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de ruim 1 meter diepe poel op het Bokkenland heeft 
bijna 2 maanden nagenoeg droog gestaan 

het peil heeft 
in juli vele 
weken ver 
onder het 
ideale niveau  
(= -2.90) 
gestaan.  
Op de foto 
staat het peil 
op 2.97 meter 
onder 
Normaal 
Amsterdams 
Peil 
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foto rechtsonder: de droge maanden zorgen er ook voor dat we goed hebben 
kunnen werken in de molenbiotoop. De altijd drassige rietlanden waren goed 
beloopbaar. Nadeel van de langdurige droogte was dat het veenland verder 
inklonk, wat de almaar doorgaande bodemdaling verder versnelt 

foto rechts: door de droogte van 
de afgelopen maanden is de grond 
van de molenbiotoop niet drassig 
geweest. Onze geiten hebben 
daardoor minder last van hun 
hoeven. (Een drassige grond maakt 
de voetzolen sneller week met als 
gevolg dat doorns en takjes eerder 
voor problemen zorgen) 

staat bijna op 
een miljoen 
omwentelingen. 
Dit betekent  
dat wij sinds 
onze komst  
naar de molen 
(eind 2011) de 
molen al voor 
een tweede keer 
een miljoen 
omwentelingen 
hebben laten 
draaien. 

Dat houdt in dat de molen in 3½ jaar, gemiddeld élke week 10.000 
omwentelingen heeft gemaakt. Daar zijn wij best trots op! 

Juli leek tot de 25e de vijfde maand op  
rij te worden met (te) weinig neerslag.  
De noordwesterstorm van 25 juli en de  
dagen erna hebben bij ons voor het  
eerst in maanden flinke neerslag gebracht; er is tot de 27e een noemenswaardige hoeveelheid van ruim 50 mm 
gevallen! De vijzel heeft in maart, april en mei weinig uren gedraaid, in juni zelfs helemaal niet. Bij het uitkomen 
van deze nieuwsbrief spant het erom of de polder voor het eerst sinds 9 weken weer bemalen moet worden. De 
wieken van de molen hebben de afgelopen maanden wel  
veel voor de prins gedraaid. De tellerstand van de molen 



WTTF 2015 

Na twee weken opbouw stond 
op 24 juli opnieuw een waar 
festivaldorp in ‘onze achtertuin’.  
Helaas kwam de heftige weers- 

onze landgeiten lijken met hun nieuwsgierige aard de 
reuring rond de opbouw wel interessant te vinden…. 

verwachting uit en op 25 
juli, rond 11.00 uur werd 
besloten het noodlot niet 
te tarten en het 
muziekfeest af te lasten. 
Respect voor de 
beslissing als je weet  
dat iedereen (van 
organisatieteam, 
verkeersbegeleiding,  
dj’s, horeca tot 
schoonmaakploegen)  
gereed stond om de 

enkele van de vele kleine zelfstandig ondernemers op weg naar het festivalterrein 

23.000 muziekliefhebbers te ontvangen. Wij zien 
elk jaar hoe het festival met grote zorg wordt opgebouwd. Het kan dan ook niet anders dat het aflasten een 
grote teleurstelling is voor de organisatie. Maar ook voor de vele kleine zelfstandige ondernemers die 
betrokken zouden zijn geweest bij het dans- en muziekfeest, dat al vele dagen voor aanvang was uitverkocht. 



Ondanks dat het festivalspektakel zo’n 3 weken duurt (opbouw, feest, afbouw) en het zuidelijk deel van het 
recreatiegebied behoorlijk op z’n kop zet, gaan alle dagelijkse activiteiten in Het Twiske gewoon door. Er wordt 

terwijl o.a. plaszuilen en 
verkeersborden het zuidelijk 
deel van Het Twiske 
overnemen, blijven toeristen 
gewoon met de Twiskemolen 
op de foto gaan 

foto links: laat je geregeld je hond uit in Het Twiske en zie je 
vaak de molen draaien, de veranderde (en daardoor 
bijzondere) weersomstandigheden zorgen er soms toch voor 
dat je als lokaal de Twiskemolen graag op de foto wilt nemen. 
De Twiskemolen blijft ook voor buurtbewoners een eyecatcher   

heerlijk gewandeld, 
gefietst en gezwommen. 
Vliegers worden 
opgelaten, tenten 
opgezet en de bbq’s 
blijven elke mooie 
avond aangestoken 
worden. Ook de 
Twiskemolen blijft 
mensen aantrekken, 
ondanks dat 
vrachtwagens, 
golfkarretjes, 
verwijzingsborden en 
afzettingen het gebied 
langzaam overnemen. 
  
