken opgedaan, veel geleerd en veel ervaringen met anderen gedeeld. Wij zijn erg tevreden hoe
het afgelopen jaar is verlopen. De contacten met het Twiske, het waterschap, onze buren, Landschap
Noord-Holland, het IVN én alle vrijwilligers hebben ons nog meer dan gedacht, het gevoel gegeven dat
we hier de komende jaren met veel plezier zullen wonen en werken.

terugblik op de vrijwilligerswerkdag zaterdag 3 november
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De weersverwachtingen voorspelden weinig goeds voor zaterdag 3 november, maar rondom Het
Twiske waren de weergoden met ons; ‘s morgens wat (mot)regen en ‘s middags zelfs even een
zonnetje. Wel stond er een koude wind, maar gelukkig was iedereen met goede kleding hierop
voorbereid. Met het geleende gereedschap van Landschap Noord-Holland leek het een prima
voorbode om het Prinse-eiland te ontdoen van alle jong opgeschoten boompjes.

Rond 10.30 uur stapte iedereen de boot in door het geopende luik van de achterloop van
de molen. Vanuit de ‘donkere spelonken van de molen’ voer de boot de lichte openheid
van de Zuidwestplas op, op weg naar het Prinse-eiland.

Op het eiland aangekomen was duidelijk te zien dat de boom- en struikopslag in een jaar tijd
ruim boven het riet was uitgegroeid. Al deze opslag is omgezaagd of weggeknipt en met de
Zaterdag boot naar de vaste wal vervoerd. De komende winter worden de vele kubieke meters
snoeihout als voer voor de geiten gebruikt.

Tussen de
middag voer de
boot terug naar
de molen waar
een warme lunch
wachtte. Met
totaal 23
personen
(verdeeld over 3
groepen;
catering-,
molen- en
natuurwerk) is al
het werk door
iedereen met
veel plezier
afgerond.

Niet alleen vele bootvrachten snoeihout zijn naar de vaste wal
gevaren, er is ook veel verzameld recreatie-afval afgevoerd.

herstelwerk van het molenriet
Rietdekker Dikkers-Kolijn heeft in opdracht van Recreatieschap Het Twiske eind oktober
herstelwerk verricht aan de rietbedekking. Binnen anderhalve dag hebben de rietdekkers slechte
stukken riet vervangen en/of aangevuld. Met een 7,5 meter lange ladder (uitschuifbaar tot 14
meter !) beklommen zij de molenkap.
Hoe lang riet als bedekking goed blijft, hangt af van de
riet, zoals op de kap van de molen, gaat zo’n 35 tot 40
riet, als op de molenromp, gaat zo’n 70 tot 80 jaar mee.
huidige plek herbouwd in 1974 en is toen met nieuw riet
de kap
zou dus zo langzamerhand aan vervanging
maar het riet is nog in goede staat.
onderhoud kan het riet op de kap

situatie. Liggend
jaar mee. Staand
De molen is op zijn
gedekt. Het riet op
toe zijn,
Met jaarlijks
nog vele jaren
mee.

Vlak onder de kap zijn
op de 4 hoofd windrichtingen zogenaamde
kistraampjes
gesitueerd.

Met een traditionele
rietsnijder wordt het riet op
maat gesneden voor de
diverse te herstellen plekken.

Op de foto hierboven is te
zien dat een weggeslagen pluk
riet een klein gat heeft
veroorzaakt. Door snel herstel
(linker foto) wordt grote schade
en daarmee een veel grotere
kostenpost voorkomen.

