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   in deze nieuwsbrief 
-- voortgang herstel molen 
-- kort en laatste nieuws 

In de werkplaats van molenmaker Poland in Oterleek vordert de restauratie van de kap van de Twiskemolen 
gestaag.  Wij willen graag uitleggen wat de restauratie allemaal inhoudt, zonder u een saai technisch verhaal 
voor te leggen. Met kleurrijke tekeningen hopen wij u de voortgang op een leuke visuele manier uit te leggen in 
deze en komende nieuwsbrieven. 
 
Op de foto hierboven lijkt het of molenmakers Dirk en Cees Poland bezig zijn met het vervaardigen van een 

ruimteschip voor de komende Star Wars film, gebruikmakend van oerdegelijk Hollands eikenhout…………  
De te herstellen basis van de Twiskemolenkap krijgt langzaam vorm. 
 
Waarom  ziet de basisvorm van een bijna 500 jaar oude kap van een Noord-Hollandse poldermolen er zo uit als 
het eruit ziet?  Waarom 2 lange balken in het midden en waarom van die ‘zonnestralen’ eromheen?  Wij gaan u 
dit en nog meer proberen uit te leggen. 



De dagen na de catastrofe hebben wij (Marijke, Marcel  
en zoon Gido) en een paar vrijwilligers de biotoop van  
de molen secuur afgezocht naar brokstukken en vervolgens alles zorgvuldig geselecteerd. Mede dankzij deze 
zoektocht is het mogelijk geworden dat veel (vaak honderden jaren oud) materiaal door molenmaker Poland 
hergebruikt kon worden. Hoe?  
               We nemen de ‘zonnestralen’ even als voorbeeld. In molenjargon heten de zonnestralen roosterhouten. 

               Veel roosterhouten waren door de windhoos afgebroken, gescheurd of versplinterd. 

de Twiskemolen vlak na de windhoos op 18 oktober 2016 

foto onder: de Twiskemolen op 27 oktober 2016, 
nadat een hijskraan de zwaar beschadigde kap naast 
de molen op de grond heeft gezet 

kleurrijke tekening van de herstelde kap           
(zonder rietbedekking) ingebracht op de foto  

de Twiskemolen vóór 18 oktober 2016 

Even terug naar 2016, de Twiskemolen draaide de eerste drie kwartalen op windkracht weer vele miljoenen liters 
water weg uit de Twiskepolder. Op 18 oktober zorgde een onverwachte heftige windhoos  voor enorme schade aan 
de molen. Vele honderden brokstukken van de kap lagen in luttele seconden verspreid in het water en rietland, tot 
ruim 500 meter rondom de molen. Hoe kan de Twiskemolen ooit weer als monument functioneren??? 

foto rechts, 20 december 2017:      
in de werkplaats hergebruikt Poland de 
teruggevonden  stukken roosterhout door  
o.a. nieuwe pen-en-gatverbindingen te maken 
en daar waar nodig, scheuren te lijmen en/of 
op te vullen met epoxyhars 

foto links, 20 oktober 2016: 
rechts onder de kap zijn nog 
4 roosterhouten te zien, links 
zijn alle roosterhouten door 
de windhoos weggeslingerd  



overring spantring en roosterhout voeghouten steunder en steunderbalk 

voorkeuvelens achterkeuvelens windpeluw halssteen 

hangeniersbalk ijzerbalk penbalk kapspanten 

as en bovenwiel 

Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen van de molenkap weergegeven. Waarom ze belangrijk zijn om de 
molen goed te laten functioneren, wat er herstelbaar of onherstelbaar beschadigd is en hoe molenmaker Poland 
het herstel van de onderdelen oplost (soms zelfs verbetert t.o.v. het oude situatie), komt de komende maanden in 
de nieuwsbrieven aan bod. 

Alle onderdelen bij elkaar geeft 
onderstaande, door de eeuwen 

heen bewezen degelijke 
kapconstructie van een  

Noord-Hollandse  
poldermolen. 



