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-- drukte en rust

in deze nieuwsbrief -- geiten en bokken

-- kort en laatste nieuws

TWISKEMOLEN NIEUWSBRIEF

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

In de vorige nieuwsbrief beschreven wij de doelstellingen van onze pas opgerichte Stichting
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
Via onderstaande link kun je lezen op welke manier wij de doelstellingen willen bereiken.
doelstellingen Stichting
Begin volgend jaar zullen wij jullie informeren over de mogelijkheden ons te ondersteunen. Wordt vervolgd.

drukte en rust

meeuwen op jacht naar vis

Vooral als de molen de
polder aan het bemalen is,
hebben we geregeld
groepen vogels om ons
heen. Aangetrokken door
de stroming (?) jagen
groepen aalscholvers bij de
waterinloop van de molen
op vis, terwijl aan de
andere zijde (de
boezemzijde) boven de
wateruitloop groepen
meeuwen jagen op dronken
gedraaide visjes.

aalscholvers op jacht naar vis

ruim 100 stipjes van kuifeenden,
rustend bij de waterinloop

De molen draait
zo’n 60 m3
water per
minuut de
polder uit, de
waterstroom
naar de molen toe
is zeer sterk, zo ook
de waterstroom die aan de andere
kant van de dijk wegstroomt. Met een
hoop drukte in bewegingen en geluid
profiteren de aalscholvers en
meeuwen van de
polderbemaling.
Totaal anders vergaat het
‘onze’ kuifeenden. Die dobberen geregeld (bij
een niet malende molen) met honderden
tegelijk bij de molen, het liefst in de luwte.
Leuk is dat de kuifeendjes vaak met elkaar aan
het kwebbelen lijken te zijn. Dit filmpje,
gemaakt door ons met opkomende volle maan
geeft een impressie.
Zet je geluid op z’n aller-hardst en
geniet: kwebbelende kuifeenden

geiten en bokken
Veel mensen weten het; rondom de molen loopt een
groep Nederlandse landgeiten. Gretig verorberen ze
de continu opschietende houtige gewassen als wilg,
berk en braam, en dat is dan ook meteen de
hoofdreden waarom deze groep door ons
(Marijke&Marcel) gehouden wordt. Want de
4 hectare grote molenbiotoop behoort geen
doorgroeiende bomen te bevatten omdat deze voor
windbelemmering zorgen voor de molen.
Maar er zijn meer redenen waarom wij de landgeit
graag om ons heen hebben.
-- De Nederlandse landgeit is een zeldzaam
huisdierras en wij doen graag mee aan een landelijk
fokprogramma om dit ras te behouden voor
Nederland.
-- De Nederlandse landgeit was vroeger algemeen
goed in het Nederlandse cultuurlandschap, zeker ook
bij de relatief armlastige poldermolenaar.
-- Het is een aanwinst voor het recreatiegebied, net
als de Schotse Hooglanders zijn de landgeiten een
plezier om naar te kijken i.v.m. hun
groepsdynamiek, hun klimkunsten én de manier
waarop de dieren van eiland naar eiland trekken door
gebruik te maken van lange, smalle
verbindingsbruggen.
-- En last but not least: wij vinden de landgeit een
geweldig dier om te verzorgen, het is slim, eigenwijs
en ieder dier heeft z’n eigen karakter.

Marijke en Marcel tussen de geiten

in de statuten van onze kersverse stichting staat bij de
doelstellingen o.a. geschreven: het in stand houden
van een kudde landgeiten als onderdeel van de
cultuurhistorische waarde rondom de molen

We weten dat geiten slimme dieren zijn. Hoe ze soms uit de weide
weten te ontsnappen is vaak een raadsel, hoe ze de verzorger of
andere geiten te slim af kunnen zijn, het blijft vaak
verbazingwekkend om mee te maken en soms ook grrrrr….. (de
uitdrukking van geiten leer je vloeken! heeft dan misschien ook wel
een kern van waarheid).
Op de foto rechts zie je een geit gebruik maken van
2 boomstammen om hogerop blaadjes te scoren. Het is al erg knap
om tot deze houding te komen, maar het is nog wonderlijker hoe de
geit steeds hoger komt; ze doet met haar achterpoten een paar
stapjes naar achteren, dus naar boven, waardoor ze weer rek heeft
om haar voorpoten hoger te plaatsen. Echt slim en een genot om
te zien.

Rondom de molen hebben wij tussen de 10 en 20
landgeiten lopen, afhankelijk van de
lammerentijd. De groep rondom de molen bestaat
uit alleen dames (+ een gesteriliseerde bok).
Om inteelt tegen te gaan, hebben wij jaar na jaar
steeds een andere landgeitbok nodig om voor
nageslacht te zorgen.
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief staat
bok Rasputin al ruim 5 weken bij 3 geiten op een
eiland bij de molen (zie foto links).
Over 5 maanden zullen weer meerdere lammeren
springverend door de biotoop rennen.
Maar……
waar komt deze landgeitbok eigenlijk
vandaan?

