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De zwaar beschadigde kap van de Twiskemolen
is in de werkplaats van molenmaker Poland in
Oterleek volledig gerestaureerd. Momenteel
worden onderdelen geverfd en rietlatten
gezaagd. Eind februari zal de kap in onderdelen
naar Het Twiske vervoerd worden, waarna deze
naast de molenromp weer opgebouwd wordt
tot de kap, zoals je hier op de foto ziet.
Vervolgens zal de rietdekker een fraai nieuw
rietdek op de kap aanbrengen.

De molenkap (en
later ook de
molenromp) zal
op verschillende
onderdelen een
andere
kleurstelling
krijgen.
Uit diverse
kleuronderzoeken
is namelijk
gebleken dat in
het verleden
andere kleuren
zijn gebruikt.
Welke kleuren er
zijn gekozen en
waarom, daar
komen we in een
latere nieuwsbrief
op terug.
Op deze foto is al
te zien dat de
achterkeuvelens
niet meer de
donkergroene
kleur terugkrijgt.

Hoe is de molenkap opgebouwd en welke onderdelen
zijn gerepareerd en welke vervangen door nieuw
materiaal?
In deze nieuwsbrief starten we met de basis.
Bovenop de molenromp ligt een ring met rollen, de
rollenwagen geheten. Deze ring fungeert als een soort
kogellager om de molenkap soepel op te laten draaien.
Het draaien van de kap is noodzakelijk om het
wiekenkruis in de juiste windrichting te zetten.
Twiskemolen zonder kap. De rollenwagen is goed te zien

Op de rollenwagen rust de volledige molenkap. De
basis van de molenkap is de (paars getekende)
eikenhouten ring. Deze houten ring heet in
molenvaktaal de overring.
De onderkant van de overring is voorzien van een
metalen plaat zodat de overring met weinig weerstand
over de rollenwagen kan ronddraaien.

+ de overring

Bovenop de overring liggen 2 zware, gekromde
eikenhouten balken, de voeghouten genaamd. Deze
2 balken zijn zeer belangrijk, ze moeten vele
duizenden kilo’s aan gewicht opvangen.
Op de volgende pagina komen we terug op deze twee
belangrijke balken.

+ de voeghouten
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Het roosterhout (= de zonnestralen) en
de daaromheen gevormde spantring
vergroten het oppervlak van de kap.
Waarom? Net als de silhouetten
hiernaast kan je zeggen dat paraplu A de
persoon beschermt tegen de regen, maar
het is toch veel prettiger om paraplu B te gebruiken
voor een betere bescherming. Dit geldt ook voor de
molenkap. Tevens zorgt een bredere kap voor meer
binnenruimte voor o.a. het omvangrijke bovenwiel.
+ de roosterhout en spantring
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Op het voorste puntje van de voeghouten is een zeer
zware balk geplaatst, de windpeluw (= W). De bilinga
windpeluw is nieuw, de oude was door de windhoos
versplinterd. Achterop de voeghouten ligt de penbalk
(=P). Op de koppen van de voeghouten drukt het
enorme gewicht van de gietijzer molenas (=G) en het
bovenwiel (=B). En daar komt ook nog het duizenden
kilo’s wegende wiekenkruis bij. De zware eiken
voeghouten moeten dan ook in zeer goede conditie
zijn om het totale gewicht (én de bewegingen door het
draaiende wiekenkruis) op te kunnen vangen.
+ windpeluw, penbalk, halssteen, bovenas en bovenwiel

De koppen van de voeghouten willen nog al eens voor problemen zorgen bij molens. De
koppen kunnen door weersinvloeden gaan rotten en in combinatie met de enorme
gewichtsdruk kunnen de voeghouten aan de voorkant ook gaan doorbuigen. Als de
voeghouten doorbuigen, heeft dat vervelende gevolgen voor de positie van de molenas,
hoe de tandwielen in elkaar grijpen en onder welke hoek het wiekenkruis ronddraait.
Stabiel liggende, niet doorbuigende voeghouten zijn daarom essentieel.

brugconstructie
met trekstangen

lange tijd geleden, in de tijd dat de molen nog in Barsingerhorn
zijn bemalingsfunctie vervulde, is het voorste deel van de twee
voeghouten al een keer vervangen door nieuwe stukken (=N)
de molen was nog niet zolang herbouwd
in Het Twiske, toen besloten werd om de
toch nog steeds doorbuigende
voeghouten te verstarren met een stalen
brugconstructie zoals te zien is op de 2
tekeningen hiernaast