 

je kunt je fantasie de vrije loop laten bij het zien van deze 2 
foto’s; de fotograaf brengt een amsterdammetje Het Twiske 
in om het samen met de Twiskemolen op de foto te zetten, 
terwijl achter hen hard gewerkt wordt om een pontonbrug te 
plaatsen voor het festival 



zomerstorm 

De storm van 25 juli (die o.a. het WTTF muziekfestijn in Het 
Twiske deed aflasten) is in meerdere opzichten een 
bijzondere storm geweest. Sinds de metingen van de 
meteorologische diensten in Nederland is zo’n hevige 
zomerstorm niet eerder voorgekomen. Vooral bomen, die 
zwaar in het blad staan, in combinatie met een droge 
ondergrond, hebben het loodje moeten leggen.  
Tevens was de windrichting opmerkelijk.  Bomen die met een 
‘normale’ zuidwesterstorm stevig zouden blijven staan, 
konden met deze storm, waarbij de wind uit het noordwesten 
woei, wel eens vol getroffen worden en omgaan. Dit gebeurde 
dan ook met een boom binnen onze molenbiotoop. De boom 
(=A) in het Zegerbos is altijd bij zuidwesterstormen 
beschermd geweest door een grotere boom (=B). De 
noordwesterstorm heeft boom A aan zijn zwakke zijde (de 
waterkant) vol kunnen treffen met onderstaande tot gevolg: 

A 

B 

En op z’n Cruijffiaans gezegd: elk 
nadeel heeft zijn voordeel…… we zijn 
helaas een fraaie berk armer in een 
mooi stuk molenbiotoop ten oosten 
van de molen, maar onze landgeiten 
hebben voor weken een fantastisch 
eetfeestje……  Eerst zal al het blad 
gegeten worden, dan de dunne 
twijgjes, vervolgens zullen alle 
takken ontdaan worden van hun 
bast.  
En last but not least: de geiten 
houden aan de omgevallen boom 
een leuk klimobject over.  
 
Binnen het recreatiegebied zijn ruim 
veertig bomen omgewaaid en hieruit 
blijkt maar weer dat de beslissing 
om het muziekfestival af te lasten 
een juiste beslissing is geweest. 
 
De storm heeft weinig schade 
aangericht aan de molen. Alleen een 
flinke pluk riet is uit de molen 
gewaaid; hier zal de rietdekker voor 
langs moeten komen.  
In de moestuin zijn alleen wat 
maisplanten en zonnebloemen 
scheef gewaaid en de fruitbomen zijn 
zo stevig geschut dat er veel (nog 
onrijp) fruit is gevallen. 

Zegerbos 

Vosse-eiland 

foto 1 en 2 zijn direct na de storm genomen. Foto 3 
en 4 zijn twee dagen later genomen. Op foto 3 is 
duidelijk te zien dat veel blad en twijgjes al zijn 
weggegeten en dat takken worden geschild 
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vakantie 

Wij houden van wandelen, wij houden van de bergen, wij houden van 
landgeiten….. Wat is er mooier dan deze drie liefhebberijen te combineren  
in één vakantie……. 
1 Juli jl. zijn wij met medenemen van de auto overgevaren van IJmuiden naar 
Newcastle voor een vakantie van 8 dagen. De bedoeling was om vooraf 
geplande wandelingen te maken rond de Engels-Schotse grens met de  
stille hoop voorouders van onze groep landgeiten tegen te komen. 
 
Zoals velen weten heeft Robert-Jan Prins (vorige bewoner en  
molenaar van de Twiskemolen) in 2006  met hulp van anderen,  
vijf jonge wilde bokken uit Noord-Engeland  naar Nederland  
gebracht. Nazaten van deze bokken leven nog steeds  in onze  
molenbiotoop. Onze oersterke, klim- en springgrage landgeiten  
hebben bijna allemaal nog 50-75% Engels bloed in zich. 

Het doel van onze wandelvakantie was om hopelijk oog in oog  
te mogen staan met de ‘feral goat’. De Engelsen en Schotten  
noemen de wilde geit een feral goat, omdat het verwilderde geiten zijn, die al 
ruim duizend jaar geleden hun eigen weg zijn gegaan in de Engels/Schotse 
heuvelen. 

grazende feral goat bij een 60 meter hoge waterval 

Het landkaartje geeft vijf plekken aan waar wij naar geiten hebben uitgekeken.  Bij drie van de vijf wandelingen 
hebben wij het getroffen; de observaties van rustig grazende geiten in een fantastische habitat zullen wij niet snel 
vergeten. 



