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Nauwelijks regenval en 
heel, heeeeeel veel zon. 
Vele recreanten en 
toeristen konden deze 
zomer weer genieten van 
een draaiende molen. 
Maar niet alleen op de dijk 
en op het water was het 
druk met dagjesmensen, 
ook op het erf en in de 
molenbiotoop werd er 
door ons hard gewerkt , 
omringd door veel 
verschillend leven. 

De biotoop rondom de 
molen heeft weinig te 
lijden gehad van de 
zomer. De lage 
waterstand heeft de 
veengronden vast en 
zeker wat doen inklinken, 
maar de vegetatie heeft 
zijn vocht ‘gewoon’ 
kunnen opnemen. Het 
aanzicht van de biotoop 
bleef fris groen en zelfs de 
vochtgevoelige berken in 
de biotoop hielden goed 
stand. 
 
Op sommige dagen 
hadden de geiten en 
bokken het best moeilijk, 
ze zochten geregeld de 
schaduw op. Maar soms 
ook gaven zij zich geheel 
over aan de 
weersomstandigheden 
zoals hier te zien is op de 
foto’s. 

Wat een zomer hebben 
we achter de rug  



De moestuin hebben wij tijdens de warme weken 1x per 
week weldadig besproeid met water uit de polder. Door 
het mooie voorjaar en de bijzondere zomer groeiden 
groente en fruit als nooit te voren, wat een rijkdom! 
 
De eerste vroege peer (de kruidenierspeer of ook wel 
‘roggepeer’ genoemd) konden we al half juli oogsten.  
De eerste onrijpe valappels lagen ook al vanaf half juli 
onder de bomen. Dit fruit sneden wij in stukjes waarna 
onze landgeiten  
ervan konden 
genieten. 

De afgelopen maanden was het 
ook een komen en gaan van 
vele vogels in de boomgaard 
en in de moestuin; ze zochten 
schaduw in en onder de 
fruitbomen of waren op zoek 
naar voedsel. Wij genoten van 
o.a. de eksters, putters, 
heggenmussen, groenlingen, 
een  fazant, zwanen en wilde 
eenden met hun pullen. 

op ons erf ontdekten 
wij in de fruitbomen 
2 putternesten. We 
verwonderden ons 
over de 
fluweelzachte 
binnenbekleding van 
de nestjes, gemaakt 
van o.a. 
spinnenwebben. 
 
Op de foto een van 
de putters die 
stelselmatig de 
zonnebloemen in de 
moestuin ontdoen 
van hun pitten 



het gevlucht 

Op 1 juni draaide het gevlucht (= de wieken) weer zijn eerste rondjes na de catastrofe van 18 oktober 2016. 
Ruim een maand later kon de polder weer bemalen worden omdat vanaf die tijd de gerenoveerde tandwielen 
in de molen waren teruggebracht. Het moment dat de polder weer voor het eerst op windkracht bemalen kon 
worden was 14 augustus, nadat de regenval van de dagen ervoor zorgde voor een (sinds vele maanden…..) te 
hoge waterstand in de polder. 
 
Vanaf het uitkomen van deze nieuwsbrief draait het gevlucht dus alweer ruim 3 maanden zijn rondjes, een 
gevlucht dat in meerdere opzichten anders is samengesteld  dan het gevlucht dat door de windhoos als 
gekreukeld oud ijzer op de grond naast de molen werd achtergelaten.  

De belangrijkste aanpassing van het gevlucht is de aanwezigheid van remkleppen op twee van de vier wieken.  

even ter herinnering:  
een molen heeft vier 
wieken, twee roeden 

In nieuwsbrief 59 en 60 
is beschreven dat de 
roeden zwaarder zijn 
uitgevoerd, beter 
passend bij de huidige 
Twiskemolen die tijdens 
de herbouw in 1974 
met 75 cm werd 
verhoogd (om zo een 
extra verdieping in de 
molen te kunnen 
creëren). Het nieuwe 
gevlucht heeft ook iets 
dikkere heklatten.  

Heklatten vormen het houten rasterwerk waar je de zeilen  aan bevestigd. De heklatten zijn goed te zien op de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief, de foto waar boerenzwaluwen op de heklatten hun vliegpauze nemen 

wat doet een remklep 
      Het woord zegt het al: 
een remklep remt af. We kennen allemaal wel de kleppen in 
de vleugels van een vliegtuig. Een vliegtuigvleugel heeft 
veel kleppen. Ze worden gebruikt om het stijgen, het dalen 
en het nemen van een bocht te vergemakkelijken. Op de 
foto rechts zie je twee van die vele kleppen, deze twee 
dwars staande kleppen dienen om het vliegtuig af te 
remmen. 
 
Dit systeem kun je ook toepassen bij een wiekenkruis dat 
door een harde windvlaag zeer hard zou gaan draaien. De 
wens is om het gevlucht dan wat af te remmen tijdens die 
windvlaag. 

