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jaarwisseling
Oudejaarsdag 2014 verliep veel rustiger dan de jaren ervoor.
Dat kwam natuurlijk doordat er pas vanaf 18.00 uur vuurwerk
mocht worden afgestoken. Niet alleen voor ons maar ook voor
onze landgeiten en kat Thyson gaf dat daarom overdag
nauwelijks stress.
Tijdens de jaarwisseling was het droog met een matige wind. Of
dit nu een belangrijke reden was waarom wij een record aan
wensballonnen (meer dan 200!!) over en langs de molen
hebben zien zweven weten we niet, maar het baarde ons in
ieder geval veel zorgen. Het oplaten van een wensballon is voor
menigeen een mooi gezicht en de bijbehorende
wenssymboliek geeft het oplaten extra waarde.
Maar………… nadat de wensballon uit het zicht is
verdwenen, gaat men over tot de orde van de dag
(lees: nacht) en is de weggedreven wensballon een
grote zorg geworden voor de verre omgeving. Het
pittig brandende paraffineblokje kan desastreuze
gevolgen hebben voor natuur en opstallen.
De vier geselecteerde tweets zeggen genoeg!

vernieuwing kade molenerf
Afgelopen jaren hebben noordelijke winden de toch al slechte kade aan de noordwestkant van de molen verder
doen afkalven. De kadebeschoeiing ontbrak al jaren, het werd echt tijd een nieuwe aan te brengen omdat er
op sommige stukken van de ruim 40 meter brede kade al ruim een meter aarde was weggeslagen. Aannemer
K. Dekker heeft de klus halverwege januari geklaard in opdracht van recreatieschap Twiske-Waterland.

De Kleine Braak

Twiskepolder

dijk

Zuidwestplas

= nieuwe kadebeschoeiing

boezem

= onderdeel historisch slootpatroon

de kade voor 15 januari 2015

de kade na 15 januari 2015

foto 1:
de oude verrotte beschoeiingpalen zijn nog aanwezig. Goed te zien is dat
afgelopen jaren ruim een meter grond achter de palen is weggeslagen.
De in het water hangende els (op de foto aan het einde van de oude palenrij)
kon met het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing behouden blijven.
Gelukkig maar, want wij houden deze graag beschikbaar voor ijsvogels,
waarvan wij hopen deze nog eens te mogen begroeten boven het visrijke
water. Zijtakken van de els zijn voor de klus ‘tijdelijk’ weggesnoeid
foto 2:
op zich is het vernieuwen van 40 meter kadebeschoeiing niet zo’n
omvangrijke klus, maar het is toch een behoorlijke uitdaging om de kade te
bereiken. De aannemer heeft dan ook een ponton van 8x16 meter vanaf de
Pikpotbrug te water gelaten om de werkzaamheden uit te kunnen voeren

foto 1

foto 2

foto 3
foto 3:
de beschoeiing is gemaakt
van wiepen (gebonden
bossen wilgentenen) en
sparrenhouten palen

foto 4:
de graafmachine
drukte de palen, maar
verder was het veel
handwerk
foto 4
op de satellietfoto (een pagina eerder) zijn 2 gele pijlen ingetekend die
watergangen aanwijzen. Twee jaar geleden is de linker geschoond. Omdat
de rechter watergang onderdeel is van een eiland, was het lastig deze
watergang met zwaar materieel te benaderen en leeg te trekken. Besloten
is gebruik te maken van de aanwezigheid van het ponton (met
graafmachine). Loonbedrijf Wen de Jong heeft de klus geklaard
deze watergang is onderdeel geweest van het historisch slotenpatroon uit een tijd dat men trachtte
in de nieuw aangelegde polder landbouw te bedrijven. Doordat het gebied teveel brak (zoutig)
water bevatte, is landbouw mislukt waarna het recreatiegebied is gerealiseerd

