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Ambassadeurs Twiskemolen
U heeft het in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen. Hoera! We mogen weer
educatieve activiteiten ontplooien in en rond de molen. En, zoals u ook
heeft kunnen lezen, daar stopt onze ambitie niet. Wat dacht u van
duurzaamheid? De molen is een prachtig voorbeeld van hoe wij vroeger al
energie uit de wind haalden. Wat zou er mooier zijn dan dit verhaal te
koppelen aan de huidige tijd.
Ook rond de biotoop is nog veel te bereiken. Hoe zorgen we voor een
blijvend duurzaam beheer dat recht doet aan de Natura-2000 doelstellingen
en ook aan de geschiedenis en de functie van de molen (bomenvrij gebied
t.b.v. de wind). En als we het dan toch over geschiedenis hebben:
hoe zag een molenerf er vroeger uit? Het erf is ingericht naar het gebruik
van begin vorige eeuw. Hoe behoud je al die culturele, educatieve en
natuurwaarden voor de toekomst? Misschien heeft u wel ideeën over hoe
we deze of andere ambities vorm kunnen geven? Laat het ons weten!
Over de uitvoering van uw en onze ideeën zullen we na moeten denken. Dat vraagt kennis van duurzame
initiatieven, van natuurbeheer, erfgoed, educatie. Het een en ander moet passen binnen de visie van
recreatieschap Het Twiske, het waterschap HHNK en andere belanghebbenden. Als je al die kennis en belangen
bundelt kun je ook echt wat betekenen voor de toekomst. We zijn dan ook heel blij met de toezegging van
denkkracht. Een aantal experts uit verschillende organisaties zullen met ons meedenken.
Past een plan binnen eerder vastgestelde visies?
Hoe krijg je het uitgevoerd?
Is dit wel een goed plan?
Hoe voer je het kosteneffectief uit?
Met toezeggingen van: Richard Quakernaat, wethouder gemeente Landsmeer
Rob Monen, wethouder gemeente Oostzaan
Klaas Sjouke de Boer, adviseur watersystemen HHNK
Eric Zwijnenberg, fysicus, publicist en o.a. AB-lid Noord-Hollandse Molenfederatie
Peter Mol, werkzaam bij Landschap Noord-Holland
Leen Eelman , Monumentencommissie Landsmeer, bestuursadviseur molen d’ Admiraal
hebben we een flinke en vooral ook brede denkkracht beschikbaar m.b.t. veel verschillende onderwerpen.
Deze en toekomstige
meedenkers houden we op de hoogte van nog groene en
soms wat rijpere plannen zodat we met enthousiasme en
draagvlak nieuwe haalbare initiatieven kunnen realiseren.
En u als lezer van
de nieuwsbrief houden wij
natuurlijk ook op de hoogte
van de ontwikkelingen.

vrijwilligersdagen
Bij het opmaken van deze nieuwsbrief staan de moestuin
en de molenbelt in volle bloei. We genieten van de bonte
verzameling aan kleuren buiten de molen, maar halen de
kleurenpracht ook graag in huis (lees: in molen).
Ons bezoek geniet ook van het molenerf, net als de
mensen die afkomen op de dagen waarop we open erf
houden. Tijdens rondleidingen vertellen we graag over de
resultaten die we behalen met al het werk op het erf en in
de biotoop, én het grote plezier waarmee we dat werk
verzetten. Toch is het ook fijn om diverse werkzaamheden
met vereende krachten uit te kunnen voeren, met hulp van
andere enthousiastelingen.
Gelukkig kunnen we weer vrijwilligersdagen
houden net al tussen 2011 en 2016
toen er met veel enthousiasme
is gewerkt.
Voor dit najaar hebben we
twee werkdagen gepland:

Vrijwilligersdag

Zaterdag 5 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur

Op deze dag varen we naar het
Prinse-eiland en gaan daar in
de gezellige aanwezigheid van
de landgeitbokken het eiland
afstruinen naar afval. Ook
zullen we de schelpenkraag
rondom de molen vervangen.

Vrijwilligersdag

zaterdag 2 november
van 10.00 tot 16.00 uur

Dit is de Landelijke
Natuurwerkdag, in onze
provincie gecoördineerd door
Landschap Noord-Holland.
We gaan met z’n allen de
biotoop in om een stuk
rietgrasland te verschralen
d.m.v. afvoeren van maaisel.

Reserveer alvast een van de
dagen (of beide ) in je agenda
als je mee wilt doen. In een
volgende nieuwsbrief laten we
weten hoe je je kunt aanmelden.
Op beide dagen zorgen wij voor
de lunch.

