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-- visie Twiskemolen dl. 3

in deze nieuwsbrief -- broedseizoen

-- kort en laatste nieuws

TWISKEMOLEN NIEUWSBRIEF

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

visie Twiskemolen deel 3
……wij……

Wij, Marijke en Marcel, wonen vanaf oktober
2011 in de Twiskemolen.
Met passie verzorgen wij het cultureel erfgoed
op de grens van Landsmeer en Oostzaan;
het hybridegemaal Twiskemolen met zijn erf en
biotoop.

Wij bemalen de polder op vrijwillige basis,
wij onderhouden het erf en de biotoop op
vrijwillige basis én……
wij doen al het werk vol passie.
Om goed onderhoud te plegen aan het erf en de
biotoop hebben wij hulp nodig, hulp in de vorm
van fysieke arbeid. Met dankbaarheid hebben
wij die hulp de afgelopen jaren mogen krijgen
van vele betrokkenen.
Maar met alle fysieke hulp zijn wij er niet alleen,
zeker niet als wij de huidige inrichting van het
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erf en de biotoop voor de toekomst willen behouden. Zonder financiële middelen zal het
onderhoud de komende jaren achterblijven door o.a. versleten gereedschap en zullen diverse ambities niet
verwezenlijkt kunnen worden. Het oprichten van een stichting kan ons helpen richting te geven aan het creëren
van inkomsten en het naar belangstellenden verantwoorden van de uitgaven. Met de oprichting van

Stichting

vrienden van

de Twiskemolen,

erf en biotoop

zien wij de toekomst van ons aller cultureel erfgoed zonniger in.

De afgelopen maanden hebben wij dan ook met hulp van familie en vrienden concept statuten opgesteld voor de
op te richten stichting. Deze statuten liggen (bij het schrijven van deze nieuwsbrief) bij notaris Ten Hoor in
Landsmeer ter beoordeling, mede ook omdat wij graag een ANBI-status voor de stichting willen realiseren.
Als notaris Ten Hoor de stichting heeft bekrachtigd, zal dat een memorabel moment zijn voor ons, maar zeker ook
voor de toekomst van de Twiskemolen, zijn erf en biotoop. We houden je op de hoogte.

polderbemaling
Tussen 19 maart en 14 juni heeft de molen de polder niet hoeven bemalen. Door dit warme
droge voorjaar is het polderpeil zelfs met 5 cm gezakt. Met de droogte-ervaringen van de
afgelopen 2 jaar had Marcel dit vroege voorjaar het polderpeil bewust 2 cm hoger
gehouden dan het vastgestelde gemiddelde peil, waardoor de verdamping van het
polderwater beperkt is gebleven tot 3 cm onder het ideale peil van -2,90 meter N.A.P.
Tussen 5 en 13 juni is zo’n 40 mm regen gevallen, wat betekent dat het polderpeil gelukkig
weer op goed niveau is gekomen.
De afgelopen 3 maanden heeft de vijzel dan wel niet gedraaid, de molenwieken draaiden
echter wel voor ons aller plezier. In deze periode heeft het gevlucht ruim 300 uren
gedraaid. Mogelijkheden om deze ‘loze’ draaiuren te gebruiken om elektriciteit op te
wekken houden ons nog steeds serieus bezig. Gesprekken met deskundigen zijn gaande.
We houden je op de hoogte.
de watermeter op het erf werd tussen 5 en 7 juni gevuld tot ruim 30 mm

werkzaamheden
Nederland gaat langzaam van het ‘corona-slot’. We kunnen meer, we mogen meer. Voor ons waren de afgelopen
maanden om diverse redenen ook spannend, maar het moeten verblijven op en rond de molen was natuurlijk geen
straf. Marijke kon haar werkzaamheden voor het Nationaal Archief goed naar huis
verplaatsen, Marcel pakte een aantal geplande klussen voor dit jaar rondom de
molen wat vroeger op.

