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 TWISKEMOLEN  NIEUWSBRIEF  

COVID-19, het coronavirus 

de roezitbank is zo lang, 
dat diverse mensen er met 
gepaste afstand gebruik 
van kunnen maken 

Hoe bizar ons aller situatie nu ook is, de lente ontspringt 
gewoon, de landgeiten rennen door de biotoop, de eerste 
boerenzwaluw danste op 5 april weer rond de molen en de 
kievitsbloemen bloeien in het gras op het molenerf. 
Iedereen tracht een vorm te vinden om deze crisis door te 
komen, ook wij met o.a. het voorjaarswerk in de moestuin, het 
opknappen van de schuilhokken van de geiten en…… 
het opmaken van deze nieuwsbrief voor jullie. 

de toegangswegen naar Het Twiske zijn afgesloten met betonblokken. Wij als 
bewoners (maar ook ondernemers en aannemers) hebben uiteraard een ontheffing 

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Wij (Marijke en 
Marcel) zien en voelen de gevolgen, ook wij passen ons aan. 
Net als velen hebben ook wij onze zorgen, maar die zorgen 
vallen in het niet bij de zorgen en het verdriet van anderen; 
dierbaren die overlijden, krachtig opgebouwde bedrijven die 
totaal stilliggen, en keihard werkende mensen in de zorg, de 
schoonmaak, de ICT en de beleidsmakers die trachten het voor 
ons allen draaglijk te houden met steeds weer aan te passen 
regelgeving. 
 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is recreatiegebied 
Het Twiske afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (vooralsnog 
tussen 5 en 14 april), het mooie weer zorgde er helaas voor 
dat teveel mensen zich niet aan de regels hielden. Het gevolg 
van de afsluiting voor auto’s is dat de fiets- en wandelpaden 
dagelijks nog wel druk zijn, maar dat de wegen in het gebied 
nauwelijks bereden worden, hooguit door een aannemer of 
bewoner. Het niet horen van voertuigen over de lange houten 
brug is een ongekende rust voor ons tijdens mooie, zonnige 
dagen. drukte op het wandel/fietspad 

ten zuiden van de molen 

stilte op de wegen ten noorden van de molen 



visie Twiskemolen deel 2 

In de vorige nieuwsbrief lichtten wij een onderdeel uit de kersverse Twiskemolenvisie, 
een visie die wij begin dit jaar hebben gepresenteerd. Zie visie Twiskemolen 2020. 
In die nieuwsbrief omschreven wij de ambitie om het erf in zijn huidige vorm voor    
de toekomst te borgen en vast onderdeel te laten zijn van het cultureel erfgoed 
bestaande uit molen, erf en biotoop. 
In dit tweede deel laten wij ons enthousiasme blijken om deel te nemen aan de 
landelijke energietransitie. 
 
Met hulp van betrokkenen, als de eigenaar van de monumentale molen 
(=Recreatieschap Twiske-Waterland) de gemaal eigenaar én stroomleverancier 
(=Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en betreffende gemeentes 
(=Oostzaan en Landsmeer), kunnen deze ideeën mogelijk gerealiseerd worden. 
 
Dit zijn onze ideeën: 

                                                                            
Naast een verbeterd wooncomfort voor ons als 
molenaarsgezin, zal het isoleren van de begane grond 
en de 1e verdieping van de molen veel energie gaan 
besparen. Omdat dit jaar de molen een omvangrijke 
schilderbeurt zou krijgen, heeft Twiske-Waterland ons 
idee om de molen te isoleren deels opgepakt. Het 
houten skelet van de molen is op de begane grond 
afgetimmerd met gepotdekselde delen (we noemen dit 
de weeg). Molenmaker Poland uit Oterleek, die de 
schilderbeurt momenteel uitvoert, heeft de planken voor 
de schilderbeurt verwijderd waarna er plastic folie, 
steenwol en dampdoorlatende folie is aangebracht. 
De ramen zijn enkelglas, wij hopen dat ook deze 

