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natuurwerkdag
De natuurwerkdag van 7 november jl. zullen wij ons herinneren als een
dag waarop we met z’n allen van 4 zelfgebakken taarten mochten
genieten en waarop in de loop van de dag steeds meer kledingstukken
werden uitgetrokken door oplopende buitentemperaturen.
Met ruim 18° C was het de warmste novemberdag ooit gemeten in Nederland.

fraaie en heerlijke meegebrachte taarten werden
voorafgaand aan het werk én erna met gretigheid genuttigd

tijdens het harde werken (het verwijderen van
boomopslag op het Prinse-eiland, ten zuidwesten van de
molen) verdween de ochtendregen snel en brak in de
middag zo nu en dan de zon door. Een tiental
bootvrachten met takken werden van het eiland naar de
vaste wal gevaren en naar onze landgeiten gebracht.
De enorme berg takken is al flink geslonken; de geiten
hebben het blad en de kleine takken verorberd en
momenteel zijn ze bezig met het schillen en eten van de
bast van de dikkere takken
ook zorgboerderij De Marsen heeft deze dag met een
aantal hulpboeren zijn bijdrage geleverd aan een
verbeterde molenbiotoop. Wij (Marijke en Marcel) zijn
ontzettend blij met de werkresultaten. Dank aan
iedereen én Landschap Noord-Holland voor o.a. het
beschikbaar stellen van gereedschap

herstel fokken
In de eerste weken van november hebben we meerdere stormachtige
dagen en nachten gehad. Tussen deze stormachtige dagen door heeft
windmolenmakerij Saendijck herstelwerk
verricht aan een bepaald onderdeel van
de wieken, de zogenaamde
fokken.

fokdelen in
slechte staat

Als je weet
dat het buitenpuntje van
fok: een fok is het gebogen houten deel
een wiek geregeld met ruim
van de wiek. Officieel heet dit onderdeel
100 km per uur voorbij suist, wil je
het Fauël-systeem
dat de wieken in goede conditie zijn.
Je moet er niet aan denken dat een loslatend onderdeel door de draaiende wieken
gelanceerd wordt. Slechte delen van de fok zijn verwijderd en vervangen door nieuwe
redceder delen. Er zijn aan de wieken verder nog wat kleine verbeteringen aangebracht,
zoals vervanging van slechte heklatwiggen en het oplassen van door roest dun
geworden ijzeren onderdelen.

foto onder: molenmakers van windmolenmakerij Saendijck,
links Fred Havik, rechts Remco Kramer

foto boven: de oude delen van de fokken liggen hier als
een berg afval onderaan de molenbelt. Maar schijn
bedriegt, want delen van de planken worden door ons
hergebruikt voor een andere molen. In de volgende
nieuwsbrief meer over deze ‘andere molen’……

rietmaaier
In onze omgeving zijn veel
veengebieden zoals bijvoorbeeld het
Oostzanerveld en het Ilperveld. Maar
ook Het Twiske heeft een aantal
drassige veenpercelen met rietgroei.
Om te zorgen dat deze stukken niet
verruigen door o.a. braam, wilg en
berk, worden de natuurlijke
rietgraslanden zo nu en dan gemaaid.
De sponsachtige, drassige grond zorgt
er wel voor dat het maaien een
uitdaging is voor de uitvoerder.
Loonbedrijf Wen de Jong heeft voor
dit specifieke maaiwerk een rietmaaier
ontwikkeld. De enorme banden zorgen
ervoor dat de grond niet inklinkt en
de maaier goed zijn werk kan doen .
De rietmaaier kan zich zelfs door
sloten voortbewegen omdat de
machine blijft drijven. Erg

terwijl de landgeiten langs de randen van de molenbiotoop aan het grazen
zijn, begint de nieuw ontwikkelde rietmaaier van loonbedrijf Wen de Jong
aan zijn klus.
Opdrachtgever van het maaiwerk is recreatieschap
Twiske-Waterland

handig als je weet dat in onze
omgeving de veengebieden uit
tientallen eilanden bestaan (zie
foto op de volgende pagina).
Wij vinden het fijn dat het stuk
rietgrasland net buiten de
molenbiotoop wordt gemaaid
tegen verruiging, want
daardoor krijgt boomopslag
geen kans door te groeien en
dat is gunstig voor de
windvang van de molen.

de foto rechts vinden wij een mooi beeld; op de stevige hoge
dijk een fietser, terwijl laag in de Twiskepolder, in de het
drassige rietgrasland getracht wordt goed beheer te voeren

de rietmaaier, welke voorzien is van een messenbalk met bandhooier, wordt bestuurd door Stef Borst

Sinterklaas

in de vorige nieuwsbrief meldden wij dat er
opnames werden gemaakt in Het Twiske. Het
waren opnames voor een Sinterklaasverhaal
op Nickelodeon. Hoofdhulpsint Peter Faber
vertoefde in oktober op verschillende plaatsen
in het Twiske voor een deel van de opnames.
Het schijnt dat door de Pietendiscussie dit jaar
de opnames in deze vorm uiteindelijk niet zijn
uitgezonden.
Maar kinderen uit de regio hoeven niet te
treuren, want nog meer hulpsinten voeren half
november op en rond de Twiskewateren….

acteur Peter Faber

Voor de gemeente Oostzaan kwam Sinterklaas aan bij de Twiskehaven, midden in Het Twiske. Voor Landsmeer
voer de Sint langs de buitenrand van Het Twiske. Om de stoet van boten op tijd in Landsmeer aan te laten komen,
moest een brug geopend worden, de zogenaamde Kamelenbrug. Marcel is naast vrijwillig molenaar ook vrijwillig
brugwachter en namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Marcel deze brug geopend.

