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                                                        maaien in de molenbiotoop 

het vennetje (met een doorsnee van zo’n 
8m) stond de afgelopen 2 maanden droog 

2 verschralingspercelen 

A 
B 

Gebied A behoort tot de molenbiotoop, waar de geiten geregeld 
verblijven. Gebied B wordt niet begraasd door de geiten. Het 
kleurverschil van de 2 percelen is goed te zien. Gebied A is frisser 
groen omdat jonge rietloten de overhand hebben, terwijl gebied B 
vooral oud riet bevat met hier en daar vlier- en wilgopslag. 

Augustus is een maand geweest met veel maai- en snoeiwerk. De fruitbomen hebben een zomersnoei ondergaan, 
het hoge gras rondom de molen is grotendeels gemaaid. Ook is hard gewerkt op de diverse stukken beheergrond. 
Het fraaie zomerse weer hielp mee; zelfs het vennetje op het bokkenland was kurkdroog en we hebben dan ook de 
kans aangegrepen dit deel te maaien en het maaisel af te voeren. 
 
Er zijn 2 redenen waarom wij maaien binnen de molenbiotoop: 
1. et vrij maken van de afrasteringen, zodat gaas en  
 schrikdraad vrij blijven van opschietend groen 
2. het creëren van diverse kleine verschralingpercelen om een  
 gevarieerdere flora en fauna te laten ontstaan. Het maaisel  
 is afgevoerd richting schuilhokken en hoofdpad. 
Ook heeft de ringslangbroedhoop een nieuw ‘jasje’ gekregen. 

ringslangbroedhoop 



 melken  
Op 18 juli zijn 2 bokjes verhuisd naar een nieuw adres. Het was 
tijd voor de bijna 4 maanden oude bokjes om de groep te verlaten 
aangezien ze op die leeftijd geslachtsrijp worden.   
Moedergeit, Hydd genaamd, zijn wij vanaf dat moment gaan 
melken. Voor ons een geheel nieuwe, spannende onderneming.  
Na een paar adviezen van de vorige molenaar Robert-Jan zat 
binnen een paar dagen het ritme er goed in met het voorbereiden, 
melken en de schoonmaak van alle attributen achteraf. 
  
Een andere geit, met de naam Fili, heeft dit jaar geen lammeren 
geworpen en toch kreeg zij een volle uier, waarschijnlijk 
geprikkeld door al het rondrennend grut.  Wij zijn Fili ook gaan 
melken. 
 
De 2 geiten wisten na een paar dagen precies wat van hen 
verwacht werd:  
 
-- foto 1: wachten tot de voorbereidingen zijn afgerond 
 
-- foto 2 : trappetje oplopen en op de plank (boven de 
melkmachine) omdraaien 
 
--foto 3 :  vervolgens wachten tot de melkmachine door ons wordt 
aangesloten op de uiers. Onder het melken krijgt de geit wat 
geitenvoer te eten 
 
--foto 4 : na hooguit 10 minuten en 2 geiten verder, hebben we 
zo’n anderhalve liter melk in de melkkan. Het schoonmaken van de 
melkmachine en aanverwante attributen duurt vervolgens zo’n 20 
minuten. 
 
De geitenmelk gooiden wij dagelijks in een 45 liter emmer in de 
vrieskist. De bevroren melk wacht nu op het moment dat wij tijd 
hebben/vrijmaken om te gaan experimenteren met het maken van 
geitenkaas. Dit verhaal krijgt dus nog een vervolg…… - 
 

1 

2 

3 

4 

Sinds 24 augustus verblijft de geitengroep in 
het Zegerbos. De 2 geiten die wij momenteel 
afmelken, (= steeds grotere periode tussen de  
melkbeurten) halen we met de boot op en 
varen naar de stal, waar de melkmachine staat. 

Zegerbos 

stal 



 malen  
2012 was door het gehele jaar heen een nat 
jaar. De vijzel heeft veel draaiuren gemaakt 
om de Twiskepolder op peil te houden. 
In januari en februari van dit jaar leek de 
trend zich voort te zetten met 340 draaiuren 
voor de vijzel. 1/3 van deze uren is met 
windkracht volbracht. 
 
Vanaf maart veranderde het weer; met 
langdurig wind uit noordelijke en 
noordoostelijke richting trokken koude 
droge stromingen over ons land.  
Het heeft zo nu en dan wel wat geregend in 
de regio Landsmeer, maar over het 
algemeen kan gezegd worden dat de 
afgelopen 6 maanden (maart-augustus)  
zeer droge maanden waren. Zo  
droog zelfs dat het peil in de  
Twiskepolder langzaam maar gestaag  
daalde tot het huidige niveau van 6 cm  
beneden het vastgelegde peil van 2.90  
meter onder N.A.P.  Het is niet kritisch, 
maar 2.96 onder Nieuw Amsterdams  
Peil is niet bepaald ideaal. 

de vijzel, die de gehele maand 
augustus niet gedraaid heeft 

Verdamping onder invloed van zon en 
wind en opname door vegetatie van water 
in de 650 ha grote Twiskepolder hebben 

de afgelopen maanden het waterpeil doen 
dalen met 6 cm.  