Door gebruik te maken van de ‘natuurwet’ centrifugale kracht, kun je bij het gevlucht hetzelfde 
bewerkstelligen als bij automatische remkleppen van een vliegtuigvleugel. 

middelpuntvliedende 
kracht of centrifugale 
kracht.  
We kennen allemaal de 
beweging die ontstaat als je 
iets zwaars in de rondte gaat 
draaien. Deze 
kogelslingeraarster laat dat 
goed zien; de 
middelpuntvliedende kracht 
wordt veroorzaakt door het 
ronddraaien. 
 
 
 
 

middelpuntvliedend: 'vlieden' = vluchten  
centrifugaal: Latijns centrum = midden en fugere = vluchten  



                                               Net als bij de kogelslingeraarster maken we gebruik van een gewicht. Op de 
tekeningen hieronder is het gewicht rood gekleurd. Het gewicht is aangebracht aan een ijzeren 
stangenconstructie (= geel gekleurd). Als de wieken hard ronddraaien, wil het gewicht door centrifugale 
kracht naar het uiteinde van de wiek bewegen (zie blauwe pijl). Door het scharnierpunt aan de roe draait de 
gele stang met het gewicht mee en trekt daarmee de klep van de fok open, met als gevolg dat het gevlucht 
minder hard gaat ronddraaien. 

Een wiek van de Twiskemolen bestaat uit drie 
hoofdonderdelen; het hekwerk, de roe en de 
fok. Zie foto links. 

hekwerk roe fok 

het hekwerk = het lattenwerk om een zeil tegenaan te  
              leggen. Het hekwerk is stevig uitgevoerd, de  
              molenaar kan er ook in klimmen 
 
de roe = de stalen basisconstructie van twee wieken 
 
de fok = een gebogen (dus gestroomlijnd) houten  
              vlak om meer wind te vangen en minder   
              weerstand te hebben tijdens het draaien 

In de houten fok is tijdens de restauratie van de 
Twiskemolen een remklepsysteem aangebracht. 
Dit is gebeurd op verzoek van Marcel, die dit 
systeem al kende van de tijd dat hij als koren-
molenaar werkzaam was in Gouda en Schiedam.  

voor een korenmolen is de noodzaak van een remklepsysteem op de 
wieken nog wenselijker dan voor een poldermolen. Een remklep-
systeem zorgt ervoor dat het gevlucht wordt afgeremd bij 
plotselinge windvlagen. Het remklepsysteem zorgt ervoor dat het 
gevlucht regelmatiger ronddraait, waardoor de molenstenen ook 
regelmatiger ronddraaien. Regelmatig ronddraaiende molenstenen 
zorgen voor een constantere kwaliteit van het gemalen graan, het 
meel 

Voor een poldermolen is een onregelmatig 
draaiende vijzel (die het water uit de polder 
wegdraait) van minder belang, maar het 
afremmen van een ineens erg hard draaiend 
gevlucht door een stevige windvlaag, beperkt 
natuurlijk wel mogelijke risico’s.  

hoe werkt de remklep ? 

wiek met een gesloten klep 

scharnierpunt 

gesloten klep geopende klep 

doorsnede van 
de fok met klep 

roe 
roe 

wiek met geopende klep 



Wist u trouwens dat elke roede van elke molen in Nederland een 
eigen fabrikantnaam en –nummer heeft? De twee roeden van de 
Twiskemolen zijn eind 2017 gemaakt door constructiebedrijf J. Blom 
in Opmeer. Vader en zoon runnen het bedrijf en zij kwamen dan ook 
persoonlijk de laatste hand leggen aan de door hen gemaakte roeden 
door middel van het aanbrengen van de 2 merkplaatjes. 

foto links: vader 
en zoon Blom bij 
het nieuwe 
gevlucht van de 
Twiskemolen 

foto’s rechts: 
voor- en 
achterzijde van 
het merkplaatje. 
De nieuwe 
Twiskemolen-
roeden hebben 
nummers 009 en 
010 gekregen 

veer 

hydraulische remcilinder 

Als de klep door het 
ronddraaiende gevlucht 
open getrokken wordt, 
remt dat het gevlucht af. 
Een veer (zie foto’s) zorgt 
ervoor dat het gewicht 
weer teruggetrokken wordt 
in zijn oorspronkelijke 
stand, zodat bij een 
volgende windvlaag de 
kleppen opnieuw open 
getrokken kunnen worden. 
 
Een hydraulische 
remcilinder (zie ook de 
foto’s) zorgt ervoor dat de 
klep langzaam dicht gaat, 
zodat je geen herrie hebt 
van een dichtklappende 
klep. 