N
N
in oktober 2016 heeft de windhoos de brugconstructie als
verwrongen ijzer achtergelaten. Ook de ‘nieuwe’ koppen van de
voeghouten waren zwaar beschadigd en moesten vervangen
worden door nieuw hout. Op advies van coördinerend
adviesbureau Van Reeuwijk Bouwmeester is besloten de
voeghouten op een andere manier te versterken, namelijk met
hedendaagse moderne middelen als fiberstaven en epoxyhars.
De ijzeren brugconstructie hoeft daardoor niet meer terug te
keren (en dat scheelt veel ruimte in de kap)

70 mm

gleuf opgevuld met polymeer giethars

fiberstaaf, diameter 20 mm

met een nieuwe
eikenhout kop en
ingebrachte
fiberstaven over de
gehele lengte, zijn de
voeghouten degelijk
gerestaureerd en zullen
naar verwachting weer
decennialang hun dragende
functie vervullen

doorsnede van een voeghout

Waarom is een voeghout krom? Voor de vorm van de molenkap is het belangrijk om de twee
voeghouten aan de voor- en achterzijde niet te ver uit elkaar te hebben staan. Maar het omvangrijke
bovenwiel met de remblokken eromheen (= de vangstukken) hebben ook veel ruimte
nodig. Daarom hebben molenmakers al eeuwen geleden uit ervaring geleerd dat
gekromde voeghouten dé oplossing waren voor een zeer stevige kap.

Kromhout
De Twiskemolen is gebouwd in 1572. Toentertijd werd in de bossen
specifiek gezocht naar een eikenboom die zodanig krom gegroeid was,
dat uit de dikke kromme hoofdstam de perfecte balk voor het bedoelde
voeghout kon worden gezaagd.
Dit bijzonder gevormde hout met specifieke doeleinden
voor o.a. scheepsvaart, dakspanten en molens noemen we ‘kromhout’.
de kans is groot dat het achtkant van de Twiskemolen zelfs nog ouder is dan 1572.
Binnenkort zal dendrologisch onderzoek uitsluitsel geven. We komen hier natuurlijk op terug

de molenas
In de vorige nieuwsbrief is
beschreven hoe de oude molenas
(ook wel bovenas genoemd) door
de windhoos onherstelbaar werd
beschadigd.
September vorig jaar
heeft ijzergieterij
Geraedts in Baarlo een
nieuwe, bijna 3500
kg wegende molenas
gegoten. De ruw gegoten
as is vervolgens naar
Eerbeek vervoerd om bij
MFE mooi strak gedraaid
en geslepen te worden.

Cees Poland in zijn werkplaats
in Oterleek,
staand bij de nieuwe molenas

Begin oktober is de as naar Oterleek vervoerd en op de foto op de eerste en laatste pagina van deze nieuwsbrief is
te zien dat Poland de molenas ondertussen in de nagenoeg geheel gerestaureerde molenkap heeft geplaatst.
hoe wordt een molenas gegoten?
Bart Geraedts van de gelijknamige ijzergieterij in Baarlo heeft
vanaf 2003 gietmallen van het type Straver in bezit.
De mallen, om dit type molenas te kunnen gieten, waren
eigendom van de familie Straver en werden gebruikt door
ijzergieterij Hardinxveld in Hardinxveld-Giessendam. Na het
faillissement van Hardinxveld in 2003 bracht de familie Straver
de gietmallen over naar gieterij Geraedts.
Tot zo’n twee eeuwen geleden werden de molenassen
van hout vervaardigd. De eerste gietijzeren assen
kwamen begin 1800 uit Engeland. Vanaf 1836 zijn wij in
Nederland zelf molenassen gaan gieten. In hoogtijdagen
waren zo’n 10tal gieterijen in Nederland hiermee actief.
De bedrijven hadden hun eigen mallen en daarmee ook
hun eigen specifieke vormkenmerken.
Op de foto links zien we een rood geschilderde molenas.
Het is niet de echte molenas, maar een half houten model.
Het is de mal van het type Straver, nu in gebruik bij
Geraedts.
Met dit halve houten model worden twee gietmallen gevormd
om tot een complete gietijzeren molenas te kunnen komen.
Het halve houten model wordt in een
zware stalen kist gelegd (= tekening A).

De kist wordt vervolgens volgestort met
zogenaamd vormzand (= tekening B).

