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Het is alweer 4 maanden geleden dat de windhooscatastrofe plaats vond.
Wij (Marijke en Marcel) zijn onderhand gewend aan de nieuwe situatie; geen krakende kap, geen bewegende
wieken voor de ramen, en ‘even’ geen arbeidsintensieve ambachtelijke molenaarshandelingen. Wel lopen we zo nu
en dan de keldertrap af om het elektrisch gemaal op te starten of uit te schakelen.
Op en rond het erf ziet het er bijna zo uit als voor de catastrofe dankzij veel professionele en vrijwilligers handen.

herstel rond de molen
Windmolenmakerij Saendijck heeft de weken na de windhoos veel werk verzet in en rond de molen. Maar meer
aannemers hebben hun bedrijfswagen richting de Twiskemolen gestuurd, mede omdat de
verzekeringsmaatschappij van Twiske-Waterland een voorschot beschikbaar stelde om de situatie in en rond de
molen veilig te stellen en het erf terug te brengen in oude vertrouwde staat.
foto links: een paar dagen na
de windhoos verzamelde een
team van Baanstede Groen
(onder leiding van onze zoon
Gido) zo’n 30 m3 aan riet en
brokstukken
foto rechts: een groep van
vrijwilligers, die afgelopen
jaren ons geregeld hebben
bijgestaan met werk in de
molenbiotoop, verrichtte
verfijnd schoonmaakwerk als
het uitzeven van de
schelpenlaag rond de molen.

foto links: een molenroe vouwde zich deels dubbel tijdens de
windhooscatastrofe. Dit dubbelgevouwen deel boorde zich
vervolgens aan de noordwest kant van de molen ruim 3 meter
diep de grond in.
foto rechts: de
dubbelgevouwen roe
boorde zich precies door
de enige twee aanwezige
leidingen heen.
Nadat de roe op
27 oktober door de kraan
uit de grond getrokken
was, konden door
installatiebedrijf IJsbrand
Wals de elektrische kabel
en waterleiding
gerepareerd worden

naast het vele tonnen wegende wiekenkruis, vlogen honderden
brokstukken door de lucht op 18 oktober. Brokstukken tot 2000 kg
hebben relatief weinig schade aangericht. Hekken, heggen, planten
en bomen zijn gespaard gebleven. Één fruitboom werd door het
wiekenkruis omgehaald. Een brokstuk viel op de molenschuur en
brak 6 dakpannen in scherven, als ook het dakbeschot eronder.
Onze auto werd ook getroffen door een brokstuk hetgeen een flinke
deuk in het dak opleverde
foto’s links: De
fruitboomstronk is
door een trekker van
Het Twiske uit de
grond getrokken.
Een nieuwe
fruitboom (een peer,
de Concorde) is door
ons alweer geplant

foto links: Terwijl de laatste
werkzaamheden aan het
dak plaatsvonden door
Windmolenmakerij
Saendijck, werd door
installatiebureau Van Den
Heuvel een tijdelijke
bliksemafleider op het dak
aangebracht
foto rechts: als een van de
laatste aannemers kwam
rietdekker Dikkens-Colijn
diverse rietplekken in de
molenromp herstellen. Dit
herstelwerk is provisorisch
verricht, wachtend op groot
herstel bij de restauratie

last but not least willen we Dick en Herman van DHB
sierbestrating noemen. Zij hebben vele vierkante meters
bestrating opnieuw moeten leggen
foto links: na de windhoos
zagen sommige stukken
waalsteenbestrating eruit als
golven op de zee. Dankzij het
vakmanschap van Dick en
Herman lijkt het nu of er niets
gebeurd is…….

foto rechts: ontzettend blij zijn wij
(Marijke en Marcel) met een nieuw
stukje bestrating aan de oostkant
van de molen. Om de derde trap van
de molenbelt te bereiken moesten
wij voorheen over (vaak drassig)
gras lopen. Als sponsoring hebben
zij deze nieuwe bestrating voor ons
aangelegd. Dank, dank, dank!