geitenbrug

brugliggers van 5,5 meter lang
vervangen bleek nog een
behoorlijke uitdaging te zijn

De langste, ruim 34 meter lange geitenbrug had een paar nieuwe brugliggers
nodig. De brug was 6 jaar geleden volledig gebouwd van 2 e hands hout, waarvan
vorig jaar al bleek dat diverse houten delen in te slechte staat verkeerden. Met
hulp van Gido en Guus (ja ja, samenwerkend op gepaste afstand van 1½ meter)
kon de uitdaging, om behoorlijk dikke balken van 5,5 meter lang te vervangen,
aangegaan worden. Na het broedseizoen pakken we meer geitenbruggen aan.

duiventil

In de vorige nieuwsbrief stond geschreven dat de molen en molenschuur een uitgebreide
schilderklus hebben gekregen van eigenaar recreatieschap Twiske-Waterland. Heeft de molen als
hoofdkleuren donker groen en mintgroen, de molenschuur is zwart geschilderd met mintgroene boeidelen.
Om de eenheid op het molenerf te versterken hebben wij besloten om onze geitenstal en duiventil ook in de
schuurkleuren te schilderen om eenheid te creëren op het erf.
De geitenstal heeft net als de molenschuur
horizontale delen (=gepotdekseld). De duiventil
had een verticale aftimmering en was net als de
geitenstal bruin gebeitst. Voor de eenvormigheid
hebben we de duiventil ook voorzien van
gepotdekselde delen, het zogenaamde Zweeds
rabat.
foto onder: de duiventil nieuwe stijl met horizontale
aftimmering en de kleurstelling als de molenschuur

foto boven: deze mintgroen geschilderde lijn op de
molenschuur is N.A.P. niveau (zeeniveau) en wordt
gebruikt voor educatie

De geitenstal op de foto hieronder is nog in oude stijl.
De planken nog bruin van de bruinoleum, de
boeidelen nog donkergroen. Samen met de schilderbeurt, zal ook het
dakvlak naar het
zuiden worden
omgezet met
de ambitie om
er zonnepanelen
op te leggen.

broedseizoen

op het erf broedt of broedde dit
voorjaar o.a.:
5 nesten boerenzwaluwen (2 in de
waterloop, 1 in de geitenstal, 2 in de
molenschuur)
2 nesten koolmezen (1 bij de molenschuur, 1 in de gebroken askop)
1 nest pimpelmezen (bij de kas)
1 nest putters (in een es)
1 nest merels (in de boomgaard)
1 nest houtduiven (in het westelijk
geriefbosje)
1 nest eksters (in het oostelijk
geriefbosje)
waterhoen (waterkant van de
boomgaard)

Het voorjaar was niet alleen droog, het was ook zonnig en warm.
Door de jeugd (per ongeluk) aangestoken rietlandjes verstoorden vast en
zeker diverse broedvogels, maar over het algemeen was het voor de
fauna een goed voorjaar om ons heen.
Niet elk broedsel is een succes; de futen zijn met een tweede legsel bezig
omdat de eieren van het eerste legsel verdwenen. Twee koppels wilde
eenden hebben al hun pullen zien verdwijnen; moedereend kwam begin
mei met 9 pullen het erf op, het werden er snel 7, een paar dagen later 4,
vervolgens heeft ze ruim een week voor 1 pul gezorgd, maar ook die
overleefde het niet. We weten dat de snoek loert op pullen, maar wij
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zagen ook dat de kraaien op pulletjes
jagen. En het helpt ook zeker niet als
moedereend meerdere malen per dag
wordt opgejaagd door hitsige woerden.

in de biotoop broedt of broedde dit
voorjaar o.a.:
fazant (in het bokkenland)
fuut (bij het bokkeneiland)
meerkoet (vlakbij de futen)
witte kwikstaart (in het schuilhok op
het Bokkenland)
2 koppels grauwe gans (Vosse-eiland)
torenvalk (Vosse-eiland)
diverse rietzangers (overal in de
biotoop)
kneu (op het Prinse-eiland)
pimpelmees (Zegerbos)
wilde eend

wat foto’s genomen op het molenerf
afgelopen weken:

