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Na vele winderige dagen in
december vorig jaar, startte
1 januari met een fraaie
voorjaarsachtige, bijna windstille
dag. Veel mensen hadden vrij,
Het Twiske bleek opnieuw een
geliefde plek om te wandelen en
fietsen. Maar deze eerste dag
van 2016 was helaas geen
voorbode voor de rest van
17 en 18 januari: de Twiskemolen
maalde deze 2 dagen totaal 6 cm
uit de 650 ha grote Twiskepolder.
Het ijs zakte met het water mee,
maar de kades en waterplanten
hielden scherven van het 5 mm
dikke ijs vast

de maand….. veel regen en te
weinig wind heeft er voor gezorgd
dat januari van dit jaar veel
lijkt op de januarimaand van vorig jaar. De grafiek hieronder laat zien hoeveel kubieke meters regenwater er in
2015 maandelijks door de vijzel van de Twiskemolen uit de polder is weggedraaid richting het Noordzeekanaal. Het
rode gedeelte van een staaf is op motorkracht uit de polder gemalen, het blauwe deel op windkracht. Duidelijk is
te zien dat de maand januari in 2015 erg nat is geweest en vergelijkbaar met de natte maand januari van dit jaar.
Verder toont de grafiek dat we in 2015 een relatief droge lente en zomer hebben gehad. In december konden wij,
door aanhoudende straffe winden, de polder meer dan gemiddeld op windkracht bemalen.
onderaan deze nieuwsbrief meer grafieken en
weetjes over het afgelopen jaar.

2016

Bijvoorbeeld: de wind houdt zich niet aan
werkdagen; hoeveel weekenddagen heeft de
molen gefunctioneerd en zijn wij dus actief
geweest ten opzichte van ‘gewone’
doordeweekse werkdagen

Van laagliggend, nat polderland met
winderige maanden is een bruggetje naar
storm en overstromingen snel gemaakt;
deze maand is het namelijk precies 100
jaar geleden dat delen van Nederland onder
water liepen door opstuwend zeewater, met
als gevolg 19 doden en veel, heel veel
ellende…… In deze nieuwsbrief blikken wij
terug op deze overstromingen, mede omdat
overstromingen nog steeds, en misschien
wel steeds meer, ons bedreigen.

De stormvloed van 1916
In de nacht van 13 op 14 januari 2016 was het 100 jaar geleden dat hevige stormen en langdurige regenbuien het
Zuiderzeegebied teisterden. Marken overstroomde en de Zuiderzeedijk brak op meerdere plaatsen door. In NoordHolland kwam een gebied van 14.000 hectare onder water te staan. Er vielen in Noord-Holland 19 doden, waarvan
16 op Marken. Ook de regio rondom de Twiskemolen (Waterland) overstroomde.
na de stormvloed van 1916 besloot de Tweede Kamer tot de uitvoering van de Zuiderzeewerken. En na ruim 25
jaar discussiëren waren de Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders een feit. De volgende watersnoodramp, in 1953,
was nog rampzaliger; hardere wind, hogere golven, meer doden: 1836 om precies te zijn. De daarna uitgevoerde
Deltawerken maakten ‘Delta Nederland’ nog veiliger

1916
In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 januari 1916
jaagt de harde wind massa’s zeewater de Zuiderzee in. De
dijkwachten van Waterland constateren rond 01.00 in de
nacht dijkverzakkingen. Rond 03.30 uur in de vroege
ochtend breekt het beukende zeewater de dijk; Waterland
loopt onder water.
Iets later breekt bij Anna Paulowna de Amsteldijk, de polder
loopt zeer snel onder water en bijna al het vee verdrinkt.
Het eiland Marken wordt om 05.00 uur ‘s morgens zwaar
getroffen door recordhoogtes aan water; golven en
losgeslagen vissersschepen nemen zo’n 20 houten huizen
mee, 16 eilandbewoners komen om.