Het vormzand wordt na korte tijd hard.
Als je vervolgens de zware stalen
bekisting omdraait en het
houten model uit de kist
haalt blijft er een halve
afdruk achter.
(zie volgende pagina)
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De foto links laat zo’n
omgedraaide stalen bekisting
zien.
Het donkergrijze vormzand is
hard.
De bruine coating zorgt ervoor
dat het vormzand en (het later
toe te voegen) vloeibare
gietijzer niet aan elkaar
hechten.
De zwarte rechthoekige koker
is een vorm die zorgt dat de
kop niet volledig volloopt met
gietijzer, want de roeden
moeten natuurlijk door de kop
gestoken kunnen worden. De
koker is ook gemaakt van
vormzand, de bruine coating
moet er nog op aangebracht
worden.

C

D

Tekening C: de rechtopstaande koker zorgt voor een
uitsparing in de kop van de molenas zodat de binnenroe (zie
vorige nieuwsbrief) erdoorheen gestoken kan worden.
Een tweede koker van vormzand wordt ook in de bekisting
gelegd, op de plek waar de buitenroe door de askop gestoken
zal gaan worden.
Tekening D: een tweede ijzeren bekisting wordt gemaakt,
precies hetzelfde als de eerste bekisting, dus ook met een
afdruk erin van een halve molenas. Deze tweede bekisting
wordt ondersteboven op de eerste bekisting gelegd.
Door een aantal gietgaten wordt vervolgens vloeibaar gietijzer
van ruim 1300 graden gegoten.
waterhol
walpen

knol

askop

hals

lichaam

we hebben ruim duizend molens in Nederland. Hoge, kleine, brede, lichte, zware, stenen en houten molens. Molenassen
kunnen daardoor ook allerlei maten hebben. De mal van de Straver molenas is een vaste vorm, dat wil zeggen, de kop van
de molenas heeft een vaste maatvoering. Om deze mal toch toepasbaar te maken voor meerdere molens, is de lengte van
de molenas wel variabel door van het halve houten model een stukje van het lichaam weg te laten of een deel toe te voegen

Als na het gietproces de twee mallen van elkaar worden
gescheiden, komt de molenas tevoorschijn zoals op deze
foto’s (1 en 2).
het resultaat van de volgegoten gietmal is een ruim 3400 kg
wegende, ruim 6,5 meter lange Straver molenas met nr.32 !!

De ruw gegoten molenas heeft nog allerlei uitstulpingen,
bramen en gietkokertjes. Om een perfect afgewerkte
molenas te verkrijgen werd deze begin oktober vorig
jaar naar Eerbeek vervoerd (zoals te zien is in
nieuwsbrief nr.58) en van daaruit naar de werkplaats
van Poland in Oterleek.
Vroeger werden molenassen gegoten van zogenaamd
lamellair gietijzer. Dit gietijzer is natuurlijk knap sterk,
maar heeft net een andere samenstelling dan het huidige
veel gebruikte nodulair gietijzer.

1

het huidige nodulair gietijzer bevat bijvoorbeeld
minder koolstof en het koolstof is ook op een
andere manier in het gietijzer gebonden. Het is
daarom een veel sterker product.

Door wrijving tussen de ronddraaiende
hals en de halssteen, kan de hals warm
worden, hetgeen niet wenselijk is. Daarom
smeren molenaars de hals geregeld met
reuzel (= varkensvet).
Nodulair gietijzer geeft de mogelijkheid
andere materialen te gebruiken voor de
schaal waarin de hals rust en ronddraait.
Er is bij dit restauratieproject gekozen voor
een nieuw, innovatief materiaal:

2

de composietplaat
de hals van de nieuwe nodulair gietijzeren molenas

Onder de hals van de nieuwe nodulair gietijzeren molenas is (in
plaats van de traditionele halssteen) een composietplaat
aangebracht. Deze kunststofplaat klinkt, weegt en voelt als steen,
en heeft door een belangrijk percentage grafiet in zich, een
zelfsmerende functie.
Marcel kijkt uit naar de werking van
dit nieuwe, bijzondere materiaal.

de hals

de halssteen
de keiharde, zelfsmerende composietplaat als vervanger van de halssteen

verschillen tussen de oude en de nieuwe molenas
Fabrikant: Prins van Oranje, ‘s-Gravenhage
Gietmal: type Prins van Oranje
Gietdatum: 1872
Nummer: 838
Materiaal: lamellair gietijzer
Registratieplek: op de as, net achter de hals

flens

Fabrikant: Geraedts, Baarlo
Gietmal: type Straver
Gietdatum: 2017
Nummer: 32
Materiaal: nodulair gietijzer
Registratieplek: op de askop

Vormverschillen:
--flensen op de kop zijn bol.

