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voortgang

herstel molen
De start van de restauratie van de Twiskemolen komt met
rasse schreden dichterbij.
18 oktober vorig jaar bracht een windhoos zware schade toe aan de
ruim 440 jaar oude poldermolen. In de maanden die volgden werd
als eerste een herstelplan geschreven,
-- vervolgens is een uitgebreid bestek opgesteld,
-- met daaropvolgend een meervoudige onderhandse aanbesteding.
-- De daarop gekozen molenmaker is een paar keer op locatie langs
geweest om een plan de campagne op te stellen.
Naar verwachting kan de molenmaker in oktober daadwerkelijk aan
de slag, omdat dan de bezwaarschriftprocedure van de afgegeven
omgevingsvergunning is verstreken.
op deze en de volgende pagina een viertal
persberichten van eind augustus

Bouwbedrijf J.Th. Poland & Zn uit Oterleek heeft de
opdracht gekregen om de restauratieklus te klaren.
Eigenaren van het bedrijf, Cees en Dirk Poland, hebben
decennia lange ervaring in het onderhouden en
restaureren van molens. De restauratieklus aan de
Twiskemolen is dan ook een overzichtelijke klus voor hen.
Bij de start van de werkzaamheden zal de kap als eerste
gedemonteerd gaan worden. In onderdelen wordt het
geheel getransporteerd naar de werkplaats van Poland in
Oterleek, alwaar de kap opnieuw wordt opgebouwd en
gerestaureerd.
om vertraging in het restauratieproces te voorkomen, is
werktijd gereserveerd bij constructiebedrijf Blom in Opmeer,
waar de komende maanden de stalen roeden worden
geconstrueerd
tevens is tijd gereserveerd bij ijzergieterij Geraedts in het
Noord-Limburgse Baarlo. Deze gieterij zal de nieuwe molenas
van het type ‘Straver’ voor de Twiskemolen gaan gieten. De
molenas wordt vervolgens getransporteerd naar MFE
(Machine Fabriek Eerbeek) in Eerbeek, waar de molenas
perfect in lijn wordt gedraaid

Als in februari volgend jaar de kap gerestaureerd is, wordt
deze wederom uit elkaar gehaald en in onderdelen terug
naar Landsmeer vervoerd. De weken erna zal alles weer
tot een volwaardige molenkap in elkaar worden gezet. De
volgende stap is de komst van rietdekker C.W. Kooijman
& Zn van rietdekkersbedrijf ‘t Eiland in Schagerbrug.
Voordat de kap op de molenromp wordt gehesen, zal
Kooijman de kap van een nieuw rietdek gaan voorzien.
Het plaatsen van de kap op de molenromp, het steken
van de roeden en het ophekken, alsmede het afstellen
van allerlei onderdelen ten opzichte van elkaar, zal
vanzelfsprekend ook enige tijd in beslag nemen. Poland
verwacht dat eind april 2018 de Twiskemolen als vanouds
weer zijn ambachtelijk bemalingswerk kan gaan
verrichten.
foto onder: Dick Poland met in zijn hand een onderdeel
van de Twiskemolen, de zogenaamde knol (= onderdeel
van de gebroken molenas)

Cees Poland

geschiedenis van molenmakersbedrijf Poland
Klaas Poland 1791–1854 is watermolenaar
zoon Dirk Poland 1831–1903 is watermolenaar en start in 1865 een bedrijf als
timmerman/molenmaker aan de Draai, Heerhugowaard
Dirk krijgt 6 zoons, waaronder:

Jan 1807-1912

Cees 1872-1956

Wouter 1876-1956

Wijert 1865-1961

Engel 1869-1950 start
een molenmakersbedrijf in
Akersloot

deze 4 zoons runnen het bouwbedrijf voor huizen, boerderijen én molens

zoon van Engel is Jan (J.Th.) Poland 1865-1961
Jan neemt in 1945 het bedrijf van zijn ooms over.
Jan Poland krijgt 5 kinderen, waarvan 3 het bedrijf voortzetten:

Jan Poland
heden ten dage, in 2017, heeft Jan zijn
eigen bedrijf als molenrestaurateur in het
oude familiepand in Heerhugowaard

Cees Poland

Dick Poland

Cees en Dick hebben zich in Oterleek gevestigd
met een bouwbedrijf met het specialisme: molens

Rob Poland,

zoon van Cees, is
nu ook werkzaam
in het bedrijf

Dave Poland,

zoon van Dick, is
nu ook werkzaam
in het bedrijf

foto: 1974.
De 400 jaar oude
poldermolen, afkomstig
uit Barsingerhorn,
wordt herbouwd in het
nog kale, nieuw in te
richten recreatiegebied
Het Twiske.
Molenmakers Dick
Poland, Jan Poland,
Cees Poland en Willem
Borst halen
halsbrekende toeren uit
om het achtkant op te
stellen.

