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terugblik vrijwilligersdag
Dit keer viel de opkomst wat tegen (misschien door de 2 weken voorjaarsvakantie?), maar de dag was niet minder
gezellig dankzij de enthousiaste aanwezigen, en het zonnige weer dat ook een duit in het zakje deed.
rechts: de geiten hebben
afgelopen winter al het
snoeihout van de bast ontdaan.
De enorme berg dood hout
hebben wij deze werkdag naar
de dijk gesleept vanwaar het
versnipperd is

links en rechts: er is
ook flink wat
stookhout gekloofd
en tegelijkertijd is de
houtopslag verbouwd
naar 3 opslagvakken.
Hierdoor is er goed
onderscheid te
maken tussen ouder,
goed te stoken
gedroogd hout en
vers gekliefd hout

links en rechts: ook
in de moestuin is
hard gewerkt. De
eeuwige strijd tegen
onkruid zien we als
‘zen’-activiteit; met
geduld en
afdwalende
gedachten is het
rustgevend werk,
zeker als het weer
meewerkt…..

de stal hebben we niet uitgemest omdat de
zwaluwen nog te vaak in- en uitvlogen
(om hun nest te vervolmaken)

terugblik Nationale Molendag 2014
In tegenstelling tot de vrijwilligersdag een week eerder,
kenmerkte de Nationale Molendag zich door veel wind, veel
regen en veel regenpakken. Het was echt
watermolenweer !!
We verwachtten weinig bezoek omdat de vooruitzichten al
aangaven dat het molenweekend nat en winderig zou gaan
verlopen. Tevens ligt onze molen best afgelegen.
Maar wij vergisten ons; velen trotseerden het ruige weer
om een bezoekje te brengen aan de, uiteraard met volle
kracht werkende, Twiskemolen.
Uitgebreide publiciteit (o.a. een interview bij Radio 9
Oostzaan en een twee paginagroot artikel in het
Noordhollands Dagblad) zullen bijgedragen hebben aan de
belangstelling.

De hele dag door druppelden poncho’s en regenpakken
het erf op en hoorden de verhalen aan van hulpmolenaar
Eduard, zoon Gido en Marijke. De door een griep
getroffen Marcel hield zich zo veel mogelijk op de
achtergrond. Hij hield binnen de molentechniek in de
gaten en observeerde de weersomstandigheden (door
het raam kijkend en m.b.v. mobiele weer-app’s).

capuchons, petten en regenhoeden ontnamen de
molendagbezoekers de feestelijke aanblik van de
pavoisering. Het vlaggetjesfeest werd pas echt zichtbaar
tijdens het drogen van de ruim 60 meter lange vlaggenlijn
in de molenschuur, de zonnige dagen ná het
molenweekend…..

nieuwe lente, nieuw leven
Met lichte spanning hebben wij uitgekeken naar het legsel van
het zwanenkoppel. Ondanks dat ze maanden hard gewerkt
hebben aan 2 nesten, is er geen ei gelegd.
Nu gaat het verhaal dat een koppel zwanen uit één nest (broer
en zus) wel een koppel voor het leven kunnen vormen, maar
nooit tot een legsel komen. Zal dit het geval zijn bij ‘ons’ koppel
zwanen? We wachten volgend jaar af…..
In tegenstelling tot de zwanen zijn andere vogels rondom de
molen wel druk doende met een legsel en het groot brengen van
hun jongen. Jonge futen zagen wij al eind april, en begin mei de
eerste meerkoeten met hun karakteristieke jongen met rode
donskopjes.

rechts: in de boomgaard nestelt een pimpelmeeskoppel. Op de inzet
is te zien hoe een van de ouders (met een poepje van hun jongen in
de bek) het hokje verlaat, zodat het binnen geen bende wordt…
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zijn de jongen net
uitgevlogen en hebben wij rond de molen minimaal 5 jongen die de
hele dag door om eten kwetteren bij hun onvermoeibare ouders

een koppel
nijlgansen
met hun
6 pullen
worden
door de
huiszwaan
van het
molenerf
gejaagd

rechts: deze wilde eendenmoeder heeft het erg zwaar gehad. Nog
maar kort geleden had zij 8 pullen. Dagelijks opgejaagd door
meerdere woerden (mannetjeseenden) heeft zij haar kroost
geregeld alleen moeten laten. Het is eigenlijk een wonder dat zij
ondanks de uitputtende opjaagsessies toch nog 2 jongen lijkt groot
te kunnen brengen.

