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in deze nieuwsbrief 
-- het jaar 2014  
-- kort en laatste nieuws 

  het jaar 2014 

De nieuwe vangstok heeft een Zaans 
accent gekregen. Foto boven: de kop van 
de oude vangstok.  
Foto onder: de nieuwe vangstok. 
 
De Twiskemolen staat op de grens van de 
Zaanstreek, om die reden kan/mag best  
wat ‘gespeeld’ worden met traditionele 
streekaccenten.  

Het einde van het jaar is natuurlijk het moment om even terug 
te blikken op het molenjaar. Een uitgebreid jaaroverzicht van 
de Twiskemolen komt begin 2015 op de website te staan, maar 
in deze nieuwsbrief alvast een beknopt overzicht aan de hand 
van een aantal grafieken.  
 
De Twiskemolen heeft eigenlijk 3 functies: hij dient ten eerste 
als recreatief object waar het gehele jaar door vele recreanten 
en toeristen van genieten. Dat de molen daadwerkelijk 
functioneert (het bemalen van de Twiskepolder) ondanks zijn 
leeftijd van ruim 440 jaar, is voor veel mensen verbazend en 
bijzonder, alhoewel het aanzicht van de draaiende 
molenwieken voor het gros van de passanten al spectaculair 
genoeg is. 
 
De 2e functie van de molen is woning. Wij genieten elke dag 
van het wonen in de molen. Een enkeling heeft het geluk dit in 
ons bijzijn even te mogen ervaren. Vooral schoolklassen kijken 
hun ogen uit tijdens een molenbezoek. 

functie 1: de molen als recreatief object. 
toeristen en recreanten genieten van een 

draaiende Twiskemolen 

functie 3: de molen als gemaal. De vijzel 
(onder de molen) draait op windkracht of 
elektrisch 60.000 liter per minuut uit de  

650 ha grote Twiskepolder 

Voor ons is de 3e functie op zijn minst zo belangrijk: de molen 
als werktuig. Zou het gemaal Twiskemolen een paar maanden 
niet functioneren, dan zou het Het Twiske niet meer als 
recreatiegebied  gebruikt kunnen worden; grote delen zouden 
onder water staan. Bemaling is dan ook essentieel en onze 
passie ligt erin dit zo veel mogelijk op windkracht te 
realiseren. 
 

functie 2: de molen als woning. Het is aangenaam 
vertoeven in de molen, ook als het kraakt en beweegt 



hoe komen wij aan de jaarcijfers 

Om de jaarcijfers op een rij te krijgen noteren wij nagenoeg dagelijks de draai- en maalbevindingen. Gegevens 
over het weer (windrichting, windkracht), de zeilvoering (bv. volle, halve of geen zeilen), de tijdsduur, het 
polderpeil en de omwentelingen van de wieken noteren wij in een agenda. Deze gegevens verwerken wij 
maandelijks in een digitaal bestand waarna de totaalcijfers er uitrollen. 

op 16 januari draaide de wind van zuid naar zuidzuidwest, 
                  windkracht 3 tot 4 
er werd gedraaid met 4 volle zeilen en de vijzel draaide met  
    zwaar werk 

er werd gemalen van 9.00 tot 15.30 uur 

het waterpeil stond op -2.90 meter N.A.P. en eindigde daar ook op  

schematisch tekeningetje van de vijzel betekent: vijzel draait mee 

de tellerstand. Deze wordt eind van de dag in de kap opgenomen 

  bladzijde uit de jaaragenda 2014 

Als in deze 4 dagen in januari geen bemaling had plaatsgevonden, zou het peil in de 
Twiskepolder met zo’n 12 cm zijn gestegen (van -2.90 naar -2.78 N.A.P.). Dat lijkt niet 
zo veel, maar het zou toch echt betekenen dat in het laaggelegen veenachtige 
recreatiegebied grote stukken onder water hadden gestaan……. 

