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in deze nieuwsbrief 
-- poster Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij 
-- renovatie stuw 
-- kort en laatste nieuws 

                                                       poster NHTM   

Rond het jaar 1900 
kwamen veel Amerikaanse 
toeristen naar Nederland 
om hun roots en het land 
van hun voorouders te 
zien. 

In 1911 opende de Noord-
Hollandsche Tramweg  
Maatschappij (NHTM) zijn 
nieuwe houten wachtgebouw 
voor Amsterdam CS. (Het 
gebouw is nu bekend als het 
witte ‘koffiehuis’.) 
 
In 1912 werd het tram- en 
bootdepot bij het 
Amsterdamse Tolhuis, op de 
noordelijke oever van ‘t IJ 
geopend. Datzelfde jaar 
publiceerde  de NHTM een 
speciale Engelstalige poster 
voor de Amerikaanse toerist. 

De poster, naar een ontwerp van 
Leendert I.F. Grondijs, toont in 
vogelvluchtperspectief de 
schilderachtige routes per tram en 
boot vanaf Amsterdam Centraal door 
het hart van Noord-Holland. (Ruim 
een eeuw vóór de Amsterdam Metro 
Noord-Zuid Lijn.)  

van de poster (60x80 cm) is een herdruk op de markt gekomen. 
De herdruk is o.a. verkrijgbaar bij reisboekhandel Evenaar, 
Singel 348, hoek Oude Spiegelstraat, Amsterdam. Prijs: 10 euro 



Hieronder een detail uit de poster van de NHTM. 
Het natte, moerasachtige gebied tussen Oostzaan en Landsmeer (nu Het Twiske) is gedetailleerd afgebeeld 
met daarin het oorspronkelijke Luijendijkje (in deze uitsnede door ons roze gekleurd). 
Kleine delen van het oorspronkelijke Luijendijkje zijn nog terug te vinden binnen Het Twiske. Ook binnen 
onze molenbiotoop, op het Vosse-eiland, is nog een stukje van het oude verhoogde luie dijkje aanwezig. 

Het oorspronkelijke Luijendijkje functioneerde niet echt als een dijk, het was meer een verhoogd pad om je van 
noord naar zuid te verplaatsen (en visa versa). Een dijkje zonder dijkfunctie, een zogenaamd lui dijkje. 

Het water waar het Luijendijkje deels langs loopt is het riviertje Twiske, dat grotendeels is opgegaan in 
het ontwikkelde recreatiegebied Het Twiske.  
 
Links van de naam ‘LANDSMEER’ is een molen ingetekend.  
Voor zover wij weten heeft op die plek nooit een molen gestaan, hooguit een weidemolentje, maar zeker 
weten doen wij dat niet. Als u meer informatie heeft over deze molen, houden wij ons aanbevolen. 
 
Andere voormalige molens uit de regio zijn ook te zien op de poster, zoals molen ‘t Haasje (van de 
Wilmkebreekpolder). En de 3 watermolens op rij in Oostzaan; de Dromer, de Waker en de Slaper.   

uitsnede van de NHTM-poster. Deze vogelvlucht-
tekening geeft de situatie weer uit 1912 



de stuw binnen Het Twiske  

Het ‘waterhart’ van het 650 ha grote recreatiegebied Het 
Twiske is de Stootersplas. Deze 30 meter diepe plas is 
ontstaan door zandwinning voor de aanleg van het 
Coenplein.  
Het waterniveau van de Stootersplas ligt zomers op  
-1.80 m N.A.P. en in de winterperiode op -1.60 m N.A.P. 
De molen bemaalt het hele Twiske, dus ook de  
Stootersplas. De plas wordt richting de molen afgesloten  
door middel van een stuw, aangezien het waterpeil bij de 
molen veel lager is dan het peil van de Stootersplas. 

-1.80 N.A.P. 

-2.90 N.A.P. 

de afgelopen 40 jaar heeft zich langs de randen van de 
Stootersplas mooie natuur ontwikkeld. In de winter vertoeven 

duizenden smienten op de plas. 
Vanaf de Twiskehaven kan er goed gezeild en gekanood worden 

en natuurlijk wordt er ook veel gezwommen 

Twiskemolen 

ZP = -1.80 m N.A.P. 

WP = -1.60 m N.A.P. 

Stootersplas 

-2.90 m N.A.P. 

De stuw is gebouwd in 1980. 
Nu, 35 jaar later, is de stuw aan renovatie toe. 
Tussen half augustus en half september vinden de 
werkzaamheden plaats en omdat het eindresultaat direct 
gevolgen heeft voor de Twiskemolen, besteden we hier 
extra aandacht aan.  

Hoe werkte de stuw 
Bij regenval stijgt het peil in de plas. Een schuif in de 
stuw werd indien nodig deels opengedraaid. 
Het teveel aan water stroomde via een  
moerasachtig overstroomgebied richting molen. 
Omdat de schuif aan de onderzijde water 
doorliet, moest de schuif ook weer  
tijdig dicht gedraaid worden  
(anders zou er wel eens veel  
te veel water uit de plas  
kunnen wegstromen). 
 
Zie tekeningen  
hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe situatie 
De schuifklep in de stuw  
wordt vervangen door een  
waaierklep.  
Het grote voordeel van deze  
klep is dat de ingestelde  
klephoogte er voor zorgt dat de  
Stootersplas altijd op peil blijft  
(het overtollige regenwater stroomt vanzelf  
over de rand van de klep richting molen). 

