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website
Sinds enkele weken is onze website online. We
zijn trots op het resultaat. Het zal u niet verbazen
als we zeggen dat de content hier en daar nog wat
bijgeschaafd moet worden. En uiteraard zal de
website geregeld aangevuld worden, zeker op
het vlak van de geschiedenis en het (historisch)
foto- en filmarchief.
Wat willen wij met de website bereiken?
Ondanks het feit dat wij onze privacy koesteren,
beseffen wij ook dat veel mensen nieuwsgierig
zijn naar ontwikkelingen rond de Twiskemolen,
de molen maakt per slot van rekening deel
uit van het Nederlands cultureel erfgoed.
De website geeft ons de mogelijkheid de
ontwikkelingen met de wereld te delen en
deze te bewaren voor het nageslacht.
Alle vorige (en komende) nieuwsbrieven zijn op de website terug te vinden,
als ook gewone dagelijkse fotokiekjes en
bijzondere historische foto’s.
Via de website presenteren wij tevens het educatieve
programma voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Nogmaals dank aan webmaster Arno Schouten, wij hopen dat de website iets
toevoegt voor een ieder die de Twiskemolen een warm hart toedraagt.
Omdat wij de website ook graag als een soort openbaar archief willen zien, doen wij
hierbij een oproep voor het aanleveren van historische foto’s, filmpjes, krantenartikelen en/of
bijzondere verhalen over de Twiskemolen, het oude gemaal, vroegere molens in de directe omgeving en
uiteraard ook tekeningen en wijsheden over de oude polder en zijn omgeving. Wij scannen foto’s etc. in
en bewaren het als digitaal document. Het origineel krijgt u van ons terug.
Waar kun je zoal aan denken:
- een trouwfoto met de molen op de achtergrond
- schaats-, wandel- en fietsfoto’s rond de molen
- oude foto’s uit Barsingerhorn
- foto’s van vorige bewoners
- verbouw- en herstelwerkzaamheden aan de molen
- kranten- en tijdschriftartikelen etc. etc.
Alle aanvullende informatie m.b.t. de foto (zoals plaats, datum, tijdstip,
fotograaf, namen van afgebeelde personen) zijn natuurlijk zeer welkom.
Er is een QR-code aangemaakt, die gekoppeld is aan de website.
De QR-code hangt letterlijk als afbeelding aan het hek voor de molen. Als je
deze code scant met je smartphone, komt vanzelf de website van de
Twiskemolen naar voren. Handig voor de voorbijkomende toerist en recreant.

vrijwilligerswerkdag, zaterdag 2 november
In de vorige nieuwsbrief stond al vermeld dat we op de
komende vrijwilligersdag met de boot naar het
Prinse-eiland varen om daar alle opslag
(schietwilg, vlier en berk) om te zagen en af te
voeren.
Aanmelding voor deze landelijke werkdag is echt
belangrijk en dient net als vorig jaar te gebeuren via de
website www.natuurwerkdag.nl
http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/
twiskemolen/20
Klik onderaan de pagina van deze website op “doe mee op
deze locatie” en vul je gegevens in.

Prinse-eiland

Zuidwestplas
(boezem)

informatiebord
We hebben opdracht kunnen geven voor het vervaardigen van het informatiebord aangezien ook de laatste
ontbrekende gelden zijn toegekend. Dit is natuurlijk geweldig nieuws.
Zoals eerder beschreven, krijgt het informatiebord een draaischijf met kleuren. ‘s Morgens (en bij verandering
ook door de dag heen) wordt de kleur naar voren gedraaid, die aangeeft op welke wijze de molen functioneert.

Dankzij de volgende organisaties en
bedrijven komt het informatiepaneel tot
stand:
-- Recreatieschap Het Twiske/Waterland
-- Waterschap Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
-- Core Production B.V. (festival WTTF)
-- Landschap Noord-Holland i.s.m. de
Postcode Loterij
-- Waterbouwkundig Adviesbureau De
Vree
-- Drukkerij robstolk

Aan de achterzijde van het informatiepaneel is de draaischijf
gemonteerd. Met de hand draaien we de kleur voor welke
overeenkomt met de actuele functie van de molen. Ook in het
Engels en Spaans wordt de kleuraanduiding uitgelegd.

