
     in deze nieuwsbrief 
-- welkom op het erf 
-- brandweer 
-- kort en laatste nieuws 

het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco 

                        nieuwsbrief         september  2019   nr.74   Twiskemolen 

Terugkijkend op de afgelopen anderhalve maand sprongen voor ons 3 zaken in het oog: 
 -- de storm van 10 augustus 
 -- de diverse rondleidingen die werden gegeven 
 -- en het bezoek van de brandweer. 
We komen hierop terug in deze nieuwsbrief, maar willen jullie eerst op de hoogte brengen van wat gaat komen. 

                                  
                          Met het thema WATER   
openen krijtmolen d’Admiraal en  
poldermolen de Twiskemolen graag voor 
belangstellenden de molendeur op  
zaterdag 14 september aanstaande.   
 
Verbonden door een leuke fietstocht van        
zo’n 20 minuten van molen naar molen,   
leidend langs waterwegen, vertellen de 
molenaars van beide molens op hun          
locatie met passie het belang van  
water voor beide molens in het verleden  
én in het heden. 

Tijdens de fietstocht  is een stop bij het 
oude en nieuwe Kadoelengemaal  ook 
zeker de moeite waard. 
 
Terwijl de Twiskemolen eeuwenlang, dag 
in dag uit de polder bemaalde,  
vermaalde d’Admiraal  krijt en tras als 
onderdeel van metselspecie. 
Bij voldoende wind zijn beide molens in 
bedrijf en kan de bezoeker de krachten 
ervaren van de natuur en het werktuig. 
 
Op beide molens liggen de 
fietsroutekaartjes klaar. 

hoe werden vroeger op windkracht 
brokken krijt vermalen met enorm 
grote kantstenen? 

hoe had vroeger het poldermolenaars-
gezin zijn erf ingericht om 
zelfvoorzienend te kunnen leven?  

kom zaterdag 14 september naar de molens en hoor de verhalen van de molenaars aan 



vrijwilligersdagen 

Deze dag 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. het verplaatsen van 
gemaaid riet. 
 
We beginnen om 10.00 uur 
met thee en koffie en ook 
voor de lunch wordt gezorgd. 

                                       Op en rond het erf werken wij (Marijke en Marcel) bijna dagelijks aan het  
                                       onderhoud van het cultureel erfgoed op de grens van Oostzaan en  
                                       Landsmeer.  
     Buiten het feit dat het erfgoed een beetje van ons allemaal is en wij allen ervan mogen genieten, 
is het voor ons erg fijn als wij zo nu en dan geholpen worden met diverse werkzaamheden. 
 
Zaterdag 5 oktober varen we dan ook hopelijk met jullie naar het Prinse-eiland om het eiland af te 
struinen op zoek naar  
zwerfafval.  
Het werk wordt in de  
aanwezigheid van de aldaar  
levende en nieuwsgierige  
landgeitbokken  gedaan.  
We beginnen om 10.00 uur  
met thee en koffie.  
Voor de lunch wordt gezorgd  
en we verwachten  
rond 16.00 het werk  
afgerond te hebben. 
 
 
 
 
Graag aanmelden via  
twiskemolenlandsmeer@gmail.com     of stuur een berichtje (of bel) naar Marcel  via 06-22141353 

Prinse-eiland 

Opgeven voor deze gezamenlijke werkdag gaat via de website van de natuurwerkdag: 
 
 
Werkhandschoenen en laarzen zijn aanwezig, maar als je zelf laarzen hebt, is het verstandig die mee 
te nemen. 
 
Leuk en fijn als je meedoet, we kunnen je hulp gebruiken. Als er tijd voor is, leiden Marijke en 
Marcel je achteraf nog graag even rond door de monumentale poldermolen. 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/twiskemolen 
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Het was maanden geleden al geregisseerd; de 
brandweer van Oostzaan én  Landsmeer zouden 
worden opgeroepen in verband met een brandmelding 
bij de Twiskemolen. 
 
Op maandagavond 26 augustus 20.00 uur kwamen de 
diverse hulpdiensten van verschillende kanten richting 
de Twiskemolen omdat er gemeld was dat er brand 
was uitgebroken in de molenschuur vlak naast de 
molen. Ook werd er via 112 gemeld dat er gewonden  
waren en dat er vonken richting de rieten molen 
waaiden (het zogenaamde vliegvuur). 

brandweeroefening 

Met groot materieel kwamen de diverse  korpsen bij 
de  molen samen voor een gezamenlijke actie. 

