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eerste halfjaar 2013
Het jaar 2013 startte met een lang doorzettende winter gepaard gaande met koude noordelijke winden
waar geen einde aan leek te komen…… Vervolgens kregen we een relatief droog voorjaar waarbij de
aanhoudende noord en noordoosten wind de gronden nog eens extra deed uitdrogen.
(We hebben zelfs in april/mei de moestuin enkele malen besproeid.)
halfjaarcijfers 2013
De vijzel heeft de eerste 6 maanden
van dit jaar 470 uur gedraaid,
waarvan 322 uur op windkracht, dat
is 68,5 %.
In 2012 is over het gehele jaar de vijzel voor
16% met windkracht aangedreven.

In de eerste helft van dit jaar heeft
de molen 330.000 omwentelingen
gemaakt.
In 2012 waren dat in dezelfde periode
225.000 omwentelingen.

Oorzaak van de hogere cijfers:
Marcel heeft geen vierdaagse werkweek
elders meer
en last but not least…
tot op heden heeft het veel minder
geregend dan in 2012.

foto boven: de noordoosten wind zorgde in januari en februari geregeld
voor eilandjes stuifsneeuw op het ruwe, onbegaanbare ijs in de
Zuidwestplas.
Watervogels zochten beschutting in de luwte van de wateruitloop
nieuwe situatie

een fraaie, maar koude winderige avond in april
oude situatie

vrijwilligersdag festivalgangers WTTF
Op zaterdag 27 juli wordt in Het Twiske het jaarlijkse festival Welcome
To The Future gehouden. Met 20.000 festivalgangers is het een van de
grote dance-spectakels in Nederland.
Mede ter compensatie van de (geluids)overlast tijdens de op- en
afbouwfase en natuurlijk de festivaldag zelf, heeft de organisatie een
vrijwilligersdag georganiseerd in Het Twiske. De ruim 80 uitverkoren
deelnemers konden door het verrichten van allerlei werkzaamheden op
15 juni j.l. in Het Twiske een gratis toegangskaart verdienen. Naast het
planten van bomen en het aanleggen van een houtsnipperpad in Het
Twiske, werden er werkzaamheden verricht bij Zorgboerderij Balder en
een sociale hand uitgestoken bij een nabij Het Twiske gelegen
verzorgingshuis.
Ook verrichtten 6 jongeren de hele dag werk bij onze molen. Een
steunbalk van een 10 jaar oud geitenloopbruggetje werd vernieuwd, als
mede de beplanking. Ook werd een weggezakt tegelpad opgehoogd.
bruggetje voor herstel

tegelpad voor herstel

gedemonteerde brug

het tegelpad is van belang voor het goed
slijten van de geitenhoeven

Wij zijn erg blij met dit initiatief. Dank gaat dan ook uit
naar WTTF en de gemotiveerde, hardwerkende groep
jongeren. Recreatieschap Het Twiske en Landschap
Noord-Holland hebben de 80 in raad
jongeren
en daad bijgestaan en de
benodigde gereedschappen geleverd.
foto links: na het verwijderen van de
tegels en aanvoer van vele
kruiwagens zand kon het pad opnieuw
betegeld worden
foto onder: de werkploeg met
linksonder Paul Bink, die meehielp de
werkgroep te begeleiden. Paul is
1 dag in de week op de molen
aanwezig om Marcel te ondersteunen
bij allerlei onderhoudsklussen

herstel brugdelen

nieuwe situatie

bruggetje na herstel

tegelpad na herstel

oude situatie

maaien, maaien en nog eens maaien………
Het lange koude voorjaar heeft ervoor gezorgd dat flora en fauna later dan normaal op gang zijn gekomen. Vogels
zijn later gaan broeden en omdat gras pas groeit bij een temperatuur boven de 13 graden, is de groei ook later op
gang gekomen. In deze tijd van het jaar neemt het wekelijks maaien vele uren in beslag. Hieronder het maaien
toegelicht.
Rondom de molen hebben we te maken met
grotere grasvlakten, maar ook met hellingen, smalle
grasstroken en waterkanten. Voor het efficiënt
maaien zijn diverse machines dan ook geen overbodige
luxe.
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De grote vlakke stukken worden wekelijks gemaaid met maaier nr.4. De hellingen worden gemaaid met maaier
nr.5. Deze maaier, een zogenaamde Flymo, werkt een beetje hetzelfde als een hovercraft; met luchtdruk wordt de
maaier op hoogte gehouden, waardoor het relatief makkelijk is om glooiingen en hellingen te maaien. Met de eenasser nr.3 kunnen de wat ruigere stukken gemaaid worden. Nr.2 is een bosmaaier, waarmee we langs
waterkanten, heggen en hekken maaien.

het molenerf van ruim 1600 m2
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= hellingen, maar ook vlakke stukken en waterkanten die bewust niet gemaaid worden om bijzondere flora de kans
te geven zich te ontwikkelen
= gras dat wekelijks wordt gemaaid
= moestuin
= houtsnippers
= heg, ±200 meter

graden.

De Twiskemolen is een rijksmonument. Het molenerf (met zijn schuur, bestratingen,
heggen, hekken, moestuin, boomgaard, grasvelden en waterkanten) beschouwen wij als
een harmonisch onderdeel van het monumentale molencomplex. Wij koesteren daarom
het molenerf als cultureel erfgoed en trachten met duurzaam beleid het molenerf nog
verder te verbeteren en voor de komende generaties in stand te houden.