Willem Borst.†
Toentertijd
werknemer bij
Poland.
50 jaar molenaar
geweest
van De Wogmeer.

nu, 43 jaar later, in het najaar van 2017, mogen Cees en Dirk Poland opnieuw bij de Twiskemolen
aan de slag om de zware schade (veroorzaakt door de windhoos van 18 okt. 2016) te herstellen

kort en laatste nieuws
In mei kwam de vorige nieuwsbrief uit. Er is de afgelopen 4 maanden veel gebeurd. De hooiberg is onder
andere gevuld met 140 baaltjes, 2 grote festivals (WTTF en Pleinvrees) hebben voor veel reuring gezorgd
en steeds meer toeristen uit het overvolle Amsterdam weten onze omgeving te vinden. Maar er was meer:

Jaarlijks snoeiden wij met vele vrijwilligershanden de opslag weg op het Prinse-eiland,
het eiland ten zuidwesten van de molen, een richting waar de meeste winden vandaan waaien.
wij hebben geen vrijwilligersgroepen meer actief rondom de molen. Dit missen wij natuurlijk, maar het is zoals het is.
Geen vrijwilligersgroepen meer, betekent dat de boomopslag meer kans zou kunnen krijgen verder uit te groeien, met
als gevolg een minder goede windvang voor de molen

Om doorgroei van de jonge boompjes tegen te gaan, hebben wij sinds een aantal maanden (als
proef) 3 landgeitbokken op het eiland ondergebracht. Met een klein schuilhok en een, met gaas
afgeschermde lijsterbes als goede schaduwplek (voor insiders: ja, ja, dé lijsterbes!), hebben de
3 bokken het reuze naar de zin en doen ze zeer goed werk. Ze eten zich door hoog opschietend riet
en zeer dichte braamstruiken heen op zoek naar wilg, els, esdoorn, lijsterbes en berkenboompjes.
het Prinse-eiland hebben wij vernoemd naar de
vorige molenaar Robert-Jan Prins

de groengebieden op deze tekening zijn
onderdeel van de molenbiotoop en hebben
een totale oppervlakte van 4 hectare

het eiland ligt buiten de ringdijk van Het Twiske,
maar is wel in beheer bij het recreatieschap.
Eigenaar van het eiland is Staatsbosbeheer

2011

2017

De landgeitbokken kunnen dus niet het gehele eiland
doorkruisen om alle boomopslag aan te pakken. De oplossing is
verweiding van de bokken van het ene eiland naar het andere.
Bijna elke dag varen we even naar het eiland om ‘in gesprek te
gaan’ met het drietal. Één van de drie bokken mag in oktober
een aantal, door ons geselecteerde geiten gaan dekken.

Was het Prinseeiland in 2011 nog
één langgerekt
eiland, in de
afgelopen jaren is
het eiland door
weersomstandigheden en
intensiever
vaarverkeer
opgedeeld in
2 grote en 2 kleine
eilanden.
De gele pijlen
geven de ontstane
waterdoorgangen
aan.

Door het droge voorjaar hebben wij rond de molen weinig zwermen dansende muggen
waargenomen. Toch hebben onze jaarlijks terugkerende logés, de boerenzwaluwen, nauwelijks last
gehad van hun minder aanwezige basisvoedsel. Op het molenerf hebben uit 3 nesten in totaal 27 jongen
het daglicht mogen aanschouwen.
Omdat wij bijna dagelijks met de boot naar de 3 landgeitbokken
varen, hebben we het groot brengen van de jongen in nest A en
B goed kunnen volgen. Tegen het plafond van de 12 meter lange
eerste legsel van nest A: 6 jongen
waterloop vlogen de ouders af en aan (rode pijl) om de jongen
van voedsel te voorzien.
Bijzonder:
Het eerste legsel van
nest B bestond uit 7 eitjes.
Zo’n groot aantal in één
nest hebben wij de
afgelopen jaren niet eerder
gezien. Nog bijzonderder is
dat de 7 jongen zijn groot
gebracht door drie ouders
!! Zou het kunnen zijn dat
2 vrouwtjes eitjes hebben
gelegd in hetzelfde nest
met één en dezelfde
partner ???