Ben je niet aanwezig op een van
de twee vrijwilligersdagen, maar
zou je wel graag molen, erf en
biotoop willen bekijken, dan is
dat mogelijk tijdens de nationale
Open Monumentendag op

zaterdag 14 september
van 11.00 tot 17.00 uur

een stukje
bloemenpracht in huis

de Oud-Hollandse kapucijnduif op het molenerf
Het houden van duiven is van alle
tijden. 3000 jaar voor Christus
gebruikten ze in Egypte de duif al
voor het overbrengen van
berichten. Het houden van
sierduiven kwam in de 16e eeuw
in zwang en in die tijd is ook de
kapucijnduif ontstaan.
foto onder: in 1660 schilderde Jan Steen
het olieverfschilderij De Hoenderhof waarop een paar kapucijnduiven zijn afgebeeld
Het olieverfschilderij De Hoenderhof van Jan Steen
is te bewonderen in het Mauritshuis in Den Haag.

De Oud-Hollandse kapucijnduif heeft zijn naam te
danken aan zijn uiterlijk dat gelijkenis vertoont
met de kap van een kapucijner monnik.
Op het erf van de Twiskemolen staat een, door ons
herplaatste duiventil.
Waarom eigenlijk?
Voor het antwoord gaan we even terug in de tijd.
In basis is Marcel korenmolenaar, zijn eerste
beroepsjaren op korenmolen De Vrijheid in
Schiedam, vervolgens met Marijke in een eigen
windkorenmolenaarsbedrijf in Gouda.
De Goudse korenmolen heet De Roode
Leeuw en heeft 7 verdiepingen. Op de
begane grond en1e verdieping is de
woning gesitueerd, de 5 zolders erboven
zijn ingericht voor het maalbedrijf.
De molen bevindt zich in een redelijk druk
bebouwde woonomgeving en daarom was er ons
veel aan gelegen om het rondom de molen zo
schoon mogelijk te houden. Gemorst graan werd
na aanlevering door onze sierduifjes opgegeten
waardoor de kans op de komst van wilde duiven,
muizen en ratten tot het minimum beperkt kon
worden. Toen al (in 1985) kozen wij voor een
sierlijk, kleurrijk, rustig, maar ook sterk duivenras,
de Oud-Hollandse kapucijn dat altijd vrijuit kon
vliegen. Naast de molen hadden wij nog een
educatieruimte tot onze beschikking en via een kleine rode driehoekige til konden
de duiven in een grotere ruimte in het pand verblijven. Zie de foto’s hieronder.
korenmolen
De Roode Leeuw
Gouda in 1989

Eind 1992 verkochten wij het molenaarsbedrijf aan de huidige molenaar Willem Roose en verhuisden wij naar
Haarlem met meeneming van de sierduifjes en een kleine schare krielkippen.

In Haarlem richtten wij een grote moestuin in waar
we een nieuwe duiventil bouwden. Ook werd daar
voor de kippen een grote ren gerealiseerd.

De liefde van Marcel voor
de vrij uitvliegende
sierduiven is altijd
gebleven en daarom,
nadat wij eind 2011
naar de Twiskemolen
verhuisden, bouwden
we de in onderdelen
meegebrachte
duiventil weer op
naast de molen, in
de geitenwei.
Voor zover wij weten
zijn er in Nederland
nog zo’n
60 liefhebbers die
deze bijzondere
sierduif houden.

zicht op de duiventil vanuit de huiskamer van de Twiskemolen

De duiventil is voor de landgeiten een onmisbaar object geworden; ze schuilen eronder als het regent, ze
komen aangerend als Marcel de duiven gaat voeren (want de
geiten pikken graag een graantje mee) en als de gelegenheid
zich voordoet, wordt
het hok ook nog even
als klimobject gebruikt.
Gelukkig heeft Marcel
het hok stevig
gebouwd, want een
geit heeft er veel
plezier in om
zaken flink te
slopen.
de enige mogelijkheid voor
de geit om op de duiventil
te komen, is via de rug
van Marcel…….

Het is niet altijd goed gegaan met het groepje sierduiven. In de eerste jaren verdwenen er meer sierduiven dan
er werden geboren. Zo nu en dan kreeg een duif een klap van een molenwiek, maar de meeste sierduiven
verdwenen door roofvogels. De sierduiven in de til opgesloten houden (en daarmee de duiven te beschermen
tegen roofvogels) vonden wij geen optie; ze horen vrij te kunnen vliegen, anders maar geen sierduiven rondom
de Twiskemolen. Maar we denken een goede tussenoplossing te hebben gevonden: het bleek namelijk dat de
roofvogel(s) vroeg in de ochtend of aan het eind van de dag zijn rooftochten uitvoert. Dus de sierduiven de
vrijheid geven als de dageraad al enige tijd achter de rug is en de duiven weer in de til houden voor de
schemering invalt, blijkt vooralsnog de oplossing.

