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        in deze nieuwsbrief 
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-- de Noord-Hollandse binnenkruier 
-- kort en laatste nieuws 
-- ?hoe?werkt?dat?eigenlijk? 

eindejaar 

Drie van de vier weken van november waren zo nat, dat ook in december nog weken lang de polder moest worden 
‘nabemalen’. Daar komt nog bij dat december ook niet bepaald een regenloze maand is geweest. Terwijl in 
november de wind gemiddeld was, was december niet alleen een warme maand, maar zeker ook een winderige 
maand. We hebben dan ook in december de 650 ha grote Twiskepolder relatief veel op windkracht kunnen 
bemalen.  
In de nieuwsbrief van januari zal een overzicht komen van het jaar 2015, hieronder alvast de markante verschillen 
tussen de laatste 2 maanden van 2015. 
 

november 
De polder is 142 uur met de motor bemalen, dat is ruim 511 miljoen liter water. 
Op windkracht hebben we 54 uur gemalen, dat is 170 miljoen liter. 
Geen enkel moment hebben we in november ‘voor de prins’ gedraaid. 
De molenwieken hebben in november 41.000 omwentelingen gemaakt 

december 
Met de motor is ‘slechts’ 35 uur de polder bemalen, dat is 125 miljoen liter water. 
Op windkracht hebben we 120 uur de polder mogen bemalen, dat is 408 miljoen liter. 
Inclusief 4½ uur voor de prins, zijn er in december 101.000 omwentelingen gemaakt. 

2 korte filmpjes laten 
het spel tussen de 
decemberwinden en de 
Twiskemolen goed zien.  
 
Klik hieronder voor het 
eerste filmpje: 
 
http://www.twiskemolen.nl/p
roject/twiskemolen-
molenvijzel-bij-veel-wind-
december-2015/ 
 

en hier voor het tweede 
filmpje: 
 
http://www.twiskemolen.nl/p
roject/twiskemolen-
draaiende-wieken-december-
2015/ 
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December 2015 was ook een bijzonder warme maand. Zeker 2e kerstdag leek een  
voorjaarsdag, ondanks de harde wind. Net als in vele andere buitengebieden in 
Nederland, was het de afgelopen dagen erg druk in Het Twiske met wandelaars, fietsers 
en ruiters.  
Toch beseffen we met z’n allen dat deze warme start van de winter ook zijn nadelen 
heeft.  Bij ons uitte zich dat bij de landgeiten; november en december waren natte 
maanden. De grond van de biotoop rondom de molen is daardoor extra drassig 
geworden. Drogen doet het haast niet, bacteriën in de grond blijven floreren. De hoeven 
van de geiten blijven nat en worden week. Takjes en doorns dringen makkelijker in de 
zachte hoef en bacteriën (die normaal in deze tijdsperiode verdwijnen door vorst) dringen 
binnen. Hoefproblemen kwamen bij onze geiten de afgelopen weken dan ook frequent 
voor. Een vorstperiode zal het probleem voor een groot deel oplossen, vooral door een 
harde ondergrond en het verdwijnen van bacteriën.  
Vooralsnog lossen wij de hoefproblemen op door met veel geduld de hoeven   
geregeld bij te snijden, schoon te maken en daar waar nodig een  
desinfecterend middel aan te brengen.  
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de Noord-Hollandse binnenkruier 

Vaak, heeeeel vaak horen wij voorbijgaande moeders, vaders, oma’s en 
opa’s molenliedjes zingen voor hun kinderen die in de kinderwagen of 
een fietsstoeltje zitten. Wij Nederlanders groeien op met molens.  
Veel molens in Nederland hebben geregeld hun deuren open staan voor 
bezoekers. De molenaar is trots op het ambacht, is trots op het oeroude 
Hollandse werktuig. Of de molen nu graan maalt, hout zaagt, 
verfpigment of krijt maalt, het polderwater op peil houdt of olie perst uit 
zaden, voor iedereen spreekt een draaiende molen tot de verbeelding. 