isoleren van de molenwoning  

                                         Het dak van de geitenstal leent zich 
goed voor het plaatsen van zonnepanelen. Als wij het dakvlak 
richting het zuiden omzetten (zie tekeningen rechts) en bedekken 
met 20 matzwarte zonnepanelen, zal het aanzien verbeteren ten 
opzichte van de nu afbladderende stalen damwandplaten op het dak. 
En het belangrijkste; er wordt voor het waterschap en Het Twiske 
energie opgewekt. 
Deze actie kan een nog grotere meerwaarde krijgen als wij de 
energieopwekking tevens gebruiken voor educatiedoeleinden. Het 
aanbrengen van een digitaal display, geïntegreerd in het 
informatiebord, kan de voorbijganger op de hoogte houden van de 
energieopbrengst. Ook als de polder wordt bemalen op windkracht,  

zonnepanelen  

koudebrug wordt aangepakt door het aanbrengen van achterzetramen. Ook het isoleren van de vloer zou 
het wooncomfort drastisch verbeteren, omdat de betonvloer onderdeel is van de koude kelderconstructie. 
Het isoleren van buitenwanden van de 1e verdieping (waar slaapkamers en badkamer zijn gesitueerd) kan 
pas gebeuren als ooit het riet van de molenromp vervangen moet gaan worden. 

geitenstal huidig 

geitenstal getekend 

geitenstal met nieuw dak 

informatiebord op de dijk 

bespaart dit 
elektriciteitskosten, wat 
getoond kan worden op 
het display. 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens zullen Twiske-
Waterland en de  
gemeente Oostzaan 
enthousiast moeten zijn    
om dit (ons inziens) leuke  
en zinvolle idee gerealiseerd 
te krijgen. 

de stroomvoorziening in  
de molen wordt geleverd door 
het waterschap (HHNK). 
Medewerking van het 
waterschap is van belang om 
dit project te realiseren 

https://www.twiskemolen.nl/wp-content/uploads/VISIE-Twiskemolen-concept-jan2020.pdf
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generator 
               Een ander idee van ons is het aanbrengen van een kleine generator in de molen. 
De molenwieken draaien bijna elke dag; vaak wordt de polder op windkracht bemalen, maar nog vaker in 
het jaar draaien de wieken wel, maar wordt de polder niet bemalen. De molen draait honderden uren per 
jaar voor ons plezier en die van de recreant en toerist.  

Op dit grafiekje is duidelijk te zien dat 
de molen al jaren lang gemiddeld net 
zoveel uren voor de prins draait 
(hoofdzakelijk in de zomer, als er 
weinig regenval is), als de polder 
bemaalt. Een kleine generator op de 2e 
zolder van de molen, of in de kelder, 
zou niet alleen een belangrijke 
educatieve functie hebben, maar sluit 
naadloos aan bij wat de poldermolen, 
eigenlijk al eeuwenlang doet; het 
gebruiken van windenergie voor het 
laten functioneren van een werktuig. 
 

als de wieken voor ons plezier ronddraaien, zonder de polder te bemalen, noemen wij dit in molenaarstermen  dat de 
molen ‘voor de prins‘ draait.  Deze uren kunnen benut worden voor energieopwekking 

tekening rechts: een ontwerp van 
een generator op de 2e zolder van 
de molen die bij het geringste 
zuchtje wind al elektriciteit 
produceert. 
De tekening en inschattings-
berekeningen zijn gemaakt door 
de gebroeders MES uit 
Wervenshoof 
 
 
 
 
 

elektrisch gereedschap 

de Twiskemolen heeft al decennia lang geen 
gasaansluiting. We koken elektrisch en de 
aangelegde centrale verwarming en warm 
watervoorziening worden ook elektrisch gevoed 

accu 
buitenboordmotor 

Het vervangen van brandstofgereedschap voor elektrisch gereedschap  
is een uitdaging die wij ook graag aangaan.  
 Vervanging van zwaar uitgevoerde brandstofmachines (als een grasmaaier,  
een ruwterreinmaaier en een Aebi vingermaaier) is zeer kostbaar.  
Al het gereedschap kopen wij uit eigen inkomen en het zal  
dan ook nog vele jaren duren voordat wij de penningen  
hebben verzameld om  al het huidig (oude, deels versleten)  
gereedschap te vervangen. Met de op te richten stichting  
hopen wij natuurlijk wel op meer subsidiemogelijkheden. 
Vorig jaar hebben wij geïnvesteerd in een zwaar  
uitgevoerde elektrische bosmaaier en een buitenboordmotor. 
 
