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Wij kunnen de omwentelingen van de wieken 
bijhouden door middel van een teller die bovenin 

de kap van de molen is gemonteerd.  

Augustus was een maand van  
tegenstellingen; diverse dagen waren  
heerlijk warm, andere dagen bleef het  
uren achtereen flink doorregenen. We hebben zelfs een koudste augustusdag gehad sinds de meteorologische 
metingen in ons land. Diverse malen hebben wij de polder op windkracht moeten bemalen en door een enorme 
plensbui op 19 augustus (en te weinig wind de dagen erna), hebben wij het elektrische gemaal weer moeten 
opstarten. Dat is best bijzonder, want sinds 31 maart hebben wij de Twiskepolder alleen maar op windkracht 
bemalen (wat niet bepaald de grootste uitdaging was hoor, door de vele droge maanden die achter ons liggen). 

Op zondag 2 augustus heeft het  
wiekenkruis van de Twiskemolen zijn  

2 miljoenste omwenteling gedraaid sinds wij in 
oktober 2011 in de molen zijn komen wonen.  

Dit betekent dat we jaar in jaar uit gemiddeld 11.000 
omwentelingen per week draaien. Daar zijn we best 

trots op . 

1 aug. 
7 mm 

4 aug. 
8 mm 

14 aug. 
16 mm 

18 aug. 
40 mm 

22 aug. 
2 mm 

23 aug. 
6 mm 

de regenmeter moet wel in de 
vrije ruimte hangen. 

En zo (foto rechts) valt 
natuurlijk ook niet de juiste 

hoeveelheid in de regenmeter 

16 aug. 
6 mm 

We hebben in augustus de regenval bijgehouden tot het uitgaan van deze 
nieuwsbrief.  Uitschieter is 18 augustus toen binnen 24 uur ruim 40 mm 
regen viel. Deze hoeveelheid bracht het al maanden lage polderpeil meteen 
op het goede niveau. (Elders in het land viel rond 18 augustus plaatselijk 
meer dan 70 mm regen). 

De foto’s van de regenmeters zijn op genoemde dag 
genomen, maar de hoeveelheid water hoeft niet 
perse op deze dag gevallen te zijn. Het kan zijn dat 
de getoonde hoeveelheid  in 2 soms 3 dagen in de 
regenmeter is  
gevallen.  
 

25 aug. 
 8 mm 

26 aug. 
 2 mm 



wintervoer 

Het is misschien een beetje vreemd om hoogzomer te 
denken aan wintervoeding, maar dat is wel belangrijk. 
In de zomer staan de diverse velden in Het Twiske er 
bloemrijk bij. Het gras staat hoog, vermengd met vele 
kruidige gewassen. Het is dan ook in de zomer de tijd 
om deze velden te maaien, te drogen en tot balen te 
persen als voer voor het  
vee. Zo ook voor onze landgeiten. Binnen de  
4 hectare molenbiotoop is van voor- tot najaar  
voldoende voedsel aanwezig, sterker nog, de geiten  
zijn er in de eerste plaats om de biotoop te begrazen  
om vooral boomopslag geen kans te geven zich te  
ontwikkelen. De hooibalen bewaren wij voor de winter  
als het voedselaanbod op het land drastisch is 

het team dat de 140 hooibalen voor de 
komende winter heeft veilig gesteld 

de hooiberg staat klaar om 
zijn hooibalen te omarmen 

met oude molenzeilen (bevestigd 
met marktkraamklemmen) 
worden de hooibalen voor de 
komende maanden beschermd 

met kruiwagens werden de hooibalen van 
de hooiwagen naar de hooiberg gereden. 
Het bleek een sport te worden om met 
zoveel mogelijk hooibalen op een 
kruiwagen deze 50 meter af te leggen. 