Het Twiske

Oostzanerveld

Ilperveld

Twiskehaven

kamelenbrug

Oostzaan

aankomstplaats
van Sinterklaas
in Landsmeer

Twiskemolen

Midden in recreatiegebied Het Twiske is
Twiske Haven & Jachtclub gelegen. Op
zaterdag 14 november kwam hier
Sinterklaas aan voor de Oostzaanse
kinderen. Na een feestelijk onthaal
gingen de Sint en de kinderen in
optocht naar een sporthal in Oostzaan
waar een groot Sinterklaasfeest werd
gehouden.
vooral zomers is het heerlijk toeven op de wateren van recreatiegebied Het Twiske. Bij Twiske
Haven heb je huurkeuze uit electroboten, roeiboten, zeilboten, kano's en waterfietsen

De Kamelenbrug is een bijzondere brug. Het vormt een van de toegangen tot recreatiegebied Het Twiske en is
65 meter lang. De voetgangersbrug heeft een verhoging waar kleinere boten onderdoor kunnen varen en het
heeft een drijvend deel dat verplaatsbaar is. Het verplaatsbare ponton kan voor een brede doorvaart zorgen
zodat ook de stoomboot van de Sint zijn weg kan vervolgen naar de aanmeerkade van Landsmeer. Jaarlijks
heeft Marcel hulp van Gido en Stan & Guus Huls, zodat het openen van de brug met vereende krachten geschiet.
Ouders en kinderen die deze ‘geheime’ doorvaart ondertussen kennen, wachten vol spanning op de brug.

het drijvende deel van de Kamelenbrug
is verplaatsbaar zodat er een doorvaart
kan worden gecreëerd, in dit geval voor
de stoomboot van Sinterklaas

op deze foto’s van Google Maps is de brug goed te zien in
geopende en in gesloten toestand

kort en laatste nieuws
Wij hebben een fotoboek gemaakt met luchtfoto’s van de Twiskemolen, Het Twiske
en zijn omgeving. De foto’s zijn gemaakt dankzij een vlieger, een drone en een Cessna vliegtuig.

de foto links is
een van de
vele uit het
fotoboek.
De foto is
gemaakt
richting het
zuiden met in
het midden de
Twiskemolen,
op de
voorgrond Het
Twiske en op
de achtergrond het
centrum van
Amsterdam

de foto laat
veel zien. Op
de tekening
hieronder
hebben we
een aantal
zaken
benoemd

Het fotoboek is ook digitaal beschikbaar. Webmaster Arno Schouten heeft een link geplaatst op onze
website. Blader door het fotoboek via http://www.twiskemolen.nl/twiskemolen-in-vogelvlucht/ .
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In november hebben wij een aantal
verbeteringen op het molenerf afgerond. Er
is een platform gebouwd voor het stallen van
de aanhanger, eenasser en bandhooier. Er is
een stuk meidoornheg vervangen door een
groene beukhaag en we hebben een drietal
fruitbomen bij geplant.

walnootboom

foto links: tot juni dit jaar schermde een stuk
meidoornhaag een perk met bessenstruiken en de kas af

Walnootboom

foto rechts: in september is het platform
gereed gekomen. De meidoornhaag was
al eerder verwijderd

foto links: op het platform staat het materieel,
onder het platform is een houtopslag gecreëerd.
Waar de meidoornhaag stond hebben we half
november een groene beukhaag geplant. Op de foto
hierboven zie je dat links van de kas al een
decennia oude groene beukhaag staat en daarom
hebben voor de nieuwe haag ook voor groene beuk
gekozen

groene
beukhaag

hieronder een tekening van het
molenerf met de veranderingen:
J = appel, Jonathan
H= pruim, Hauszwetsche Kwets
D= pruim, Dubbele Boerenwitte
A= aanwezige groene beukhaag
N= nieuwe groene beukhaag
P= platform

boomgaard

J

De half november
geplante appel en twee
pruimen zijn door
Marijke uitgezocht op
smaak, bewaarbaarheid
en oorspronkelijkheid.
De Jonathan is bij
andere appelbomen
gezet in de boomgaard,
de 2 pruimen bij een al
aanwezige pruim, een
Reine Victoria.
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Dat het ambacht
molenaar als eerste in Nederland
wordt voorgedragen als wereld
immaterieel erfgoed is natuurlijk
iets om geweldig trots op te zijn.
Het profiel ‘molenaar’ moet nog
verder uitgewerkt worden voordat
het definitief aan de Unesco kan
worden voorgelegd, maar dat het
er van gaat komen lijkt zo goed als
zeker.

Terwijl op de natuurwerkdag 4 heerlijke taarten
door vrijwilligers werden meegebracht, zorgden
Marijke en haar 2 zussen Hetty en Ardi voor de
uitgebreide lunch van die dag. Ardi is beeldend
kunstenaar, en ‘s middags besteedde zij nog wat
tijd aan het maken van een paar schetsen. Het
beeld hieronder heeft geen verdere uitleg nodig,
het beeld links geeft een impressie van
takkensnoeiende vrijwilligers op het Prinse-eiland.

Voor meer werk van Ardi: http://www.haagsekunstenaars.nl/cv/167/Ardi+Brouwer en
https://nl-nl.facebook.com/ardi.brouwer

We hebben het nog niet precies kunnen vergelijken met andere maanden in 2015, maar
november lijkt de maand van het jaar te worden waarin het elektrisch gemaal de meeste uren heeft
moeten draaien. Niet alleen door overmatige regenval, maar ook door stormachtige dagen waarop de
molen niet op windkracht de polder kon bemalen, de molen een week stil stond door werkzaamheden
aan de fokken en last but not least, doordat er veel dagen waren met wel een gunstige maalwind, maar
waarop Marcel toevallig niet aanwezig was door afspraken elders.