Met de buitenboordmotor varen we geregeld naar  
het Prinse-eiland, de thuishaven van de landgeitbokken. 
 
De bosmaaier gebruiken we zeer geregeld, vooral voor het  
schoonborstelen van de vele vierkante meters waalbestrating  
op het molenerf waar in de voegen het onkruid immer 
doorgroeit. 

accu  
bosmaaier 



nieuwe kleuren 

Een andere wens van ons (Marijke en Marcel) is het plaatsen van glas 
in de vele binnendeuren van de molenwoning. De molen heeft relatief 
kleine ramen en al snel moeten wij bij somber weer een lamp aan doen 
in de verschillende ruimtes. Als wij van diverse binnendeuren één of 
meerdere panelen kunnen vervangen voor glas, zal dat het 
wooncomfort verbeteren (je krijgt een ruimtelijker effect) én wij 
besparen energie doordat we minder licht hoeven laten branden.  

diverse energiebesparende ideeën  

foto boven: de toegangshal van de 
molenwoning bevat bijvoorbeeld   
6 van deze dichte paneeldeuren 

wolkjesglas streepjesglas 

In navolging van de kap, die na de windhoos van oktober 2016 
gerestaureerd is en van een nieuwe (historisch verantwoorde) 
kleurstelling is voorzien, volgt momenteel ook de romp met deze 
nieuwe kleurstelling. 

de Twiskemolen is in 1974 vanuit Barsingerhorn in Het 
Twiske herbouwd. De woninginrichting stamt ook uit die 
jaren. Het zogenaamde streepjesglas en wolkjesglas is in 
die jaren van de vorige eeuw veel toegepast in huizen. Het 
plaatsen van dit type glas in de binnendeuren van de 
Twiskemolen is dan ook historisch verantwoord 
 
 
 
 
 
 
 

een paar deuren in de molen zouden geschikt zijn 
om alle 4 de panelen te vervangen door glas 
(zoals de keuken- en kamerdeur), van andere 
deuren (als de trap- en wc-deur) zou alleen het 
bovenste paneel glas nodig hebben 

In de volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreider in op 
verbetering van de windvang van de molen. Want met de 
biotooprichtlijn die het waterschap HHNK in 2016 heeft 
vastgesteld, zou de windvang voor de Twiskemolen verbeterd 
kunnen worden met als gevolg dat de polder nog efficiënter 
met de wind bemalen zou kunnen worden. 

het verschil in kleurstelling is goed te 
zien op deze twee foto’s. 
 
De Twiskemolen staat eigenlijk op de 
grens tussen Waterland en de 
Zaanstreek. Werd er voor de 
windhoos gekozen voor een Zaanse 
kleurstelling, tijdens de 
restauratieperiode in 2017 is besloten 
de molen terug te brengen in de 
kleurstelling die de molen vroeger 
had in Barsingerhorn (waar de molen 
vandaan komt). 
De Zaanse schilderkleuren zijn 
uitbundiger, huizen, schuren en 
molens werden rijker versierd 

voor maart 2020 na maart 2020 

De bekende middenkleur groen wordt 
vervangen door een veel donkerder         
groene kleur en de witte kozijnen       
worden ‘Westfries’ mintgroen.  
Al het andere wit aan de  
molenromp (als bijvoorbeeld  
kikkers en glasroeden) wordt bij  
het opstellen van deze nieuwsbrief            
ook donkergroen geschilderd. 
Het deskundige werk wordt uitgevoerd    
door molenmaker J.Th. Poland uit Oterleek. 

veel Noord-Hollandse binnenkruiers hebben al eeuwen lang een sober uiterlijk, soms zelfs geheel zwart 
omdat deze poldermolens volledig werden behandeld met het goedkope maar goed beschermende koolteer 



kort en laatste nieuws 

                     Door de coronacrisis zijn alle activiteiten rondom de molen     
          afgelast. Diverse rondleidingen in en rond de molen zijn uitgesteld, als 
ook lezingen die Marcel elders zou hebben gegeven. 
 
