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Op 18 oktober 2016 veroorzaakte een windhoos een grote chaos in en rond de molen. 11 dagen later werd de
kap van de romp gehesen en veilig gesteld naast de molen, in de geitenwei. De situatie is sindsdien ongewijzigd
gebleven, ook al gaven de weersomstandigheden ons soms variaties in het uitzicht. Er is nog geen spijker
geslagen, maar achter de schermen vindt wel degelijk progressie plaats om tot uiteindelijk herstel van de molen
te komen.

april 2017

Bureau van Reeuwijk bouwmeester heeft
de afgelopen maanden gewerkt aan het
overzichtelijk maken van de schade aan
de Twiskemolen. Dit heeft geleidt tot een
compleet herstelplan.

Om tot een goed en cultuurhistorisch
verantwoord herstel te komen dwingt de
projectgroep zichzelf goed na te denken
over elk groot én klein beschadigd
onderdeel van de molen, veroorzaakt door de windhoos.
Van Reeuwijk bouwmeester heeft veel ervaring met deze vraagstukken. Het bureau gaat
gedegen te werk en verantwoordt in het herstelplan steeds opnieuw de keuzes die het maakt. We gaan
het herstelplan niet in deze nieuwsbrief uiteen zetten, maar onderstaande paragraaf uit het herstelplan geeft een
beeld hoe serieus het herstel van de Twiskemolen wordt opgepakt.
Herstellen of vernieuwen; wijze van aanpak om te komen tot een verantwoord en kwalitatief goed herstel van de molen.
De restauratieladder;
Bij het herstel van de schade kunnen alle beschadigde delen worden vernieuwd in het oorspronkelijke materiaal. Ook kan
ervoor worden gekozen om zoveel mogelijk oude onderdelen te herstellen wanneer dit uit kwalitatief oogpunt verantwoord
is. Het resultaat zal in beide gevallen een goed functioneerde, geheel herstelde molen zijn.
De Twiskemolen is echter een zeer oude en cultuurhistorisch belangrijke molen voor ons land. Om te komen tot een goede
keuze tussen enerzijds vernieuwen en anderzijds herstel is door van Reeuwijk bouwmeester de restauratieladder toegepast.
Deze restauratieladder is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De restauratieladder
is een praktische vertaling van het Charter van Venetië.
De restauratieladder gaat uit van het volgende:
Restauratie van cultureel erfgoed is alleen zinvol als dit de betekenis ervan, wat betreft onder meer (cultuur)historische,
esthetische of architectonische waarden, blijvend in stand houdt of versterkt. Essentieel hierbij is dat erfgoed op een
verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat bij restaureren en beheren om het zo veel mogelijk vertragen van de tand des
tijds. De tand des tijds dwingt tot regelmatig ingrijpen, waarbij in beginsel geldt: conserverend herstel.

Vele latten, planken en balken zijn door de windhoos zwaar beschadigd. Hoe wordt er bijvoorbeeld gekeken naar
een door midden gebroken balk:
-- zijn de twee stukken balk terug te brengen tot één balk? Zo ja, gebruiken we daar moderne materialen voor (als
bijvoorbeeld fiberstaven en kunsthars)? Is de balk wel sterk genoeg na reparatie? Is de reparatie niet teveel in
zicht en daarmee te beeldbepalend? Is het vervangen van de twee brokstukken door een nieuwe balk misschien
veel goedkoper? Wat is de cultuurhistorische waarde van de gebroken balk? (Is de balk ‘slechts’ 100 jaar oud of is
de balk net zo oud als de molen, welke in 1572 is gebouwd?) Is een diepgaander onderzoek naar de historische
waarde van de gebroken balk misschien zinvol?
Kortom: het herstelplan van Van Reeuwijk bouwmeester is niet zomaar een standaard renovatiedocument, maar
een met zorg samengesteld plan op vele details, dat de Twiskemolen als belangrijk cultureel erfgoed op waarde
schat, waarbij de inbreng c.q. adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed én de verzekering ook niet
onbelangrijk zijn.

Deze tekening, opgemaakt door bureau van Reeuwijk bouwmeester, spreekt voor zich;
er komt veel werk op de molenmaker af.