Het record: 7 hooibalen op 1 kruiwagen  

Voordat de eerste hooibaal aan de 
geiten gevoerd zal worden, is het 
eind oktober, begin november. En 
voordat de laatste hooibaal is 
gebruikt zijn we nog eens ruim vier 
maanden verder. Dat betekent dat de 
balen zeker 7 maanden in goede 
conditie moeten blijven; geen rot 
door regeninslag, geen vraat of 
nesten door muizen of ratten en geen 
verwaaiing door stormen. Een goede 
stapeling, afdekking met oude 
molenzeilen én.… kat Thyson helpen 
hierbij. Bij zekerheid van een aantal 
dagen droog weer, laten wij de 
molenzeilen zakken om de hooibalen 
door te luchten.  

laat de winter maar komen……. 

verminderd. Loonbedrijf Lust uit Oostzaan heeft voor ons dit jaar 140 balen geperst.  Met vereende krachten zijn 
110 balen in de hooiberg gestapeld en 30 tijdelijk in de geitenstal. 
 



storm 

In de vorige nieuwsbrief is er al over geschreven, in deze nieuwsbrief blikken we nogmaals even terug op de storm 
van 25 juli jl. De storm heeft in het gehele land behoorlijke impact gehad. Wij schreven dat in Het Twiske zo’n 40 
grote en kleine bomen waren omgewaaid, het bleken er uiteindelijk ruim 70 ! 
Een van die bomen viel binnen de molenbiotoop en daar wisten onze landgeiten wel raad mee; onderstaande foto’s 
spreken voor zich. 

De zomerstorm van 25 juli heeft ook lichte schade veroorzaakt aan de molen. Het rietvlak aan de zuidwestkant 
van de achtkantige molen heeft het altijd zwaar te verduren omdat tegen dit vlak de meeste stormachtige winden  
         waaien. De afgelopen jaren heeft vaker rietherstel op dit vlak  
                                                                           plaatsgevonden en ook met de storm van 25 juli is  
                                                                           het opnieuw dit vlak geweest dat rietschade opliep. 

De rietbedekking van een molen gaat gemiddeld 50 tot 80 
jaar mee. Het riet op de kap van de molen ligt meer 
horizontaal dan verticaal en gaat daardoor zo’n 40 tot 50 
jaar mee.  
Het riet dat de romp van de molen afdekt, ligt nagenoeg 
verticaal. Regenwater loopt hier makkelijker van het riet af, 
vuil blijft minder hangen en daardoor kan deze 
rietbedekking wel 80 jaar mee gaan.  
Het riet van de Twiskemolen is nu 40 jaar oud. Dat 
betekent dat het riet op de kap zijn laatste decennium zal 
zijn ingegaan. Het riet van de romp is nu halverwege zijn 
levensduur. Met goed onderhoud zal dit bijna 40 cm dikke    
   rietpakket de komende veertig jaar nog goed functio- 
   neren als vochtwerende en isolerende wandbedekking. 

dankzij een verreiker (een type mobiele kraan) kon door 
de molenmaker de herstelklus goed worden uitgevoerd  

foto’s hierboven: 
25 juli, de door de zomerstorm 
omgewaaide berk wordt direct 
door onze geiten omringd 

foto’s hierboven: 
24 augustus, een 
maand later. 
De berk is bijna 
geheel gestript door 
de landgeiten. 
Wekenlang hebben 
de geiten een 
eetfestijn gehad 

zelfs de dikke hoofdbast van de berk wordt 
door geitentanden afgeschraapt. Dit leidt 
soms tot fraaie kunstzinnige creaties, zoals 
dit ‘masker’ van zo’n 30 cm doorsnede. 