Het zoute Zuiderzeewater stroomt verder Waterland in. Via
de Broekmeerpolder, Ilpendam, Purmerend en Landsmeer
bereikt op zondagmorgen het water het Luijendijkje (in het
huidige Twiske). Net als vele dijken in het binnenland, is
het Luijendijkje niet hoog genoeg om de toestromende
watermassa tegen te houden; het dijkje stroomt ‘gewoon’
over. De Oostzanerpolder is het volgende gebied dat
overstroomt. Ondanks dat velen worden verrast door het
opkomende zeewater, is er in Waterland/Oostzaan meer tijd
om snelle noodmaatregelen te nemen;
veel vee kan worden gered door het
onder te brengen in hoger gelegen
onderkomens als kerken. Ook wordt vee
in boten richting Zaandam en
Amsterdam vervoerd.

1916

tekening boven: de rode gebieden werden door het
zeewater van de toenmalige Zuiderzee overspoeld

foto onder: deze oude kaart geeft goed het
gebied weer dat ten tijde van de stormvloed
onder water stond. De kaart rechts is dezelfde
kaart maar door ons versoberd voor een beter
overzicht

op de versoberde kaart hierboven zijn de drie plekken waar de buitendijken van
Waterland bezweken, door ons rood omcirkeld. Het Luijendijkje is ook in deze kaart
ingetekend, maar lag middenin het overstroomde gebied (geel omcirkeld).
Donkerblauw is de Zuiderzee, lichtblauw het overstroomde gebied van Waterland

Tijdens de stormvloed speelde zich ook de gruwelijke Eerste Wereldoorlog af. Ondanks dat Nederland neutraal
bleef, werden wel honderdduizenden militairen gemobiliseerd. Veel militairen waren ondergebracht in en rond de
Stelling van Amsterdam; voor de noodhulp tijdens de stormvloed waren de militairen een geluk bij het ongeluk…….
zij konden zeer snel hulp bieden.

naast de
onmisbare hulp
van militairen
werden in heel
Nederland
acties opgezet
om spullen en
geld in te
zamelen voor
de slachtoffers.
Links een van
de prentbriefkaarten, die
ten tijde van
de watersnood
werden
verspreid voor,
onder andere,
hulpacties.
Foto en tekst
spreken voor
zich

Wij, als bewoners
van de Twiskemolen
waren benieuwd
naar de gevolgen
van de overstroming
voor poldermolens in
de omgeving van
Landsmeer en
Oostzaan.
De Twiskemolen is pas in 1974 op zijn
huidige plaats opgebouwd, dus maakte
geen onderdeel uit van de stormvloed.
Drie poldermolens in
Oostzaan met de
fraaie namen De
Waker, De Slaper en
De Dromer zouden
door de stormvloed
getroffen zijn, ware
het niet dat ze al een
aantal jaren eerder
afgebroken en
gesloopt werden en
vervangen door één
elektrisch gemaal.

T = huidige Twiskemolen. Herbouwd vanuit Barsingerhorn in 1974.
H = poldermolen ‘t Haasje 1633 – 1916.
W= De Waker gebouwd in 1615. De molen is in 1910 afgebroken en in Grave
opnieuw opgebouwd als korenmolen.
S = De Slaper is van 1651, in 1878 door brand verwoest en herbouwd. Gesloopt in 1914.
D = De Dromer is net als De Slaper van 1651, in 1804 verbrand en ook in 1914 gesloopt.

De dichtstbijzijnde
poldermolen stond
wat zuidelijker van
de Twiskemolen, en
was genaamd
‘t Haasje.

