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        in deze nieuwsbrief 
-- 8ste lustrum Twiskemolen 
-- korte geschiedenis van de poldermolen 
-- Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding 
-- kort en laatste nieuws 
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We hebben veel enthousiaste reacties gehad op ons programma. We hopen dat veel, héééééél veel mensen het 
feestje komen meevieren op 10 mei.  
 
Een aantal mensen heeft zich al aangemeld om die dag mee te komen helpen en daarmee tot een succes te 
maken, dat is heel fijn. We kunnen nog meer hulp gebruiken, dus schroom niet je op te geven voor het begeleiden 
van het vliegeren, hooibalen stapelen en/of de aquabubbles.  
Voor de lunch wordt gezorgd. Mail: twiskemolen@hotmail.com of bel: 06-22141353. 

V 11.00 – 16.00 uur: de dijk waar in grote aantallen gevliegerd mag gaan worden 
 
T 11.00 – 15.30 uur: het open molenerf met de workshops Vliegers en Handmolentjes maken 
 
Z 12.00 – 16.00 uur: het water waar WSV de Breek zijn zeilboten laat varen waaronder ook instapboten  
 
M  zorgboerderij De Marsen, waar om 13.00 uur 40 Jaar geschiedenis van Het Twiske wordt verwoord door Rob Veenman 
met aansluitend om 14.30 uur een fietstocht in Het Twiske onder leiding van Jan van Steijn 
 
W 11.00 - 17.00 uur: de thuishaven van WSV de Breek, het Breekpunt, waar een ieder op 10 mei terecht kan voor drinken 
en versnaperingen 

W 

 
 
 
             11:30 - 12:00 uur: officiële start     
             van de Twiskemolendag door  
             burgemeesters A. Nienhuis  
             (Landsmeer) en R. Meerhof          
             (Oostzaan) met een feestelijke      
             vlootschouw én de  
             inwerkingstelling van de rijk  
             versierde Twiskemolen  
 
H 12.00 – 15.30 uur: de locatie van de 
hooibalen-stapelwedstrijd  
 
A 12.00–16.00 uur: het watergebied waar 
u met aquabubbles te water kunt gaan 

overzicht activiteiten 
zondag 10 mei 

+ 
tijden 



In dit jaar, of hoogstens een jaar eerder, is de 
Hooglandspoldermolen gebouwd om de 
Hooglandspolder te ontdoen van al zijn overtollig 
water. 

korte geschiedenis Twiskemolen  

1578  

1864 - 1894  

1936  

In 1936 werd op de molen een bijzonder wieksysteem gemonteerd, de zogenaamde bilau-wieken. Dit 
wieksysteem was gebaseerd op de al bekende vliegtuigvleugel. 

1938  

Het (voor die tijd futuristische) bilau-wieksysteem heeft 
nog geen 2 jaar gefunctioneerd. In 1938 brak een wiek 
af. Dit betekende de definitieve stilstand van de 
Hooglandspoldermolen, omdat het waterschap besloot, 
naar aanleiding van de roedebreuk, naast de molen een 
elektrisch gemaal te bouwen. 
De molen werd onttakeld, maar bleef wel als woning in 
gebruik. 

1967  

In 1967 werd de molen gedemonteerd en overgebracht 
naar Nieuw-Vennep omdat aldaar plannen waren tot 
herbouw. De herbouw kwam echter niet tot uitvoering.  

Recreatieschap Het Twiske kocht het ‘molenbouwpakket’ 
uit Nieuw-Vennep aan om de molen te plaatsen bovenop 
een nieuw te bouwen gemaal van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Er werd zelfs een koppeling 
uitgedacht tussen de aandrijving van het moderne gemaal 
en de monumentale molen. De start van de bouw van het 
huidige hybridegemaal Twiskemolen was een feit. 

1974  

Hooglandspoldermolen 
in Barsingerhorn 

Tussen 1864 en 1894 is een belangrijke aanpassing 
verricht aan de molen. Was de Hooglandspoldermolen 
rond 1578 gebouwd met een scheprad, vanwege verlaging 

van het 
polderpeil en de 
gedachte dat 
met een vijzel 
de polder 
efficiënter kon 
worden  
bemalen, werd 
het houten 
scheprad 
vervangen door 
een houten 
vijzel. Prettige 
bijkomstigheid: 
deze 
verandering 
zorgde voor   
        meer   
        woon-  
        ruimte in   
        de molen. 
 

molen 
met 
scheprad 

voorbeeld 
van het bilau 
wieksysteem 

    



In 1974 was Het Twiske nog volop in ontwikkeling. Wegen, bruggen, jonge boomaanplant en onder meer het 
aanleggen van recreatiestranden, overal was men nog druk mee. Ook de bouw van het nieuwe gemaal en de 
opbouw van de monumentale molen uit Barsingerhorn waren in 1974 in volle gang. Op de foto hieronder zie je het 
in elkaar passen van het skelet (achtkantstijlen, bintbalken en korbelen). Acrobatische toeren haalden de 
molenmakers toentertijd uit om het ‘bouwpakket’ weer passend in elkaar te zetten.  
Op de achtergrond de openheid van het in aanleg zijnde recreatiegebied, met Oostzaan aan de horizon. 