bovenstaande foto is gemaakt in 1974, tijdens 
de wederopbouw van de poldermolen uit 
Barsingerhorn in Het Twiske. De horizontale 
latten waar de molenmakers op staan, zijn de 
rietlatten.  
De foto is gemaakt door A.J. de Koning (een 
door velen gerespecteerde molenkenner) 

met de gootnaald wordt de, achter het riet verborgen 
rietlat opgezocht 

met een accuschroefmachine wordt vervolgens een schroef 
in de rietlat gedraaid 

aan de schroef is een stuk ijzerdraad bevestigd 

met meerdere ijzerdraadjes wordt de horizontale ijzeren 
strip vastgezet 

ijzeren strip 

eerder hersteld riet 

herstelde 
rietschade 25 juli 

horizontale 
ijzeren strips 
houden het 
ouder 
wordende 
riet op zijn 
plaats 

Met een gootnaald (zie foto hieronder) zoekt de 
rietdekker de rietlat op en draait een schroef in het 
hout. Aan de schroef zit een ijzerdraadje dat uit het 
riet blijft steken. Met meerdere van deze ijzerdraadjes 
wordt de horizontale ijzeren strip vastgemaakt. De 
ijzerdraadjes worden krachtig om de ijzeren strip 
gebonden zodat de strip stevig tegen het riet aanduwt. 
 
Zo’n 30 strips hebben het zuidwestelijk rietvlak van de 
Twiskemolen zodanig verstevigd, dat we hopen dat dit 
rietvlak de komende jaren gevrijwaard blijft van 
rietuitval. 

Het ontstane gat in de rietbedekking is daags na de 
storm door rietdekker Dikkens-Colijn hersteld. 
Tevens is besloten om het gehele zuidwestvlak  
‘in het draad te zetten’, dat wil zeggen, dat er aan 
de buitenzijde horizontale ijzeren strips worden 
aangebracht om het ouder wordende riet beter op 
z’n plek te houden. 
Het ‘in het draad zetten’ van ouder riet is een kunst 
apart. 
De foto hieronder stamt uit 1974, toen de 
ontmantelde Hooglands poldermolen op zijn huidige 
plek in Het Twiske werd herbouwd.  
De latten waar de molenmakers op staan noemen 
we rietlatten. Tegen deze latten worden de bossen 
riet gebonden. 
Nu, 40 jaar later, zoekt de rietdekker door de dikke 
rietlaag heen naar diezelfde rietlatten om daaraan 
ijzerdraadjes te bevestigen.  
 
 



kort en laatste nieuws  

                         Zaterdag 5 september organiseren we  
       weer een vrijwilligersdag. We zullen op de westelijke 
biotoop van de molen (het zogenaamde Bokkenland) delen 
gaan verschralen door te maaien, het maaisel te 
verzamelen en het te verplaatsen. Indien de tijd zich 
daarvoor leent, gaan we ook buiten de biotoop, maar wel 
in de buurt van de molen, jonge boompjes zagen die als 
voedsel voor de landgeiten zullen dienen. 

De werkdag begint om 10.00 uur en eindigt 
om uiterlijk 16.00 uur.  
Voor de (ondertussen befaamde) 
molenlunch wordt gezorgd. 
Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com  
                          of bel even: 06-22141353 

Na 5 september is de eerstvolgende werkdag 7 november (de jaarlijkse, landelijke natuurwerkdag). 
Hierover meer in een van de volgende nieuwsbrieven.  
Begin oktober zal Marcel een weekje op krukken lopen….. Een los rondzwervend stukje bot in de 
rechter knie zorgt al een half jaar voor lichte irritaties. Het stukje bot wordt met een dagbehandeling 
verwijderd. Vervolgens moet de knie even ontzien worden en daarom het gebruik van krukken.  
Dus zie je Marcel op krukken lopen, er is niets ernstigs aan de hand. 

onder het toeziend oog van de landgeiten gaan we aan het werk  in de biotoop 

zijn reusachtig groot, anderen  
zeer kleurrijk. In een vogelnestkast hebben 
wespen een fantastisch nest gebouwd van 
zelfverzamelde houtvezels. En natuurlijk 
zijn de vele rondvliegende vlindersoorten 
altijd een lust voor het oog. 
Hier twee bekende en twee (voor ons) 
onbekende vlinders, gefotografeerd  
rondom de molen. 