De tellerstand: 
In de laatste decennia van de vorige eeuw kregen de molens in Nederland jaarlijks subsidie 
uitgekeerd gemeten naar de hoeveelheid omwentelingen die het wiekenkruis maakte.  
Deze subsidievorm is afgeschaft, maar vele molenaars houden de omwentelingen van de molen 
nog steeds bij. 

de agenda: 
Op donderdag 16 januari 2014 is de Twiskepolder 6½ uur 
op windkracht bemalen. Toch was het beginpeil (-2.90 m) 
ook het eindpeil. Conclusie: wat de molen deze dag heeft 
weggemalen, is dezelfde dag gewoon weer door regenval 
aangevuld….. 
 
In de nacht van 16 op 17 januari heeft de elektromotor 
12 uur gedraaid. Er is deze nacht 6 cm uit de polder 
weggemalen (van -2.90 naar -2.96 m N.A.P.). 
Gegevens over de bemaling met de elektromotor worden 
in een apart notitieboekje genoteerd. 
 
Zaterdag 18 januari is alleen ‘voor de Prins’ gedraaid.  
De wind was niet krachtig genoeg. 
 
Zondag 19 januari is 4½ uur op windkracht gemalen. 
Ondanks de vele duizenden liters water die de molen heeft 
weggemalen, steeg het peil van -2,95 m naar -2.94 meter 
N.A.P. door zware regenval. 

bovenwiel 

vijzel 

wieken 

koningsspil 

Om de tellerstand bij de houden, werd een telapparaatje gemonteerd op het 
bovenwiel van de molen. De teller werkt eenvoudig:  op het (ruim 3 meter grote) 
bovenwiel is de teller gemonteerd. Aan het draaiasje, waarmee de cijfers 
doortikken, is een gewichtje gemonteerd.  
Steeds als het bovenwiel een ronde draait  
valt het gewichtje door de zwaartekracht om,  
waardoor de teller 1 tel verder tikt. 

gewichtje 

as 

telmechanisme,  
gemonteerd op het bovenwiel 

Aan het einde van een draaidag worden in 
de kap van de molen een aantal 
handelingen verricht om de molen te 
zekeren voor de nacht.  Dat is ook het 
goede moment om op de teller te kijken, 
waarna de tellerstand in de agenda wordt 
genoteerd. 



2012 2013  2014 

weggemalen kubieke meters water per jaar   

38,6 % 

totaal:4.216.218 m³ water 
 motorbemaling 

 windbemaling 

totaal:2.355.750 m³ water 

totaal:3.175.650 m³ water 

hoeveel water heeft de molen in 2014 uit de Twiskepolder weggedraaid? 

Er is in 2014 ruim 2.350.000.000 liter water uit de 
Twiskepolder weggemalen. 
Het enorme volume aan water gaat je verbeelding 
misschien te boven en daarom vergelijken wij dit 
volume graag met de omvang van een groot 
bouwwerk. De welbekende Bavo Basiliek in Haarlem 
heeft een totale inhoud van 85.000 kubieke meter.  
In 2014 hebben wij deze enorme basiliek ruim 27x vol 
gemalen! 
 
Van die 27 volgemalen basilieken hebben wij er 11 op 
windkracht gerealiseerd en 16 met de motor.   
 

In 2014 is ruim 2.350.000 kubieke meter 
water uit de Twiskepolder weggemalen. Dat 
is bijna 2½ miljard liter !  Ruim 1/3 is met de 
wind gerealiseerd, 2/3 met de elektromotor. 

28,4 % 

13,8 % 

61,4 % 

71,6 % 

86,2 % 

Goed te zien is dat in de maanden januari en 
februari veel water is verplaatst (met name op 
motorkracht); logische reden: veel regenval!  
Na januari en februari hebben wij  in verhouding de 
bemaling veel meer op windkracht kunnen 
realiseren. De motorbemaling van januari en 
februari drukt echter wel zwaar op het 
jaargemiddelde. 