CO2-neutrale luchtfotografie
Op een namiddag begin oktober gedragen de
geiten zich ineens wat onrustig in de geitenwei,
vlakbij de molen. Het wordt snel duidelijk wat de
oorzaak is; zo’n honderd meter van de molen laat
iemand een grote kleurrijke vlieger op. De vlieger
stijgt en stijgt met een west-zuidwesten wind
kracht 2 tot 3 en een neergaande zon.
Nieuwsgierig gaan we met het fototoestel naar
buiten, maken een foto van de vlieger recht
boven het wiekenkruis (zie foto rechts) en lopen
naar de vliegeraar voor een praatje. Zijn naam is
Tom Kisjes.
Met enthousiasme vertelt Tom hoe hij
hobbymatig luchtfoto’s maakt met een vlieger.
De aan het vliegertouw bevestigde camera maakt
elke 8 sec. een hoge resolutiefoto. Doordat de
camera nooit perfect stil hangt, is een snelle
sluitertijd belangrijk. “Na een half uurtje
vliegeren heb je ruim 200 foto’s en daar zitten
altijd wel een paar fraaie opnames bij”, zegt Tom.
In Photoshop zet hij de meest geslaagde foto’s
wel even recht (zodat de horizon ook echt
horizontaal ligt) maar verder bewerkt Tom de
foto’s niet.
deze fraaie foto lijkt uit een vliegtuig
genomen te zijn, maar is toch echt met de
vliegercamera van Tom Kisjes gemaakt

de camera,
hangend
aan de
vliegerlijn

let ook even op de fraaie lange schaduw
van de molen die wijst naar……... de nieuwe
- bijna 25 m lange - geitenloopbrug

Kijk eens op
de website
waar Tom
zijn fraaiste
foto’s heeft
geplaatst:
www.flickr.com/photos/de_kist/

Tom Kisjes haalt
de vlieger binnen

een etmaal met zware regenval
In het weekend van 12 en 13 oktober kreeg een groot deel van
Nederland te maken met flinke neerslag. Zeker zuidwestNederland moest veel water verwerken. Waterschappen aldaar
zetten extra pompen in en diverse polders werden gebruikt als
tijdelijke waterbuffers.
In en rond Het Twiske viel ook veel regen, bijna 70 mm in ruim
een etmaal. Wat de neerslag voor ons betekende, hebben we
hieronder beschreven, als een soort mini dagboek.
donderdag 10 en vrijdag 11 oktober
Daags ervoor was bekend dat in het weekend een zeer zwaar
regengebied over onze regio zou trekken. We hebben daarop
geanticipeerd door de donderdag en de vrijdag ervoor alvast
‘voor’ te malen.
Op vrijdagavond stond het polderpeil bij de molen dan ook op
2.93 m onder N.A.P. (terwijl 2.90 m het ideale peil is).
Voormalen is mogelijk omdat in het peilbesluit (van het
waterschap HHNK) is vastgelegd dat de Twiskepolder een
marge heeft van 5 cm boven en 5 cm onder het vastgelegde
peil van 2.90 m onder N.A.P. De marge is best groot als je
weet dat in woon- en agrarische gebieden marges worden
gehanteerd van 1 tot 2 cm.
De Twiskepolder heeft diverse peilniveaus. Sommige gebieden liggen hoger en/of zijn droger door een lage
waterstand, andere gebieden zijn natter door een bewust gekozen hoger waterpeil. Het watergebied bij de
molen (de Kleine Braak) heeft het laagste peilniveau van de 650 ha Twiskepolder, namelijk 2.90 m onder
N.A.P. Al het overschot aan water van de gehele polder stroomt dan ook richting de Kleine Braak, naar de
molen.
zaterdag 12 oktober

Zaterdag was de wind zodanig zwak dat
er niet verder met de wind gemalen kon worden, anders hadden wij
getracht nog eens 2 cm weg te malen uit de polder.
Zaterdagavond begon het te regenen, flink te regenen en het
polderpeil begon langzaam te stijgen…..

Het is even wennen,
maar als het polderpeil
stijgt, wordt het getal
kleiner!
N.A.P. = 0.

zondag 13 oktober

Zondagochtend 9.00 uur bleek het peil van
de Twiskepolder met 3 cm gestegen tot het niveau van -2.90 m.
We hebben deze zondag geprobeerd met de wind de polder te
bemalen, maar om 11.00 uur moesten we dit stopzetten, omdat het
weer te ruig werd. Direct na het stoppen van de molen zijn we
overgegaan op het malen m.b.v. de motor. Het regende echter zo
hard dat het polderpeil niet daalde, ondanks dat de motor 60 kuub
water per minuut de polder uit maalde. In de loop van de dag steeg
het polderpeil zelfs met 1 cm van -2.90 m naar -2.89 m.
Tot 24.00 uur middernacht bleef het peil op -2.89 m. De vijzel
hebben wij de hele nacht laten doordraaien.