In bovenstaande tekeningen missen we het wiekenkruis. Dit lag na de windhoos als kromgebogen ijzerdraadjes 
naast de molenromp op de grond (zelfs deels in de grond) en daarmee onherstelbaar beschadigd. 
We gaan in deze nieuwsbrief wat uitgebreider in op de fabricage van de nieuwe roeden. 

 
even ter herinnering:  

een molen heeft vier wieken, twee roeden 

Een roe van de 
Twiskemolen is  
24 meter lang.  
 
 
 
 
Een roe moet enorme 
krachten kunnen 
weerstaan. De 
fabricage van een roe 
is dan ook, samen 
met zijn bijzondere 

vorm, deskundig werk. Constructiebedrijf J. Blom in Opmeer kreeg de opdracht van Poland om de roeden van de 
Twiskemolen te construeren.  
Maar voordat Blom daadwerkelijk aan de slag kon, moesten er wel een aantal zaken door het projectteam 
besproken en besloten worden.  

24 meter is zo hoog 
als een flat van 8 
verdiepingen……….. 

De nieuwe roeden worden een stuk dikker dan de vorige roeden.  Waarom ??? 

De gietijzeren molenas uit 
1872 is door de windhoos in 
tweeën gebroken en 
onbruikbaar geworden. Nu 
er een nieuwe as gegoten 
moest worden, kon besloten 
worden een gietmal te 
gebruiken met een grotere 
askop, om zo, na ruim 40 
jaar, alsnog dikkere en 
daarmee zwaardere roeden 
toe te passen bij de 
Twiskemolen, roeden die 
passen bij de verhoogde 
molenromp.  

links de molen zoals het 
er oorspronkelijk uitzag 
in Barsingerhorn 

In 1974 werd besloten dat 
de verticale balken, 
achtkantstijlen genaamd, 
zouden worden verlengd 
met 1,5 meter (in het rood 
aangegeven in de tekening 
links). Hierdoor kon er een 
extra verdieping worden 
aangebracht  (ook in het 
rood aangegeven, waar het 
silhouet op staat).   
Deze extra verdieping zorgt 
voor meer woonoppervlak, 
dat beter past bij het 
hedendaagse wooncomfort.  

rechts de,  
in 1974 
verhoogde 
Twiskemolen  
met de 
situatie, als 
de roeden 
niet 
verlengd  
zouden zijn 

De halverwege 
de 16e eeuw 
gebouwde romp 
van de 
achtkantige 
poldermolen 
wordt gevormd 
door deze  
supersterke 
balkconstructie. 

We gaan even terug in de tijd, de tijd dat de poldermolen in 1974 in Het Twiske werd opgebouwd. 

Door de verhoging van de molenromp in 1974 
moesten de roeden ook langer worden, anders 
zouden de wieken ruim 1,5 meter boven de grond 
eindigen en dat is niet fijn voor de molenaar (zie 
de 2 tekeningen hieronder). 
Langere roeden betekent grotere wieken, die meer 
wind vangen. Meer windvang betekent dat de 
krachten op het wiekenkruis verzwaren.            
Het aanbrengen van roeden met een grotere 
doorsnede zou logisch zijn geweest, dit             
was in 1974 echter geen optie omdat                  
de gaten van de askop (van de  
monumentale as uit 1872) dit niet            
toelieten. Bij de herbouw van de molen                
in Het Twiske is dan ook besloten om                  
de molen te verhogen, de roeden wel te  
verlengen, maar met de oude doorsnede. 



binnenmaat askop: 33x28 cm 

             Door de windhoos is de ruim 
3000 kg wegende gietijzeren molenas in 
meerdere stukken gebroken en daarmee 

volledig onbruikbaar geworden. 

        De, uit 1872 daterende 
molenas, voordat de windhoos 

deze na 134 jaar vernielde. 

in een volgende nieuwsbrief meer over het gietproces van de nieuwe 
molenas.  
In deze nieuwsbrief nemen we de fabricage van de roeden onder de loep 

binnenroe 

buitenroe 

Een molen heeft een binnenroe en een 
buitenroe. De binnenroe is de roe          

die door de askop is gestoken,              
het dichtst tegen de                          

molenromp aan.  

