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September was de
maand van veel
regen (zie onderaan
deze nieuwsbrief),
veel wespen,
heerlijke groente en
fruit uit de moestuin,
maar ook de maand
van een fantastische
vliegerfoto, welke
pronkte op onze
maandkalender.
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maaiwerk in de molenbiotoop
Met twee heerlijke taarten (gebakken door vrijwilligers)
plus koffie en thee vóór de start van de
werkzaamheden, én ‘moestuingroentensoep’ met brood
halverwege de dag, werd voldoende energie opgedaan
om op 5 september op het drassige land aan het werk
te gaan. De weersomstandigheden waren onverwacht
goed; er werd gezellig, maar ook hard gewerkt.
Daags voor de werkdag hadden wij langs de
schrikdraadafrastering en rond het schuilhok het groen
al gemaaid. Het maaisel is als bodembedekking
verspreid over het hoofdpad dat dwars door het
Bokkenland loopt.
Met toestemming van het recreatieschap is tevens
buiten de molenbiotoop boomopslag weggezaagd. De
jonge berken en wilgen zijn als voer voor de landgeiten
op het bokkenland gedeponeerd.

foto boven: het bij elkaar harken van maaisel, plaatsen op
draagbaren en afvoeren richting hoofdpad

aanvoer van boomopslag als voer voor de geiten

landelijke natuurwerkdag
De eerstvolgende vrijwilligerswerkdag is tevens landelijke
natuurwerkdag en wordt gehouden op zaterdag 7 november.
Aanmelden voor deze dag kan alleen via de website
www.natuurwerkdag.nl .
--Klik in het oranje blok op ‘uitgebreid zoeken’.
--Vervolgens type je bij ‘zoek op woord’ Twiskemolen in.
--Je krijgt nu de locatie te zien.
--Door op ‘info en aanmelden’ te klikken kun jij je
inschrijven voor de werkdag.
We hopen net als voorgaande jaren op een volle bak .
Wat gaan we doen?
Net als vorig jaar varen we met de boot richting Prinseeiland om daar de jonge boomopslag te verwijderen met
zaagjes en takkenscharen.
Al het snoeisel gaat met de boot richting vaste wal, waar we
de takkenbossen op het bokkenland droppen, als voer voor
de landgeiten.

maaiwerk op het molenerf
In de molenbiotoop (vooral rietland) maaien wij bewust kleine perceeltjes om een
gevarieerdere flora zich te laten ontwikkelen. We hopen hiermee ook te bereiken dat
de diversiteit aan vogels, insecten en andere dieren toeneemt.
Op het molenerf, rondom de molen, maaien wij een enkel perceeltje en de hellingen
rondom de molen juist niet! Door het laten doorgroeien van stukjes grasveld ontstaan
bloemrijke gedeeltes met onder andere klaproos, rolklaver en de gevlekte orchis.
Toch zullen de uitgebloeide grasperceeltjes een keer
gemaaid moeten worden om volgend jaar weer de
kans te krijgen opnieuw rijkelijk te bloeien.
gevlekte orchis
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1: met een kleine eenasser
wordt het hoge gras van de
helling gemaaid. De kleine
terreinbandjes worden ook
door de motor aangedreven,
dus het apparaat trekt zichzelf
naar boven tijdens het maaien
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2: met een hooihark wordt het
lange gras van de helling geharkt
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3: met een flymo (een maaimachine die werkt als een hovercraft)
wordt de helling opnieuw gemaaid, maar dan fijner
4: opnieuw wordt er geharkt met als resultaat een bruine helling. De
helling zal na twee weken weer mooi groen zijn en zo de winterrust
ingaan
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5: de hopen maaisel worden op draagbaren richting de biotoop
gebracht en op de hoofdpaden als bodembedekking uitgelegd. De
geiten zullen er de eerste dagen nog wat lekkers uit zoeken

onze uitzichten
Wonen in een achtkantige poldermolen betekent naar acht kanten uitzicht. En omdat onze molenbiotoop zeer goed is te noemen (veel open ruimte rondom de molen voor een goede windvang),
zijn onze uitzichten ook weids. De weersomstandigheden zorgen er door alle seizoenen heen voor
dat onze uitzichten geregeld verrassend fraai veranderen; van ‘witte wieven’ tot bloedrode
horizonnen.

