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Marcel klimt de wiek in
om het laatste nieuwe zeil
op te hangen.
Een hoogtepunt in de
eindfase van anderhalf
jaar niet kunnen draaien
van het gevlucht van de
Twiskemolen.
In de weken voorafgaand
aan deze avond is er hard
gewerkt om tot dit
moment te kunnen
komen.

Tussen 27 oktober 2016 en 8 mei 2018 hebben
wij (Marijke en Marcel) in de molen gewoond
met een goed functionerend plat dak boven ons
hoofd.
De fraaie degelijke dakconstructie (gemaakt
door Windmolenmakerij Seandijck) kon door
molenmakerij Poland (die de gehele restauratie
uitvoert) als een geheel compleet dak van de
romp getild worden.

Na het verwijderen
van het tijdelijke
dak konden wij
voor ruim een half
uur genieten van
een bijzonder mooi
‘dakterras’ met een
adembenemend
fraai 360 graden
uitzicht…… 

Langere tijd van het mooie
uitzicht genieten was er niet
bij, de kraanmachinist hees
namelijk zijn eerste vrachtje
al snel naar boven,
bestaande uit het grote
kruirad en de hangelier (ook
wel hangenier genoemd).
inhijsen van kruirad en hangelier

In de eerste dagen na het
plaatsen van de kap op de
romp, heeft de molenmaker
de kruiradconstructie
werkend gemaakt. De
windhoos had deze
constructie nauwelijks
beschadigd. Alleen het
kruitouw en één
(doorlopende) spaak van het
kruirad moesten
vanwege
schade vervangen
worden.

door middel van het kruirad kan Marcel de gehele kap
mét gevlucht verdraaien om de wieken op de wind te
zetten
dat het kruirad in de molenkap gesitueerd is, is best
bijzonder. Van de ruim 1000 monumentale molens in
Nederland, hebben slecht 64 zo’n zelfde
kruiradconstructie als de Twiskemolen. Dit type molen
wordt een binnenkruier genoemd en deze staan op
één na allemaal in Noord-Holland
hoe het kruien bij de meeste molens in Nederland
in zijn werk gaat én hoe het kruien van de
Twiskemolen in zijn werk gaat, is te lezen in de
Twiskemolen nieuwsbrief nr.47, uitgekomen in
december 2015
kijk hiervoor op: https://www.twiskemolen.nl/wp-content/uploads/2015/12/NB47.compressed.pdf

de tekening
de blauw gekleurde constructie op
de tekening heet de hangelier.
Het kruirad draait met een as in de
hangelier.
Om de as van het kruirad is een
touw gerold, het zogenaamde
kruitouw (= geel gekleurd).
Het kruitouw wordt met een
kruiblok aan een kruikram gehaakt
(kruikam is rood gekleurd).
De kruikram is bevestigd aan de
molenromp (= lichtbruin gekleurd).
Als je met behulp van het kruirad
het touw om de kruias windt, trek
je de hangelier naar de kruikram
toe en verdraai je daarmee de
gehele molenkap (=witte
balkconstructie)

Het terugplaatsen van de gerestaureerde kap was natuurlijk het hoogtepunt van de dag op 8 mei. De goed
voorbereide molenmakers (in samenwerking met de 120 tons kraan) deden lijken alsof het een vlotte simpele
hijsklus was.
op de foto hieronder is de binnenkant van de kap goed te zien. De platte stalen ring
(zie rode pijl) komt op de rollenwagen te liggen. De rollenwagen (eigenlijk een soort
kogellager) is goed te zien op de uitzichtsfoto, 2 pagina’s eerder in deze nieuwsbrief

foto: Gido Koop

Met een gewicht van zo’n 10.000 kg
en een plaatsingsmarge van enkele
centimeters, was het terugplaatsen
van de kap een geduldig en
nauwkeurig ‘klusje’ .

tijdelijk aangebrachte balk om de
kap verantwoord te kunnen hijsen
foto onder: Marcel en Marijke
kijken vol bewondering hoe kap en
romp weer verenigd worden

foto :Piet Brouwer

foto links: na het geslaagde hijsen van de kap, werd op deze zonnige windluwe dag,
onder het genot van koffie en lekkers, gewacht op de aankomst van de volgende te
hijsen objecten; de twee 24 meter lange stalen roeden

vervolg 8 mei

Nadat de kap succesvol was teruggeplaatst,
kwamen met bijzonder transport de 24 meter
lange roeden vanuit Oterleek langzaam over de dijk naar de
Twiskemolen gereden.

