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8 mei 

8 mei 

1½ week na     8 mei 

Aanvankelijk was het terugplaatsen van de gerestaureerde kap  
gepland op 20 april jl. Echter, het ontbreken van een grote 
hoeveelheid rijplaten (bedoeld om de 120 tons kraan 
probleemloos over de 450 meter smalle dijk te laten rijden) 
gooide roet in het eten van de planning; alle rijplaten in de regio 
bleken namelijk gereserveerd en/of in gebruik voor de festivals 
die plaats zouden vinden rond Koningsdag en 5 mei. 

In de loop van de ochtend van 8 mei 
zal het tijdelijke dak van de romp 
gehesen worden en zal de 
gerestaureerde kap op zijn romp terug 
geplaatst worden. 

Dezelfde dag zullen de 24 meter 
lange roeden met speciaal transport 
naar Het Luijendijkje worden 
gebracht en door de askop  
worden gestoken. 

In de anderhalve week erna zal het gevlucht 
compleet gemaakt worden. Fokken en hekwerk 
(dat al in onderdelen in de werkplaats van 
Poland is geconstrueerd) zullen dan aan de 
roeden gemonteerd worden. 



Dat het terugplaatsen van de molenkap 2½ week opgeschoven is, wil niet zeggen dat het 
restauratieproces stil heeft gelegen. 

Onder de werkzaamheden van afgelopen weken hoorden bijvoorbeeld het 
vervangen van de kammen van de onderbonkelaar en het vijzelwiel. In de 
vorige nieuwsbrief lieten wij zien hoe de onderbonkelaar werd ontmanteld en 
naar de werkplaats van de molenmaker werd vervoerd om daar opnieuw te 
worden opgebouwd en voorzien van nieuwe azijnhouten tanden (in 
molenvaktaal kammen genoemd). 

onderbonkelaar 

vijzelwiel 

Azijnhout komt van de steeneik, een boom die vooral 
groeit in Zuid-Europese landen als Spanje en Portugal.  
De steeneik is een groenblijvende eikensoort en levert zeer 
hard zwaar hout, in kleine afmetingen.  
Het harde hout leent zich vooral voor onderdelen die zwaar 
belast worden zoals de kammen van  deze molenwielen.  
 
De naam azijnhout is waarschijnlijk afgeleid van azinheira, 
de naam van de boom in het Portugees. 

De onderbonkelaar heeft zijn nieuwe kammen  in de 
werkplaats van Poland (in Oterleek) gekregen.  De 
belangrijkste reden hiervoor is, dat in de werkplaats 
de juiste machinerieën staan opgesteld om de 
precieze en arbeidsintensieve klus te klaren. 
Het demonteren van het vijzelwiel (om het naar de 
werkplaats te vervoeren) zou een veel lastiger klus 
zijn. Daarom hebben de molenmakers besloten om 
de nieuwe kammen van het vijzelwiel ter plekke (dus 
bij de molen) passend in het wiel te maken. 

met het opstellen van een kleine werkbank 
bij de noorddeur van de molen konden 
tijdens 2 mooie lentedagen de 37 nieuwe 
kammen passend worden gemaakt 

het vijzelwiel met de eerste nieuwe azijnhouten kammen 



Eind 

Even terug in de tijd. Onderstaande foto werd gemaakt enkele uren na de catastrofale windhoos op 
18 oktober 2016. Medewerkers van windmolenmakerij Saendijck waren snel ter plaatse om zaken 
veilig te stellen en om te trachten vervolgschade aan de molen te voorkomen. 

De foto onder is gemaakt op 27 oktober, anderhalve week na de windhoos. Op deze dag heeft 
een kraan de zwaar beschadigde kap van de romp getild en op het molenerf neergezet. De 
twee rode pijlen geven aan waar de zware eiken rand (vast onderdeel van het achtkant en ‘de 
kuip’ genaamd) beschadigd is. Uiteraard moest de kuip hersteld worden voordat de 
gerestaureerde kap kan worden teruggeplaatst.  Dit herstel vond de afgelopen weken plaats. 

foto: Wim Giebels 



Om de eikenhouten kuip sterk en duurzaam te 
herstellen, moest de molenmaker als eerste op zoek 
naar een stuk degelijk en uitgewerkt eikenhout om zo 
toekomstig spanningsverschil tussen het oude en 
‘nieuwe’ eikenhout zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
Vervolgens werd het beschadigde deel zo recht 
mogelijk uitgezaagd om het nieuwe stuk passend te 
kunnen aanbrengen. 

Om het ingepaste stuk werd 
vervolgens een bekisting 
getimmerd zodat de 
verbindingslijm (een twee 
componenten kunsthars) niet 
uit de voegen zou weglopen. 
 
Niet alleen tijdens het 
uitzagen van het beschadigde 
deel, maar ook tijdens het 
verlijmen moest het tijdelijke 
dak op de romp deels 
verwijderd worden om de 
nauwkeurige reparatie goed 
te kunnen uitvoeren. 
 