atalanta 

Op het molenerf en in 
de biotoop zien wij 
geregeld een diversiteit 
aan insecten kruipen en 
vliegen. Sommige 
libelles bijvoorbeeld, 

distelvlinder 
rood weeskind 

koperuil 



Zwaluwen vandaan kwamen weten we niet, m 

Elk kwartaal geeft dierenasiel Amsterdam-Noord/Oostzaan een 
periodiek uit met als belangrijke doelstelling om de vele leuke, 
bijzondere, lieve én huiszoekende poezen en katers onder de 
aandacht te brengen van een breed publiek.  
Onze (voormalig wilde) kat Thyson komt daar ook vandaan. 
Thyson’s leven op de Twiskemolen wordt in elk kwartaalblad 
‘Dieren lief&leed’ opgetekend. Help het asiel, wordt donateur en 
krijg als kers op de slagroomtaart Thysons avonturen op en rond 
de molen er gratis bij! Kijk op: http://www.stichting-dierenleed.nl 

Bijzonder dit jaar was dat op 7 augustus de Twiskemolen ook als ‘vergaderplek’ werd gebruikt 
door ruim 150 boerenzwaluwen. Waar de zwaluwen vandaan kwamen weten we niet, maar het 
schouwspel werd nog specialer toen de zwaluwen en masse op de langzaam draaiende (ja, 
draaiende!) wieken gingen zitten. Draaide de horizontale wiek te veel naar verticale stand, 
vlogen ze op en namen zitting op de dan komende horizontale wiek….. 

3 koppels boerenzwaluwen hebben deze 
zomer elk 2 legsels met 5 tot 6 jongen 
grootgebracht in de waterloop van de molen. 
Dat zijn zo’n 30 tot 35 jongen! Na het 
uitvliegen van de jongen gebruiken ze de 
leuning van de steiger (waar de Oostzaanse 
jollen liggen) traditiegetrouw als rust- en 
voederplaats.  



extra:     ?hoe?werkt?dat?eigenlijk?  

HET WIEKENKRUIS 

We hebben een mooie zomer achter de rug met weinig neerslag. Tussen maart en augustus is het zelfs 
extreem droog geweest. Dit had niet alleen consequenties voor de natuur, maar o.a. ook voor houten 
constructies als boten en…. molens. De droogte zorgt voor uitdrogend hout dat vervolgens krimpt. Onderdelen 
gaan los zitten en/of gaan kieren. 
Je zou het niet snel bedenken, maar de monumentale poldermolen functioneert door de aanwezigheid van 
vele honderden grote en kleine wiggen. Als deze wiggen door droogte gaan krimpen, zullen vele onderdelen 
de molen doen ‘rammelen’. Loszittende onderdelen kunnen bij een draaiende molen natuurlijk ook tot 
gevaarlijke situaties leiden. Het geregeld aanslaan van wiggen is dan ook het credo. 
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Op de foto rechts staat Marcel op een lat. In vakterm 
noemen we zo’n horizontale lat een heklat. Een 
heklat zit met 5 wiggen vastgeklemd aan de ijzeren 
roe.  
één wiek heeft 29 heklatten.  

wig 

Reken maar uit hoeveel wiggen er gebruikt zijn voor 
alle vier de wieken.  
Door droogte krimpt een houten wig. Om te zorgen 
dat de heklatten niet los gaan zitten, zullen de 
wiggen (hoeveel?) in droge, warme tijden met beleid 
aangeslagen moeten worden. Bij te hard aanslaan 
kan je de zeeg (= de kromming van het lattenwerk) 
onbewust aanpassen. Of je kan de wig zelfs in de roe 
slaan waardoor zijn klemmende functie geheel 
tenietgedaan wordt. 
Het aanslaan van de wiggen is dan ook een klus dat 
tijd en aandacht vraagt. 

het wiekenkruis bevat bijna 600 wiggen !!! 

wiggen aanslaan 

De kromming in een wiek heet de zeeg.  
Waarom er een zeeg zit in een wiek, is een 
ietwat ingewikkeld verhaal maar het komt op het 
volgende neer: 
de top van de wiek heeft bij draaiing een hogere 
snelheid dan het gedeelte vlak bij de askop.  
De heklat aan de top heeft een vlakke stand 
(evenwijdig aan de molen) en die bij de askop 
een sterk schuine, naar achteren gerichte stand. 
 