ons uitzicht
richting het
noorden, de
Twiskepolder
inkijkend

ons uitzicht
richting het
oosten,
kijkend op de
moestuin, de
molenschuur
en daarachter
op de
Geienbreek,
met geregeld
de zeilboten
van
WSV De Breek
in beeld

ons uitzicht
richting het
westen,
kijkend over
de geitenwei,
de boomgaard
en het
bokkenland

In tegenstelling tot de andere windrichtingen, is ons uitzicht richting het zuiden en zuidwesten contrasterend; over
het water van de Zuidwestplas kijkend, zien wij snelwegen, hoogbouw, elektriciteitsmasten, energiecentrales en
industrie. We zeggen wel eens grappend dat wij richting het zuiden het hele jaar door fraaie kerstverlichting
hebben. Deze zuidelijke horizon is door menselijk ingrijpen het meest aan verandering onderhevig.
2013
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de veranderingen

Aan de westzijde van de Coentunnel staat een energiecentrale (=A). Tot eind
2014 stond een 2e centrale, een kolencentrale (=B), op hetzelfde Nuonterrein.
In die tijd was bovenstaande foto ons uitzicht; twee energiecentrales met een rij bomen ervoor en weinig hoge
utiliteitsbouw.
In januari van dit jaar is gestart met de bouw van een Van der Valk Hotel in Oostzaan (=plek C ).
De foto hieronder is in juni genomen. De tweede kolencentrale (=B) is gedemonteerd (bij het uitbrengen van deze
nieuwsbrief is het laatste stukje schoorsteen ook verdwenen) en de bomenrij in Oostzaan, die ons het zicht op de
centrales ontnam, is zeer sterk teruggesnoeid. Het Van der Valk hotel heeft onderhand zijn maximale hoogte
bereikt. Tot voor kort was Meyn, wereldleider in kippenslachtmachines, (=E) ons belangrijkste baken, nu dus het
Van der Valk hotel. Ontwikkelingen op onze zuidelijke horizon houden wij natuurlijk niet tegen, de economische
wereld draait door in de vaart der volkeren, maar het Van der Valk hotel is wel erg prominent aanwezig.
juni 2015
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Elk nadeel heeft zijn voordeel en in dit geval ligt het voordeel bij de gasten van het hotel; zij hebben immers een
prachtig uitzicht op de rietlanden, het water, en…… de zeer frequent draaiende Twiskemolen.
Misschien moesten wij maar eens een nachtje slapen in het hotel, op de bovenste verdieping (uiteraard op
uitnodiging van Van der Valk……. )
foto onder: we hebben er een rechthoekige, zuidwestelijke
ochtendzon bij; het hotel zorgt namelijk voor een
behoorlijke reflectie van de in het oosten opkomende zon

juli 2015: het
hotel bereikte
zijn hoogste punt

kort en laatste nieuws

Als je beesten op het erf hebt blijkt steeds
maar weer dat ze ondernemender zijn dan je
denkt. Zo ook in deze twee situaties:
Als je bij het vroege ochtendgloren de molen uitstapt en je
ziet direct naast de molen een geit staan, dan wrijf je nog
eens goed in je ogen om te zien of je wel echt wakker
bent….. Ontsnapt uit het rietland staat deze landgeit, met
de naam Merel, zich heerlijk op de molenbelt op te
warmen in de ochtendzon.

Deze moederkip leert haar 8 kuikens dat het veel fijner is om een fruitboomtak te gebruiken als
zitstok dan de zitstok in het kippenhok. In verband met de vos een risicovol besluit.

Op 25 september heeft er weer een molenzeilwisseling plaatsgevonden. De herfst
mag in Het Twiske beginnen nu de Twiskemolen met twee bruine en twee witte zeilen draait.
foto onder: op
grote hoogte
worden met
vereende
krachten twee
witte
zomerzeilen
vervangen door
bruine
winterzeilen

foto boven:
25 september
met
ochtendzon; de
molen draait
met 4 witte
zeilen

foto boven:
25 september
met avondzon;
de molen draait
met twee witte
en twee bruine
zeilen

Op de dag dat de
opkomende zon door de ‘witte
wieven’ heen prikt en de
molenschaduw zich over ruim
200 meter uitstrekt, staat de
Twiskemolen al geheel
gepavoiseerd klaar om
honderden lopers van de
200ste Twiskemolenloop toe te
wuiven.