De OpenTwiskeDag is tot nader order uitgesteld en  
de Nationale Molendag is gecanceld. 
 
Of Hart in de Rondte op 28 juni doorgang kan vinden is nog onduidelijk. 
Hopelijk kan de Open Monumentendag  op 12 september doorgang vinden. 
Wij houden u op de hoogte. 

                    Eind maart heeft de molen weer zijn  
                    voorjaarszeilvoering gekregen. Dat  
          betekent dat 2 van de 4 bruine (winter)zeilen zijn 
vervangen voor 2 witte.  

molenkat Thyson 
‘inspecteert’ de pas 
voorgelegde witte zeilen 

Het voorjaar is ook voor de moestuin begonnen. Op 3 maart werd het 
eerste opgekomen groen in de kas van zaaibakjes naar potjes verspeend. 

3 maart 

15 maart 
12 april 

Op 15 maart 
(het waren 
nog zeer 
koude 
dagen) werd 
de grond in 
de moestuin 
voor het 
eerst 
bewerkt en 
gingen de 
diverse 
erwten de 
grond in. 

Half april ziet de 
moestuin er al 
voorjaarsachtig 
uit met o.a. jonge 
tuinbonen- en 
erwtenplantjes, 
koolplantjes,  
plantuitjes, radijs 
bladgroenten, en 
opkomende vaste 
bloemen. 



Binnen blijven is lastig met deze mooie voorjaarsdagen. Wij 
nemen een voorbeeld aan onze molenkat Thyson, die ondanks 
alle vrijheid buiten toch soms kiest voor de huiskamervloer waar 
de zon door een klein molenraam een stukje vloer opwarmt. Wij 
hopen dat je net als wij kunt genieten van de kleine dingen om je 
heen. Denk aan de ander, hou vol in deze moeilijke tijd ! 

                          Dagelijks genieten wij in dit jaargetijde van de vele geluiden om ons heen. In deze   
                       tijd van de coronacrisis komen die geluiden nog beter tot ons doordat er geen 
gemotoriseerd verkeer is in Het Twiske, het A10 geruis een stuk minder is en er alleen sporadisch een 
vliegtuig overkomt. Geluiden van o.a. de fuut, krakeend, kuifeend en meerkoet in het water, de 
boerenzwaluw, buizerd, scholekster en diverse ganzensoorten in de lucht en de heggenmus, koolmees, 
pimpelmees, houtduif, witte kwikstaart en rietgors op ons erf, doen onze oren strelen. 

de rietgors in de ontluikende  
oranje schietwilg op ons erf 

het was een wauw-moment 

de afgelopen jaren hebben wij het wel eens zien 
gebeuren; een jong eendenkuiken wordt plotseling 
onder water getrokken. ‘Vast een snoek’, zeggen 
wij dan tegen elkaar. Wij hadden echter nog nooit 
een snoek gezien rondom de molen tot …4 april jl. 
Een enorme snoek (zo’n 110 tot 115 cm lang) 
zwom heel langzaam langs een geitenbruggetje, 
het water nauwelijks beroerend.  De roofvis met 
zijn gevlekte huid bewoog zich vervolgens richting 
het midden van het water en verdween als een 
duikboot weer de diepte in 

‘onze’ nijlgans, die door een 
misvormde vleugel zomer en 
winter onderdeel is van onze 
geitengroep, laat ook geregeld      
                         van zich horen 

rustende landgeit, opwarmend 
in de voorjaarszon 

met de oplopende temperatuur begin april hebben we ook vele dagpauwoog vlinders 
wakker zien worden in de kap van de molen en op de zolder van de molenschuur.  
Het openzetten van een raampje was voldoende om ze het voorjaarsbriesje te gunnen 