Een rechte heklat (evenwijdig lopend met de 
draairichting van de molen) heeft meer wind 
nodig om te gaan draaien, maar heeft tijdens het 
draaien minder luchtweerstand. 
 
Een schuin naar achteren staande heklat laat 
de wieken al met weinig wind draaien, maar 
zorgt tijdens het draaien wel voor meer 
luchtweerstand. 
 
 
Een zeeg is een combinatie van een bijna vlakke 
stand aan de ene kant en een sterk schuine 
stand aan de andere kant van het hekwerk en 
heeft daarmee een goed aerodynamisch effect. 



extra:     ?hoe?werkt?dat?eigenlijk?  
?
h

o
e
?
w

e
r
k
t?

d
a
t?

e
ig

e
n

li
jk

?
h

o
e
?
w

e
r
k
t?

d
a
t?

e
ig

e
n

li
jk

?
h

o
e
?
w

e
r
k
t?

d
a
t?

e
ig

e
n

li
jk

?
h

o
e
?
w

e
r
k
t?

d
a
t?

e
ig

e
n

li
jk

?
h

o
e
?
  

 

DE TANDWIELEN 

Om de diverse assen in de molen zijn houten wielen gemonteerd. 
Zo’n houten wiel bestaat uit diverse onderdelen. Deze houten onderdelen zijn met pennen aan elkaar 
verbonden. Een sterk aangeslagen  wig (=W) door de ijzeren pen zorgt ervoor dat de onderdelen flink 
tegen elkaar worden aangedrukt. 
De wielen, van 1,5 tot 3 meter doorsnede, zitten om de assen geklemd, óók weer met wiggen (= onder 
andere A en B).  
Zelfs de vele tanden in een wiel zijn vastgezet met wiggen. Op de foto hieronder hebben we de wiggen 
even rood ingekleurd. Dit wiel, de onderbonkelaar, telt al ruim 80 wiggen! 
            

de onderbonkelaar 

onderbonkelaar 

vijzelwiel 

bovenbonkelaar 

bovenwiel 
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bovenaanzicht van de onderbonkelaar 

A B 

A B 

Waarom worden zoveel wiggen gebruikt in een molen? 

Een groot voordeel van het gebruik van een wig is, dat je 
constructies stevig strak op elkaar kunt laten aansluiten bij 
het aanslaan van een wig.  
Houten constructies bewegen door weersinvloeden en door 
bewegingen van de molen. Een wig zorgt voor een 
klemmende constructie en is herpositioneerbaar.  
 
Een ander groot voordeel van een wig is, dat je een 
constructie in een ideale positie kunt plaatsen.  
Voorbeeld; op de foto en de tekening zijn 

konings 
spil 

wiggen gemarkeerd met A t/m D.  Er zijn totaal 16 van deze grote wiggen aanwezig om het houten 
tandwiel precies centrisch rondom de houten as (= de koningsspil) te situeren. 8 wiggen aan de 
bovenzijde en 8 aan de onderzijde van het wiel.  
 
Als je wiggen met veel kracht zonder beleid gaat aanslaan, kunnen draaiende onderdelen uit hun ideale 
positie raken.  
Stel, wiggen C en D zijn wat losser komen te zitten, en je zou (zonder de situatie in ogenschouw te 
nemen), wiggen A en B eens flink aanslaan, dan heb je het wiel wel weer vastgeklemd om de 
Koningsspil, maar je hebt wel de positie van het wiel ten opzichte van de koningsspil veranderd. Het 
gevolg is een slingerend wiel en zeer sterke slijtage van de tanden (=kammen) in het wiel. 
Moraal van dit verhaal: het aanslaan van wiggen is zeer belangrijk, tijdrovend en moet periodiek 
gebeuren, maar met beleid! 

C D 

W 