Het herstelproces van de kuip 
werd op twee plaatsen 
uitgevoerd. 

dit deel van de kuip geschilderd 

Nadat de twee reparaties op hoogte geklaard waren, werd de kuip hier en daar bijgeschaafd, 
geschuurd, ontvet en van verf voorzien. De nieuwe kleuren van de molenkap (waar we in een 
komende nieuwsbrief uitgebreider op terug zullen komen) werden vervolgens ook toegepast op de 
kuip. Uiteraard zal bij de eerstvolgende schilderbeurt de romp ook zijn nieuwe kleuren gaan krijgen. 



kort en laatste nieuws 

In de eerste week 
van april zijn de 
meeste lammeren 
geboren.  De 
moeders  verzorgen 
hun kroost 
uitmuntend, de 
lammeren hebben 
ongelooflijk veel 
energie. En wij 
genieten enorm van 
al hun capriolen. 

Terwijl de volwassen geiten onverminderd 
doorgaan met bokken (om hun positie binnen 
de groep te behouden en/of te verbeteren) 
donderjagen 11 lammeren door de biotoop. 

foto: Piet Brouwer 



         De 

We hebben hard gewerkt in de 
moestuin. Het groen van de 
tuinbonen en de vroege 
aardappelen breekt de aarde 
open, de rekken van de 
klimmende erwten als peul, 
doperwt en kapucijner zijn 
geplaatst, de diverse tinten 
groen van sla, andijvie en 
voorjaarskolen kleuren de tuin. 

                                   Bij het uitkomen 
van deze nieuwsbrief heeft de bloei van 
de perenbomen (zoals ‘Kruidenierspeer’, 
‘Concorde’ en ‘Gieser Wildeman’) zijn 
mooiste tijd gehad, nu staan onze 
goudreinetten en de ‘Bramley’s seedling’ 
prachtig te bloeien én te geuren.  Bomen 
als ‘Sterappel’, ‘Cox’s Orange Pippin’ en 
‘Zoete Ermgaard’ zullen binnenkort tot 
bloei komen. 

April en mei zijn maanden om 
van te genieten.  De 
goudbruine rietlanden krijgen 
een onderlaag van fris 
ontluikend groen en de 
perenbomen op het erf  
stonden al vroeg in bloei.  

‘Schone van Boskoop’ (goudreinet) 

Op 26 maart mochten wij    
de witte kwikstaart weer 
verwelkomen en op 6 april 
scheerden de eerste 3 
boerenzwaluwen over        
ons erf.  

Meerkoeten en futen zijn drukdoende 
nesten te bouwen binnen de 
molenbiotoop en de adhd-gans (zeg 
maar de nijlgans) laat zich ook niet 
onbetuigd in de biotoop. 

Ook putters, kool- en 
pimpelmezen, heggenmussen 
en merels beschouwen het 
molenerf weer als het hunne… 

goudreinet 

In de rietvelden van de molenbiotoop  
sprint de haas zijn rondjes en laten 
diverse rietzangers (waaronder de snor) 
luidkeels van zich horen. 

Kortom: het is volop lente ! 



         De

          In het weekend van 12 en 13 mei is het nationale molendag. Vele honderden molenaars  
hebben hun molendeuren geopend om ons nationaal erfgoed met trots te laten zien. 

De restauratie van de Twiskemolen zit in een eindfase, en ondanks dat er 
op het erf veel te zien is, zal het toegangshek bij ons gesloten blijven.  
Maar niet getreurd, bij vele andere molens in de regio bent u wél van 
harte welkom. 
Kijk even op https://www.molens.nl/nationalemolendag/ welke 
molen bij u in de buurt zijn deuren wagenwijd open heeft staan. 

Tot en met 2016 stapte een groep enthousiaste vrijwilligers 
onder onze leiding tijdens de jaarlijkse natuurwerkdag het     
Prinse-eiland op om daar de jonge boomopslag te    
verwijderen ten behoeve van een goede windvang voor de 
molen. Tevens werd zwerfvuil verzameld. Nu de landgeitbokken 
het Prinse-eiland ontdoen van boomopslag en woekerende 
braam, doorkruisen wij (Marijke en Marcel) zo nu en dan het 
eiland op zoek naar achtergelaten recreatie-afval.  
In het weekend van 28 en 29 april vulden wij onze emmers met  
o.a. blikjes, plastic flesjes, lege chipszakken en glaswerk.  Of er 
tijdens het recreatieseizoen van vorig jaar meer gedumpt is 
dan andere jaren weten we niet, maar emmers vol werden 
vuilniszakken vol…….. 

Niet alleen klein verpakkingsmateriaal haalden wij weg van het eiland, ook 
kapotte kampeerstoeltjes, een formica tafelblad, een nylon tent, een 
afbladderende vlonder, jerrycans en volle huisvuilzakken voeren wij 
uiteindelijk met de boot naar de vaste wal. Het resulteerde uiteindelijk in een 
volle aanhanger met afval.  Goed voor het milieu, prettig voor de bokken ! 

de 4 hectare grote molenbiotoop 

foto links: een klein 
deel van het afval, 
afkomstig van het 
Prinse-eiland 

Geniet van de eeuwenoude werktuigen en hun gepassioneerde molenaars ! 

https://www.molens.nl/nationalemolendag/