Op de tekeningen hieronder is ook te zien dat zich onder de brug een verzamelbak (=kuip) bevond, waar het 
overtollige water zich verzamelde en vervolgens via 3 betonplaten verspreidde over moerasachtig rietveld. De 
verzamelbak was in slechte staat. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de 
situatie onder de brug aangepast. 
De brug zelf is eigendom van recreatieschap Twiske-Waterland en de opdracht voor renovatie van de 
draagconstructie van de brug ligt dan ook bij het recreatieschap.   
 
Als de nieuwe stuw met waaierklep half september gereed is, zal dit zeker voordelig zijn voor de Twiskemolen; 
wanneer het regent, zal niet alleen meer het overtollige water uit de rest van Het Twiske door de molen 
weggemalen worden, maar ook direct het teveel aan regenwater van de Stootersplas.   



Stootersplas.  
het waterpeil is gemiddeld 1 meter 

hoger dan aan de andere zijde van de 
stuw 

verzamelbak 

de brug met daaronder de stuw 

de stuw zonder brug 

              de stuw zonder brug. De schuif staat open, de 
verzamelbak is gevuld en loopt over (via de 3 betonplaten) 

             de schuif is vervangen door een waaierklep. De verzamelbak is vervangen door een vloer. Het water     
               stroomt via het stuk moerasachtige rietland richting  
   molen. Uiteraard wordt de brug hier bovenop  
teruggeplaatst 



foto 1: voordat gestart kon worden met de 
werkzaamheden aan de stuw, moest eerst een 
damwand geplaatst. Nadat het water (links van de 
damwand) was weggepompt, kon de aannemer met de 
demontage van de brug en sloop van de stuw 
beginnen 
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foto 2: de brug wordt van de stuw getild en ernaast 
gelegd zodat deze beschikbaar blijft voor fietsers, 
wandelaars en hulpdiensten 

foto 3: dat de stuw en de brugconstructie 
gerenoveerd moesten worden blijkt wel 
uit deze foto: palen waren op de waterlijn 
gans verrot  

foto 4: dieper in de grond, op 
de palen waar de rotte 
koppen vanaf zijn gezaagd, 
worden nieuwe ijzeren 
draagconstructies 
aangebracht. Hierop wordt de 
‘oude brug’ teruggeplaatst. 

foto’s: K. de Vree 



Augustus 2014 was de maand 
van fraaie, soms spectaculaire 
wolkenpartijen én veel 
regenbogen. 
 
Vanuit de molen hebben wij naar 
alle kanten vrij uitzicht.  De 
regenbogen, die zich in de 
diverse windrichtingen 
openbaarden, konden wij dan ook 
geregeld 
bewonderen. 
Een van de regenbogen leek in 
het oosten een bijzondere 
verbinding  tot stand te brengen 
tussen onze buren, de 
zorgboerderij en de sluiswoning. 
 
Als je bovenstaande foto goed 
bekijkt zie je zelfs een dubbele 
regenboog. 

boven: regenboog in het westen 

links: dubbele regenboog aan de zuidkant 

dubbele regenboog 
in het oosten 

zorgboerderij sluiswoning 

kort en laatste nieuws  



                        Dat onze kat Thyson tegenwoordig onderdeel van ons gezinsleven is, werd al    
              duidelijk in de vorige nieuwsbrieven. Maar dat hij zich als een echte molenkat zou gaan 
gedragen, is ook voor ons een verrassing! Hij beklimt zo nu en dan een wiek. 

Een aalscholver 

foto boven: Hollandser kan het haast niet; dreigende, maar fraaie wolkenpartijen met spiegelend water en een 
Twiskemolensilhouet   

foto onder: zware buien hangen boven de molen. Onder de pijl is zelfs een lichte windhoos te zien. Onze landgeiten 
lijken zich weinig van de dreiging aan te trekken 

links: Thyson klimt in de wiek in. Midden: hij observeert  het weer, zoals een echte 
molenkat betaamt…..  Rechts: genoeg gezien! 



Een aalscholver eet vis, wat witte poep geeft.  We 
kennen allemaal wel de foto’s van aalscholverkolonies  
in bomen die de bomen en ondergrond geheel wit doen 
kleuren. 
 
Een aalscholver die het wiekenkruis van de 
Twiskemolen een half uurtje gebruikt als rustpunt, zorgt 
met zijn sproeipoep onmiddellijk voor een enorme 
bende aan de voet van de molen. Sterker nog; toen 
Marcel en Paul Bink heerlijk voor de molen aan de koffie 
zaten, kregen zij de volle lading over zich heen en al 
slalommend over het trappetje, snelden zij de molen 
in… 

Komende zaterdag 6 
september gaan we  
stukken rietland op het 
Bokkenland maaien, 
verzamelen en afvoeren.  
Met het verschralen van de 
grond wordt bereikt dat 
binnen de molenbiotoop 
een gevarieerdere flora 
ontstaat. 
Meld je aan via 
twiskemolen@hotmail.com 
of bel even:  
06-22141353. 
We starten om 10.00 uur 
met koffie en thee. Voor de 
lunch wordt weer gezorgd. 

tot zaterdag 