boven: de watergang vóór, en
onder: tijdens de werkzaamheden

de watergang na de werkzaamheden

kort en laatste nieuws

2015 is het jaar dat 40 jaar geleden de Twiskemolen officieel in gebruik is genomen. Dit
heugelijke feit gaan wij natuurlijk vieren!
Het programma is in de maak, in de volgende nieuwsbrief (die eind februari uitkomt) leggen wij het
programma voor. De reden dat we er nu al melding van maken is omdat wij het geweldig fijn zouden
vinden als velen ons die dag zouden willen helpen om er een geslaagde dag van te maken.
Zet de datum alvast in je agenda: zondag 10 mei (Nationale Molendag).
Diverse programmaonderdelen staan al vast, andere activiteiten zijn nog niet zeker. Maar bij
onderstaand logo kun je je fantasie al een beetje laten gaan. Laat het ons vooral weten als je 10 mei
van de partij wilt zijn om bij te dragen aan de organisatie.

winterzeilvoering:
vier bruine zeilen

Voor de herfstzeilvoering (2 bruine
+ 2 witte zeilen)
werd bij
uitzondering met
blote voeten de
wiek beklommen.
Bij het aanbrengen
van de winterzeilvoering werd
(zoals het altijd
hoort!) met
valbeveiliging
gewerkt. De
degelijkheid van
de harnasgordel
werd nog even
voor de camera
gedemonstreerd.

Rond 21 december 2014 zou de
herfstzeilvoering aangepast moeten zijn
voor de winter.
Echter hebben verplichtingen elders, in
combinatie met ongunstige
weersomstandigheden, er toe geleid dat
de twee witte zeilen pas op
4 januari 2015 werden vervangen door
twee bruine.
De kersverse vrijwillig molenaars in
opleiding, Gido en Paul, hebben (onder
leiding van Marcel) deze klus mogen
uitvoeren onder gunstige
omstandigheden, weinig wind en een
winters zonnetje.

De eerste twee weken van januari kenmerkten zich door de vele stormachtige dagen.
Diverse malen hebben wij de molen extra moeten zekeren tegen de voorspelde zeer zware
windstoten. In dezelfde weken is er ook erg veel regen gevallen waardoor wij dagen en nachten
achter elkaar de polder hebben bemalen op motorkracht. (Een paar honderd jaar geleden, toen men
voor bemaling alleen maar afhankelijk was van windkracht, zouden de boeren in het gebied hun vee
uit de polder gehaald moeten hebben en zelf op de eerste verdieping van de boerderij hebben
vertoefd door het stijgende water in de polder. Heden ten dage zorgt het waterschap HHNK voor
bemalingsgarantie door goed onderhouden computergestuurde motorbemalingen.)
Dat de ontembare weergoden door de eeuwen heen flinke schade hebben kunnen berokkenen weten
wij allemaal. Maar ook in de huidige tijd gebeuren er ongelukken; op donderdagochtend 15 januari
brak het gehele wiekenkruis van de Geestmolen in Alkmaar af.
Molenaar Piet Kuiper is er helemaal kapot van. De wieken van de eeuwenoude Geestmolen in Alkmaar zijn donderdagochtend door de wind naar beneden gevallen.
Wat er precies is gebeurd, weet Kuiper nog niet. "De borg van de spanketting is afgebroken. De harde wind kwam achter de
wieken en daardoor zijn deze er waarschijnlijk afgevlogen'', vertelt hij hevig geëmotioneerd aan Dichtbij. "Ik sta nog steeds
helemaal te trillen en moet er af en toe een traan om laten."
Volgens de molenaar gebeurt het vaker dat de borg van de spanketting afbreekt, maar dat de wieken van de molen
afvliegen had hij niet verwacht. Toch zit er een engeltje op zijn schouder en had de schade veel groter kunnen zijn. "De hele
kap had er zelfs af kunnen gaan, maar dat is ons gelukkig bespaard gebleven."
Molenaar Kuiper is al 54 jaar molenaar van de Geestmolen. De eerste jaren in vaste dienst, maar de laatste tijd als
vrijwilliger. Samen met zijn vader is zijn familie negentig jaar molenaar van de Alkmaarse molen.
Bron: dichtbij.nl/groot-alkmaar
Er zijn geen gewonden gevallen. Deskundigen zullen onderzoek doen
naar de oorzaak. Wat de oorzaak ook is, het schrikbeeld van iedere
molenaar is Piet Kuiper overkomen en dat wenst niemand hem toe.