    De kromming van de       
binnenroe zorgt ervoor dat      
de uiteinden van de roeden, 
(lees: wieken) net boven de 
grond, op precies dezelfde 

plek ronddraaien.   

de binnenroe, hier geel gekleurd, zit dicht tegen de 
molenkap aan.  De buitenroe, in het rood, heeft meer  
              afstand tot de kap, 

maar de uiteinden van beide roeden draaien bij de grond op 
precies dezelfde plek langs de molen  

de ene 
roe is 
meer 
gekromd 
dan de 
andere 

A
 

B
 

C
 

D
 

C
 

B
 

A
 

De vorm van    
de binnenroe    
is anders dan 
die van de 
buitenroe,       
de binnenroe    
is enigszins  
gekromd. 
Waarom? 

binnenmaat askop: 46x39 cm 

                      De nieuw gegoten 
molenas is even lang als de oude, 

maar heeft een grotere askop, 
waardoor dikkere roeden door de 
askop gestoken kunnen worden. 

de roeden zijn 
samengesteld uit platen 
staal. De platen hebben 
verschillende diktes. 
 
De plaatdikte van deel  
A = 6 millimeter 
B = 8 millimeter 
C = 10 millimeter 
D = 12 millimeter  

12 mm dik 

aan de buitenkant glad 
geslepen, zodat je de 
las niet meer ziet 

10 mm dik 

de platen aan elkaar gelast 



Apparatenbouw en constructiebedrijf  J. Blom in 
Opmeer is ruim een maand bezig geweest met het 
fabriceren van de twee 24 meter lange, en 1400 kg 
wegende molenroeden.  

op de foto hierboven is goed te 
zien dat de roede ook een lichte 
stroomlijnvorm heeft, net als de 
propeller van een vliegtuig 

een detail van de constructietekening van een roe. De 
maten zijn aangegeven in millimeters.  
De afstand tussen de heklatgaten (waar de houten 
heklatten van de wieken doorheen gestoken worden) 
hebben een onderlinge afstand van …… 364,3 mm. 
Deze ongelooflijk secure afstand kan alleen 
bewerkstelligd worden, doordat men tegenwoordig met 
lasertechniek de gaten in het plaatstaal kan uitsnijden 

heklatgaten 

heklatten 

heklatgaten 

wat ziet u op deze foto, de 
binnenroe of buitenroe? 

Als uitzonderlijk vervoer werden de twee roeden van Blom Opmeer na 
gereedkoming in december met een extra verlengde vrachtwagen naar de 
verzinkerij in Heerhugowaard gereden. De duimen gingen omhoog;  
               Blom heeft opnieuw een bijzonder product afgeleverd. 

opgetuigde, 24 meter lange roe 

Ray Bakhuys 



Rotocoat in Heerhugowaard is een verzinkerij en heeft een van de grootste zinkbaden van Nederland. Toch is dit 
bad met een lengte van 15,6 meter niet groot genoeg voor de 24 meter lange roeden van de Twiskemolen. Dit 
probleem wordt opgelost door een roe deels in het hete zinkbad te leggen, vervolgens eruit te halen en het andere 
eind in het zinkbad te leggen.  Dit wordt de dubbeldip methode genoemd.  
Deze methode lijkt eenvoudiger dan het is, want met een zinkbadhitte van zo’n 450 graden kan dit voor 
vervorming van het staal zorgen als een deel van de roe niet aan de hitte wordt blootgesteld. Kortom, het is een 
precisiewerkje om roeden van zulke afmetingen met de dubbeldip methode te verzinken. 

het verzinken zorgt voor een duurzame beschermende 
laag die de roeden tegen corrosie (roest) beschermt 

1. voor een goede hechting (= legeringsproces) tussen zink en staal, worden de twee roeden eerst in een zuurbad gedoopt  

1 

2 

3 

4 

2, 3 en 4. langzaam zakken de 
roeden in het zinkbad. Giftige 
dampen worden direct afgezogen 

5 

5. de eerste dip is volbracht. De 
roeden (die beiden tegelijk het 
zinkbad in gaan) worden, na 
ongeveer 10 minuten in het bad 
gelegen te hebben, omhoog 
getakeld. Het zinkproces heeft 
ervoor gezorgd dat de roeden 
glimmen als spiegels……. 
Linksboven op de foto is nog het 
deel van de roe te zien dat nog 
niet verzinkt is omdat dit niet in 
het  zinkbad paste. 
Let even op de medewerker die 
zichzelf beschermd heeft tegen de 
hitte, de spetters en de dampen  