Alles onder N.A.P.
wordt met een ‘min’
aangegeven.
Het Twiskepolderpeil is
vastgelegd op
-2.90 meter (= bijna 3
meter onder
zeeniveau).
2.86 m onder N.A.P.
2.90 m onder N.A.P.

het digitale peil in de motorkelder
gaf van zondag- op maandagnacht
aan dat het polderpeil (= instroom)
was gestegen naar -2.89 m.
Deze display geeft ook het peil aan
van de boezem (=uitstroom =
-1.35 m). Het vastgelegde peil in de
boezem is -1.45 meter N.A.P.
De zware regenval heeft dus
(logischerwijs) ook het peil in de
boezem doen stijgen en wel met
10 cm. Het verhoogde boezempeil
geeft meer druk tegen de wachtklep
en heeft daarmee invloed op het
windmalen (uitleg zie pag. 5)

Voorbeeld: het
polderpeil staat keurig
op ‘0’ (= -2.90 m).
Als het polderpeil met
4 cm stijgt, staat het
peil op -2.86 m N.A.P.

N.A.P. =
Normaal Amsterdams Peil
= nagenoeg zeeniveau

Maandagochtend 8.00 uur
stond het polderpeil op
-2.91 m. Om 9.00 uur (dus na 21 uren) hebben wij de
motor stil gezet en zijn we weer met de wind verder
gaan malen. Met een zuidoosten wind kracht 3 en vier
volle zeilen zou de molen kunnen malen in zijn lichte
werk. Maar zelfs in het lichte werk (met 4 volle zeilen)
lukte het niet constant door te malen, de molen stond
regelmatig stil. Reden hiervoor was dat het peil van de
boezem (waar de molen het water heen maalt) ook
was gestegen van -1.45 naar -1.35 m.
Het windmalen zette dus te weinig zoden aan de dijk;
om 17.00 uur was het polderpeil gestegen naar -2.89
m, ondanks dat het overdag niet had geregend. Reden
van de peilstijging was dat de enorme hoeveelheid
regen die van zaterdag op zondag viel, niet alleen in
het open water was gevallen, maar vanzelfsprekend
ook op het land van de Twiskepolder. Langzaam maar
zeker stroomde al dit water richting sloten en open
wateren in de polder.
maandag 14 oktober

de digitale
peilmeting op
14 okt. 10.00 uur

Het water dat de vijzel uit de polder maalt
wordt tegen de wachtklep aangeduwd (=
blauwe pijl). Als de waterdruk tegen de
wachtklep groot genoeg is, wordt de klep
vanzelf opengeduwd en stroomt het water
weg, de boezem in.
Maar met de zware regenval steeg
vanzelfsprekend ook het peil in de boezem
en daarmee de druk vanuit de boezem
tegen de wachtklep (=rode pijl). De molen
moet dan meer vermogen
leveren om met het
weg te malen water de
wachtklep te doen openen.
Op maandag 14 oktober
was er net genoeg wind
om te kunnen malen, maar
door de grotere waterdruk
vanuit de boezem, lukte
het de molen niet om op
windkracht de wachtklep
te doen openen. Gevolg:
stilstand van de
molenwieken.

Deze avond werd wederom de motor opgestart, het
polderpeil zou nog verder doorstijgen.
Maar er was een tweede reden om het gemaal flink
door te laten draaien; wij kregen deze maandag ook
nog eens het verzoek van het beheer van het
recreatieschap om het polderpeil verder naar beneden
de brengen, naar -2.96 m, omdat er hard gewerkt
werd om de sloten in Het Twiske te schonen (van
vooral rietaangroei). Een tijdelijk lager waterpeil helpt
het loonbedrijf bij het goed uitvoeren van deze
schouwwerkzaamheden.
Maandagavond om 19.00
dinsdag 15 oktober
uur was de motor opgestart
en deze draaide door tot dinsdagochtend 11.30 uur.
Het peil daalde door het nachtelijk motormalen naar
-2.95 m N.A.P. Overdag kon niet met de wind gemalen
worden aangezien we niet op de molen aanwezig
waren door afspraken elders. ‘s Avonds was het peil
wederom gestegen met 2 cm naar -2.93 m.