De stormvloed had poldermolen ‘t Haasje behoorlijk beschadigd, de molen kon zijn bemalingsfunctie niet meer
uitoefenen. Er werd een tijdelijk elektrisch gemaal naast de molen geplaatst (zie de fraaie foto onder).
Poldermolen ‘t Haasje is helaas nooit meer in gebruik genomen, net als bij de drie poldermolens in Oostzaan
nam de modernere, bedrijfszekere en minder arbeidsintensieve motortechniek de bemaling over. ‘t Haasje is
zelfs in het jaar van de stormvloed al afgebroken.

foto boven: in 1633 werd begonnen met het inpolderen van de Wilmkebreek tussen Landsmeer en Amsterdam. Deze
werkzaamheden werden in 1638 afgerond. De diepliggende Wilmkebreekpolder werd vanaf het begin droog gehouden door
poldermolen 't Haasje. Daags na de Stormvloed pompt niet poldermolen ‘t Haasje, maar een tijdelijk geplaatst elektrisch
gemaal het zeewater weg uit de Wilmkebreekpolder

bronvermelding:
foto boven:
Collectie
Rijksdienst voor
het Cultureel
Erfgoed,
Amersfoort,
objectnummer
ST-1.654
foto links:
Gemeentearchief
Zaanstad,
documentnummer
21.36357

maanden na de overstroming stonden veel polders nog steeds onder water, zout water!
Met o.a. tot gevolg: sterfte van alle bomen…….

Op 14 januari jl. is op Marken een herdenkingsmonument
onthuld door minister van Infrastructuur en Milieu Melanie
Schultz van Haegen.
Het monument, met de naam De Wave, is gemaakt door
kunstenaar Linda Verkaaik. Het is een zitbank van staal met
een rugleuning van reikende handen die om hulp vragen,
samenwerken en overwinnen. Boven de bank wapperen
doeken met prints van Marker rouwdracht.
De stormvloed zorgde ervoor dat de plannen voor de Afsluitdijk
in een stroomversnelling kwamen. De deltawerken hebben
Nederland nog veiliger gemaakt, maar het werk houdt nooit
op; Nederland zakt nog steeds, de zeespiegel stijgt verder en
het klimaat wordt wispelturiger.

foto boven: De Wave, herdenkingsmonument van
de stormvloed van 1916

Hoe groot Neerlands vertrouwen ook is dat ons
land bestand is tegen overstromingen, de dreiging
blijft en zal zelfs in de loop der komende decennia
groter worden.
er zijn vanaf de middeleeuwen ongeveer 38 grote
watersnoodrampen geweest op Nederlands grondgebied.
Daarvan waren zo’n 32 vanuit zee
en ongeveer 6 vanuit de grote rivieren
Op de website www.overstroomik.nl kun je, door
middel van het intoetsen van je postcode, zien of jouw
omgeving overstroomt als het toch misgaat en hoe
hoog het water komt. Tevens zie je belangrijke tips
voor als je zou besluiten te blijven óf te vertrekken.
Ondanks al het vertrouwen in onze deskundige
waterschappen, is voorbereid zijn verstandig, toch?

In en rond Oostzaan en Landsmeer bevond zich rond het jaar
1900 een enorme concentratie grote en kleine kippen- en
eendefokbedrijven. Het was de eigenaren vooral om de
eierproductie te doen. Tijdens de stormvloed konden veel
kippen op zolders en schuren gehuisvest worden, eenden liet
men veelal hun gang gaan in de onmetelijke watervlaktes
vanuit de gedachte dat ze wel zouden overleven. Echter, het
zoute zeewater bleef helaas maanden lang de polders
bedekken en daardoor stierf niet alleen al het groen
(waaronder alle bomen!!) maar ook veel eenden; deze
watervogels konden namelijk niet tegen zout water en
hadden daarmee geen
drinkwater
tot hun
beschikking……