1 = standerdmolen 
2 = torenmolen 
3 = wipmolen 
4 = paltrokmolen 
5 = beltmolen 
6 = poldermolen 
7 = stellingmolen 
8 = weidemolentje 
9 = tjasker 
10=spinnekop 
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In de afgelopen 600 jaar heeft de molen zich steeds verder ontwikkeld en hierdoor zijn er 
diverse type molens in het Nederlandse landschap te onderscheiden.  
Het gaat te ver om alle type molens in deze nieuwsbrief te beschrijven, er zijn vele boeken op 
na te slaan. Rechts op deze bladzijde de belangrijkste tien typen.  
Wel willen wij het type molen waarmee wij werken, waarin wij wonen, de Twiskemolen, onder 
het voetlicht brengen omdat dit type molen een heel bijzondere molen is, een molen die alleen 
voorkomt in Noord-Holland. 
Als je de afbeeldingen rechts bekijkt, zou je in eerste instantie zeggen dat onze molen, de 
Twiskemolen, hetzelfde type is als nummer 6; een poldermolen, achtkantig, met riet bedekt.  
Toch is er een essentieel verschil tussen type nr.6 en de Twiskemolen. 
 
De winden in Nederland kunnen uit alle richtingen waaien. Dat betekent dat de wieken van de 
molen richting de wind gedraaid moeten kunnen worden (we noemen dit het kruien van de 
molen). Bij de meeste molens wordt het kruien aan de buitenkant van de molen gedaan met 
behulp van een groot wiel, het zogenaamde kruirad. Zie onderstaande foto. 

Als een schoolklas de Twiskemolen bezoekt, ziet het  
gros van de kinderen een molen voor het eerst van dichtbij. De kinderen zien niet dat de 
Twiskemolen een bijzondere poldermolen is. Om het verschil tussen een algemeen 

De Twiskemolen heeft echter het 
kruirad niet buiten de molen maar 
in de molen, bovenin de kap. Een 
bijzondere constructie die alleen 
bij een aantal molens in Noord- 
Holland voorkomt. We noemen de 
Twiskemolen dan ook een  
Noord-Hollandse binnenkruier. 

kruirad 

voorkomende poldermolen en de 
Twiskemolen goed uit te leggen aan 
een schoolklas, gaan we op het erf een  
3 meter hoog molenmodel plaatsen, 
een model dat een paar essentiële 
verschillen vertoont ten opzichte van 
de Twiskemolen. 
Het model is zeer degelijk gemaakt met 
eiken achtkantstijlen, binten en 
schoren. Toch is het zeer oude model 
(meer dan 100 jaar?) toe aan een 
flinke opknapbeurt. We zijn kort 
geleden begonnen met de restauratie. 
We hopen dat het model aan het einde 
van 2016 volledig is gerestaureerd en 
voor de komende decennia bestand is 
tegen het wispelturige Hollandse 
klimaat.  

Hoe je een molen met een 
kruirad richting de wind kunt 
verplaatsen, leggen we uit in 

een speciale bijlage 
?hoe?werkt?dat?eigenlijk? 
onderaan deze nieuwsbrief. 

het molenmodel, met de naam de Grenadier, 
komt oorspronkelijk uit Driewegen. Via 
Eemnes is het model terechtgekomen in 
Ridderkerk bij Robert van ‘t Geloof. 
Robert  en Pedro Germes hebben ons het 
model geschonken. Rick Buitenhuis heeft 
een nieuw wiekenkruis gemaakt dat klaarligt 
om richting Landsmeer vervoerd te worden 

molenmodel De Grenadier 



waarom een geheel ander type molen als 
educatief object bij de Twiskemolen? 

foto links: op de aanhanger is het molenmodel (in onderdelen) 
naar het Twiskemolenerf gebracht, in de winter van 2014-2015 

foto rechts: veel van de 
aftimmering is door de tand 
des tijds aangetast. We 
hebben dan ook besloten 
om het grootste deel van de 
houten bekleding te 
vernieuwen   

foto links: kozijntjes en raampjes 
zijn nog in wonderbaarlijk goede 
staat. Deze worden dan ook 
herplaatst. Goed zichtbaar is dat 
de houten bekleding er slecht aan 
toe was 

in de vorige 
nieuwsbrief meldden 
wij dat de 
molenmaker een deel 
van de fokwieken 
van de Twiskemolen 
heeft verbeterd door 
slechte delen te 
vervangen door 
nieuw hout. Van het 
verwijderde 
redcederhout, 
kunnen wij van nog 
redelijke delen 
‘nieuwe’ plankjes 
zagen voor de 
bekleding van de 
Grenadier 

Het model is een zogenaamde stellingmolen. Dit type 
molen is hoog gebouwd met veel verdiepingen om 
boven de bebouwing van dorp of stad uit te kunnen 
komen. De molen heeft een stelling (= balkon) zodat 
de molenaar goed bij de wieken kan komen om zeilen 
voor te leggen én, om het aan de buitenkant 
aangebrachte  kruirad te kunnen bedienen. 
De Twiskemolen is een poldermolen en staat aan de 
rand van een vlakke polder zonder bebouwing om zich 
heen. De molen hoeft dus niet zo hoog te zijn. De 
wieken draaien vlak boven de grond. 
 