dit jaar hebben wij
3 boerenzwaluwnesten op het
molenerf; 2 onder de molen in
nissen van de waterloop,
en 1 in de geitenstal.
Links: de ouders van het nest in
de geitenstal hebben het druk;
druk met het voeden van hun
5 jongen (zoekplaatje: alle
jongen zijn te zien op de foto)
en druk met alle reuring in de
stal; of het nu gaat om het
maken van afschrikkende
scheervluchten over de
nonchalant in en rond de stal
lopende Thyson, of de onrust
die de geiten veroorzaken als ze
door ons gemolken worden

Veel vogelsoorten
gebruiken het molenerf in het voorjaar als
tijdelijk tussenstation.
Een koppel
kwikstaarten bleef
echter de gehele
maand april rond de
molen hangen. Wij
kregen op een bepaald
moment het gevoel
dat ze ergens op het
erf een nest aan het
bouwen waren. Onze
observaties leverde
echter niets op, tot wij half mei ineens jong gekwetter hoorde in het geitenschuilhok op het Bokkenland. De jongen zijn inmiddels uitgevlogen en verblijven
veel rond de geitenstal, wachtend op voedsel aangereikt door hun ouders.
schuilhok op
het bokkenland

een nest kwikstaarten
verstopt tussen balken
in het geitenschuilhok

ouder & jong kwikstaart op de geitenstal

onder: halverwege mei hebben we een paar
windstille avonden gehad. De Kleine Braak lag er als
een spiegel bij. Toch werd op sommige momenten
het water plotseling zonder ogenschijnlijke reden
flink beroerd. Spannend om te zien!
Nee, het onrustige water werd niet veroorzaakt door
“Het monster van de Kleine Braak”, maar door
verschillende groepen onrustige baarzen…….

een vermoeide
kwikstaart rust
even uit van de
onophoudelijke
zoektocht naar
eten voor
haar/zijn jongen

links: begin mei hebben 2 kippen samen
1 legsel van 6 eieren uitgebroed.
De kuikens durfden wij al snel in het
open veld los te laten, omdat wij niet
bang waren dat een ekster, torenvalk of
kraai de jonge pullen zouden kunnen
grijpen. De gezusters kip hebben
afgelopen week wel bewezen zeer goed
voor de pullen te zorgen; zelfs een geit
die te dicht bij de kuikens kwam, werd
door een moeke aangevallen terwijl de
andere moeke de kuikens direct onder
haar vleugels opnam

niet alleen de fauna laat de afgelopen
weken zijn levenskracht zien, ook de
flora groeit en bloeit volop rondom de
molen dankzij het fraaie voorjaar

paaiende karpers in historische watergangen
Door de zomerse dagen halverwege mei steeg de temperatuur tot boven de 20 graden. Ook de temperatuur van
het relatief ondiepe water van de Kleine Braak steeg hiermee tot een aangename temperatuur van 16 tot 18
graden. Dit is voor de aanwezige karpers hét moment zich op te maken voor hun grootste natuurlijke drang,
namelijk de paai. De eerste tekens van deze drift zijn vaak te zien door groeperende karpers die rusteloos
heen en weer zwemmen. Zo'n groepje bestaat uit een vrouwtje en meerdere mannetjes. Deze mannetjes moeten
dan ook flink hun best doen om de aandacht van het vrouwtje te trekken.
onrustig woelende karpers in de ongeveer 80 cm diepe Kleine Braak

een koppel bergeenden en wilde
eenden profiteren van het gewoel
van de karpers; bodemvoedsel
komt vanzelf boven drijven…..