A

boot

B

In de molenschuur broedde een koppel boerenzwaluwen 2 legsels uit.
plattegrond molenschuur

C

Het bouwen van het nest en het grootbrengen van
de jongen ging echter niet zonder slag of stoot.
Dilemma:

Eind april vloog een koppel boerenzwaluwen geregeld de molenschuur in, door de
geopende deur. ‘s Avonds ging de schuurdeur op slot.
Als ‘s morgens de deur weer was geopend, vlogen de
zwaluwen weer in en uit. Na ruim een week begon
het koppel een nest te bouwen tegen een plafondbalk
(= plek C). De ‘s avonds en ‘s nachts gesloten deur
bleek geen belemmering voor de vogels, ze bouwden
overdag vrolijk verder. Maar wij zagen natuurlijk
problemen op ons af komen; als er jongen gevoerd
moeten worden en wij zijn een dag afwezig, (en de
schuurdeur is op slot) komt het voeren van de jongen
dan niet ernstig in het gedrang? Een dilemma. Na
overleg met een vogelkenner hebben wij een gleufje
gezaagd in de schuurdeur. Het probleem opgelost,
want het vlieggat had het ouderpaar snel in gebruik.
Na vertrek van de zwaluwen richting het zuiden,
sluiten wij het ‘zwaluwgleufje’ af met een luikje, om
het volgend jaar maart weer te openen.

foto links:
de schuurdeur
heeft sinds half
mei een in- en
uitvliegopening
voor het
volhardende
koppel
boerenzwaluwen

Nest A: het 1e legsel bracht 6 jongen voort,
het 2e legsel 3 jongen.
Nest B: het 1e legsel bracht 7 jongen voort,
het 2e legsel 4 jongen.
Nest C: het 1e legsel bracht 4 jongen voort,
(waarvan 1 in de buik van Thyson belandde)
het 2e legsel 3 jongen.

foto rechts: vorig jaar, op 25 augustus 2016, verzamelden de
boerenzwaluwen zich op een van de wieken van de molen om daags
erna gezamenlijk te vertrekken richting Afrika

Verzamelden de boerenzwaluwen zich de afgelopen
jaren op het wiekenkruis om gezamenlijk de tocht naar
warm Afrika (een gebied tussen Ivoorkust en
Angola) aan te vangen, dit jaar moesten de zwaluwen
op zoek naar een ander verzamelpunt.
Bijzonder is dat de zwaluwen de traditie van
voorgaande jaren trachten voort te zetten door zich te
verzamelen op de twee windwijzers (spinnen
genaamd) op het molenerf.
als een zwaluw op
een spinwiekje
gaat zitten, gaat
dit draaien door
onbalans. Soms
gaat dit
minutenlang door
en blijven de
zwaluwen
proberen op het
draaiende
wiekenkruis te
gaan zitten.
We hebben
diverse filmpjes
van dit leuke
schouwspel
foto boven en rechts: een enkele keer staat het wiekenkruis van de spin stil
omdat de zwaluwen toevallig met elkaar het wiekenkruis in balans houdt

uiteindelijk
verzamelden de
boerenzwaluwen
zich op de
bliksemafleider,
welke als
ringleiding op het
tijdelijke dak van
de molen is
bevestigd

tot slot deze prachtfoto.
Duizenden en duizenden insecten hebben de
3 ouderparen de afgelopen paar maanden aan de
jongen gevoerd. Van het voeren zijn wij soms van zeer
dichtbij getuige geweest. Op de foto is goed te zien
hoe de ouder zijn/haar kop diep in de snavel van het
jong steekt om het gevangen insect over te dragen

Onze kat Thyson heeft dit broedjaar dus 1
jonge zwaluw te pakken kunnen krijgen. Dit
betekent, dat mogelijk nog altijd 26 jonge
‘Twiskemolen-zwaluwen’ met hun ouders op
trektocht gaan, terug naar het zuiden.
We wensen ze een goede reis. Laten we
hopen tot volgend jaar.