het Noord-Hollands hoen
Op het molenerf hebben we nog een oud
ras rondlopen: het Noord-Hollands hoen.
Het kippenras is bij velen bekend onder de
vroegere naam Noord-Hollandse blauwe.
In de beginjaren van 1900 is dit ras
ontstaan met de bedoeling om een groot,
zwaar kippenras te fokken met veel
lichtgekleurd vlees waar vooral in
Amsterdam behoefte aan was.
In 1934 werd de eerste standaard
vastgelegd door de toenmalige NoordHollandse blauwenclub.
Vele jaren bleef het Noord-Hollands hoen
een grote rol spelen in de productie van
kippenvlees.
Andere kippenrassen hebben dit ras in de
jaren 50 van de vorige eeuw verdrongen.
Nu wordt dit rustige, ook goed
eierenleggende ras vooral door liefhebbers
gehouden.
Wij genieten in ieder geval van het koppel
op ons erf en van de heerlijke eieren.

een verhaal apart; ‘onze’ boerenzwaluwen

op de knot van een
al maar bewegend
trapleuningtouw zijn
vier boerenzwaluwen
groot gebracht

In de schuur naast de
molen heeft Marcel
jaren geleden een
trap gebouwd naar
de zolder. Als
leuning van de
trap heeft hij een
dik touw
opgehangen.

Dit voorjaar heeft
een koppel
boerenzwaluwen
bedacht dat
bovenop het touw
een goede plek zou
zijn voor het bouwen
van een nest.
En zo geschiedde…….

Wij gebruiken geregeld het touw als
trapleuning. Het touw beweegt en
logischerwijs beweegt het nest mee. Maar
dit weerhield het stel boerenzwaluwen er
niet van rustig door te bouwen, te broeden
en de uitgekomen jongen te voeden door
zeer geregeld de schuur in en uit te vliegen
via het trapgat naar boven.
Begin juli zijn deze jongen uitgevlogen.
Samen met vele andere uitgevlogen jonge
boerenzwaluwen (uit de geitenstal,
waterloop en begane grond van de schuur)
geeft het een heerlijk gefladder en gekwetter
rondom de molen.
Alle vijf de koppels boerenzwaluwen zijn alweer
druk met het tweede legsel. En wij blijven
genieten van hun aanwezigheid.

Biksteenmolen De Vlijt
In de vorige nieuwsbrief
heeft u het kunnen lezen:
op Nationale Molendag
mei jl. voer een
passagiersboot tussen
molen De Vlijt en de
Twiskemolen heen en
weer. Op deze pagina
gaan we specifieker in op
het bijzondere molentje,
een zogenaamde
biksteenmolen.

betere tijden, 1970

na de storm, febr. 2017

huidige situatie, juli 2019

Met deze (relatief kleine) molen kon vroeger best nog wat
geld bijverdiend worden, ondanks dat de bouw en bediening
vaak uit hobbymatig enthousiasme ontstonden.
Het gevlucht heeft een doorsnede van 5 meter en drijft een
cirkelzaag, een slijpsteen en 8 stampers aan.
Huidige eigenaar is stichting
Biksteenmolen De Vlijt met
gepassioneerde initiator en
stichtingvoorzitter Jan van de Broek.
Samen met Jeroen Groot, Eelco Taams,
Jan de Waal en dochter Anja, probeert Jan de erfenis van
zijn vader Jacob van de Broek weer geheel draai- en
stampvaardig te krijgen. Grote steun en toeverlaat van Jan
was ook Piet de Boer, die helaas begin 2019 is overleden.
Er is na de stormschade van begin 2017 veel werk verzet
dankzij gelden van de gemeente Oostzaan, particulieren én
de inzet van diverse bedrijven. Maar er is nog zeer veel werk
te doen voordat de molen weer in oude staat is hersteld.
Help Molen De Vlijt weer stampen!
Er zijn geld, materiaal én werkhanden nodig.
E-mail: biksteenmolendevlijt@outlook.com
Facebook: Biksteenmolen ‘De Vlijt’
Het streven is om met molendag 2020 de molen weer het
zandsteen te laten fijnstampen onder toeziend oog van het
publiek met wellicht weer een vaardienst tussen de 2 molens.