Van dinsdag- op
woensdagnacht viel er
geen regen. Met de wind malen was overdag niet
mogelijk, de wind was niet krachtig genoeg.
Woensdagavond rond 19.00 uur was het peil verder
gestegen naar -2.91 m. Opnieuw werd de motor
opgestart en rond 23.00 uur uitgezet met de
wetenschap dat op donderdag een pittige wind zou
staan om verder te malen. (Het peil stond om 23.00
uur op -2.93 m.)
woensdag 16 oktober

Tussen 23.00 uur
dinsdagavond en 7.00 uur
woensdagochtend bleek het peil opnieuw gestegen
naar -2.91 m.
Om 9.00 uur draaide de molen op windkracht met
zwaar werk grote hoeveelheden water uit de
Twiskepolder weg. Met een windkracht 5 tot 6 gaf de
peilschaal rond 17.00 uur -2.94 m aan. In ruim 7 uur
tijd werd ruim 25.000 kuub water met de wind de
boezem in gemalen. Deze dag eindigde met een
tevreden gevoel; eindelijk kon een straffe wind een
flinke bijdrage leveren in de peilverlaging van de
Twiskepolder. Via een tweet lieten we dit dan ook
graag aan de buitenwereld weten.
donderdag 17 oktober

boezem -1.45
(Zuidwestplas)
wachtklep

Twiskepolder -2.90
(Kleine Braak)

14 okt. 14.00 uur:
t.o.v. 10.00 uur is
het polderpeil
1 cm gestegen en
het boezempeil
1 cm gedaald.

Deze vrijdag was een
aangename rustige
najaarsdag, te weinig wind dus…..
De molenwieken draaide wel liefelijk rondjes, maar
zonder de vijzel aan te drijven. Eigenlijk zou er
gemalen moeten worden, want het peil van -2.96 was
nog steeds niet bereikt. En ‘s avonds losten ook nog
eens diverse buien hun water boven Het Twiske.
vrijdag 18 oktober

Zaterdagochtend was het
peil t.o.v. donderdagavond
alweer met 3 cm gestegen naar -2.91 m. Met een
matige zuidoosten wind hebben we weer 1 cm uit de
polder kunnen malen, naar -2.92 m.
zaterdag 19 oktober

Het verlagen van het peil naar -2.96 m wilde afgelopen
dagen maar niet lukken op windkracht. En met de
voorspelling dat er zondag buien met onweer over het
land konden trekken, besloten we zaterdagavond om
20.00 uur wederom de motor te starten.
Zondagochtend om 8.30 uur
hebben we de motor
uitgezet, het polderpeil was naar tevredenheid gedaald
tot -2.98 m. Overdag hebben we met een matige wind
nog een cm extra uit de polder kunnen malen (met
licht werk) waardoor het peil zondagavond op -2.99 m
stond. Met de verwachte buien in de komende dagen
kan het peil snel weer stijgen. Hopelijk zijn de
weergoden ons goed gezind en kunnen we de polder
de komende tijd met de wind op peil houden op de
momenten dat we op de molen aanwezig zijn.
zondag 20 oktober

Hoe houden we anno 2013 het weer in de gaten?
Via de nieuwsberichten en weersvooruitzichten
wisten wij dat in het weekend van 12 en 13
oktober een zeer zwaar regengebied langzaam
maar gestaag over ons land zou gaan trekken.
Het in de gaten houden van het weer is altijd
belangrijk als molenaar, maar met deze
vooruitzichten waren wij nóg alerter.
Het allerbelangrijkste blijft nog steeds het visueel
bekijken van de luchten; hoe ontwikkelen de
wolken zich binnen jouw gezichtsveld, hoe
verhouden zich de verschillende luchtlagen ten
opzichte van elkaar, hoe voelt de wind, verandert
de temperatuur, etc. etc.
Met de op
onze smartphone
beschikbare apps
kunnen wij
tegenwoordig
de weerbewegingen
nòg beter
volgen en…….
daarop
anticiperen.

Buienradar en
Windfinder zijn de
apps die we het
meest gebruiken.