Dick

Herman

rondvliegende brokstukken
Op 18 oktober 2016 stond het wiekenkruis gericht op het zuidwesten. De windhoos zorgde er echter voor, dat het
vele tonnen wegende wiekenkruis aan de noordwestkant van de molen werd neergekwakt. Ook dakspanten,
draagbalken, luiken, schroten en enorme bergen riet werden door de windhoos van de molen weggetrokken en
verspreid tot honderden meters ver. Hieronder een overzicht van waar vele brokstukken terecht zijn gekomen.
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Het water ten noordoosten van de molen lag bezaaid met brokstukken en riet
(binnen de gele lijn)

b. Ook het Vosse-eiland lag bezaaid met brokstukken.
Een stuk hekwerk van 3,5 meter werd ruim een meter in de grond gedrukt
c. In het Zegerbos lag een stuk hekwerk van ruim 6 meter
d. Tot bijna 500 meter van de
molen vandaan lagen (vooral)
stukken fokschroot
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niet alleen hout, maar ook
bergen riet rondom de molen

e1

e2
e. De windpeluw (zo’n 3000 kg wegende, blauw geschilderde balk
voorin de kap) lag een kleine 100 meter van de molen vandaan.
De balk werd naar de wallenkant gesleept om op 27 oktober
door de hijskraan uit het water gehesen te worden.
Op de foto ook een stuk voeghout op een steekkar, een brokstuk dat
daags ervoor uit het water was gevist
e1, e2, en e3 zijn ‘splinters’ van ruim 1,6 meter lang, afkomstig van
de blauwgeverfde windpeluw. Splinter e3 boorde zich op
18 oktober in de grond, vlak naast de glazen kas

e3

f. Het wiekenkruis boorde zich net naast de geitenstal in de grond

tijdelijk dak
bovenbonkelaar
koningspil

voor 18 okt. 2016

18 oktober

27 oktober

na 27 oktober

Tussen 18 oktober (de dag van de windhoos) en 27 oktober is de
zwaar beschadigde kap tijdelijk afgedekt geweest met dekzeilen.
Als een deksel op een theepot, zo los ligt
de kap van de Twiskemolen op de
molenromp. Op 27 oktober tilde een 160
tons kraan de zware kap van de
molenromp en plaatste deze naast de
molen, in afwachting van restauratie.
De molenromp had geen deksel meer,
geen dak. En wetende dat de restauratie
van de molenkap + wiekenkruis tot in
2018 zal doorgaan, is een degelijk
tijdelijk ‘deksel’ op de molenromp geen
overbodige luxe voor behoud en
bewoonbaarheid van de molen.

foto links: daags voor 27 oktober werd
er (op de tijdelijke ingerichte werkplaats
naast de molen) nagedacht over de
bouwconstructie van het tijdelijke dak
foto rechts: van multiplex platen werden
20 ‘taartenpunten’ gezaagd en beplakt
met dakbedekking (EPDM). Een
achtkantige ‘kroon’ werd in elkaar
getimmerd als dragend middelpunt
koningspil
bovenbonkelaar

Ook al is de reden waarom niet fijn,
deze foto (links) is prachtig; er is
veel op te zien en over te vertellen.
In een volgende nieuwsbrief
bespreken we deze foto
uitgebreider, maar voor nu
beperken we ons tot de opbouw
van het tijdelijke dak.
In het midden steekt de koningspil
uit, komend vanuit de kelder, door
alle drie de verdiepingen heen. Op
het tandwiel (= bovenbonkelaar)
wordt de houten ‘kroon’ geplaatst.

de ‘kroon’ wordt naar boven gehesen

Foto onder: nog zo’n fraaie overzichtsfoto; A. de ‘kroon’ is op het tandwiel
geplaatst. B. molenmakers zijn bezig met de voorbereidingen om het
wiekenkruis te bergen. C. de 20 ‘taartpunten’ liggen klaar om omhoog gehesen
te worden. D= Marcel geeft zijn zoveelste interview.
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de berging van het
wiekenkruis is in volle
gang, en tegelijk wordt
op de molenromp hard
gewerkt aan het
tijdelijke molendak

Aan het eind van de dag, op 27 oktober, heeft de
molenromp een degelijk tijdelijk dak. Prettig
wonen in de molen blijft daardoor mogelijk.
Ook kunnen we dankzij dit tijdelijke dak de
houtkachel blijven gebruiken doordat de rook via
de open kistraampjes (=e) kan verwaaien.
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kort en laatste nieuws

2016 zal vooral herinnerd worden als het jaar waarin de Twiskemolen door een
windhoos werd getroffen. Maar 2016 is natuurlijk ook een jaar waarin wij, net als de jaren
ervoor, zoveel als mogelijk de 650 ha Twiskepolder op windkracht hebben trachten te bemalen.
Hieronder zijn wat opvallende zaken voor u op een rij gezet door middel van grafieken.