foto boven: als je in de schuur recht naar boven kijkt,
heb je een mooi zicht op de blauw geschilderde
binnenkant van de molenromp met zijn ijzeren assen
en tandwielen
foto onder: het gevlucht laat de assen en tandwielen
draaien. Een aandrijfriem zorgt ervoor dat de 8
eikenhouten stampers op en neer bewegen. Onder de
stampers liggen brokken zandsteen die na langdurig
stampen tot fijn zand verworden
aandrijfriem

stampers

Beknopte geschiedenis:
-- Gebouwd begin 1900 in Zaandam-Oostzijde, aan Het Kalf.
-- Stond van 1940-'45 op het erf van molen De Gekroonde Hoop.
-- In 1945 aangekocht door Jacob van de Broek, de vader van
Jan,en verplaatst naar Oostzaan, Jacob Cornelisstraat.
-- In 1952 is aan de molenschuur een noodwoning gebouwd
waarin de familie van den Broek een aantal jaren heeft
gewoond en waar Jan is geboren.
-- In 1959/1960 is de molen (i.v.m. woningbouw) naar de
huidige locatie verplaatst, op een eiland aan de oostelijke
rand van de bebouwing van Oostzaan.
-- Februari 2017: zware schade door een storm.

Pelmolens werken
onderin brokken zandsteen
met grote
zandstenen
molenstenen. Deze stenen
wilden nog wel eens breken.
De brokstukken gingen vervolgens naar de enkele biksteenmolentjes in
de regio alwaar het zandsteen werd fijngestampt tot schuurzand.
In combinatie met groene zeep werden er de melkbussen en
de huishoudpannen mee schoongemaakt (een voorloper van Vim…).

kort en laatste nieuws
Daags na het ingaan van de
zomer, op 23 juni, heeft de
molen weer zijn zomer
zeilvoering gekregen. Was het in
het voorjaar dat de molen de
polder bemaalde met 2 bruine
en 2 witte zeilen, de zomer
draait de molen traditiegetrouw
met 4 witte zeilen.

foto’s

foto links: zoon Gido loopt met een wit
molenzeil de wiek in om deze samen met
Marcel op de juiste hoogte af te stellen

Draaien met 4 witte zeilen doet de
molen veel, maar door de droogte
valt er niets uit de polder te malen
houtkachel
foto rechts: terwijl Gido zich inspant om het ruim 10 meter lange
zeil naar boven te krijgen, mijmert Marcel wat voor zich uit……

T
Het zat er dik in; op een van de warmste dagen van
2019 tot nu toe werden op een weide van onze buren
zorgboerderij De Marsen hooibalen geperst. Met vereende
krachten hebben we de ruim 300 baaltjes van het land gehaald,
deels gestapeld op de zolder van de boerderij, deels gestapeld in
de nu volgepakte hooiberg
naast de geitenstal op het molenerf. Laat de winter maar komen.

Vanaf het vroege voorjaar hebben wij een
maatje op ons erf: de haas. We zien hem/haar
geregeld op zijn of haar gemak langs het raam, door
de moestuin en op de bloemrijke molenbelt huppelen.

Naast zo’n
20 jonge
boerenzwaluwen
hebben meer
vogels het
levenslicht
mogen
aanschouwen
op en rond
ons erf. Jonge
kwikstaarten,
pimpel- en
koolmezen,
spreeuwen,
heggenmussen,
houtduiven,
eksters en
merels
trachten te
overleven
tijdens de
soms zeer
hete of
winderige
dagen.

jonge kwikstaarten

jonge koolmezen

jonge spreeuwen

we zien ze veel rondom de molen, vooral in de
winter: de kuifeend. Maar jonge pullen zien we
niet vaak. Deze moeder durfde echter haar
pluizenbolletjes geregeld aan ons te tonen

Ook jonge eksters zijn elk jaar van
de partij op het molenerf. Net als de
familie kraai gaan ze er van uit dat
het erf hun territorium is. Ze loeren
vanaf uitgekiende uitzichtpunten op
potentieel eten en jagen zo nodig
andere vogels weg. Alleen de
boerenzwaluwen bieden weerstand
met hun spectaculaire duikvluchten
op kraai en ekster.

We hadden het al geschreven in
een vorige nieuwsbrief: een jonge bok
heeft (niet voorzien) eind vorig jaar onze hele
geitengroep gedekt. Daardoor hadden wij dit
voorjaar een hele reeks aan lammeren
rondrennen rondom de molen.
Op 16 juni heeft de laatste geit een lam
geworpen, de 20ste op rij. Ook dit lam maakt
het goed.
De landgeit is een zeldzaam huisdierras. In
het landelijk register krijgen de lammeren een
nummer én een naam. In 2019 beginnen alle
namen met een T. Dit laatst geboren geitlam
hebben wij dan ook de welsprekende naam
Tot-Slot van het Luijendijkje gegeven.

de foto is een kwartier
na de geboorte
gemaakt; moeder kijkt
toe hoe de kleine haar
eerste stapjes doet

Tot-Slot van het Luijendijkje

Door de enorme geboortegolf aan landgeitjes hebben wij verschillende mensen in het land kunnen
verblijden met moeders en hun lammeren. Ook zijn groepjes uitgeleend om verruigde percelen te
begrazen.