Moraal van dit verhaal…………
Hoe graag we ook op windkracht al het water uit de
polder zouden willen malen, in de praktijk lukt dat niet
altijd, omdat:
- er dagen zijn met te weinig (of teveel) wind om te
malen
- er dagen zijn dat er wel genoeg wind is, maar wij
niet op de molen aanwezig zijn (omdat we elders
verplichtingen hebben)
- er dagen zijn dat onweersdreiging ons doet besluiten
de molen stil te laten staan (met een bliksemafleider
aan de stalen roe bevestigd)
- de molen heden ten dage een monument is en wij er
veel voorzichtiger meer omgaan dan in de tijd dat de
molen als functioneel werktuig werd gebruikt
tussen donderdag 10 en
zondag 20 okt. is 55.000
kuub met de wind uit de
polder gemalen en met de
motor 228.000 kuub.
Dezelfde periode gemalen in
uren: 25,5 uur met de wind
en 63,5 uur met de motor
een molen heeft 4 wieken /
2 roeden. De ijzeren roeden
van de Twiskemolen zijn
24,4 meter lang. Het is van
belang dat bij
onweersdreiging aan de
verticale roe een
bliksemafleiderskabel
gekoppeld kan worden

wiek

Windfinder-app, zondag 13 okt
regenmeter-app

periode
getoond van
zaterdagavond
12 okt. tot
zondagavond
13 okt. Dit is een
niet bepaald
alledaags beeld
op de
smartphone; 50
mm neerslag!
Uiteindelijk is in
en rond Het
Twiske binnen 30
uur bijna 70 mm
regen gevallen !!

De Bayerregenmeterapp
wordt door ons ook
geregeld
geraadpleegd.
Deze app geeft aan
hoeveel neerslag is
gevallen in jouw
omgeving binnen
een gevraagde
tijdsperiode. Op
onderstaande
afbeelding wordt
een 24-uurs

kort en laatste nieuws

Er was eens een geitje van
ruim 6 maanden oud, genaamd Mevrouw.
Mevrouw vond het gras aan de andere
kant, buiten de grens van de
molenbiotoop, lekkerder. Zij stak dan ook
vaak, heel vaak haar kop door het gaas
om dat ‘andere’, dat ‘lekkerder’, dat
‘groenere’ gras te scoren. Ze creëerde
echter met haar grensoverschrijdende
acties elke keer weer hetzelfde probleem;
ze kon door haar horens zich niet meer
terugtrekken uit het gaas. Half oktober
zijn wij meerdere malen per dag in actie
gekomen om haar te bevrijden. Soms
merkten wij het zelf op, maar vaak waren
het attente voorbijgangers die bij ons
aanklopten, over de heg riepen of ons
mobiel belden om te vertellen dat…

het kan niet anders, dan dat het gras over de grens
van de molenbiotoop lekkerder is…..

Tja, je zou inderdaad zeggen dat na 10x vastzitten in het gaas, je het wel nalaat je kop nog eens door
het gaas te steken, maar Mevrouw was volhardend, het gras aan de andere kant bleef maar groener……
het bevrijden van Mevrouw is elke
keer weer een uitdaging en niet
bepaald prettig voor haar. Toch stak
ze soms in ons bijzijn een paar
meter verderop opnieuw haar kop
door het gaas

En zo hebben wij het probleem opgelost.
Hopelijk heeft Mevrouw over een paar weken de gedachte,
dat grensoverschrijdend gras groener is, losgelaten en
kunnen we haar ontdoen van de dwarsligger.

.

“that's one
small step for
[a] cat, one
giant leap for
catkind"[

Eind september heeft Thyson de gehele
schuur tot zijn beschikking gekregen en
het is echt zijn domein geworden;
relaxed zit hij voor het zolderraam of de
(tijdelijk voor hem aangebrachte)
gaasdeur. Vanaf beide uitzichtpunten
kan hij de molen wel horen, niet zien.

vanaf half
oktober kan
Thyson ook
naar buiten,
maar alleen in
een geïmproviseerde kooi die
hij via het
kattenluik kan
bereiken

half november krijgt
Thyson volledige
vrijheid op het erf

Thyson begint nu te wennen aan de draaiende molen, maar
de eerste dagen keek hij alleen maar met sterk
aangespannen spieren naar het geweld van de draaiende
wieken, zoals hier rechts op de foto te zien

.
Wiekstanden tekening

7 oktober 2013, 8.10 uur

www.twiskemolen.nl

Het Twiske, Landsmeer, onder de rook van Schiphol

voor dagelijkse weetjes: twitter: @molenaar-marcel