Rond hun 4e levensjaar zijn karpers geslachtsrijp. Ze zoeken vooral ondiepe sloten met begroeide kanten op om te
beginnen met een romantisch gebeuren. Het tegen elkaar aan zwemmen met veel onrust, spettend water en zelfs
ontwortelende planten komt spectaculair over. (Op het internet zijn daar genoeg korte filmpjes van te vinden.)
Ook bij de molen vindt elk jaar dit spektakel plaats. Als onze geiten rond de paaitijd aan de waterkant drinken,
schrikken zij zich soms een hoedje……
Wanneer de
eieren (kuit) door
2 karpers lezen de peilhet vrouwtje zijn
schaal bij de molen af
uitgestoten
moeten deze
vrijwel direct
worden bevrucht
door de zaadcellen
(hom) van de
mannelijke
karper, omdat
versmelting
tussen ei- en
zaadcel slechts
een hele korte
periode mogelijk
is. Het eitje zwelt
dan op tot het
ongeveer een
grootte heeft
bereikt van een
paar millimeter.
Deze eieren zijn
erg kleverig
waardoor een aantal hiervan zich vastgrijpen aan de aanwezige waterplanten. De eieren die naar de bodem zinken
gaan meestal dood. Gelukkig maar dat een karper gigantisch vruchtbaar is. Per kg lichaamsgewicht kan het
vrouwtje wel 100.000 eieren aanmaken.
Afhankelijk van de watertemperatuur komen deze eitjes na drie tot acht dagen uit. Het is dan erg belangrijk voor
de jonge, 5 mm lange karpertjes dat het water voldoende zuurstof bevat. Eten voor de komende dagen dragen ze
namelijk al bij zich in een dooierzak. Omdat ze nog niet goed kunnen zwemmen blijven zij tegen de waterplanten
aanzitten (voor hun eigen veiligheid). Enkele dagen later zwemmen ze naar het oppervlak om hun zwemblaas te
vullen met lucht en te beginnen met eten. Het menu bestaat uit heel kleine plankton.
Ondanks het feit dat de Kleine Braak een ondiepe plas is, is deze nog te diep voor karpers die willen paaien. Het
schouwspel van de paaiende karpers is bij ons vooral te zien in de twee, hooguit 50 cm diepe sloten binnen de
Kleine Braak. (zie rode pijlen op onderstaande luchtfoto)
Deze twee waterdoorgangen zijn overblijfselen van oude slootpatronen die vroeger onderdeel waren van
landbouwpercelen, in een tijd ver voordat recreatiegebied Het Twiske werd aangelegd.

De twee historische waterdoorgangen zijn niet alleen ondiep, ze hebben ook schuin oplopende kanten met vooral
rietbeplanting, een biotoop waar niet alleen kikkers wel bij varen, maar dus ook paaiende karpers.
De rode pijlen op beide foto’s hieronder geven de watergangen aan. Voor de geiten zijn loopbruggetjes aangelegd,
zodat ze zonder hinder de ondiepe waterdoorgangen kunnen kruisen.
Op de oude foto
hieronder, uit
1960 is ook het
oude gemaal te
zien (gele pijl)
dat
functioneerde
totdat het
hoogheemraadschap HHNK
besloot om,
(omwille van de
Kleine
totstandkoming
Braak
van het te
creëren
recreatiegebied
Het Twiske,
begin jaren 70)
dit oude gemaal
te vervangen
voor een nieuwe,
een paar
honderd meter
westelijker, op
de grens van
Oostzaan en
Landsmeer. Deze nieuwe locatie is natuurlijk de Twiskemolen; een modern gemaal gebouwd in de dijk door het
HHNK met daar bovenop de door Het Twiske geplaatste monumentale molen (afkomstig uit Barsingerhorn).
2010

luchtfoto uit 1960

als je de Google-satellietfoto met deze oude luchtfoto
vergelijkt, ontdek je meer overeenkomstige patronen

kort en laatste nieuws

na het uitvliegen van de jonge mezen
heeft een grote bonte specht geprobeerd zich de
nestkast eigen te maken. De specht heeft het
hokje niet in gebruik genomen, maar heeft wel
de doorgang behoorlijk aangetast

de stippellijn geeft aan hoe
groot het oorspronkelijke
gat was

I.v.m. de populariteit van Thyson bij de lezers van de nieuwsbrief,
hierbij nog een vervolg met een actuele fotosessie……
Vol trots laat Thyson ons geregeld zijn prooi zien voordat hij zijn
vangst met huid en haar opeet.

mol †

Ondanks dat de molenschuur zijn vertrouwde thuisbasis is, komt hij
de laatste weken ook graag buurten in de molen, zelfs als de wieken
er flink de vaart in hebben. Soms komt hij alleen maar even kijken
in de molen, een enkele keer ligt hij uren lang te slapen op een
stoel.
We hebben nog één stap te gaan met Thyson; hem kunnen
oppakken. Het is niet perse noodzakelijk, maar wel prettig om hem
te kunnen onderzoeken als hij bijvoorbeeld weer eens een oor
beschadigd heeft tijdens de jacht.

zo meedogenloos als Thyson
zich buiten gedraagt…..

……..zo aandoenlijk
is hij in de molen

muis †

Tot slot: afgelopen dagen heeft Noordoost
Nederland veel wateroverlast gehad. In
onze regio viel zo’n 30 mm regen, een
aardige plens maar niet extreem. We
hebben met de molen het waterpeil goed
kunnen bijhouden, vooral omdat we in de
droge weken ervoor op windkracht vele
centimeters uit de Twiskepolder hebben
kunnen ‘voormalen’ naar 2,93 m – NAP.