De Grenadier is een buitenkruier; het kruirad is aan de 
buitenzijde van de molen geconstrueerd. Bij een 
schoolbezoek kunnen we de kinderen door middel van 
het model goed laten zien hoe je het wiekenkruis 
richting de wind verplaatst door gebruik te maken van 
het (mini)kruirad. 
Als je vervolgens met de kinderen over het erf verder 
loopt richting de Twiskemolen, zullen de kinderen 
onmiddellijk opmerken dat het kruirad (met alle 
verbindingsbalken richting de kap) ontbreekt.  
Hoe kun je dan de wieken richting de wind verplaatsen? 
Het gesprek tussen molenaar en kinderen over het 
bijzonder type molen dat de Twiskemolen is is hiermee 
op gang gekomen. 

een fotomontage: de toekomstige plaats van het molenmodel 

                  Het molenmodel is een geheel ander type molen dan de  
                  Twiskemolen en juist daarom is het model zo’n geweldig leuke  
                             aanvulling op het educatieve schoolprogramma. 



                
kort en laatste nieuws 

Iedereen kent de 
uitdrukking 
 
 
 
 
Onze kat Thyson lijkt 
deze uitdrukking ook te 
kennen, alleen 
interpreteert hij deze net 
even anders….. 

                      Wij zijn in november 2011 in de Twiskemolen komen wonen. Meerdere verhuisdozen 
stonden nog onaangeroerd in de molen toen een verrassend strenge winter met een minimum 
nachttemperatuur van -20° C ons overviel. Wat een fantastische winter was het, een elfstedentocht zat 
er net niet in….  
Ook de winter van 2012-2013 was wit en fraai. 
 
2015 eindigt groener dan groen, warmer dan warm en winderiger dan…. winderig.  
Of wij deze winter nog foto’s mogen maken als onderstaande, zal blijken. Langetermijnmodellen geven 
de vorstinval bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief zo’n 20% kans…… 
In ieder geval wensen wij u een goede jaarwisseling met aangename jaarseizoenen in 2016, 
     Marijke en Marcel Koop 

vossenspoor 

als de kat van huis is, dansen 
de muizen op tafel 

Thyson mag beslist niet op de huiskamertafel komen van 
ons, en dat doet hij dan ook niet, als we aanwezig zijn…..  
Maar de dondersteen blijkt ons graag van achter het raam 
te willen volgen, zittend op tafel!  Komen we dichterbij 
(voor deze foto) dan gaat hij nog wat netter zitten; 
voorpootjes naast elkaar, staart eromheen gekruld en zijn 
kop afgewend. Met in zijn kop de uitdrukking 
 

als de baas van huis is, zit de kat op tafel 



tot slot……  

Oudejaarsdag 2014 verliep veel rustiger dan de jaren ervoor. 
Dat kwam natuurlijk doordat er pas vanaf 18.00 uur vuurwerk 
mocht worden afgestoken.  Niet alleen voor ons maar ook 
voor onze landgeiten en kat Thyson gaf dat daarom overdag 
nauwelijks stress.  
Tijdens de jaarwisseling was het droog met een matige wind. 
Of dit nu een belangrijke reden was waarom wij een record 
aan wensballonnen (meer dan 200!!) over en langs de molen 
hebben zien zweven weten we niet, maar het baarde ons in 
ieder geval veel zorgen. Het oplaten van een wensballon is 
voor menigeen een mooi gezicht en de bijbehorende  

wenssymboliek geeft het oplaten extra waarde. 
Maar………… nadat de wensballon uit het zicht is    
verdwenen, gaat men over tot de orde van de dag  
(lees: nacht) en is de weggedreven wensballon een 
grote zorg geworden voor de verre omgeving.  Het 
pittig brandende paraffineblokje kan desastreuze  
gevolgen hebben voor natuur en opstallen.   
De vier geselecteerde tweets zeggen genoeg! 