 
 

Waarom de brandweeroefening? 
Wij (Marijke en Marcel) wonen in een bijzonder monument. Het is 
een van de drie oudste poldermolens van Nederland, een 
kwetsbaar monument; van hout gebouwd en met riet bedekt. Aan 
de rand van druk bewoond stedelijk gebied is o.a. vuurwerk een 
risico voor de molen en daarmee ook voor ons die in de molen 
wonen. Ook de drukke recreatie in de zomer is een toenemend 
risico met zijn natuurbrandjes veroorzaakt door de jeugd en de 
soms uit de hand lopende bqq’s van volwassenen.  
Vele vragen wilden wij met de brandweer bespreken, waaronder: 
-- weten de hulpdiensten ons wel te vinden? 
-- kan het zware materieel wel bij de molen komen? 
-- weten de hulpdiensten dat de molenschuur een  
        transformatorruimte met zeer hoog voltage bevat? 
-- kan/mag de molen vonken malen bij zogenaamd  
        vliegvuur richting de molen? 
-- welke handelingen verrichten de hulpdiensten als  
        de molen (lees: het monument) in brand staat? 

Hoe kwam de oefening tot stand? 
Wij (Marijke en Marcel) hebben op eigen kosten een 
RI&E laten uitvoeren. In deze Risico Inventarisatie en 
Evaluatie is de wens opgenomen om  een 
brandweeroefening te houden. De eigenaar van de 
molen (recreatieschap Twiske-Waterland) heeft de 
inhoud van de RI&E overgenomen en de vraag van een 
oefening bij de brandweer neergelegd. Halverwege mei 
is een overleg geweest met de brandweer, het beheer 
van Het Twiske en met Marcel. N.a.v. dit overleg is een 
datum vastgelegd voor een uitgebreide oefening.  

De Twiskemolen staat op de grens van Oostzaan en 
Landsmeer. Welk korps zou opgeroepen worden bij 
een 112-melding? Welk korps zou het snelst bij de 
molen kunnen zijn met een lastig navigatie-adres én 
met hindernissen als bijvoorbeeld een smalle 
sluisbrug, een dijk, een fietspad en slagbomen? 

Welke enscenering werd er afgesproken? 
Er is brand ontstaan in de molenschuur en mede 
daardoor zijn twee molenvrijwilligers gewond geraakt.  
1 vrijwilliger bleef achter in de brandende schuur en 1 
vrijwilliger is zoek, ergens verblijvend op het molenerf.  
Het gevlucht van de molen draait bewust om de vonken 
van de schuurbrand tegen te houden (het zogenaamde 
vonken malen). Marcel zal bij aankomst van de 
brandweer paniekerig zijn verhaal vertellen en ondanks 
dat de commandant dringend verzoekt om de molen stil 
te zetten (i.v.m. mogelijk gevaar voor zijn korpsleden), 
zal Marcel zijn verzoek niet willen opvolgen. 
De molenschuur heeft een verhoogd risico doordat een 
transformatorruimte onderdeel is van de opstal en  
tevens bedreigt vliegvuur de molen. 
 
Kortom, de commandant heeft binnen korte tijd veel 
lastige beslissingen te nemen met 2 aanwezige korpsen. 



Ook respect voor de brandweer-
lui, die met zware beschermende 
kleding en sommige met 
zuurstofmaskers en –flessen 
trachten controle te krijgen op de 
noodsituatie. 
Ook bewondering hebben wij voor 
de afronding; direct na alle 
hectiek moest al het gebruikte 
materiaal weer ontwaterd en 
opgeruimd worden voor de 
volgende (echte!) calamiteit. 

Een flinke rookmachine en diverse knetterpotten 
deden hun best om de molenschuur echt in brand te 
laten lijken. De rook trok ook mensen aan uit de nabije 
omgeving, maar dicht bij het molenerf komend, zag 
men gelukkig de waarschuwingsborden 
‘brandweeroefening’. Marijke en Marcel hadden daags 
voor de oefening al de directe buren ingelicht, wel met 
het verzoek dit niet te verspreiden. 

Het gebruikt materieel 
Na de melding werd in de meldingskamer al snel 
besloten dat de ladderwagen uit Amsterdam-Noord naar 
het adres werd gestuurd, daar deze wagen net wat 
smaller is dan die van Oostzaan en Landsmeer. Er werd 
vanuit Oostzaan niet alleen een wagen gestuurd, maar 
er werd ook een boot te water gelaten.  En natuurlijk 
stuurde Landsmeer ook direct zijn korps met materieel 
richting Het Luijendijkje nr.3 

Evaluatie 
Tijdens de oefening werd er 
door medewerkers van de 
brandweer gefilmd en notities 
gemaakt. 
Na de oefening en de 
opruimactie evalueerden de  
2 korpsen onafhankelijk van 
elkaar met de korpsleiding.  