 
Het waterpeil verhogen door water uit de 
omgeving in te brengen, is in principe niet 
de bedoeling. De Twiskepolder heeft een 

Natura-2000 status en de waterkwaliteit is 
zodanig goed, dat inlaten van 

omgevingswater ten koste zou gaan van 
de kwaliteit van het polderwater.   

In bovenstaand overzicht worden de eerste 8 maanden van dit 
jaar vergeleken met dezelfde maanden van vorig jaar. 
 
Opvallend is dat, ondanks dat Marcel vorig jaar nog elders een 
4-daagse werkweek had, hij de molen vorig jaar en dit jaar (in 
de eerste 8 maanden) precies evenveel uren voor de Prins 
heeft laten draaien. 
Maar als de draaiuren voor-de-Prins worden opgeteld bij de 
draaiuren dat de molen de polder heeft bemalen, heeft de 
molen dit jaar tot nu toe beduidend meer uren gedraaid; van 
673 uren in 2012  naar 813 uren over dezelfde periode in 
2013. 
 
Terwijl de zomermaanden van 2012 natte maanden waren en 
daarom de vijzel veel water naar de boezem heeft moeten 
wegdraaien, is het voor deze zomer geheel anders verlopen; 
de motor heeft de afgelopen 3 maanden de vijzel niet hoeven 
aandrijven en in juni en juli heeft Marcel al het maalwerk met 
de wind kunnen uitvoeren. 
 



Het is alweer 30 jaar geleden dat de eerste avonturen van Alfred Jodocus Kwak te zien waren op televisie. 
Een goede vriend van Alfred is Professor Paljas. De professor heeft vele fantastische uitvindingen gedaan 
waaronder een vliegende molen. Hij kon het wiekenkruis van een oude molen van de verticale stand naar 
een horizontale stand doen verplaatsen, waardoor de molen als helikopter kon worden gebruikt…….. 

De 440 jaar oude 
monumentale molen is 
in eigendom en beheer 
bij Recreatieschap 
Twiske-Waterland 

Het gemaal (=vijzel, 
motoraandrijving, 
wachtklep en 
waterloop) en de dijk 
zijn in eigendom en 
beheer bij HHNK  

We hebben het al eerder vermeld, maar blijven het            graag benadrukken; 
ondanks het feit dat de monumentale molen niet meer      weg te denken is als opvallend en ‘levend’ baken binnen 
recreatiegebied Het Twiske, is de oude poldermolen         niet perse noodzakelijk om de Twiskepolder op peil te 
houden. De motoraandrijving in de kelder geeft die         garantie.  
Mocht de Twiskemolen hetzelfde kunnen als de molen    van professor Paljas (een opstijgende molen die op 
wereldreis gaat ….) is er geen nood aan de man voor     de Twiskepolder; de vijzel kan gewoon blijven draaien 
omdat het HHNK  (Hoogheemraadschap Hollands  
Noorder Kwartier) een goed functionerende 
45 kw motor heeft geplaatst die, met een moderne  
besturingskast, de Twiskepolder geheel  
automatisch kan bemalen. 
Toch zijn er door ons allen genoeg argumenten  
te bedenken om de 440 jaar oude Twiskemolen  
zijn functie zo veel mogelijk te laten uitoefenen. 
En ook wij (Marijke en Marcel) zullen dit met  
passie blijven uitdragen naar de buitenwereld - 

De 45kw motor, draaiend op 
krachtstroom, staat opgesteld in de 

oostelijke kelder van de molen 

De molen is opgestegen……, een afdak bovenop de kelder geplaatst en het 
gemaal kan geheel geautomatiseerd door HHNK de Twiskepolder bemalen. 
Gelukkig zal de Twiskemolen nooit opstijgen (toch?) maar HHNK heeft in 
Noord-Holland vele locaties waar vroeger een molen dienst deed en nu alleen 
een gemaal resteert zoals hieronder getekend.   