1974  

1974:  
opbouw van de 400 jaar 
oude poldermolen 

achtkantstijl 
    

Op de foto staan    
4 van de 8 
achtkantstijlen 
overeind.  
Hoe de constructie 
er uitziet als alle 8 
de achtkantstijlen 
overeind staan, 
laten de tekeningen  
zien. 
Het lijkt een wirwar 
aan balken, maar 
het is goed wonen 
binnen deze 
constructie.  En het 
feit dat de molen al 
440 jaar oud is (en 
zijn hele bestaan in 
het ‘open veld’ 
heeft gestaan in 
weer en wind) zegt 
natuurlijk veel over 
de degelijkheid van 
de constructie…… 

Tijdens de herbouw van 
de poldermolen in Het 
Twiske is een belangrijke 
aanpassing gerealiseerd; 
door de achtkantstijlen 
met 75 cm te verlengen, 
kon een tussenvloer 
gerealiseerd worden 
(rood gekleurd in de 
tekening hierboven).  
Het woonoppervlak werd 
hiermee beduidend 
vergroot en daarmee ook 
het wooncomfort. 

doordat de molenconstructie met 75 cm werd verhoogd, was de afstand tussen het dak van de molen (= de kap) en de 
grond natuurlijk ook groter geworden. Daarom moesten de roeden (1 roe = dubbele wiek) ook langer worden. Waren de 
twee roeden van de Hooglandspoldermolen 22,5 meter lang, de huidige Twiskemolen heeft roeden van 24,4 meter  



Wij, Marijke en Marcel, zijn de vierde bewoners van de  
40-jarige Twiskemolen. Eerdere bewoners waren: 
 
1974 + half jaar: 
 
1975 – 1999     :  
 
1999 - 2011      : 
 
2011 - heden    : 
 
 
 

bewoners Twiskemolen  

1974: Toon Koek en zijn vrouw voor de 
Twiskemolen waarvan de woning net gereed 
was gekomen 

1985: Bob Put in de kap van de molen. Bob heeft tot op 
heden het langst de Twiskemolen bewoond, 24 jaar ! 

 
 
 
molenaar Toon Koek en zijn vrouw 
 
molenaar Bob Put en zijn vrouw 
 
molenaar Robert-Jan Prins en Mirjam Vos 
 
molenaar Marcel Koop en Marijke Brouwer 

compositiefoto  

In de tijd dat Bob Put de molen bewoonde, 
heeft hij een eigen vorm gegeven aan de 
inrichting van de molenwoning en het erf. 
Zijn opvolgers, Mirjam Vos en Robert-Jan 
Prins, hebben niet alleen aanpassingen 
verricht aan de molenwoning en het 
molenerf, maar hebben ook veel energie 
gestoken in het verbeteren van de 
molenbiotoop. Zij hebben dan ook terecht  
in 2009 de Molenprijs Noord-Holland 
gekregen.  
Het maandblad ‘Molenwereld’ (nr.123,  
februari 2009) beschreef de toekenning zo: 
  ….. De Twiskemolen staat in een  
recreatiegebied, Het Twiske. Rondom de  
molen bevinden zich riet- en   
ruigtelanden die dreigden dicht te groeien 
met wilg, braam en berk. Dit dichtgroeien 
zorgde voor een steeds verder 
verslechterende molenbiotoop. Robert-Jan 
en Mirjam hebben gedurende 10 jaar   
    gewerkt om de vegetatie onder controle  
    te krijgen door middel van de volgende  
    punten:  
1. het oprichten van een vrijwilligersgroep. 
2. het beheren van de molenbiotoop met 
behulp van Nederlandse Landgeiten. 
3. het in contact brengen van het brede 
publiek met wat zij doen (waterbeheersing, 
agrarische kringloop en geschiedenis van 
het cultuurland) d.m.v. open dagen.....  
 