Bij een flinke regenbui kunnen wij 
dezelfde dag of een paar dagen 
later het overtollige water op 
windkracht uit de polder malen. We 
hebben een marge van 5 cm onder 
en 5 cm boven het vastgestelde 
peilbesluit, we kunnen de bemaling 
dus best wel eens uitstellen en 
wachten op gunstige wind.  
Als het langdurig regent zal in 
verhouding meer met de motor 
gemalen worden; het waterpeil 
stijgt snel, de bemaling kan niet op 
zich laten wachten. Er is niet altijd 
een goede maalwind en ‘s nachts 
draaien we niet met de molen (je 
kunt het weer niet in de gaten 
houden). Het inschakelen van de 
motorbemaling is dan een 
noodzakelijke en logische 
handeling. 

  motorbemaling 

  windbemaling 

Correctiefactor 
Het berekenen van de hoeveelheid kubieke meters 
water die in een jaar met de motor worden 
weggemalen is relatief eenvoudig. De motor heeft 
402 uren gedraaid in 2014.  
We weten dat de motor 60 kuub (=m³) per minuut 
verplaatst. De berekening is dan als volgt:  
402 uur x 60 minuten x 60 kuub = 1.447.200 kuub 
water = 1.447.200.000 liter = bijna 
1½ miljard liter water op motorkracht. 
 
De hoeveelheid water die met de wind uit de polder 
wordt gemalen is wat lastiger te berekenen. De 
windkracht is bijna nooit constant, hierdoor draait 
het wiekenkruis (en daarmee ook de vijzel) 
nagenoeg altijd een onregelmatig toerental met als 
gevolg onregelmatige hoeveelheden water die 
weggepompt worden. 
Met het lichte werk maalt de molen gemiddeld 20 
kuub water per minuut weg, met het zware werk 
maximaal 60 kuub. Met bovenstaande wetenschap 
is het reëel om aan te nemen dat we in 
werkelijkheid zo’n ¾ van de theoretisch berekende 
hoeveelheid water wegmalen. Deze correctiefactor 
hebben wij dan ook toegepast in de grafiek rechts. 

weggemalen kubieke meters water  
per maand in 2014  



hybride gemaal 
Recreatieschap Twiske-
Waterland onderhoudt zijn 
monumentale poldermolen 
goed. Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) onderhoudt de 
waterloop, vijzel en  
  zijn elektrische  
  aandrijving in de  
  kelder van de    
  Twiskemolen ook met  
grote zorg.  
Met onze inzet om de 
bemaling zo energiezuinig 
mogelijk te realiseren, 
maakt dat de combinatie 
tussen wind en elektra de 
650 ha grote Twiskepolder 
gegarandeerd op peil blijft.  

hoeveel rondjes hebben de wieken in 2014 gedraaid? 

Met bovenstaande grafieken hebben we een vergelijking gemaakt tussen het windmalen en het motormalen.  
Het windmalen kunnen we nog verder specificeren: het draaien van de molen met licht aandrijfwerk en met zwaar 
aandrijfwerk; daarnaast is er het draaien ‘voor de prins’. Zie de grafiek hieronder. Deze gegevens zeggen iets over 
de windkracht in het betreffend jaar, de regenval, én onze aanwezigheid op de molen.  

Dit jaar 2014, heeft het wiekenkruis ruim 560.000 
omwentelingen gemaakt.  
Dat er elk jaar relatief veel ‘voor de prins’ gedraaid wordt, komt 
doordat er veel dagen/weken in het jaar zijn dat de polder niet 
hoeft  te worden bemalen (vooral in de zomerperiode) maar wij 
het wel leuk vinden om de molenwieken te laten draaien.  
 
De molen draait in verhouding doordeweeks net zo veel als in 
het weekend; als we thuis zijn en het waait, draait en/of maalt 
de molen. 
De motoraandrijving gebeurt veel in de nachtelijke uren, omdat 
we het malen overdag met de wind proberen en als het 
waterpeil er om vraagt we in de nachtelijke uren overgaan op 
de motor. 