Wat is Landsmeer zonder land?
Stukjes land verhoogd met ‘smeer-righeid’ en vuil van Amsterdamse werven.
Omringd door weiland, sloot en meer,
Net niet verzonken belt als erven.
Zo uniek en eigenwijs ontstaan,
Maar…. zo moeilijk te doorgronden.
Wie bepaalt wat hier mag bestaan?
Is er straks nog wel ‘een hart om te kunnen
ronden?’
Wat is Landsmeer zonder land?
Is Landsmeer dan niet ‘smeer’?
Of:
Is Landsmeer ‘Landsmeer’ niet meer?
In ’t naoorlogs bestek van tijd
Is er zoveel in Landsmeers hart gewroet.
Haar lichaam is zo uitgedijd,
Dat zij haast haar naam geen eer meer doet.
Het land van water , groen en riet
Is langzaam aan het verdwijnen
’t Is alsof niemand meer iets in haar ziet
Het ‘meer’ zal zonder al dat land wegkwijnen….

links de uitgave van de Oudheidkamer Oostzaan, van auteur
Ger Muijs. Rechts de uitgave uit Landsmeer van Peter de Graaf

De Twiskemolen staat precies op de grens van Landsmeer en
Oostzaan. Beide gemeenten hebben afgelopen maand
aandacht besteed aan de watersnood van 100 jaar geleden.
Ook initiatieven van burgers werden ondersteund,
bovenstaande interessante uitgaven zijn daar een voorbeeld
van. Veel bijzondere, persoonlijke verhalen uit het verleden
zorgen voor een gemeenschappelijke band tussen beide
gemeenten, een band die momenteel opnieuw erg actueel is.
Noodzaak tot efficiëntie om toekomstbestendig te zijn, zorgt
ervoor dat Oostzaan en Landsmeer (samen met Wormerland
en Waterland) serieus onderzoeken hoe ambtelijk samen te
kunnen werken. Burgemeesters van Landsmeer (Astrid
Nienhuis) en Oostzaan (Rob Meerhof) hebben beide in hun
nieuwjaarstoespraak aandacht besteed aan de watersnood
100 jaar geleden én aan mogelijke toekomstige
samenwerking.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van IVN Het Twiske op
15 januari jl. gaf de schrijver van het boek ‘uit Landsmeer
wordt gemeld…’ Peter de Graaf een interessante presentatie
over de watersnood in en rond Landsmeer.
Zanger/entertainer Joost van der Wal zong een aantal
liederen en droeg een door hem geschreven gedicht uit 1989
voor. Dit gedicht, hier rechts afgedrukt, is nog steeds zeer
actueel; het zakkende veenland, vroeger door Amsterdam
gebruikt als vuilstortplaats, en de dreiging voor Landsmeer
van inlijving door Amsterdam.

Wat is Landsmeer zonder land?
Is Landsmeer dan niet ‘smeer’?
Is Landsmeer dan ‘niets’ meer?
Of:
Is Landsmeer ‘Landsmeer’ niet meer?
De druk op haar mooie maar vermoeide lijf
Neemt in de loop der jaren toe.
Haar schoonheid lijdt door te veel menselijk verblijf.
Wie zal haar helpen in haar ongelijke strijd en ‘hoe’?
Weer worden we hevig opgeschrikt
Door in het stil gesmede plannen
Raakt ons dorp geheel verstrikt
En overspoeld door d’ Amsterdamse Banne?
Wat is Landsmeer zonder Land?
Is dan Landsmeer niet ‘smeer’?
Is dan Landsmeer niets ‘meer’?
Is dan Landmeer ‘niets’ meer?
Of:
Is Landsmeer ‘Landsmeer”’ niet meer?
Of zijn er in haar landelijk lichaam
Nog haarden van actief verweer?
Zijn er dan nog krachten in ‘haar’ naam,
Zodat zij blijven zal voor eeuwig…….. LANDSMEER!
Want:
Wat is Landsmeer zonder land?
Is dan Landsmeer niet ‘smeer’?
Is dan Landsmeer niets ‘meer’?
Is dan Landsmeer ‘niets’ meer?
Of:
Is Landsmeer ‘Landsmeer’ niet meer?

tegengestelde advertenties uit 1916
AAN DE INZITTENDEN VAN
AMSTERDAM
ZIJ DIENEN ZICH TE
ONTHOUDEN VAN BEZOEK
AAN DE OVERSTROOMDE
GEBIEDEN ZONDER
NOODZAAK.
ONDERNEMERS VAN
MIDDELEN VAN VERVOER
MOGEN DERGELIJKE
BEZOEKEN NIET IN DE HAND
WERKEN, OOK ZOVEEL
MOGELIJK TEGEN GAAN.