Rondleiding 
Marcel nam eerst het korps Oostzaan mee in de molen 
voor een rondleiding en vervolgens het korps 
Landsmeer. 
Buiten het feit dat wij uit dankbaarheid voor de 
oefening graag de rondleiding door de molen wilden 
geven, was het ook belangrijk de korpslui te laten zien 
waar de diverse risico’s zouden kunnen liggen bij een 
eventuele molenbrand. De betonnen kelder bijvoorbeeld 
waar de elektrische vijzelaandrijving is ondergebracht 
met zijn elektronische besturingskast, zou in potentie 
een vollopende badkuip kunnen worden met risicovolle 
kortsluitingen tot gevolg. De schoorsteentrek bij het 
openen van de molendeur, de steile molentrappen en 
last but not least: de mogelijke gevolgen van een 
brandende vang (= de rem van het gevlucht) werden 
besproken. 
Bij vertrek kregen de 2 korpsen uit handen van Marcel 
een cadeauverpakking met diverse speciaalbieren van 
brouwerij ‘t Uiltje, waar Gido als brouwer werkzaam is. 

ontwateren en opruimen van het gebruikt materiaal 

evaluatie 

Wij zijn erg blij met de gehouden oefening, we zullen 
er zeker een pietsie rustiger door slapen. De 
hulpdiensten weten ons nu te vinden, kennen de 
hindernissen op weg naar de molen én weten wat hen 
te wachten staat als ze zich richting dit cultureel 
erfgoed moeten haasten……. 

Het zoeken naar en het verzorgen van de gewonden 
had natuurlijk de hoogste prioriteit. Onderzoek naar de 
risico’s van de transformatorruimte  en het controleren 
van de schuurbrand was de volgende fase, waarbij zo 
snel als mogelijk ook een waterscherm werd opgericht 
tussen molenschuur en (draaiende) molen. Voor de 
oefening was het dus van belang dat de molen 
draaide, maar dan zal je net zien dat het windstil werd 
bij aankomst van de hulpdiensten. Dit werd opgelost 
door onze zoon Gido die samen met logé Niek het 
gevlucht ruim een kwartier rondduwde…….(Respect !!) 

de dijk was even het domein van de hulpdiensten 



kort en laatste nieuws 

Rond half augustus heeft het leerwerkbedrijf 
Werkom onder leiding van Hielke de meidoornhaag 
op de dijk weer fraai strak geschoren. 
Ook de zo’n 10 meter lange ligusterhaag bij de 
waterloop van de molen werd geknipt. Echter, dit 
stuk haag werd met medewerking van Marcel zeer 
zwaar teruggesnoeid zoals op de foto goed is te 
zien. Belangrijkste reden van deze pittige snoeibeurt 
is het verbeteren van de veiligheid op de dijk. De 
toenemende stroom van toeristen die zich bij het 
informatiebord van de molen ophouden had niet 
voldoende zicht meer op het toenemende 
snelverkeer op het fietspad van vooral brommers, 
maar ook van elektrische fietsen en racefietsen. 

                            Sinds het begin van de meting  (……….)         
                            heeft ons weerstation niet eerder zo’n  
       hoge windsnelheid gemeten als afgelopen 10 augustus. 
Met een piek van 98 km/uur zijn de op ons erf staande 
fruitbomen wel overeind gebleven, maar hebben bijna al 
het fruit laten vallen door de zware windstoten. Echt heel 
jammer, want de appelen, peren en pruimen waren nog 
lang niet rijp. 

foto links: hier en daar is een 
boom gesneuveld in Het Twiske 

foto rechts: 
horizontaal 
wapperende 
wilgentakken en 
verticaal vallend 
fruit op 10 aug. 

T                  Het zal niemand verbazen als wij schrijven dat de Twiskepolder vanaf half juni nauwelijks 
bemalen is door de molen. In de ruim 2½ maand heeft de vijzel slechts 11,5 uur zijn werk hoeven 
doen. Het gevlucht heeft wel  
veelvuldig gedraaid, namelijk  
310 uur, gewoon voor ons  
plezier en die van de recreant  
en de toerist. 

in de 310 uur dat de molen ‘voor de Prins’ draaide heeft het gevlucht ruim 
156.000 omwentelingen gemaakt. Wat zou het geweldig zijn als wij over 
een paar jaar kunnen zeggen dat tijdens deze uren het wiekenkruis zoveel 
KW aan elektriciteit heeft opgewekt 

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief, begin september, is er een duidelijke weersomslag gaande. 
Binnenkort zal de vijzel vast en zeker weer zijn werk mogen doen met zo’n 60.000 liter per minuut. 

Kom je ons helpen op 5 oktober en/of 2 november?  Fijn ! 
Vergeet dan niet je even aan te melden.   Tot dan.  

Marijke & Marcel 

foto links: linksboven Hielke Bruinink, rechts Adrie Hazebroek, 
linksonder Manuel Kelder  met ernaast Marcel 