de Geestmolen in Alkmaar, 15 januari 2015. Eenzelfde type molen als de Twiskemolen
(een Noord-Hollandse binnenkruier) maar wel in een totaal andere omgeving (biotoop)

Tijdens de stormachtige dagen
konden wij ons veilig terugtrekken in
de molen, de geiten bleven gewoon
het land begrazen….
Onze landgeiten hebben nooit moeite
met welk weertype dan ook, maar de
120 kg wegende landgeitbok Glunt
kijkt ons op de foto (links) aan of hij
zeggen wil: “kunnen die stormachtige
winden nu eens ophouden, mijn
haren zijn al weken in de war…..”
Wij schudden de eerste weken van
januari ‘s nachts geregeld in ons
molenbed en onze landgeiten hadden
overdag dwarsliggende sikken.

De molen wordt zeer vaak gefotografeerd. In de drie jaar dat wij op de molen wonen, zien wij de manier van
fotograferen veranderen; steeds vaker maken fietsers en bromfietsers in het voorbij gaan een foto,
voortgestuwd in de vaart der volkeren wordt er al rijdend even snel met het mobieltje geklikt.
Minder prettig voor onze privacy, maar als feit constaterend, zien wij de drone ook steeds meer ingezet
worden om de Twiskemolen te fotograferen en/of te filmen.
In deze snelle tijden begint het bijzonder te worden als iemand in alle rust een statief neerzet om de molen te
fotograferen. Bovenstaande foto is met een statief genomen.
Waarom wij specifiek deze foto in de nieuwsbrief hebben opgenomen is het bijzondere moment van het maken
van de foto; de molen is even stil gezet in overhekstand, zodat wij (Marijke en Marcel) de ruimte hadden om
de molenraampjes van de 1e verdieping te lappen….
met dank aan Karin Bodewits die ons haar foto toestuurde

Dit zijn de data van de vrijwilligersdagen van 2015:
zaterdag 18 april
zaterdag 5 september
zaterdag 7 november (de landelijke natuurwerkdag).
En zondag 10 mei hebben we de Twiskemolen lustrumactiviteiten, waarvoor wij
hopen dat velen zich zullen aanmelden om bij te dragen aan een gezellige dag.
Fijn jullie te zien op een of meerdere van bovenstaande dagen. Tot dan.

?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?werkt?dat?eigenlijk?hoe?

extra:

?hoe?werkt?dat?eigenlijk?

?hoe?werkt?dat?eigenlijk? is een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. Eigenlijk een soort bijlage die zo nu en dan
achter ‘het laatste nieuws’ wordt geplakt. De bijlage zal verdiepend ingaan op onderwerpen die voor ons als
bewoners van de molen en beheerders van de biotoop logisch zijn, vanzelfsprekend, zo gewoon, terwijl het
voor lezers van de nieuwsbrief best nog wel eens vraagtekens zou kunnen oproepen…
Of het nu gaat om het remmen van de molen, het melken van een geit of het snoeien van een fruitboom, we
hopen dat met meer gedetailleerde uitleg deze zaken voor iedereen duidelijker kunnen worden.
We pakken het deze eerste keer meteen pittig aan; we starten met “licht en zwaar werk”.
In de vorige nieuwsbrief werd een kort jaaroverzicht van 2014 gepresenteerd. Hierin is onder andere
gesproken over het bemalen van de polder door de molen met licht werk en zwaar werk. Wat betekenen deze
termen eigenlijk en… ?hoe?werkt?dat?eigenlijk?
De termen licht werk en zwaar werk kun je een beetje vergelijken met de term versnellingsbak. Om dit beter
uit te leggen is het handig eerst iets te vertellen over de tandwielen in de molen.
de Twiskemolen in 3 tekenfases