2012 2013  2014 

omwentelingen wiekenkruis per jaar   

46,6 % 

21,7 % 

26,7 % 

51,6 % 

29 % 

24,4 % 

 ‘voor de prins’ 

 licht werk (20 m³ p/m) 

 zwaar werk (60 m³ p/m) 

draaien voor de prins (de wieken draaien zonder iets aan te drijven) 
 
Deze uitdrukking is afkomstig uit de tijd dat Leiden werd belegerd door 
de Spanjaarden (1574). Toen Leiden de kant van de Prins van Oranje 
had gekozen werd de stad omsingeld door de Spanjaarden. Door de 
stad hermetisch af te sluiten wilde de belegger Leiden dwingen om zich 
over te geven. De voedselvoorraden raakten op en daardoor leden de 
Leidenaren honger. Toen het voedsel op was lieten de Leidenaren de                     
molens toch draaien om de vijand te laten denken dat er                           
nog voldoende voedsel in de stad aanwezig was.  

35,2 % 

24,3 % 

40,5 % 

De laatste week van december is nog niet 
meegenomen in de jaarcijfers 2014. Procentueel zal 
deze week niet veel invloed hebben op de grafieken. 
Het complete jaaroverzicht is begin 2015 terug te 
vinden op onze website: www.twiskemolen.nl  



andere (kleine en grote) wetenswaardigheden van het jaar 2014 

24 januari: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) herstelt de schade aan bestrating op het  
    molenerf, ontstaan door werkzaamheden in 2013. 
25/26 januari: in de nacht is flinke rietschade ontstaan aan de kap van de molen. 
22 februari: kat Thyson doet schichtig zijn eerste stapje in de molen. Het zal nog vele weken duren voordat hij     
   de molen echt betreedt en deze van top tot teen onderzoekt. 
19 maart: de burgemeesters van Landsmeer en Oostzaan onthullen het nieuwe informatiebord op de dijk. 
29 maart: molen in rouwstand i.v.m. het overlijden van een zus van Marcel. 
14 april: de zuidelijke toegangsdeur van de molen wordt vernieuwd. 
20 april: Thyson laat zich voor het eerst aaien. 
10 mei: Nationale Molendag; ondanks het bar slechte weer, komen vele bezoekers de malende molen bezoeken. 
3 juni: op het erf bloeit een gevlekte orchis. 
8 juni: een kip komt verrassend met 10 kuikens uit het hoge gras tevoorschijn. Er zullen er nog velen volgen….. 
9 juni: molen in rouwstand  i.v.m. overlijden van buurman sluiswachter W. Buijs. 
15 juni: 120 hooibalen, geperst in Het Twiske rond de molen, worden in de hooiberg gestapeld. 
5 juli: de eerste jonge zwaluwen vliegen uit. 
26 juli: muziekspektakel Welcome To The Future in Het Twiske. 
augustus/september: door de fantastische zomer oogsten wij een grote hoeveelheid groente en fruit. 
11 september: 2-jarige geit Maartje van het Luijendijkje verhuist naar een nieuw adres in Den Ilp. 
15 september: werkbezoek leden Provinciale Staten van Noord-Holland. 
24 oktober: start van een kaprenovatie; vervanging achterkeuvelens (waaronder de achterbalk) en vangstok. 
    Opdrachtgever: Recreatieschap Twiske/Waterland. 
26 oktober: uit de Beemster komt gastbok July v.d. Sinnichheid voor 6 weken logeren, zorgend voor nageslacht. 
16 november: ophokplicht voor onze kippen, i.v.m. uitbraak vogelgriepvirus (H5N8-variant) in het land. 
 