2

1 = paapje op de meidoornheg. Het
vogeltje was een passant en verbleef een
paar dagen op ons erf
2 = putters die dagelijks
paardenbloemzaden verschalken
3 = na 2 jaar geen broedsels in de kast,
heeft een
torenvalkkoppel
de kast weer in
gebruik genomen

4 = terwijl man op wacht zit op een hek, verzamelt
vrouw kneu de ene na de andere geitenhaar op het erf
5 = het blijft genieten als een grote bonte specht de ene
na de andere afrasteringspaal afzoekt naar insecten
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Eind mei was er veel
reuring onder een paar
boerenzwaluwen in de
molenschuur. We weten
niet wat er precies aan de
hand was, maar aan het
eind van het liedje lagen
buiten op het erf vier dode
jonge boerenzwaluwtjes.
Het leek er op dat een
concurrerende zwaluw het koppel zwaluwen het nest niet
gunde en het nest leegroofde.
De rust is terug in de schuur, het
koppel is met een tweede leg bezig.

het koppel boerenzwaluwen in de schuur neemt graag plaats voor de spiegel

oude vlier
In de biotoop, ten
oosten van de
molen staan een
aantal solitair
staande bomen.
Een van die bomen
is een vlier,
waarvan wij denken
dat deze al ruim 40
jaar oud is.
De boom is om
verschillende
redenen sterk, niet
kapot te krijgen.
Bij elke storm
breken er wel grote
of kleine takken af
en duwt de wind de
boom weer een
pietsje schever.
Daarnaast begrazen al zo’n kleine 20
jaar landgeiten de biotoop,
viervoeters die ook graag de bast
van bomen schillen, elk takje en
blaadje van de boom willen scoren,
waaronder van deze vlier.
Elk jaar wordt er weer wat bast weggegeten door de geiten, elk jaar
klimmen de geiten weer een beetje
hoger de boom in om takjes en
blaadjes weg te eten, en toch……
toch bloeit de vlier elk voorjaar weer
volop.
Respect voor deze volhardende vlier!

op de foto hieronder is goed te
zien waar de bast van de vlier
nog aanwezig is (=B) en waar de
bast door de geiten is
weggegeten (= K)
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De oude vlier geeft ook nog
onderdak aan een koppel
pimpelmezen, die bij het schrijven
van deze nieuwsbrief
op de foto bovenaan deze pagina in
drukdoende zijn
de rode cirkel, is de ‘toegangsdeur’
om jongen groot
van huize pimpelmees te zien
te brengen.

kort en laatste nieuws

Het molenerf vraagt om veel
onderhoud. Fruitbomen, knotwilgen en –essen dienen
door ons onderhouden te worden, al is het alleen
maar om te zorgen dat de molen goede windvang
behoudt. Het snoeiwerk gebeurt vooral in de winter,
maar ook in de zomer snoeien wij. Sommige wilgen
zijn in de loop van de jaren wat weggezakt vanaf de
wallenkant, het snoeiwerk is dan een uitdaging……

we snoeien alleen daar waar watervogels geen nest hebben gebouwd

De takken steken wij tussen de brokstukken van de
windhoos, waardoor het een speelse uitdaging wordt
voor de geiten om bast en blad te scoren.

In deze nieuwsbrief laten wij uitgebreid zien
welk leven er zich om ons heen afspeelt.
Wij genieten daar dagelijks van, daarom tot
slot deze foto’s.
de foto’s links en onder laten zien hoe
druk de koolmees is met het voeden van
zijn jongen in een gecultiveerde
nestkast, hangend aan de molenschuur
de foto rechts laat een koolmees zien die zijn nest heeft
gebouwd in het brokstuk van de askop (zie rode pijl)
gesnoeide druivenranken zorgen
voor een springplank naar het hokje

ingang
‘nestkast’