6. het deel van de roe dat nog niet verzinkt is, gaat nu 
het zinkbad in. De tweede dip.  
Een precies klusje, want het deel dat al verzinkt is, 
mag niet weer in het zinkbad ondergedompeld worden 

6 

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief, begin januari, worden de roeden opnieuw vervoerd, nu naar een 
verfspuiterij ( SHW = Schilder en straalbedrijf Holland-West B.V.). Daar worden de verzinkte roeden eerst licht 
opgeruwd, voordat ze in een matzwarte verf worden gespoten. 
De geverfde roeden gaan vervolgens naar de werkplaats van Poland in Oterleek, waar de roeden worden opgetuigd 
tot een volledig wiekenkruis. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief. 

de foto’s in de verzinkerij zijn gemaakt door Rob Poland 



kort en laatste nieuws 

het molenaarsambacht is sinds  
7 december 2017 immaterieel cultureel erfgoed 

2 

3 

1 Niet alleen kranten, tijdschriften, radio en tv 
besteedden aandacht aan de erkenning, ook 
op social media is veel gecommuniceerd over 
het molenaarsambacht. Een oude foto van 
Marcel dook op op facebook met 
bijbehorende leuke reactie tot gevolg. 

Waarom immaterieel cultureel erfgoed? 
Volgens Unesco maakt het molenaarschap 
onlosmakelijk deel uit van de Nederlandse 
identiteit en “speelt het een belangrijke sociale 
en culturele rol in de Nederlandse 
maatschappij”. Molens hebben “een iconische 
waarde en dragen bij aan een gevoel van 
identiteit en continuïteit”. 

Wat betekent de erkenning van het molenaarschap eigenlijk? 
 “Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het 
molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars 
die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht 
geven in de huidige samenleving. Ook zetten de vrijwillig- en 
beroepsmolenaars zich steeds meer in om kennis over het ambacht 
te delen met het grote publiek”, aldus Nico Papineau Salm, 
voorzitter van De Hollandsche Molen. 

EenVandaag,  
2017            

7 december 
18.30 uur 



Tot slot wensen wij u een gelukkig en gezond 2018 !             Marijke en Marcel Koop 
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                          Voor de waterstand in de  
                           Twiskepolder is het een  
            jaar geweest als vele andere jaren. 
Het vaste waterpeil van 2,90 meter onder 
N.A.P. werd met gemiddelde marges van   
2 cm onder en 2 cm boven peil door ons 
bijgehouden met behulp van de altijd goed 
functionerende elektrische aansturing van 
de vijzel. 

In 2017 zorgden enkele enorme stortbuien  
voor een tijdelijke verhoging van het 
polderwater tot 2,85 meter onder N.A.P.  

Een benoemingswaardige tijdelijke 
peilverlaging tot 3,10 m onder N.A.P. werd 
bereikt, omdat de renovatie van een brug 
in Het Twiske dit vereiste. 

Voor ambachtelijk poldermolenaar Marcel en partner  
Marijke was het natuurlijk een bijzonder jaar.   
Wel bijna dagelijks naar de lucht kijken, het weer in 
de gaten houden (want dat zit er zoooo ingebakken), 
maar er geen gebruik van kunnen maken voor 
bemaling van de polder, bleef onwennig. 

De grafiek links laat zien dat 2017 een gemiddeld jaar 
was betreffende de hoeveelheid gevallen regen.      
De grafiek hierboven laat zien dat de meeste regen is 
gevallen in de laatste 4 maanden. 

De motor in de kelder van de molen hebben wij 
afgelopen jaar in totaal 915 uur laten draaien en 
daarmee nagenoeg 3.300.000 kubieke meter water 
uit de polder weggemalen. Traditioneel vergelijken 
we dat met de inhoud van de Sint Bavo Kathedraal in 
Haarlem die een inhoud heeft van 85.000 m3. 

De Twiskemolenvijzel heeft in 2017 de omvangrijke kathedraal 39x volgemalen !  