 vanaf oktober 2011 bewonen wij dus de Twiskemolen. In grote lijnen zetten wij ‘het project’ 

van Robert-Jan en Mirjam voort. Marcel heeft in 2012 zijn baan in Haarlem opgezegd, Marijke  
zorgt voor het inkomen. Wij hebben zo onze ambities en daar gaat veel energie in zitten, 
maar we krijgen er ook veel energie voor terug. Zoals de krant NHD kort geleden ons 
citeerde:   ….”je wordt er niet rijk van, maar het is een rijk leven”…. 

tussen 1999 en 2011 hebben Mirjam Vos, Robert-Jan Prins en kater 
Arie de Twiskemolen bewoond. Robert-Jan en Mirjam hebben veel 
aanpassingen verricht aan de molenwoning en het erf.  Tevens hebben 
ze de molenbiotoop geoptimaliseerd, waar wij nu nog van genieten 



Op 11 januari j.l. bezorgt PostNL een brief bij ons. De inhoud van de brief 
doet ons deugd: …..”Hierbij deel ik jullie mee, dat wij met veel genoegen 
een jaarprijs van het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding aan jullie 
toekennen”….. 
Op 14 februari krijgen wij bezoek van een afvaardiging van het 
stichtingsbestuur. De prijs wordt ons toegekend zoals bondig beschreven 
op de aan ons later uitgereikte oorkonde:   

Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding  

ten overstaan van alle aanwezigen werd in een presentatie teruggeblikt ; van 
onze tijd in Gouda (korenmolen De Roode Leeuw), het huidige molenaarsleven in 
de Twiskemolen tot in de nabije toekomst, het komende lustrumfeest op 10 mei   

F.D. Pigeaud was als ingenieur nauw 
betrokken bij experimenten met oud-
Hollandse wind- en watermolens in de 

vijftiger en zestiger jaren, om 
daarmee elektriciteit op te wekken. 

Verschillende molens werden voorzien 
van een generator, zoals De Kraai in 
Westbroek, De Traanroeier op Texel 

en De Hoop in Wervershoof. 
De experimenten waren niet 

succesvol, er werd te veel van de 
molens gevergd. In feite zag Pigeaud 
zijn idee (de molens een nieuwe toe-
komst geven door ze in te zetten voor 

elektriciteitsopwekking) sneuvelen. 
Eind zestiger jaren kwamen de eerste 
vrijwillige molenaars in beeld. Pigeaud 
zag onmiddellijk dat daar de kansen 
lagen voor het molenbehoud in de 

toekomst. Hij richtte met zijn vrouw 
dit fonds op en doneerde een bedrag 

aan de nieuwe stichting. 
In 1973, toen De Hollandsche Molen 

50 jaar bestond, werd op de 
jaarvergadering de eerste oorkonde 

met bijbehorende geldprijs uitgereikt. 
Het geld voor de prijzen komt uit de 

opbrengst van het kapitaal. 
Tot en met 2015 zijn in totaal 146 

oorkonden uitgereikt. 
In de statuten wordt het doel van de 

stichting als volgt omschreven: 

foto boven: 
14 februari j.l. kregen wij bezoek van 

een afvaardiging van het 
stichtingsbestuur van het 

Molengiftenfonds  
voor Vernuft en Volharding. 

v.l.n.r. Eric Zwijnenberg, Joyce 
Beneker en Maurits Pigeaud  

In de statuten staat dat er altijd twee 
leden uit de familie Pigeaud in het 
bestuur zitting moeten hebben. 

Momenteel zijn dat Renée Pigeaud 
(dochter van de oprichters) en Maurits 
Pigeaud (kleinzoon van de oprichters). 

het doen van uitkeringen aan 
personen en instellingen ter 
bevordering van het in stand 

houden, het verbeteren en het 
draaiende houden van wind- en 

waterradmolens 

De stichting Molengiftenfonds voor 
Vernuft en Volharding is opgericht 
in 1973 door het echtpaar Pigeaud.  

                                                        Op 21 maart vond in Amersfoort de  
jaarvergadering plaats van de landelijke vereniging De Hollandse Molen. 
Een onderdeel van het uitgebreide dagprogramma was de uitreiking van 
deze oorkondes door het Molengiftenfonds aan personen en/of instellingen 
die zich, op welke manier dan ook, inzetten voor ons cultureel erfgoed: 
Molens. Dit jaar werden, naast die aan ons, ook oorkondes uitgereikt aan:  
--De heer Warner B. Banga uit Dokkum, als blijk van waardering voor 
zijn diepgaande studie naar de geschiedenis van de molens in  
Noordoost-Friesland, en de daaruit voortvloeiende publicaties met 
aantrekkelijke vormgeving. 
--Ton Meesters uit Breda, als blijk van waardering voor zijn veelzijdige 
en langdurige inzet voor het molenbehoud, zowel als inspirerend 
bestuurder, als onderzoeker van het technisch en historisch aspect van 
molens, resulterend in diverse boeken en publicaties. 