nog voor
de zon door
de mist
heen brak,
was de
molen al
opgetuigd

Voor groepen van 70 man,
vrouw en kind werd
‘s morgens verschillende
keren het startschot gegeven
voor een run&fun tocht door
de omringende fraaie
laagveengebieden, pittoreske
dorpjes en over pontjes en
bruggen.
Wethouder Richard
Quakernaat van Zorg, Welzijn
en Sport in Landsmeer én
Marcel hebben beurtelings de
startschotten mogen geven.
foto onder: een Twiskemolenschaduw van ruim 200 m lang

een van de groepen, wachtend op het startschot

De atletiekvereniging AC Waterland organiseert jaarlijks zo’n zes
Twiskemolenlopen. Uiteraard gaat een belangrijk deel van de
loop door het fraaie recreatiegebied Het Twiske. Bij deze 200ste
loop, waarvoor de organisatie allerlei verrassende zaken op de
route had ingepland, ging het er niet om zo snel mogelijk de
finish te halen, maar om te genieten van de omgeving in
groepsverband. Per groep van 3 of 4 personen mochten 2 fietsen
mee, zodat er gewisseld kon worden tijdens de 42 km lange
marathon. Jong en oud konden daardoor gezamenlijk de run&fun
marathon afleggen.

September is een maand geweest waar we weer moesten wennen
aan grotere hoeveelheden regenval.
De Twiskemolen heeft na een relatief droog voorjaar en een droge zomer in
de maand september zeer geregeld de Twiskepolder moeten bemalen.
Recreatiegebied Het Twiske is 650 hectare groot.
(dat is 650 x 10.000 = 6,5 miljoen vierkante meter).
Als het een dag lekker doorregent, valt er al gauw zo’n 10 mm regen,
dat is in Het Twiske 65 miljoen liter water.

Het Twiske

Het Twiske is omringd door een dijk en als er regen valt, loopt
‘de badkuip Het Twiske’ langzaam vol. Wegpompen van het
teveel aan water is dus essentieel. Als enig gemaal op Het
Twiske, moet de Twiskemolen deze klus klaren.
Wij trachten die maalklus zoveel mogelijk op windkracht te realiseren met de
ruim 440 jaar oude Twiskemolen. Maar op windkracht houden wij de
Twiskepolder echter niet op peil, daarvoor is er niet altijd voldoende wind en/of
wij zijn niet aanwezig in de molen (per slot van rekening werken wij vrijwillig
met de molen).
De afgelopen jaren is gebleken dat wij gemiddeld 1/3 van de bemaling op
windkracht kunnen realiseren.
De noodzakelijke andere 2/3 wordt dus op motorkracht gerealiseerd.
Onderin de molenkelder is een moderne elektrische aandrijving gesitueerd,
deze is in eigendom en beheer van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.

Het Hoogheemraadschap HHNK beheert in heel Noord-Holland de waterstromen
en –peilen. En als je ziet dat de fraaie Twiskepolder maar een stip is binnen
Nederland en een vlek binnen Noord-Holland, dan heb je geen grote fantasie
nodig om te bedenken dat bij een dagje regenval honderden gemalen aan het
werk zijn om overtollig water af te voeren richting rivieren en zee.

Het Twiske

een paar feiten:
26% van Nederland ligt onder NAP
59% van Nederland zou regelmatig onder water staan zonder
dijken en duinen
50% van Noord-Holland ligt meer dan 1 meter onder NAP

Noord Holland

Recreatiegebied
Het Twiske

Twiskemolen cijfers over september 2015:
De molen heeft 17 dagen op windkracht de polder bemalen.
Het elektrisch gemaal is op 11 dagen in werking geweest,
waarvan 3 keer ‘s nachts.
Op windkracht is ruim 167 miljoen liter uit de polder gemalen.
Op motorkracht is 215 miljoen liter uit de polder gemalen.
Totaal is dus in de maand september 382 miljoen liter overtollig
regenwater over de dijk naar de boezem gemalen.
Al die liters boezemwater zijn door een gemaal in Oostzaan
(=De Waker) naar het Noordzeekanaal gepompt. En vervolgens
zijn al deze liters (samen met vele andere miljoenen liters uit
andere regiopolders) in IJmuiden, tijdens eb, in zee geloosd.

Twiskemolen