Wanneer draait het gevlucht te snel en bij 
welke snelheid is het goed dat de kleppen 

hun remmende functie gaan uitvoeren?  

Elke molenaar kent zijn eigen molen het best. Hij bepaalt dan 
ook hoe hard het gevlucht kan ronddraaien zonder dat dit 
risico’s met zich mee brengt.  
 
Het moment dat de kleppen zich openen is af te stellen door 
het gewicht te verschuiven op de ijzeren stang waaraan het 
gewicht geplaatst is (zie groene pijl op de foto links). 
Marcel is de afgelopen maanden aan het uittesten geweest bij 
welke omwentelingssnelheid van het gevlucht de kleppen 
open moeten gaan. Het opschuiven van het gewicht van 
enkele millimeters heeft al grote invloed op het moment dat 
de kleppen zich openen. Het uittesten (en bijstellen) van de 
kleppen gaat voor Marcel nog wel even duren wil het 
remklepsysteem voor hem uiteindelijk optimaal functioneren. 
 
 



                                                 een zomer met ‘onze’ zwaluwen 

1. eind mei, begin juni werd een  
nieuw nest gebouwd in de schuur.  
Op de foto links het nest in opbouw 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

2. op de foto rechts vier 
bijna volwassen jongen die  
nauwelijks meer in het nest  
passen 

3. op 6 augustus vlogen  
de vier jonge zwaluwen  
uit. Dagen achter elkaar  
zaten de jongen op de  
leuning van de steiger om  
door hun ouders       
gevoerd te worden 

4 

7. bij het uitkomen van deze nieuwsbrief  
overnachten de vier jongen nog steeds in de schuur. Als  
wij ‘s morgens de molenschuur opendoen, vliegen ze  
weer een nieuwe dag tegemoet  

5. en 6.  waarom weten we niet, maar zo nu en dan komt de totale groep 
zwaluwen bij elkaar. Ze vliegen dansend rondom de molen, kwetteren dat het een 
lieve lust is en rusten allemaal tegelijk op een van de wieken en op het nieuwe riet 
van de kap. Op deze foto tellen we 55 boerenzwaluwen in de wiek. 

4. naarmate de jongen  
meer rondvlogen,  
werden ze op  
verschillende plaatsen  
gevoerd, zoals op de  
vensterbank van  het  
huiskamerraam van de  
molen 

In de waterloop, in de geitenstal en in de schuur zijn dit jaar opnieuw nesten 
gemaakt (of ‘opgepimpt’ ) door boerenzwaluwen. Met 2 legsels hebben de 
zwaluwkoppels weer vele jongen groot gebracht. Het was voor ons weer 
genieten om alles te mogen volgen. Met de foto’s op deze pagina volgen we 
de zwaluwjongen van het 2e legsel in de schuur. 



kort en laatste nieuws 

We hebben de bok door de dierenarts laten inslapen 
(zie foto hierboven) nadat hij, door zijn hoge leeftijd, 
steeds meer aan kracht verloor en daardoor niet 
meer kon meekomen met de geitengroep binnen de  
4 hectare grote biotoop om te eten. 

Tot slot; hadden wij de afgelopen 
winter, voorjaar en begin van de 
zomer een paar koppels merels op 
ons erf, helaas moeten wij vanaf 
begin augustus het gezang missen.  
Waarom de merels weg zijn weten 
we niet, hopelijk speelt het 
gevreesde virus hen geen parten. 
 
Wespen hebben we echter in 
overvloed. Vallend fruit wordt 
belaagd door vele tientallen wespen.  
Sta je er dicht bij, dan hoor je het 
geknisper van de onophoudelijke 
eetlust van deze diertjes. 

We schreven er al eerder over; binnen de geitengroep speelt de 
hiërarchie een belangrijke rol. De geiten bokken soms stevig met 
elkaar om hun positie in de groep te behouden of te verbeteren. Een 
bok bij de groep zorgt voor de nodige harmonie. Daarnaast kan de bok 
ook bieden waar de geit driewekelijks behoefte aan heeft: dekking.  

Om te zorgen dat niet elke geit 
daadwerkelijk bevrucht wordt 
(i.v.m. kans op inteelt) heeft de 
afgelopen 11 jaar een 
gesteriliseerde bok bij de 
geitengroep geleefd, bok Glunt. 
Echter, de mooie, trouwe, stoere 
bok is half augustus overleden. 

Rond het uitkomen van deze nieuwsbrief laten wij door een dierenarts een jong bokje (geboren in april 
van dit jaar) steriliseren. Dit bokje mag het komende decennium dé bok spelen bij de geitengroep. 

† landgeitbok Glunt 

wat gebeurt er met het dode dier? De regelgeving in Nederland vereist dat je een dood dier laat afvoeren door een erkend 
destructiebedrijf. Je doet een digitale melding en het dier wordt binnen 24 uur opgehaald.  