Vormverschillen:
--flensen op de kop zijn hol.
--askop is groter.

--as doorsnede:

--as doorsnede:

In de vorige nieuwsbrief schreven wij, dat de nieuwe roeden vanuit de verzinkerij op weg waren naar een spuiterij.
De roeden zijn inmiddels van diverse lagen verf voorzien en vervolgens naar de werkplaats van Poland
getransporteerd waar, bij het opmaken van deze nieuwsbrief,
voorbereidingen worden getroffen om hekwerk en fokken aan te
1
brengen. Maar eerst nog even een stapje terug.
De verzinkte roeden zijn bij SHW (Straalbedrijf Holland-West BV)
in Heerhugowaard onder druk van zo’n 5 bar licht opgeruwd met
behulp van korund, een fijn, zeer hard gritmateriaal (= foto 1).
Door het lichte opruwen zullen de verflagen beter hechten.
Na het stralen zijn de
roeden naar een andere hal
binnen SHW vervoerd, de
spuiterij.
Voordat de eerste laag op
de roe gespoten werd,
kreeg de roe nog een
langdurige nabehandeling
met de slijptol met
2
schuurschijf (= foto 2).
Enorme afzuiginstallaties
zorgden constant voor een
verantwoord klimaat in de
grote hal.
goedkeuring
ze wegen ruim 1000 kg,
ze zijn 24 meter lang,
ze draaien straks in weer en
wind
en toch………..
toch worden de roeden
behandeld alsof ze een
kunstwerk zijn dat bedoeld is
voor de entree van het
Kröller-Müller Museum.
Tijdens het stralen, tijdens
het bijslijpen met de slijptol,
tijdens de nabehandeling,
steeds weer glijden de
handen van de medewerkers
van SHW over het verzinkte
staal, als een goedkeurende
streling.
Het product dat ze willen
afleveren mag geen
oneffenheden hebben,
perfectie is het credo !

De roeden hebben 3
verflagen gekregen:
1e laag: een hechtprimer
2e laag: een tussenlaag
3e laag: de polyfinisch
RAL9005

kort en laatste nieuws

In de laatste week
van januari en in de eerste
weken van februari is het
bedrijf De Vries Cornjum
tijdens rustige droge dagen
rietvelden aan het maaien in
de noordkop van NoordHolland, op Wieringen in de
polder Waard Nieuwland. Deze
oogst is bijzonder, omdat het
riet gemaaid wordt in opdracht
van rietdekkersbedrijf ‘t Eiland,
het bedrijf dat de molenkap
van de Twiskemolen (plus 2
achtkantvelden) van een
nieuw rietdek gaat
voorzien. In een
volgende nieuwsbrief
komen we hier op terug.

Velen, die zich betrokken voelen bij ons cultureel
erfgoed, weten dat het gewaardeerde blad Molenwereld 1½ jaar
geleden is gestopt na decennialang fraaie en interessante
uitgaven.
Stichting Molenwereld wil het blad wederom in gedrukte vorm het
licht laten zien met twee uitgaven per jaar.
Wij pleiten in deze nieuwsbrief graag even voor de
initiatiefnemers van de ‘nieuwe’ Molenwereld; het blad staat of
valt met uw betrokkenheid! Ondersteun hen!
u kunt zich opgeven als abonnee, het eerste jaargang kost dan € 17,50 in plaats
van € 20,-. Kijk op de website www.molenwereld.nl of stuur een briefje naar
Stichting Molenwereld, antwoordnummer 139, 2980 VB Ridderkerk

Bij het ter perse gaan van
deze nieuwsbrief kregen wij
van Rob Poland deze foto
toegestuurd. Het is duidelijk
dat de restauratie van de
molenkap in een laatste fase
is beland.
Nogmaals benoemen wij even
dat de kap wordt
gedemonteerd en vanuit de
werkplaats van Poland eind
februari naar Het Luijendijkje
in Het Twiske wordt vervoerd,
om naast de molenromp weer
in elkaar gezet te worden.
Voordat een enorme kraan de
kap op de romp zal hijsen,
gaat de rietdekker de kap
voorzien van een fraai
rietdek.