Bij locatie 1 maakten we een wandeling ten noordoosten van het Schotse plaatsje Moffat, in Grey Mare’s Tail 
Nature Reserve, waar een 60 meter hoge waterval onderdeel is van de leefomgeving van een groep geiten. Wij 
hebben er, rustig zittend op een rots, 19 van dichtbij mogen aanschouwen terwijl de groep geiten stuk voor stuk 
afdaalde vanuit de kloof, in alle voorzichtigheid langs ons heen trekkend, verder het dal in. 

Grey Mare’s Tail Nature Reserve 

een superallerte feral goat daalde als een van de laatste neer uit de kloof omdat zij 
een lam bij zich had. Doordat wij geduldig op onze rots bleven zitten, was zij 
blijkbaar zodanig ontspannen, dat zij haar lam voor ons ogen bij haar liet drinken. De 
laatste geit van de groep (met 2 lammeren) durfde de afdaling in onze nabijheid niet 
aan. Wij hebben onze weg toen maar vervolgd in de heuvels van Grey Mare’s Tail 

We hebben niet alleen ‘geitenwandelingen’ gemaakt, maar onder andere ook 
plekken bezocht waar restanten te vinden zijn van de indrukwekkende 
Hadrian’s Wall. Ook daar kwamen wij geitengeschiedenis tegen van 2000 jaar 
oud. De vooruitstrevende 
Romeinen bouwden niet alleen 
stenen gebouwen met vloer-
verwarming, aquaducten, 
toiletten en badkamers, ze 
maakten ook tenten van 
geitenhuiden waarin groepjes 
van 8 soldaten op hun ver-
overingstochten overnachtten. 



Op locatie 2 hebben wij de hellingen van Cairnsmore of Fleet beklommen 
(ten oosten van Newton Stewart). Hier hoopten wij ook geiten te spotten, 
maar het weer was niet gunstig; laaghangende bewolking zorgde voor een 
zicht van hooguit 20 meter…. en het waaide ook nog eens flink.  Als er 
geiten in dit gebied aanwezig waren, hebben zij zich die dag vast schuil 
gehouden.  
Van lokale bewoners kregen wij de tip dat zich ten zuiden van Loch Trool 
(locatie 3) ook groepen geiten ophielden.  Helaas hebben wij daar niets 
kunnen waarnemen.  

Wild Goat Park 

Op locatie 4 dachten wij snel geiten te kunnen spotten omdat dit een goatpark is van zo’n 300 ha. Maar de 
werkelijkheid bleek anders; we hebben veel geduld moeten opbrengen voordat de eerste geiten zich aan ons 
wilden tonen in de buurt van het hoge hek. Het is namelijk verboden het gebied te betreden.  
  
 

locaties 2, 3 en 4 bevinden zich allen binnen Galloway Forest Park 

Terug in het uiterste noorden van  
Engeland (locatie 5) beklommen wij  
de heuvelen rond Hethpool in 
Northumberland National Park. Hier  
hebben wij, naast diverse groepen  
geiten, voor het eerst bokken 
kunnen observeren. Meest verstopt  
tussen de gaspeldoornstruiken,  
kwamen zo nu en dan indrukwekkende  
bokken te voorschijn.  
Wat overduidelijk is gebleken (en  
wij eigenlijk ook wel wisten) is          
dat geiten van klimmen houden.  
Ze rusten graag uit op hoger  
gelegen stukken, op rotsen waar 
ze vrij uitzicht hebben en in alle  
rust kunnen herkauwen. Maar waar  
ze ook veilig zijn voor de plaatselijke 
boeren, die ze liever kwijt zijn dan rijk. 

tot slot: In de heuvelen van Northumberland kwamen wij David tegen, die een 
universitair onderzoek doet naar de feral goat. Weken lang observeerde hij de 
diverse geitengroepen met als doel inzicht te krijgen in de leefgewoontes van 
de geiten. Boeren verjagen de geiten of schieten ze zelfs dood omdat ze 
vinden dat de feral goat te veel land begrazen en een bedreiging vormen voor 
tuinbouw en jonge bosaanplant. David onderzoekt of dit werkelijk zo is. Zijn 
stelling: de feral goat leeft hier al ruim 1000 jaar, is er geen acceptabele 
balans te creëren tussen mens en geit? 