3.draaiende onderdelen van de molen (=gaande werk)
2.doorsnede van de molen
wieken

1.aanzicht van de molen

tandwiel 1

tandwiel 2

tandwiel 3
tandwiel 4

vijzel

De molen heeft 4 tandwielen. Deze tandwielen zorgen ervoor (samen met
een paar zware assen) dat de draaiing van de wieken naar beneden wordt
overgebracht, naar de vijzel.
De draaiende vijzel verplaatst hierdoor het water over de dijk.

onderdelen die een vast
geheel vormen, hebben een
eigen kleur gekregen

De grote eikenhouten tandwielen in de molen hebben in vakjargon al eeuwen lang specifieke namen:
tandwiel
tandwiel
tandwiel
tandwiel

1
2
3
4

=
=
=
=

het bovenwiel
(diameter 3 meter)
de bovenbonkelaar (diameter 1,5 meter)
de onderbonkelaar (diameter 2 meter)
het vijzelwiel
(diameter 2 meter)

Deze twee eenvoudige tandwielen (A en B) nemen we
als voorbeeld om ‘de versnellingsbak’ beter uit te
leggen.

A

B

Als A gaat draaien, draait B vanzelf mee.
Tandwiel A heeft twaalf tanden.
Tandwiel B heeft er zes.
Dit betekent dat als tandwiel A één ronde draait,
tandwiel B er twee heeft gedraaid.

als het wiekenkruis + tandwiel A1
één ronde draait,

bovenwiel

draait tandwiel
B1 twee rondes

A1

tekening 1

bovenbonkelaar

tandwielen B1 en
B2 zitten aan
elkaar vast door
middel van de
koningsspil

koningsspil

koningsspil

B1

B2 draait dus ook
twee rondes

B2

vervolgens
draait A2
één ronde

als tandwiel
A1 één
ronde draait,

A2

A1
draait B1 twee rondes

tekening 2

onderbonkelaar

in tekening 2 is tandwiel
B2 vervangen voor een groter
tandwiel A3

koningsspil

B1

kort gezegd: als het wiekenkruis één
ronde draait, draait de vijzel ook één ronde.
(vaktechnisch: de overbrenging is 1 op 1)
koningsspil
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De eenvoudige tandwielen A en B gebruiken we hieronder ter verduidelijking
in het gaande werk van de Twiskemolen

tandwiel A3 draait
dus ook twee rondes

A3

A3 en A2
hebben dezelfde
hoeveelheid
tanden, A2
draait dus ook
twee rondes

vijzelwiel

kort gezegd: als het wiekenkruis
één ronde draait, draait de vijzel twee rondes.
(vaktechnisch: de overbrenging is 1 op 2)

A2

Als de vijzel één ronde heeft gedraaid, is de verplaatsing ongeveer 1000 liter

Bij tekening 1 is de overbrenging 1 op 1. Het wiekenkruis draait dezelfde hoeveelheid omwentelingen als de
vijzel.
Als het wiekenkruis één ronde heeft gedraaid (en de vijzel dus ook één ronde) wordt er
1000 liter verplaatst door de vijzel.
Bij tekening 2 draait de vijzel twee rondes als het wiekenkruis één ronde heeft gedraaid. Er wordt dus
2 x 1000 liter water verplaatst als het wiekenkruis 1 ronde heeft gedraaid.
Maar, als er 2x zoveel water wordt verplaatst in eenzelfde tijd, heb je daar wel meer kracht voor nodig, meer
wind!
Licht werk
Bij tekening 1 wordt minder water verplaatst.
Daar is minder kracht voor nodig, dus minder
wind. We noemen dit dan ook ‘licht werk’.