de oude Luyendijk binnen de molenbiotoop
Recreatiegebied Het Twiske bestaat sinds begin jaren 70. Daarvoor heeft men getracht de polder te gebruiken
ten behoeve van de landbouw, maar de grond bleek te zout. Voor de inpoldering was het een moerasachtig
gebied waar een aangelegde dijk, de Luyendijk doorheen slingerde. Het was niet meer dan een verhoogd pad,
een ‘luie’ dijk. Op oude kaarten, zoals de hier afgebeelde kaart A uit 1880, is de Luyendijk goed te zien. We zijn
aan het onderzoeken welke sporen van vroeger nog te herleiden en/of te zien zijn op en rond de molenbiotoop.
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Door diverse mensen is
ons verteld dat de oude
Luyendijk vroeger over
het huidige Vosse-eiland
(zie kaartje op blz.2) heeft
gelopen. Duidelijk
zichtbaar wordt dit door
een oude kaart (A) en een
recente luchtfoto (C) met
dezelfde schaal over
elkaar heen te leggen. Op
kaart A hebben we de
Luyendijk en de twee
dorpsstraten van
Oostzaan en Landsmeer
rood gemarkeerd.
De 2 dorpsstraten zijn
onze ankerpunten, omdat
deze straten in de loop
der eeuwen niet zijn
verlegd, hooguit wat
verbreed. Door vervolgens
alles weg te gummen van
kaart A, op de rode wegen
na, krijg je kaart B.
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Kaart B leggen we vervolgens op de recente luchtfoto C
waarbij we er goed op letten dat de twee dorpsstraten
zoveel mogelijk over elkaar komen te liggen. Op kaart
C, maar vooral op detail D hiervan is nu goed te zien
dat de oude Luyendijk via het zuidelijk gelegen sluisje
over het Vosse-eiland liep en zijn weg in noordelijke
richting vervolgde. Op het Vosse-eiland is het gedeelte
waar de Luyendijk liep nog steeds zichtbaar hoger.

laatste nieuws

In de week van 18
november is het
gazen hek op de
dijk, aan de
oostzijde van de
molen vernieuwd.
Het tientallen jaren
oude hek was zo
slecht, dat de
geiten de
landschapbepalende
meidoornheg
konden aanvreten
en daarmee
mogelijk
binnenkort
onherstelbare
schade aanrichten.

het oude hek, een lappendeken

het nieuwe hek

sloop van het oude gazen hek

Dit najaar hebben wij al enkele malen een velduil zien opvliegen uit het hoge riet binnen de
molenbiotoop. Onlangs zagen we kans de uil (met een vleugelspanwijdte van ruim 1 meter !)
te fotograferen.

Op de vrijwilligersdagen zijn op het Bokkenland diverse
stukken gemaaid. Twee van deze stukken zijn lager gelegen
dan de rest van het Bokkenland. De drassige stukken stonden
in oktober door veel regenval, onder water. Het 5 tot 10 cm
diepe water trok diverse watervogels aan, waaronder de
watersnip. Deze zeer schuwe vogel liet zich niet fotograferen
door ons, daarom een foto van internet.
Watersnip: foto internet

allerlaatste nieuws: ontsnapping met goede afloop……
Vlak voor het ‘ter perse gaan’ van deze nieuwsbrief overkwam ons nog een bijzonder avontuur;
twee geiten en een bok ontsnapten zaterdagnacht en gingen flink aan de wandel. Na veel
speurwerk zijn ze sinds maandagavond 26 november weer terug in een van de beheergebieden.
Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit avontuur tot een goed einde te brengen.
Wat vooraf ging
Sinds 5 weken hebben wij 2 bokken te
gast als onderdeel van een
fokprogramma van de Nederlandse
Landgeit. Andere geitenhouders in
Nederland hebben deze kans
aangegrepen om ook een paar geiten
in ons beheergebied te zetten om deze
te laten dekken. Zaterdagmiddag om
16.00 uur hebben wij de geiten nog
wat voer gegeven.
De volgende dag waren 2 gastgeiten
en een gastbok verdwenen.
Na veel rondbellen en mensen
informeren over de verdwijning, bleek
maandagochtend dat de geiten van
zaterdag- op zondagnacht waren
gesignaleerd op ……… het Noordeinde
(dé dorpsstraat van Landsmeer).

De 60 meter lange
fietsbrug, die de
geiten opnieuw over
moesten om terug te
keren naar de molen

Het geel gekaderde gebied op de satellietfoto hieronder is
de plek waar vandaan de geiten en bok ontsnapten. Hoe?
We hebben geen idee, misschien zijn ze opgejaagd door
een hond over het hek gesprongen.

Op de foto is in het rood de route getekend die de
geiten die nacht moeten hebben afgelegd. Blijkbaar
hebben ze zelfs een 60 meter lange
voetgangersbrug met gemak belopen.
Het groen gekaderde gebied is de plek waar we
uiteindelijk de geiten hebben gespot. Met hulp van
omwonenden en wat gerammel met voerbakken
hebben wij de geiten aan de halsband kunnen doen
en zijn al wandelend huiswaarts gegaan via
dezelfde route. Eind goed, al goed !