David 

Northumberland National Park 

dit is het leefgebied van de voorouders van onze geiten 

Misschien was de afwezigheid van geiten 
rond Loch Trool te wijten aan menselijke 
bedrijvigheid aldaar; in deze streek 
hebben ze veel last van een schimmel 
die hele bospercelen larixbomen doet 
afsterven. Via vernieuwde bospaden 
worden de besmettelijke percelen gekapt 
en afgevoerd.  

Vanuit onze B&B-kamer in een echt Engels 
landhuis keken wij uit op de heuvels en zagen 
vanaf daar de voorouders van onze geiten. Op 
een vroege, vochtige ochtend beklom Marcel voor 
een 3e keer een heuvel. En verstopt achter een 
gaspeldoorn wachtte hij op…….. zie foto boven. 
 

Hethpool met landhuis alwaar wij een 
paar nachten hebben verbleven 

zo vlak als onze 
molenbiotoop ook 
is, we zijn blij dat 
we toch wat 
klimgelegenheid 
hebben gecreëerd 
voor onze geiten 



kort en laatste nieuws  

foto rechts: 

We denken dat het de gewone 
dwergvleermuis is, die wij zo nu en 
dan ‘s avonds boven het molenerf 
zien vliegen. Het is een nachtdier. 
Als hij overdag of in de winterslaap 
verstoord wordt, kan hij zich 
doodstil houden. De dwergvleermuis  
 jaagt over water en weilanden,  
  langs heggen en bosranden en bij  
   lantaarnpalen. De dwergvleermuis  
     jaagt op kleine insecten,  
    voornamelijk mugjes, vliegen en  
   motten. Ze vangen geregeld meer  
  dan driehonderd insecten per 
nacht. Soms jagen ze in groepjes 
van tien tot twintig dieren.  
De dwergvleermuis overwintert in 
gebouwen en in bomen.  

                      Op de avond van 24 juli, toen wij voorbereidingen troffen voor de voorspelde  
       noordwesten storm van 25 juli, haalden wij materiaal weg rondom de molen. Tot onze verbazing 
had zich een vleermuis achter de afzetkettingen en -stokken verstopt.  

               Binnen de molenbiotoop 
hebben wij dit voorjaar een fazant 
gehad met minimaal 6 jongen. Of dit 
dezelfde fazant is weten we niet, 
maar in de tweede helft van juli zien 
wij geregeld een vrouwtjes fazant 
met 1 jong op het dak van de 
geitenstal. Waarom? Geen idee! 
Misschien voelen ze zich veilig op het 
dak, hebben ze een fraai uitzicht of 
straalt het ijzeren dak heerlijke 
warmte uit voor ze. 

In de tijd dat wij (Marijke en Marcel) door de heuvelen rond de Engels-Schotse grens wandelden, verbleef onze 
zoon Gido op de molen. Hij kweet zich goed van zijn taak bij het verzorgen van alle dieren en de moestuin.  

De hitte ‘dwong’ Gido het water in te gaan. En als 
je de foto links ziet zou het volgende spreekwoord 
van toepassing kunnen zijn: Als de kat van huis is, 
dansen de muizen op tafel. Maar wij zouden ons er 
ook schuldig aan gemaakt hebben bij zo’n extreme 
warmte…… 

 

het verbod geldt voor de momenten dat het gemaal 
functioneert. En aangezien niemand kan zien wanneer het 
gemaal daadwerkelijk draait, is er een algemeen verbod bepaald 

naast het verzorgen van de geiten, kippen en kat, 
gaf Gido een op het molenerf verblijvende egel 
tussendoor ook nog maar een aai over zijn bol 



                       Met de zeven  
               lammeren, geboren 
op 1 en 2 april, gaat het erg 
goed. Twee van de zeven zijn 
bokjes. Wij hebben de bokjes 
op 16 juli moeten weghalen 
van de groep omdat ze al 
geslachtsrijp worden. Met 
oormerken in, in een deels 
geblindeerde auto, hebben wij 
Okker en Op-de-wind naar 
een adres in Zuid Oost 
Beemster mogen brengen, 
waar meerdere volwassen 
bokken leven. In een 
volgende nieuwsbrief meer 
hierover. 

de moestuin schonk ons in juli opnieuw rijkdom 

volle schalen, kleurige en geurige 
bloemen én verder afrijpend fruit 

Een enkele keer worden wij getrakteerd op een 
onverwachte activiteit in Het Twiske. 

In dit geval 
oefenden ‘s avonds 
de brandweer op 
de brug aan de 
noordzijde van de 
molen. Twee 
teams streden om 
de brug door 
elkaar met zware 
waterstralen te 
bestoken. Wij 
zaten eerste rang 
bij deze 
voorstelling.  