Met de
grote kraan
werden de twee roeden stuk voor stuk voorzichtig door de
askop gestoken. De dagen na 8 mei werden onder andere
gebruikt voor het duurzaam borgen van de stalen roeden
met behulp van wiggen, keerklossen en spitijzers. In de
volgende nieuwsbrief meer gedetailleerde informatie over
het insteken van de roeden.
foto Piet Glasbergen

17 mei

De volgende stap, om
tot een volwaardig
gevlucht te komen, was het
aanbrengen van alle latten
waar de zeilen tegen uitgerold
kunnen worden. Dit raamwerk
noemen we het hekwerk.
In de stalen roe zijn vele gaten
uitgesneden waar de heklatten
doorheen worden gestoken die
vervolgens worden vastgezet
met wiggetjes (zie foto rechts).

de verticale latten van het
houten hekwerk worden
zoomlatten genoemd

24 mei

op de foto links is te zien dat op de
twee horizontale wieken de fokken
zijn aangebracht

Op 24 mei werd
begonnen met het
aanbrengen van de
fokken.
Op de foto is te zien
dat de molenmakers
maar klein zijn
vergeleken met de
grote, brede en
gekromde houten fok.
2 van de 4 fokken hebben
een vernuftig remklep
systeem gekregen. We
komen hierop terug in een
volgende nieuwsbrief

In de maand mei zijn ook andere
beeldbepalende elementen
aangebracht aan de molen.
Het sierlijkste element is de
zogenaamde baard met vermelding
van de naam, het oorspronkelijke
bouwjaar en het jaar waarin de
molen in Het Twiske opnieuw is
opgebouwd.
vorm, kleur en opschriften zijn anders dan de oude
baard. Er is veel over te vertellen en dan doen wij
dan ook in een komende nieuwsbrief

Een ander opvallend element
van de gerestaureerde molen is de
vangstok. Was de vangstok ten tijde
voor de windhooscatastrofe in zijn geheel
donkergroen geschilderd, nu zijn drie
kleuren gebruikt.
Oude foto’s uit de tijd dat de molen nog zijn
bemalingswerk deed in Barsingerhorn,
wijzen op deze kleurstelling. Ook hierover
meer in een volgende nieuwsbrief.
foto: de vangstok wordt met een hoogwerker naar boven gebracht
de vangstok is onderdeel van de remconstructie. Als de wieken draaien kun je
het gevlucht stil zetten door buiten een touw te bedienen. Dit touw is bevestigd
aan de vangstok

Op de laatste dag van de maand mei werden door De Seylemakers de nieuwe
zeilen gebracht en met vereende krachten voorgehangen. Aan de buitenzijde is de
molen nu gecompleteerd en kan het gevlucht als vanouds zijn rondjes draaien.

31 mei

De komende
weken wordt
nog hard
gewerkt aan de
renovatie van
de
omvangrijke
tandwielen in
de molen.
Daarna kan de
Twiskemolen
de 650 hectare
grote
Twiskepolder
weer op
windkracht
bemalen.

Seylemakers René Peerenboom
en Piet Kempenaar. Niet op de foto
derde zeilmaker Simon van de Meer

Op 8 mei zijn door amateurs en
professionals foto’s en films gemaakt
vanuit verschillende posities.
Op de homepage van onze website
heeft webmaster Arno een timelab
geplaatst. Deze timelab van
37 seconden, gemaakt door
RTV Noord-Holland laat kort en
krachtig zien hoe de Twiskemolen op
8 mei weer zijn kap en roeden terug
kreeg. Leuk om te zien, kijk even op
www.twiskemolen.nl

kort en laatste nieuws
Nu de molenkap op zijn romp is
teruggeplaatst, konden alle landgeiten
weer verweid worden richting stal en
westelijk begrazingsgebied.
normaal verweiden wij de geiten elke 6 weken. I.v.m.
de kaprestauratie hebben de geiten bijna 3 maanden
op een oostelijk deel van de biotoop vertoefd

Op 18 mei zijn de 2 laatste lammeren
geboren, in de stal.
Het geitje en bokje maken het goed.
Op de foto is duidelijk te zien dat het
boklam een kind is van zijn moeder……..
Samen met de 11 andere lammeren
gebruiken ze de brokstukken van de
windhoos als dankbaar klimobject.