Joost,
14 oktober 1989

WATERSNOOD.
Zondag 6 Februari a.s.

vertrekt een SALONBOOT
van Steiger 10, de Ruyterkade, Amsterdam,

voormiddags 10.15 naar VOLENDAM,
langs de doorbraak van den polder Katwoude. Gelegenheid
tot bezichtiging van Volendam gedurende 1 uur.
Terug te Amsterdam ongeveer 4.30 uur.

Kaarten ad f 2,00 tot een beperkt aantal verkrijgbaar ten kantora STEIGER 10. BUFFET AAN BOORD.

bovenstaand gedicht is van
Joost van der Wal.
Wil je Joost zelf zijn gedicht
gepassioneerd horen
voordragen? Klik op deze
link:
https://www.youtube.com/
watch?v=XQ2ZqSCFvp8

kort en laatste nieuws
Hieronder een overzicht van werkdagen, open dagen en excursies
dit jaar. Noteer de voor u interessante data alvast in de agenda.
30 januari: een echte boerenwintermarkt bij boerderij De Marsen. Aan deze markt zijn twee
rondleidingen bij de Twiskemolen gekoppeld. Start rondleidingen: 11.00 en 14.00 uur.
Meld je daarvoor aan bij de boerderij.
16 april: vrijwilligers werkdag Twiskemolen. Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of via
telefoonnr. 06-22141353.
17 april: Open Twiske Dag met vele activiteiten binnen de Twiskepolder. Het programma volgt nog.
14 en 15 mei: Nationale Molendag. De Twiskemolen houdt op zondag 15 mei open erf. De molen
zal draaien met fraai beschilderde molenzeilen.
10 september: vrijwilligers werkdag Twiskemolen. Meld je aan via twiskemolen@hotmail.com of via
telefoonnr. 06-22141353
14 september: middagexcursie Twiskemolen + biotoop. Aanmelden bij IVN Twiske.
17 september: ochtendexcursie Twiskemolen + biotoop. Aanmelden bij IVN Twiske.
5 november: vrijwilligers werkdag Twiskemolen, tevens landelijke Natuurwerkdag. Aanmelden via de
website natuurwerkdag.nl

In het voorjaar krijgen, zoals wij dat noemen, de landgeiten zo nu en dan ‘de kolder in
de kop’. Ze springen en rennen door het land, vaak achter elkaar aan. Ze bokken met groot
plezier de koppen tegen elkaar en, geweldig leuk om te zien, ze rennen geregeld dwarslopend; niet
met de kop naar voren, maar met de gehele zijflank.
De paar uitzonderlijk warme dagen in januari deden de geiten waarschijnlijk denken dat het voorjaar
was aangebroken want we hebben de ‘lentekolder’ weer mogen aanschouwen. Zelfs de
oudste, 13-jarige landgeit van de groep, maakte deel uit van dit
Een ander samenspel bij de
schouwspel.
landgeiten vindt plaats met de 120
kg wegende bok Glunt. Zijn sterke
geur nemen de geiten graag van
hem overIedereen
door lekker met hem te
knuffelen……