De grote een-asser (nr.1 op de foto boven) gebruiken wij niet op het molenerf. Deze maaier met een maaibalk van
160 cm breed, wordt alleen ingezet op grote stukken beheersgebied binnen de molenbiotoop. Met deze maaier
worden paden gemaaid, maar ook perceeltjes riet. Dit gemaaide riet wordt vervolgens afgevoerd om te bereiken
dat er een gevarieerdere flora en fauna ontstaat. De grote een-asser wordt pas na 15 juli ingezet, wanneer
officieel het broedseizoen eindigt. Waarschijnlijk beginnen we dit jaar later dan 15 juli met maaien, omdat het
broedseizoen door het koude voorjaar is vertraagd.

De stukjes gras A en B
(op de plattegrond
hierboven) worden
gemaaid omdat dit
respectievelijk het
looppad is naar de trap
en de plek waar de
waslijnen hangen. In het
ongemaaide deel tussen
A en B groeit o.a. een
bijzondere plant; een
gevlekte orchis (=C).

putter

kneu

De rijk begroeide hellingen
van de molenbelt trekken
ook geregeld vogels aan.
Naast de houtduif en de
heggenmus, komen ook
geregeld de putter (=E) en
kneu langs om zich tegoed
te doen aan zaden van o.a.
de paardenbloem en
veldzuring.
De gele lis groeit vooral
langs de waterkant (=F).
gele lis

broedende kip

gevlekte
orchis

toen de wind nog geregeld uit het
noordoosten waaide, legde een kip in
3 weken tijd hier ongezien 10 eieren

voorbij suizende wieken boven
het afdakje van de broedende kip

Vele weken geleden, in de tijd dat
de wind bijna constant uit het
noordoosten waaide, heeft een van
onze kippen eieren gelegd op een
plek waar wij pas later
achterkwamen. In het hoge gras
van de molenbelt, in de luwte aan
de zuidwestkant van de molen,
legde de kip om de dag een ei. 10
eieren en 3 weken later is de kip op
de eieren gaan broeden. We waren
de kip al een paar dagen kwijt toen
wij haar ineens zagen opduiken om
te eten. We hebben haar gevolgd
en zagen haar in het hoge gras
verdwijnen terugkerend naar haar
nest. De wind was onderhand
gedraaid naar het zuidwesten en de
broedende kip kreeg al snel de
volle laag van wind en regen.
Vervolgens zoeven de wieken nu
ook zeer geregeld boven haar kop
langs. Een broedende kip kun je
niet verplaatsen en daarom hebben
we haar maar enige beschutting
gegeven d.m.v. een afdakje. Het is
nu wachten op uitkomende
kuikens……

lammeren
De lammeren groeien goed. Ze drinken minder bij hun moeder en eten al volop grassen en houtige gewassen. 3
Van de 4 bokjes zullen in week 29 verhuizen naar een bokkenhouder (Lucas van Diepen) waar zij verder kunnen
doorgroeien tot krachtige bokken (met veel Engels bloed in hun aderen). I.v.m. zijn jongere leeftijd zal het vierde
bokje 3 weken later volgen. Wij hebben besloten om de 4 geitlammeren zelf te houden. 2 Anderhalfjarige zusjes,
Lot-Titus en Luna-Arie verhuizen per 12 juli naar een nieuwe plek in de Wijdewormer.

Mevrouw

Melle

Malle

Al onze lammeren zijn geregistreerde
Nederlandse Landgeiten met 62,5 tot
75% Engels bloed. Dit zeldzaam
huisdierras heeft met deze 8
lammeren een genetisch sterke
aanvulling gekregen.

Meneer

Mirthe

Merel

Maartje

Merlin de Tweede

kort nieuws

De molenspin heeft een nieuwe roe
gekregen omdat de vorige in het midden vergaan was.

De nieuwe eiken, wit-groen geschilderde roe van 1,85
meter lang, zal als onderdeel van de spin ons de
komende decennia weer de windrichting en -kracht
aangeven, zichtbaar vanaf erf en molenkeuken.

Wij, Marijke en Marcel, zijn
uitgenodigd om met dit type vliegtuigje
een rondvlucht te maken boven Het
Twiske. Als de weergoden meewerken, zal dat op zondag 7
juli gebeuren en hangen we rond 13.30 uur boven de
molen.
Paul Bink heeft ons deze vlucht cadeau gedaan. Uiteraard
kijken wij er naar uit. In de volgende nieuwsbrief een
verslag.

Het Vitesseduif-project is teleurstellend verlopen. De jonge
duiven genoten van het vliegen boven Het Twiske, maar al gauw
verdween er een duif. (Opgejaagd door een roofvogel?) Een
tweede werd helaas door een molenwiek naar de grond geslagen
en overleed onmiddellijk aan een gebroken nek.
Na een week verdwenen de laatste 2 duiven. Een paar dagen
later kwam een van de twee duiven onverwacht terug, totaal
uitgeput viel deze bijna letterlijk uit de lucht (alsof de duif een
rondje aarde had gevlogen…..) We hebben de duif in de til
gelegd en na een week was hij weer op krachten. Nu vliegt
hij/zij weer rond, zich zo nu en dan mengend tussen de kippen.
We hopen nog een partner te kunnen vinden voor deze duif.

Het zal niet onze gewoonte worden om een vaderdagcadeau in de nieuwsbrief te melden, maar deze willen we toch
met jullie delen; een overall met fraai donkergroen stiksel die je
haast niet durft te gebruiken voor (vuil) klussenwerk…..

voor dagelijkse weetjes, volg ons op twitter: @molenaar-marcel