In 2016 heeft de Twiskemolen ruim 3 miljard liter water uit de Twiskepolder gemalen.
41,3% van deze enorme hoeveelheid water is op windkracht weggedraaid.
500.000.000 liter weggedraaid regenwater
450.000.000
400.000.000

van half maart tot half
oktober hebben wij
nagenoeg al het
overtollig water op
windkracht uit de polder
kunnen malen
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in januari en februari
is veel regen gevallen.
Naast de
windbemaling moest
het elektrisch gemaal
ook veel in actie
komen

na de windhooscatastrofe van 18 oktober
is er (vanzelfsprekend) alleen op
motorkracht bemalingswerk verricht

kubieke meters water

In deze grafiek vergelijken wij het jaar 2016 met voorgaande jaren.
de verhouding tussen windbemaling en
motorbemaling komt elk jaar dichter bij elkaar.
Zonder vernietigende windhoos in 2016 zou het
héél spannend zijn geweest of het percentage
windmalen boven de 50% zou zijn uitgekomen

4500000
motormalen
4000000

windmalen

3500000
wat verder opvalt in deze grafiek:

3000000
2500000

als er veel regen valt in een jaar, moet er
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het is niet vanzelfsprekend dat, als er meer
regen valt in een jaar, de windbemaling ook
navenant meer zal zijn. Want meer regen
betekent niet meer wind. Meer regen betekent
ook niet altijd dat Marcel meer op de molen
aanwezig kan zijn om de monumentale molen
te bedienen, al streven we er wel graag naar.

Draaiuren wieken
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Deze grafiek geeft aan hoeveel draaiuren de Twiskemolen in een jaar
heeft gemaakt.

prins
de blauwe staaf geeft de uren aan dat de vijzel
60.000 liter water per minuut weg maalde. Dit
gebeurt alleen bij een windkracht 4 of meer
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De groene staaf geeft de uren aan dat de vijzel
niet functioneerde, maar dat de wieken wel
draaiden (omdat wij, recreanten en toeristen dat
gewoon leuk vonden)

Als de wieken voor ieders plezier ronddraaien, zonder dat de vijzel meedraait, noemen wij dit voor de prins draaien. In een
tijd dat Nederland bezig is met een energietransitie, is het bijna vanzelfsprekend dat er mogelijkheden gecreëerd zouden
moeten kunnen worden om energie op te wekken tijdens het voor de prins draaien. Wij zouden het geweldig vinden als hier
draagvlak voor gecreëerd kan worden. Wie heeft de motivatie om ons hierin bij te staan?

In januari is het projectteam, dat zich gaat bezighouden met alle procedures die
moeten leiden tot volledig herstel van de Twiskemolen, voor het eerst bijeen geweest.
Het projectteam bestaat uit 2 personen van het beheer van recreatieschap Twiske-Waterland, de
molenaar van de Twiskemolen en bouwmeester G. van Reeuwijk.
het bureau van G. van Reeuwijk is gespecialiseerd in molens, monumenten en waterbouwkundige werken

Op momenten dat het gewenst is, zullen andere betrokkenen aanschuiven bij een projectvergadering.
In een later stadium zal het uitvoerende molenmakersbedrijf ook geregeld aanschuiven.
Geschreven onder voorbehoud, maar het streven is dat de Twiskemolen in het voorjaar van 2018 weer
volledig gerestaureerd zijn ambachtelijk bemalingswerk kan verrichten. We houden u op de hoogte.

waarom rent mijn
lam blèrend bij
dat witte
draadje
vandaan ?

schrikdraad

op 10 januari hebben wij het schrikdraad in
werking gezet, omdat er kans was op stevige
vorst. Door het te vormen ijs vreesden wij dat
de landgeiten (hun naam geen eer aandoend)
over het ijs de rest van de wereld zouden
willen verkennen
de afgelopen jaren hebben we het schrikdraad
niet hoeven uitzetten. Jonge geiten, geboren
vanaf 2013 kennen dan ook niet het effect
van schrikdraad met tot gevolg……… deze foto