Glunt van het Luijendijkje

weetjes over het afgelopen jaar 2015
Wij vinden het leuk om diverse molenfeiten van de afgelopen jaren uit te zoeken en met elkaar te vergelijken.
Wind bijvoorbeeld houdt zich niet aan de kalender, aan onze werkritmes, aan werkdagen, aan gestructureerde
rustmomenten. Het waait ‘s nachts, het waait in het weekend, het waait wel of niet tijdens feest- of
rouwdagen. Niet koste wat het kost, maar als het waait, willen we graag de polder bemalen.
malen in de nacht

draaien in het weekend

We draaien niet met de monumentale molen in de nachtelijke uren. De
motor kan wel in de nacht de vijzel aandrijven. Van de 63 dagen dat
de elektromotor functioneerde, draaide de motor 14 maal in de
nachtelijke uren. Natuurlijk maakt het elektrisch gemaal in de kelder
onder de molen enigszins geluid, maar dat horen wij op de 1 e
verdieping in de molen, waar zich de slaapkamers bevinden, lichtjes op
de achtergrond. We slapen er beslist niet minder om……

In 2015 heeft de molen 194
dagen gedraaid, al dan niet de
vijzel aandrijvend. Van die 194
dagen waren 59 weekenddagen.
Dat betekent dat 30% in het
weekend is gedraaid.
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De motor draait een constant toerental, daarmee ook de vijzel.
Met de wetenschap dat de motor 60 m³ water per minuut
verplaatst, is het makkelijk uitrekenen hoeveel water er in een
aantal uren uit de polder wordt weggedraaid.
De hoeveelheid water die met de wind uit de polder wordt
gemalen is wat lastiger te berekenen. De windkracht is bijna nooit
constant, hierdoor draait het wiekenkruis (en daarmee ook de
vijzel) nagenoeg altijd een onregelmatig toerental met als gevolg
onregelmatige hoeveelheden water die weggepompt worden.
Met het lichte werk maalt de molen gemiddeld 20 kuub water per
minuut weg, met het zware werk maximaal 60 kuub. Met
bovenstaande wetenschap is het reëel om aan te nemen dat we in
werkelijkheid zo’n ¾ van de theoretisch berekende hoeveelheid
water wegmalen. Deze correctiefactor hebben wij dan ook
toegepast in de grafiek links.

Deze grafiek laat zien hoeveel kubieke meter water uit de
Twiskepolder is weggedraaid. Vermeldingswaardig: de
hoeveelheid weggemalen kuubs per jaar zeggen direct iets
over de hoeveelheid regenval.
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Wat opvalt in de grafiek en ons natuurlijk deugt doet, is dat
de afgelopen 4 jaar de windbemaling percentueel steeds
verder is toegenomen. De reden hiervan kan zijn: we zijn
meer aanwezig op windrijke dagen en/of er waren meer
dagen met gunstige wind……
Hebben we in 2012 van de totale hoeveelheid weggemalen kuubs water slechts 13,8 % op windkracht
gerealiseerd, in 2013 was dit 28,4 %, in 2014 38,6% en in 2015 40,8% .

2012

2013

2014

2015

De Twiskemolen heeft in 2015 dus 3.289.500 kubieke meter
water uit de polder weggedraaid. Dat is bijna 3300 miljoen
liter water.
Om deze enorme hoeveelheid water enigszins beeldend te
maken, vergelijken wij het traditiegetrouw met de inhoud van
de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem die een inhoud
heeft van 85.000 m³.
Met al het verplaatste water in 2015 kon het hybridegemaal
de Twiskemolen 38x de Nieuwe Bavo vullen.

Velen weten het al, maar we willen het graag blijven benadrukken; wij wonen
in en werken met de Twiskemolen op vrijwillige basis. De monumentale molen
is eigendom van recreatieschap Twiske/Waterland. Het moderne gemaal onder
de molen is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
We beleven veel plezier aan het onderhouden van het molenerf en het laten draaien van de molen. Zoveel als
mogelijk bemalen wij op windkracht de Twiskepolder bij voldoende wind én als wij thuis zijn. Maar de
zekerheid van de bemaling komt door de altijd stabiele elektrische aandrijving van HHNK, die wij kunnen
inschakelen als zware regenval ons daartoe noopt.