Tot slot doen wij (opnieuw) een oproep; wij gunnen iedereen plezier in het leven, daar hoort ook het afsteken van 
vuurwerk bij. Wij wonen in een buitengebied in een molen met riet bedekt. Eigenlijk wonen wij in een brandstapel 
als je bedenkt dat het riet zo’n 40 cm dik is waarvan alleen een dun laagje aan de buitenkant door regen of vocht 
beschermd is. Het grootste deel van het rietdek is kurkdroog en een binnengedrongen vuurpijl (of een ontploffend 
rotje) kan de molen binnen mum van tijd doen veranderen in een enorme brandstapel. Wat wij er aan kunnen 
doen is het aanspreken van jongeren die in de buurt komen en denken dat ze juist in het buitengebied geen 
overlast geven. 
Het houdt wel in dat wij rond deze periode van het jaar overdag en ‘s avonds direct voor het raam staan als we in 
de buurt weer een knal horen, om eventueel te kunnen reageren als jongeren met vuurwerk dichterbij komen. 
 
Natuurlijk hebben we het liefst dat er geen vuurwerk wordt afgestoken;  wij zijn ‘overalert’ en de geiten, de kat en 
alle andere dieren in het recreatiegebied zijn gestrest. 
 
Echter, de wensballon is een nog grotere zorg voor ons, wij kunnen namelijk niet preventief optreden. In de 
nieuwsbrief van januari van dit jaar hebben wij onderstaande oproep geplaatst en herhalen deze graag nog een 
keer:  



extra:     ?hoe?werkt?dat?eigenlijk?  
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 1 = standerdmolen 
2 = torenmolen 
3 = wipmolen 
4 = paltrokmolen 
5 = beltmolen 
6 = poldermolen 
7 = stellingmolen 
8 = weidemolentje 
9 = tjasker 
10=spinnekop 
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Het type molen waarin wij wonen, waarmee wij werken, is een 
bijzondere onder de Nederlandse molens. De Twiskemolen komt als 
type alleen voor in Noord-Holland*, het is een zogenaamde  
Noord-Hollandse binnenkruier. 

De kap met wiekenkruis liggen los op de romp, als een deksel op 
een theepot. Tussen de kap en romp liggen rollen (of gladde 
balkjes) zodat de kap soepel op de romp kan draaien, de 
zogenaamde rollenwagen. 
Aan de kap zijn een aantal zware balken bevestigd, het staartwerk 
genaamd (= hierboven rood gekleurd,  op de foto onder groen 
geverfd). Net boven de grond komen de balken bij elkaar en daar 
is een groot draaiwiel bevestigd, het zogenaamde kruirad. Om de 
as van het kruirad is een ketting of touw gewonden. Het einde  
van de ketting is vastgezet aan een kruipaal. Als je aan het  
kruirad draait, windt de ketting zich om de as van 
het kruirad en daarmee trek je het kruirad met  
         staartwerk (én daarmee ook  
         de kap) richting de kruipaal. En  
         zo ben je dus bezig de kap van  
         de molen (met wiekenkruis!) te draaien. 

het kruien van een molen 

*van de ruim 1000 monumentale molens in Nederland zijn er slechts 64 

van het type ‘Noord-Hollandse binnenkruier’. Alle staan in Noord-Holland, 
op 1 na, die staat in het Zuid-Hollandse Koudekerk aan den Rijn. 

Rechts nogmaals de 10 belangrijkste type 
molens. Alle molentypen hebben één ding 
gemeen; het wiekenkruis kan richting de wind 
gedraaid worden. Echter, de manier waarop het 
wiekenkruis op de wind gezet kan worden, 
verschilt per type. 
 
Zo wordt het indrukwekkende gebouw van de 
paltrokmolen (=nr.4, een houtzaagmolen) in 
zijn geheel gedraaid richting de wind. Hetzelfde 
geldt ook voor de relatief kleine Tjasker(=nr.9). 
 
Molens waarvan de bovenbouw draaibaar is, 
zijn de standerdmolen (=nr.1), de wipmolen 
(=nr.3) en de molentjes nr.8 en 10. 
 