De huidige stand van zaken:
-- Het herstelplan, gemaakt door bureau van Reeuwijk
bouwmeester, is door het projectteam vastgesteld.
-- Het herstelplan wordt momenteel besproken met de
verzekeraar.
-- Bureau van Reeuwijk bouwmeester heeft in april de
omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente
Landsmeer. Binnen 8 weken maar mogelijk pas over 26
weken (dit is afhankelijk van de wijze waarop de procedure
zal worden gevolgd) zal de gemeente uitsluitsel geven over
de vergunning.
-- Bureau van Reeuwijk bouwmeester is nu bezig met het
uitwerken van het bouwbestek.
Volgende stappen zijn o.a. :
--het bespreken van het concept bouwbestek door het
projectteam en andere betrokkenen.
--het uitnodigen van een aantal molenmakers om een
prijsaanbieding te doen voor de restauratieklus
(de zogenaamde meervoudige onderhandse aanbesteding).
--het beoordelen van de ontvangen offertes.
--het wachten op de af te geven omgevingsvergunning.
--het daadwerkelijk starten van de
restauratiewerkzaamheden.

Wat is een bouwbestek?
Voordat men een gebouw gaat bouwen,
verbouwen of restaureren, is het belangrijk dat
het bouwbedrijf (in dit geval een molenmaker) en
de opdrachtgever (in dit geval recreatieschap
Twiske-Waterland) precies weten wat er gebouwd
gaat worden en hoé het gebouwd moet worden.
Daarom wordt een bestek opgesteld. Dit bestek is
een omschrijving van het bouwwerk en de
bijbehorende werkzaamheden. Daarnaast zijn ook
alle technische en juridische bepalingen aangeven.
De materialen en de uitvoeringsvoorwaarden zijn
ook in het bestek beschreven.
In geval van de Twiskemolen weet de molenmaker
met het bestek in handen, precies wat er moet
worden gerestaureerd en wat er verder van hem
wordt verwacht.
Een bestek moet duidelijk zijn en volledig. Daarom
is het belangrijk dat een bestek wordt opgesteld
volgens een besteksystematiek die voor alle
bedrijven in de bouwnijverheid herkenbaar is.
Na algemene beschrijvingen en toelichtingen
worden in het bestek de werkzaamheden heel
specifiek en in detail beschreven. Hierin worden
ook de materialen benoemd en de specificaties.
Op basis van het bestek kan meestal ook een
goede indicatie worden gegeven van de prijs.
Het bestek van de Twiskemolen wordt vervolgens
voorgelegd aan een aantal molenmakers, de
zogenaamde aanbesteding.

En ondanks dat wij met u staan te popelen om de molenmaker
daadwerkelijk aan de slag te zien gaan, zal voor u duidelijk zijn
dat het nog wel een aantal maanden kan gaan duren voor er gestart wordt met de fysieke werkzaamheden.

verlaagde heg
Als afscheiding tussen het molenerf en het druk belopen en bereden fietspad op de dijk, staat een flinke
meidoornhaag op de dijk. Ondanks dat de haag een paar maal per jaar keurig werd bijgewerkt, werd deze de
afgelopen jaren steeds een beetje hoger.
Begin maart (voor de start van het broedseizoen) is de heg flink verlaagd door Baanstede Groen, in opdracht van
recreatieschap Twiske-Waterland. Onder leiding van Hielke Bruinink is de zeer stekelige meidoornhaag zodanig
gekort dat de voorbijganger meer zicht heeft gekregen op het molenerf. Een ander leuk bijkomend voordeel van
de verlaagde heg is, dat de restauratie van de molenkap vanaf de dijk straks veel beter te volgen zal zijn.
de meidoornheg in de dagen dat deze gekort werd: links van de
schuur de verlaagde heg, rechts van de schuur de oude hoogte

foto rechts; de verlaagde heg zorgt er ook voor dat onze kat Thyson vanaf het hek weer
een weids uitzicht heeft, zelfs op de (hopelijk niet lang meer) rokende Hemwegcentrale….

lammeren
Begin oktober vorig jaar zouden wij uit Zuidoostbeemster een landgeitenbok
ophalen om een aantal van onze geiten te laten dekken. De bok was echter even
niet te vangen. Vervolgens kwam de windhooscatastrofe waardoor wij onszelf
niet de tijd gunden om op zoek te gaan naar een andere geschikte bok.
We hebben dan ook besloten, met in het achterhoofd dat er veel reuring op ons
af zou komen betreffende de restauratie, om het dekken van onze landgeiten
maar een jaar over te slaan.
Daarom dit jaar helaas geen vrolijk rondspringende lammeren rondom de
molen.
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Een molen heeft
vier wieken,
twee roeden.