Wiekstanden tekening  

. 

              op 12 augustus is Prins Friso overleden. 
Als beschermheer van vereniging de Hollandsche 
molen zette hij zich in voor het molenbehoud in 
Nederland. Net als vele honderden molens in 
Nederland heeft de Twiskemolen 5 dagen in 
rouwstand gestaan op de momenten dat de molen 
niet draaide. Op de dag van de uitvaart, vrijdag 16 
augustus, stond de molen niet alleen in rouwstand, 
maar hebben wij ook het wiekenkruis in 
zuidoostelijke richting geplaatst, de richting tussen 
Landsmeer en Lage Vuursche. 

kort en laatste nieuws  

1 3 2 4 

16 augustus 2013: Twiskemolen in rouwstand 
met het wiekenkruis richting Lage Vuursche 

1 = gewone dagelijkse stilstand 
2 = stilstand voor langere tijd: bijv.: molenreparatie  
3 = vreugdestand: de wieken worden stilgezet vlak voor 
de rechtstand is bereikt = komend = bijv. geboorte 
4 = rouwstand: de wieken worden stilgezet vlak na de 
rechtstand = gaand = bijv. overlijden 

Kort geleden hebben wij bij dierenasiel Oostzaan een 2 
à 3 jarige kater uitgekozen die vanaf 9 september bij 
ons mag komen wonen. Van de ruim 120 poezen en 
katers in het asiel is het Thyson geworden omdat hij het 
buitenleven gewend is en wij wel van de uitdaging 
houden om een, eigenlijk niet plaatsbare kat, toch de 
kans te geven op een goed leven. We laten hem eerst 
een paar dagen in een bench in de voorschuur. 
Vervolgens wordt de hele schuur zijn domein. Daarna 
zal hij met een tijdelijke, aan de schuur bevestigde, 
buitenren kunnen wennen aan zijn nieuwe omgeving en 
specifiek aan het geweld van een draaiende molen. Voor 
het opbouwen van een band, zullen we de eerste weken 
veel aandacht aan hem besteden.  

                                    Van de 8 lammeren die dit voorjaar bij 
         ons zijn geboren, waren er 4 van het 
 vrouwelijk en 4 van het mannelijk geslacht.  
3 Bokjes waren al eerder verhuisd, het 4e bokje, Merlin de 
Tweede, hebben wij 17 augustus weggebracht. Bij een groep 
andere bokken van verschillende leeftijden krijgt Merlin de 
Tweede de mogelijkheid uit te groeien tot een volwassen bok. 
Wij gaan rond de Twiskemolen verder met een groep van 12 
geiten en 1 gesteriliseerde bok. 

Thyson 

Lamsbok Merlin de Tweede heeft 75% Engels bloed. Zijn opa is de 
uit Engeland geïmporteerde wilde bok Merlin 



Over een week staat weer een vrijwilligersdag gepland. Op 
zaterdag 7 september om 10.00 uur staat de koffie klaar. We gaan 
aan de slag op het Bokkenland en in het Zegerbos om ter plekke 
gemaaid riet te harken en op hopen te leggen. 
We gaan ook hout kloven (voor onze houtkachel komende winter). 
De molenbiotoop is door het zomerse weer van de afgelopen tijd 
nauwelijks drassig, we hopen dat dit nog het geval is op 7 
september.   

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

De andere vrijwilligersdagen dit jaar zijn: 5 oktober en 2 november  

. 

                       Rond 1 november zal onze website de lucht in gaan. Realisatie van dit project duurt al 
ruim een jaar. De gehele inhoud komt tot stand door ‘veel liefdewerk, oud papier’ van verschillende 
mensen. In de relatief lange bouwtijd van de website heeft webmaster Arno Schouten veel geduld 
moeten opbrengen omdat hij geheel van ons afhankelijk was (en is) voor het aanleveren van content.  

het plaatsen van een schot zodat 
de vijzelkom leeggepompt kon 

worden 

Veel onderwerpen op de website zullen herkenbaar zijn voor 
de lezers van de nieuwsbrieven. Maar uiteraard zal de website 
ook geheel nieuwe content bevatten, zoals een bijzonder 3 
minuten durend introductiefilmpje gemaakt door Sjoerd 
Brouwer. 
De website zal ook als archief dienen voor oude en 
hedendaagse foto’s, alle nieuwsbrieven, mediaberichten etc. 
Ook nieuw is het educatieve programma voor de bovenbouw 
van het basisonderwijs. Dit programma, dat deels op de 
website te zien is, wordt momenteel gemaakt door Floor 
Willemze en Hetty Brouwer. 

bijna 2 dagen is er gefilmd voor het 3 minuten durende introductiefilmpje 

Vorig jaar werd bij controle geconstateerd dat van het onderlager van de 
vijzel 1 van de 4 bevestigingsbouten bijna doorgeroest was. Op 6 augustus 
j.l. heeft het HHNK de onderkant van de vijzel drooggelegd en alle vier de 
bouten vervangen door nieuwe. De pittige klus werd in 1 dag geklaard. 

oud 

nieuw 

De geiten verblijven sinds een week in het Zegerbos. Door het zomerse 
weer is het voor de geiten goed toeven. De droge grond, de vele jonge 
berkjes als voedsel en veel schaduw van grote bomen doet de geiten goed.  
Op de foto speelt een geit voor bok; haar lam mag haar rug gebruiken om 
bij de takken te kunnen komen 

Meld je even aan voor 7 september via mail of tel.: 06-22141353 