Boven in de kap is op het grote bovenwiel een teller gemonteerd. Steeds als
het wiekenkruis een ronde heeft gedraaid, komt er 1 tel bij.
In 2015 heeft het wiekenkruis van de molen 733.701 omwentelingen
gemaakt.
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In deze grafiek zie je de 3 verschillende manieren waarop de omwentelingen
geteld worden; voor de prins betekent dat het wiekenkruis draait, maar dat
de vijzel niet wordt aangedreven. Deze situatie doet zich hoofdzakelijk in de
zomer voor, als de polder door weinig regenval goed op peil blijft en er toch
een lekker windje is om de molen te laten draaien voor de toerist en recreant,
en uiteraard ook voor ons eigen plezier. Met weinig wind kan er met
zogenaamd licht werk zo’n 20.000 liter per
minuut uit de polder gemalen worden, het
licht werk
zwaar werk
zware werk is vergelijkbaar met de
motoraandrijving en draait op windkracht
60.000 liter per minuut de polder uit.
De grafiek laat zien dat de afgelopen vier jaar
(wij wonen vanaf november 2011 in de
Twiskemolen) het gebruik van het zware werk
gestaag is gestegen.
Komt dit doordat het de laatste jaren steeds
harder is gaan waaien?
Of doordat wij steeds vaker thuis zijn bij harde
wind?
Of is het een combinatie van beide? Van alle
jaren hebben wij van draaidagen altijd de
windrichting én de windkracht genoteerd, het is
dus nog wel eens interessant deze gegevens te
analyseren.
2014
2015

Ook de draaiuren van de molen noteren wij
draaiuren
dagelijks. In deze grafiek is goed te zien dat de
1400
molen elk jaar de meeste draaiuren maakt bij het
‘voor de prins draaien’. Het zou toch fantastisch
1200
zijn als tijdens deze ‘voor-het-plezier-draaiuren’
energie opgewekt kan worden door middel van een
kleine, aan de koningsspil bevestigde generator….. 1000
Wie weet komt dit er ooit nog eens van.
“Mijn molen ging vandaag zo’n 80 enden”.
Als molenaars onderling over de snelheid van het
wiekenkruis praten, hebben ze het over enden per
minuut. Een end is één wiek, dus als de molenaar
het over 80 enden heeft, dan maakt het
wiekenkruis 80 : 4 = 20 omwentelingen in 1
minuut.
Met deze wetenschap kunnen we ook uitrekenen
hoeveel enden de Twiskemolen gemiddeld per
week, per jaar, zelfs de afgelopen 4 jaar heeft
gedraaid.
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De afgelopen 4 jaar heeft de molen ruim 2,3 miljoen omwentelingen gedraaid, om precies te zijn: 2.343.695
omwentelingen.
Alle draai-uren van de afgelopen 4 jaar bij elkaar opgeteld geeft een totaal van 4358 uur.
Deel je het totaal van de draai-uren door het totaal van de omwentelingen, krijg je de omwentelingen per uur:
2.343.695 : 4358 = 538 omwentelingen/uur.
In 1 minuut worden er 538 : 60 minuten = 9 omwentelingen per minuut gemaakt.
Als 4 wieken (lees: enden) een ronde hebben gedraaid is dat 1 omwenteling. Dus:
de afgelopen 4 jaar draaide de Twiskemolen gemiddeld 9 x 4 = 36 enden per minuut.
Dit is een grappige, maar verder weinig zinvolle wetenschap……..
En toch, als je weet dat de Twiskemolen bij een windkracht 5, met vier voorgelegde zeilen en de vijzel aandrijvend,
zo’n 80 tot 90 enden per minuut kan draaien, weet je ook (met de wetenschap dat er gemiddeld 36 enden gedraaid
werden) er dus ook veel momenten in het jaar zijn dat de molen door te weinig wind maar heel, heel langzaam zijn
rondjes draaide.