Een roe van de
Twiskemolen is
24,4 meter lang.

Het beeld hieronder zal ons nog vele jaren bijblijven; een totaal verkreukeld wiekenkruis, vlak na de
verwoestende windhoos, 18 oktober 2016. Eén roe lag vlak naast de geitenstal, de andere roe (met
een zwaar brok gietijzeren molenas) stak als een geworpen speer schuin in de grond.

18 oktober 2016
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gebroken molenas uit 1872

maaiveld

6 meter tussen de molenas en
maaiveld, betekent dat er nog
6,2 meter in de grond zit !!

maaiveld

In de week na de windhoos knikte ‘de speer’
van 24,4 meter door zijn eigen gewicht steeds
verder naar beneden.

Op de dag van de berging, 27 oktober, hield iedereen er rekening mee dat de molenroe ruim 6 meter
uit de grond getrokken moest worden, niet wetende dat de roe zich tijdens de windhoos in luttele
seconden dubbelgebouwen had en zich ‘slechts’ 3 meter in de grond geboord had……
De roe werd eerst in een paar stukken gebrand, voordat het laatste (in de grond geboorde) stuk werd
geborgen.

de berging van
de ‘vishaak’ +
een lap molenzeil

De reusachtige vishaak heeft na de berging
een paar maanden in de geitenwei gelegen.
Sinds kort is deze opgesteld als speelobject
voor de landgeiten.
Om deze klimconstructie te bewerkstelligen
hebben we de knikvorm op een veilige en
degelijke manier rechtop kunnen zetten. Ook
is het gelukt om een aantal heklatten
terug te brengen. De wirwar aan
heklatten accentueert nog eens
extra de als deeg omgevouwen
stalen roe.
de een zijn dood,
is de ander zijn brood

de een zijn dood,
is de ander zijn brood en spelen

de een zijn dood,
is de ander zijn spelen
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Twiskemolen naar Zaanse Schans.
……….De kogel is door de kerk. De gemeentes Landsmeer
en Oostzaan hebben toestemming gegeven voor de
verplaatsing en herbouw van de Twiskemolen op de
Zaanse Schans………….
Zo begint het artikel van Zaans regionieuws De Orkaan.
Dat het artikel niet door iedereen als 1 april grap werd
gezien blijkt uit het feit dat wij zo nu en dan voorbijgangers horen zeggen dat de molen pas herbouwd
wordt als deze naar de Zaanse Schans is verplaatst………

Sinds een paar jaar hebben
we weer een koppel torenvalken
in onze biotoop. De man (met
grijze kop) heeft de hele winter
rond de molenromp vertoefd. In
maart toonde de vrouwelijke
torenvalk zich voor het eerst.

meerkoet

Verder hebben wij op het molenerf en in de molenbiotoop 2 koppels broedende
meerkoeten, 2 koppels broedende heggenmussen, meerdere koppels boerenzwaluwen in de waterloop onder de molen, broedende koolmezen, pimpelmezen,
merels en broedende kwikstaarten onder de dakpannen van de molenschuur. De
eksters verblijven nog steeds zeer geregeld op het molenerf, maar hebben voor
het eerst in 5 jaar hun nest buiten het erf gebouwd (waarschijnlijk wilden ze niet
opnieuw gestoord worden door nijlgansen……….)

fuut

op deze sterk
ingezoomde foto lijkt
de valkenkast vlakbij
de molenromp te
staan, maar in
werkelijkheid staat de
kast bijna 100 meter
van de romp vandaan.
Niet bij onze nestkast,
maar via deze link kun
je wel elders het wel
en wee van een
torenvalkkoppel volgen
d.m.v. een webcam:

torenvalk

http://www.huntersofthesky.nl/torenvalkenhonk/

heggenmus