 
Verder hebben wij natuurlijk een aantal succesvolle vrijwilligersdagen achter de rug en hebben wij diverse 
schoolklassen en organisaties mogen verblijden met rondleidingen in de molen en wandelingen op het molenerf en 
in de biotoop. 

een enkele schoolklas verraste ons (de dagen na 
hun bezoek) met een reeks fantastische tekeningen 



kort en laatste nieuws  

          Zorgboerderij De Marsen, een 
van onze buren binnen 
recreatiegebied Het Twiske, heeft op 
18 december jl. een mijlpaal bereikt 
in de ontwikkeling die zij (sinds hun 
komst 2 jaar geleden)  voor ogen 
heeft; de koeien hebben een nieuw 
onderkomen gekregen in de  vorm 
van een hellingstal, een nieuwe 
variant op de welbekende potstal. 

De vrijloopstal heeft een 
oppervlakte van 180 m² en 
biedt ruimte aan 25 koeien van 
het Brandrode rund met hun 
kalveren en pinken. 
Het Brandrode rund is geschikt 
als vlees- én melkvee.  

Ruim een maand eerder, op 
31 oktober, werd het 
hoogste punt bereikt tijdens 
de bouw. Burgermeester 
Astrid Nienhuis van 
Landsmeer onthulde op 
deze dag in het bijzijn van 
vele belangstellenden een 
plaquette om dit  
historisch moment  
te vieren. 

Recreatieschap Twiske-Waterland 
is de opdrachtgever van de potstal. 

Provincie Noord-Holland is de 
belangrijkste financier. 

rietstrooisel 

mest 
voer 

doorsnede hellingstal 

In combinatie met de enorme reeks  
zonnepanelen op het dak is de nieuwe efficiënte en 
diervriendelijke hellingstal voor de zorgboerderij een 
geweldige stap voorwaarts.  
De voorzijde van de stal is geheel open en aan deze zijde 
worden de koeien ook gevoerd. De voorraad rietstrooisel 
op de zolder wordt van daaraf bovenaan de helling 
verdeeld. De schuine helling, de zwaartekracht en het 
lopen van de koeien zorgen ervoor dat het stro 
langzamerhand naar beneden zakt. Het mengsel van stro 
en koemest kan vervolgens op een smalle horizontale   
strook worden afgevoerd. 

bijzonder is dat er plaatselijk gemaaid riet als strooisel wordt 
gebruikt i.p.v. stro. Riet is een lokaal product dat op deze 
manier in een vruchtbare cyclus wordt meegenomen. De 
hellingstal is ideaal om dit taaie natuurproduct om te vormen tot 
goede rauwe mest/kompost die het land terug voeding geeft 



                          Wij hebben onlangs mogen genieten van een bezoek aan het Stedelijk Museum in  
               Amsterdam. Het ene kunstwerk raakt je direct, een ander werk heeft minder 
 aantrekkingskracht.  Er hangen schilderijen en foto’s die je in eerste instantie doen glimlachen, maar 
na het lezen van de bijbehorende achtergrondinformatie kan het ook ineens je adem doen stokken. 
Ook kan het zijn dat je de neiging hebt een kunstuiting voorbij te lopen, maar dat je toch even de info 
leest waardoor je interesse is gewekt met als gevolg bewondering en/of een glimlach. Het laatste 
overkwam ons bij deze fotoserie. 

de kunstenaar verzamelde 4 
dagen lang op een heuveltop 
in Cornwall stenen en legde ze 
naast elkaar op de grond in de 
richting waarin de wind tegen 
zijn rug blies. Een leuk 
lijnenspel is het gevolg 
 

Wij zijn het gehele jaar door met het weer bezig; is er morgen wind?  
Waar komt de wind vandaan? Wat is de windkracht? Kan de polder 
worden bemalen? Moet de polder worden bemalen?  Is er onweer op 
komst? Gaat het regenen?  
U zult begrijpen dat wij bij het zien van deze fotoserie even moesten 
glimlachen; spelen met de wind! 

Laat 2015 een jaar worden waarin we allemaal meer mogen glimlachen  
om veel grote én kleine verrassingen om ons heen. 
Iedereen een goed en gezond 2015 gewenst.   
                         Marijke en Marcel Koop 

beeldend kunstenaar Sigurdur Gudmundsson, geboren 1942, Reykjavik, IJsland 