het trotse ‘mediavrijwilligersteam’ met de oorkonde:  
v.l.n.r. Marcel, Arno Schouten (de man achter de altijd actuele Twiskemolenwebsite), Marijke en zoon Gido  

foto: Ambiance Houtrust in Amersfoort (Hooglanderveen). 
Staand v.l.n.r. Eric Zwijnenberg (voorzitter van de stichting Molengiftenfonds en degene die de presentaties 
samenstelde en van commentaar voorzag), Ton Meesters, Warner Banga, Maurits Pigeaud (penningmeester 
van de stichting) en Marijke&Marcel  

Wij hebben de oorkonde en de daaraan verbonden geldprijs gekregen voor de manier waarop wij een ‘relatief 
saaie’ poldermolen onder de aandacht weten te brengen van een breed publiek door middel van de maandelijks 
verschijnende nieuwsbrief, de altijd actuele website, het gebruik van social media (twitter en facebook) en het 
nieuwe informatiebord met functieaangevende draaischijf. 
Ondanks dat de oorkonde op naam staat van ons (Marijke en Marcel) is het team op de foto hieronder 
verantwoordelijk voor de verkregen eer! Arno Schouten heeft voor ons de website gebouwd en houdt deze al jaren 
steeds weer opnieuw zeer actueel. En dat op vrijwillige basis! Wij zijn hem dan ook veel waardering verschuldigd. 
Gido, onze zoon, is onze grote steun en toeverlaat. Hij is er altijd als er even extra handen nodig zijn, of het nu 
gaat om het in bedwang houden van onze 120 kg wegende landgeitbok tijdens het kappen van de hoeven, het 
aanpassen van het facebook-account, of het informeren van bezoekers bij een Open dag, Gido komt steeds weer 
‘even over’ vanuit Haarlem om ons bij te staan. (Niet relevant wat de prijstoekenning betreft, maar wel leuk om te 
vermelden: Gido is begin dit jaar begonnen met de opleiding voor vrijwillig molenaar - ) 



In februari en begin maart 
hebben wij de 20 fruitbomen op 
het molenerf de jaarlijkse 
snoeibeurt gegeven.  Voor het 
snoeien van een fruitboom 
hanteren we de volgende 
uitgangspunten:  
--de bomen willen we niet te 
hoog laten doorgroeien omdat  ze 
anders voor windbelemmering 
zouden kunnen zorgen. Maar ook 
het makkelijk kunnen plukken 
van het fruit is een reden 
--gezonde vruchtknoppen komen 
vooral aan horizontale takken, 
dus die geven wij de ruimte 
--licht en lucht moet ook kunnen 
doordringen binnenin de boom 
(om o.a. schimmels en houtrot te 
voorkomen). De kruin van de 
boom willen wij dan ook graag 
open hebben zonder de 
natuurlijke vorm van de 
fruitboom aan te tasten. 

                       Naar aanleiding van een krantenbericht over het komende lustrumfeest van de    
     Twiskemolen, kregen wij onderstaand bericht binnen. In het kader van 40 jaar Twiskemolen en 
het terugblikken daarop past dit leuke bericht helemaal in de nieuwsbrief,  
uiteraard met toestemming van de fam. De Groot. 

kort en laatste nieuws  

Op de foto links de notarisappel voor de snoei, rechts erna. Het terugsnoeien van de fruitbomen is voor 
ons een meerjarenplan. Teveel snoeien in 1 jaar zorgt voor veel schietloten, vervorming van de boom 
en slechte oogst.  (Soms worden fruitbomen wel eens bewust zeer sterk teruggesnoeid,  maar men 
rekent dan ook de jaren erna op geen of een geringe fruitoogst). 