Zwaar werk
Bij tekening 2 wordt binnen eenzelfde tijd meer
water verplaatst. Daar is meer kracht voor nodig,
dus meer wind. We noemen dit ‘zwaar werk’.

Het is natuurlijk geweldig dat de Twiskemolen de mogelijkheid heeft om met minder én met meer wind water
uit de Twiskepolder te draaien, maar hoe verwissel je een groot tandwiel voor een kleine (en andersom) als
de windomstandigheden daarom vragen??? Het antwoord is simpel: tandwielen verwissel je niet, daar zijn
ze domweg te groot en te zwaar voor. De krachten op het wiekenkruis, tandwielen en assen zijn zo enorm,
dat deze eikenhouten onderdelen groot en zwaar moeten zijn uitgevoerd.
Om toch licht en zwaar werk te kunnen toepassen in poldermolens, heeft men honderden jaren geleden al
een sublieme oplossing bedacht: het aanbrengen van een grote cirkel met tanden én een kleine cirkel met
tanden in één wiel !! Door dit wiel te verschuiven, bepaalt de molenaar of hij met licht werk of zwaar werk de
polder bemaalt.
tandwielen hebben tanden,
Zo werkt het:
maar bij molens spreken we over wielen en kammen
Bij onderstaande tekening staat de koningsspil in het
midden. De onderbonkelaar (met roze en blauwe
kammen) kan vrij ronddraaien zonder het vijzelwiel (met
gele kammen) te raken. De elektro motor kan de vijzel
aandrijven (én de molen kan voor de Prins draaien)

licht werk
als de koningsspil naar rechts
wordt verplaatst, zal de
kleine cirkel (roze) kammen
het vijzelwiel (met gele
kammen) laten draaien

koningsspil
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Welke consequenties heeft de tandwieloverbrenging op het te verplaatsen water

onderbonkelaar

zwaar werk
de grote cirkel met blauwe
kammen laten het vijzelwiel
(met gele kammen) draaien
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Nu we weten hoe licht en zwaar werk werkt, kunnen
we naar de werkelijke situatie in de Twiskemolen
kijken.
De foto links toont een deel van de onderbonkelaar
en een deel van het vijzelwiel zoals wij dat zien
vanuit de huiskamer.
De foto hieronder is de onderbonkelaar
gefotografeerd van onderen. De twee cirkels met
kammen zijn goed te zien. De kammen zijn zeer
vakkundig onder een schuine hoek in het wiel
aangebracht, zodat deze kammen perfect in die van
het schuin liggende vijzelwiel draaien.

Hoe krijgen we nu de kleine of grote
cirkel kammen gekoppeld aan het
vijzelwiel?
Koningspil

spindel

wervel

We hebben de foto links ingekleurd
zodat de handeling makkelijker is
uit te leggen

De koningsspil met onderbonkelaar
worden gedragen door de groene
balk (de wervel).
Door aan de spindel te draaien,
kunnen we de groene balk
verschuiven. De groene balk schuift
over de 2 klossen (rood ingekleurd).
Een vetlaagje op de glijklossen zorgt
ervoor dat het enorme gewicht van
de koningspil (+ bonkelaars +wervel)
makkelijk schuift.

hal

keuken

woonkamer

Wie met alle verkregen info de precieze overbrenging
van de Twiskemolen wil berekenen, hieronder de
hoeveelheid kammen per wiel:
--het bovenwiel heeft 48 kammen
--de bovenbonkelaar 25 kammen
--de onderbonkelaar heeft een kleine ring van 22
kammen en een grote ring met 36 kammen
--het vijzelwiel telt 37 kammen.

Links een plattegrond van de begane grond van de
Twiskemolen. Het grote tandwiel in het midden is
afgeschermd met deuren en neemt in verhouding veel
ruimte in. Om het wiel heen wordt door ons ‘gewoon’ gewoond.