En op dezelfde plek
waar de lammeren
boevenstreken uithalen op de
brokstukken van de molen,
heeft een koppel koolmezen een
nestje gebouwd. In een stuk
roe, bij de gebroken askop (zie
rode pijl op de foto rechts),
vliegen bij het uitkomen van
deze nieuwsbrief de ouders af
en aan om hun jongen te
voorzien van voedsel.
Een foto maken van de
hardwerkende ouders is ons niet
gelukt, de snelheid van
aanvliegen en vertrekken is zo
groot, dat onze vinger, die de
fotoknop moet indrukken,
steeds weer te laat reageert…..

20 knot-essen

Ondanks de zich steeds verder verspreidende
essentakziekte (ook in Het Twiske) volharden
onze 20 knot-essen op het erf. Een paar bomen
vertoonden de afgelopen jaren symptomen van
de ziekte, maar vooralsnog staan ze er dit jaar
weer fier bij met een vol bladerdek.

Wij genieten
elke avond van
hun gezang.

plattegrond molenerf

De essen snoeien wij in de winter in fases, de
takken dienen als voer voor de landgeiten.

Andere doorzetters zijn de aanwezige
merels. Twee koppels verbleven het
grootste deel van de winter op het erf en
nu zien we ze druk met het verzamelen
van wormen voor hun jongen.
Waren er vorig jaar geen merels actief op
ons erf, het zogenaamde usutu-virus lijkt
de nu aanwezige merels (nog) niet te
hebben getroffen.

In de schuur broedt een
echtpaar boerenzwaluwen op een
bijgewerkt nest van vorig jaar.
Een ander koppel is bezig een nest te
bouwen op de reserveonderdelen van onze
melkmachine. Deze onderdelen zijn dus
duidelijk dit jaar niet voor ons
In de geitenstal is ook een koppel
beschikbaar……
actief met de bouw van een nest en
de twee nesten onder de molen, in de
waterloop, zijn ook weer in gebruik.

Maar sinds kort is nog een zwaluw
volhardend bezig zich toegang te
verschaffen tot…..de molenwoning! Het
kralengordijn én kat Thyson houden de
doorzetter tegen, maar als we even
vergeten het kralengordijn uit te hangen
of het gordijn verwaait iets, komt de
boerenzwaluw toch weer binnen om de
omgeving te verkennen, waarschijnlijk
voor het maken van een nest.

foto: Molennetwerk Zuid-Holland

een gezonde molenbiotoop is van belang voor het behoud en het functioneren van de molens
24 mei jl. vond in het fraaie Scheltemagebouw in Leiden de uitreiking plaats van de prijs ‘Beste Molenbiotoopbeheerder Zuid-Holland 2018’. Vijf molenbiotoopbeheerders vielen in de prijzen, zij hebben zich sterk
gemaakt voor het onderhoud van groen in de molenbiotoop.
Voorafgaand aan de uitreiking hield Marcel een presentatie over de Twiskemolen, het erf, maar vooral over de
4 ha grote biotoop. De ochtend was georganiseerd door Molennetwerk Zuid-Holland,
i.s.m. Erfgoedhuis Zuid-Holland.

De prijswinnaars ontvingen uit handen van
gedeputeerde Rik Janssen elk een cheque van 1000,- euro.
De prijswinnaars zijn:
Philip Pijnnaken en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn (Molens in
Leiden)
Ab Mulder (molen Windlust, Westmaas. Lid werkgroep molenbiotoop
Hoeksche Waard)
Johan Ottevanger (molenviergang Zevenhuizen)
Willem van Beelen (buurman van de molen Oostvoorne)
Barend Zinkweg (Pendrechtse molen, Barendrecht)

Zo ziet de poldermolenaar het graag:
-- wind om te kunnen draaien,
-- regen om de polder te bemalen,
-- en een verantwoorde openheid rondom
zijn molen.
Dat alles maakt de vrijwillig werkende
poldermolenaar blij en tevreden. Met als
gevolg continuering van gepassioneerde
inzet voor het behoud en verbetering van
ons aller cultureel erfgoed.