“Beste Marijke en 
Marcel, las net een 
stukje in de Echo  
van 4 maart dat de 
Twiskemolen 19  
maart haar 40-jarig 
jubileum viert. Wij 
vieren ons 40-jarig 
huwelijk op 19 
december a.s. Op de 
dag werden foto's 
gemaakt bij de 
Twiskemolen (zonder 
toestemming want het 
was volgens mij nog 
niet omheind :-).  
Onze dochter en 
schoonzoon hebben 
wel toestemming 
gevraagd op 27 
augustus 2010 en dit 
plaatje prijkt nu in hun 
album. Waarschijnlijk 
 is de Twiskemolen veel vaker gebruikt voor mooie bruidsplaatjes. Vond het wel grappig om even te 
vermelden. Veel succes met de festiviteiten toegewenst. Met vriendelijke groet, Gré en Kees de Groot.“ 
 



De moestuin is in, is hip, is trendy……  Wij vinden dit een goede 
ontwikkeling om vele redenen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat 
menigeen tegenwoordig verwacht dat veel seizoensgroenten en 
fruit het hele jaar door te krijgen zijn; van boerenkool in de 
zomer tot frambozen in de winter…… Door zelf te kweken zal 
ervaren worden dat bij het laten volgroeien van bijvoorbeeld een 
smaakvolle tomaat, meer komt kijken dan een zaadje, een bakje 
aarde en een gietertje water. 

Wij ‘moestuinen’ al ruim 20 jaar en elk voorjaar hebben we weer 
zin om de uitdagingen in de moestuin aan te gaan.  We starten 
met de grelinette waarmee lucht in de grond wordt gebracht. En 
traditiegetrouw gaan de vroege aardappelen (onder glas i.v.m. 
nachtvorst) en erwten het eerst de voorjaarsgrond in. 

de moestuin omspitten met een 
schep zorgt voor beroering in de 
grondcultuur. Met een grelinette 
breng je de aarde wat omhoog, 
breng je lucht in de grond, zonder 
de bodemcultuur aan te tasten. 
Nieuwsgierig? Kijk eens op: 
https://www.youtube.com/watch?v=vg
2p5ozjm38 

als het erwtenplantje zo’n 
15 cm hoog is, halen we de 
glasplaten weg, zodat het 
kan doorgroeien langs het 
120 cm hoge gaas  

doperwten, peulen en kapucijners 
Door onze landgeiten geschilde 
essentakken (A) steken wij op rij in de 
grond. Daartegenaan binden wij 
gaasrekken van 120 cm hoog (B). 
De stamdoperwten (Kelvedon Wonder), 
stampeulen (Norli)  en kapucijners 
(Rozijnerwt) worden op rij langs de 
rekken in de grond gelegd (C). 
 
Oude treinruiten (D) gebruiken wij 
tijdelijk om drie belangrijke redenen:  
1. de grond wordt opgewarmd door de 

zon 
2. de grond wordt afgeschermd tegen 

eventuele overvloedige regenval 
(de ontkiemende erwt kan snel 
gaan rotten) 

3. de kiemende erwt wordt beschermd 
tegen o.a. houtduiven, kraaien en… 
onze kippen. 

A 

B 

C 

D 



Op zaterdag 18 april is de eerste 
vrijwilligerswerkdag van dit jaar. 
Belangrijkste klus van de dag is het 
verplaatsen van diverse grote bergen met 
takken. Deze takken zijn afgelopen winter 
aan de landgeiten gevoerd. Dunne takjes 
zijn door hen opgegeten, van de dikkere 
takken hebben ze de bast weggegeten. 
Met rondspringende lammeren om ons 
heen zal het een gezellige sjouwklus 
worden. Verder zullen we wat 
voorbereidingswerkzaamheden voor het 
lustrumfeest van 10 mei verrichten. 
 
Geef je op via twiskemolen@hotmail.com  
of bel even: 06-22141353.  Voor de alom 
bekende lunch wordt weer gezorgd. 
 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur 

Voorjaars zeilvoering 

lammeren 

Op 12 april wordt door Twiske Haven de jaarlijkse Open Twiske Dag 
georganiseerd. 

Deze dag luidt het begin in van het recreatieseizoen voor ondernemers 
en verenigingen in Het Twiske. 

 
De Twiskemolen is onderdeel van de dag door het erf open 
 te stellen voor belangstellenden van 11.00 tot 16.00 uur. 

 

kijk op www.opentwiskedag.nl  voor het volledige programma 
 

op 11 meter hoogte 
helpt Paul (molenaar 
in opleiding) met het 
voorleggen van de 
voorjaarszeilvoering 

Met het voorleggen van  
2 witte molenzeilen op  
26 maart j.l. is rond de 
Twiskemolen het voorjaar 
echt begonnen.  
 
Rond het moment van   
uitkomen van deze nieuws-
brief moeten 3 van onze  
landgeiten lammeren. 
 
De kleintjes laten nog even 
op zich wachten, de 3 
hoogdrachtige geiten  lopen 
momenteel nog waggelend 
door de molenbiotoop. 
Rechts op de foto holle 
bolle geit Jasna van het 
Luijendijkje 
 

de voorjaars-
zeilvoering 
bestaat uit 2 
bruine en 2 
witte zeilen 