Het grootste deel van de molens in Nederland 
heeft  ‘alleen’ de kap (= het dak) die draaibaar 
is. Daar hoort ook de Twiskemolen bij.   

de kap met 
wiekenkruis 

de romp 

    en 
staartwerk 

Maar hoe draai je eigenlijk de kap?  
kap met wiekenkruis die bij elkaar meer dan 

20.000 kg kunnen wegen! 

 de rollenwagen 

kruipaal 
kruiketting 



kruiketting kruipalen 

Links een foto van de 
Twiskemolen. En wat mis je daar?  
Inderdaad, het staartwerk met 
kruirad.  
Toch kan de kap met wiekenkruis 
van deze ruim 440 jaar oude 
poldermolen, ‘gewoon’ richting de 
wind gedraaid worden. Het kruirad 
is namelijk wel aanwezig, maar is 
geconstrueerd in de kap.  

de Twiskemolen, een binnenkruier 
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kruirad 

Hoe het kruien van de kap met 
wiekenkruis van de Twiskemolen 
in zijn werk gaat, laten we op de 
volgende pagina’s zien door 
middel van tekeningen. 
 
Maar ook middels een 3 ½ minuut 
durend filmpje op de homepage 
van www.twiskemolen.nl is het 
draaien van het wiekenkruis in de 
richting van de wind begrijpelijk 
in beeld gebracht.  

op bovenstaande foto is de grootte van het kruirad goed te zien als je het vergelijkt met de toegangsdeur van de molen.  
-beide molens op de foto zijn buitenkruiers- 
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de Twiskemolen 

op deze tekening 
is een deel van de 
vloer weggelaten de rollenwagen 

op de achtkantige 
romp ligt een 
houten ring met 
daarin ... 
kunststof rollen,  
=de rollenwagen. 
 
Op de rollenwagen 
ligt de ruim 
20.000 kilogram 
wegende kap  
(het gewicht is 
inclusief 
wiekenkruis)  

tekening boven: de Twiskemolen zonder rietbedekking. 
Als je in de kap bent, sta je op een vloer die onderdeel 
is van het vaste achtkant. Ongeveer op ooghoogte 
begint het draaibare gedeelte van de ronde kap, zie ook 
de tekening hieronder 
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Bij een molen met het kruirad buiten de molen ( = een buitenkruier) maak je de kruiketting (of kruitouw) 
vast aan een kruipaal. 
 
Bij een binnenkruier maak je het kruitouw  (=geel gekleurd) vast aan een kruikram (= rood gekleurd). 
Draai je aan het kruirad, dan rolt het touw zich op rond de as van het rad en zo trek je het kruirad (met kap 
en wiekenkruis) richting de kruikram. Is het kruirad bij de kruikram aangekomen (en het touw opgerold rond 
de as), dan rol je het touw af van de as en bevestig je het touw (met kruiblok) vast aan de volgende 
kruikram. 
Om het touw makkelijk aan een kruikram te bevestigen, heeft het kruitouw een kruiklos met haak (= groen 
gekleurd) 
 

de wind vandaan komt. Het 
is dus prettig om buiten de 
molen op de wind te 
kruien. 
  
Als je de molen binnen op 
de wind wilt kruien, in de 
kap (zoals de 
Twiskemolen), heeft dat 
het nadeel dat je door 
kleine raampjes heen moet 
kijken om te bepalen waar 
precies de wind vandaan 
komt.  
En je moet natuurlijk ook 
alle molentrappen 
beklimmen om te kunnen 
kruien….. 
Maar het voordeel van een 
binnenkruier is wel, dat je 
geen onderhoud hebt aan 
het staartwerk + kruirad. 
En rondom een 
binnenkruier staan geen 
kruipalen waar  
je over kunt struikelen . 

kruikram 

kruiblok 
kruitouw 

kruirad 

kruikram 

Om met een groot kruirad in de kap te kunnen werken, heb je ruimte nodig. Een binnenkruier heeft daarom 
over het algemeen een grotere kap dan een buitenkruier. De Twiskemolen komt als binnenkruier dan ook 
robuuster over dan een buitenkruier. 
 

de voor- en nadelen van buitenkruiers, binnenkruiers: als je buiten staat, kun je goed de   
  windrichting bepalen; je kijkt naar de lucht, naar bijvoorbeeld de rook uit schoorstenen en je voelt ook waar 