Wij hebben niet alleen landgeiten lopen rondom de molen, maar ook elders in Noord-Holland, in Egmond-Binnen
en in Amsterdam-West. Deze bokken (dus allemaal dieren van het mannelijk geslacht) laten wij uitgroeien tot
volwassen dieren om zo een juiste keuze te kunnen maken welke sterke bok voor nageslacht mag zorgen.

Amsterdam-West

In Amsterdam-West, onder industriegebied Westpoort ligt een stuk natuurgebied,
De Bretten. Grote delen zijn toegankelijk voor wandelaars en fietsers, maar er zijn ook een paar stukken
die afgeschermd zijn om de natuur meer rust te geven. Het gebied wordt beheerd door Landschap NoordHolland en wordt in de volksmond wel de laatste wildernis van Amsterdam genoemd. Wij hebben daar
5 tot 10 bokken lopen die de doorgroei van vooral braam, berk en wilg mogen tegengaan. Wekelijks
bezoeken wij de dieren.

Egmond-Binnen

In Egmond-Binnen staat klooster Lioba met een achterliggend gebied van
7 hectare. Dit stuk duingebied is enkele jaren geleden overgenomen door de PWN. Ook in dit gebied wil
men de opslag van bomen en struiken tegengaan met inzet van landgeiten. Sinds 2019 hebben wij daar
tussen de 10 en 15 bokken lopen. Ook deze dieren bezoeken wij wekelijks voor controle en verzorging.
In tegenstelling tot De Bretten waar de dieren het jaar rond mogen verblijven, halen wij de bokken bij
Lioba in de zomer voor 3 maanden weg om de bijzondere biotoop aldaar de kans te geven zich te
ontwikkelen, waarbij het vooral gaat om de kommavlinder en de blauwe knoop.

9 maanden in het jaar, tussen augustus en april,
begrazen 10 tot 15 landgeitbokken het Lioba-gebied

het gehele jaar door verblijft een bokkengroep
van 5 tot 10 dieren in De Bretten, een gebied
dat door Amsterdam en Landschap NH wordt
omschreven als ‘de laatste Amsterdamse jungle’
thuishaven van
Marcel&Marijke én
van de damesgroep
landgeiten

het Lioba duingebied met onze bokken

Het is steeds weer
verbazingwekkend om te
zien hoe de bokken zich
door zeer dichte
braamstruwelen heen
bewegen en er heerlijk van
eten. De scherpe doorns
deren hen niet en alles
wordt verorberd als een
lekkernij.
Niet alleen de bladeren van
o.a. wilg en berk worden
weggegeten, ook wordt de
bast van de stam geschild
en gegeten waardoor de
sapstroom van de (jonge)
boom stagneert en de boom
doodgaat.
Het terrein blijft/wordt
daardoor opener zonder
inzet van zwaar mechanisch
materieel dat niet alleen de
opslag zou hebben
verwijderd, maar ook veel
nevenschade zou hebben
veroorzaakt.
Met de inzet van
landgeitbokken is er geen
nevenschade en ontwikkelt
de flora en fauna zich als
gewenst.

8 van de 11 bokken in Egmond. De lengte van de
hoorns zegt veel over de leeftijd. De derde van rechts
is de oudste van de groep en tevens ook de leider

foto onder: Marijke loopt richting de voerbakken met een polonaise van bokken achter zich aan. In het 7 hectare
grote gebied van Lioba kunnen wij de bokken niet altijd meteen vinden. Met een houten ratel ‘roepen’ wij de dieren

Om de bokken goed te kunnen verzorgen, is een goede band met de dieren essentieel
foto onder: Marcel in conclaaf met een jonge bok in De Bretten,
terwijl op de achtergrond de rest van de groep een rustpauze neemt

kort en laatste nieuws

De samenstelling
van het bouwboek vordert
gestaag.
Beeldend wordt erin uitgelegd hoe
leuk het is om in de Twiskemolen
te wonen, waarom het gemaal zo
belangrijk is voor de Twiskepolder
en waarom het zo bijzonder is
dat bemaling gebeurt met 500
jaar oude techniek,
gecombineerd met
hedendaagse moderne
techniek.

de grote vijzel onder de molen
kan door de wind worden
aangedreven, maar ook door
een motor. Maar alle twee
tegelijk kan niet. Daarom moet
de molenaar grote tandwielen
kunnen verzetten. Met het
bouwboek knutsel je zelf deze
bewegende techniek in elkaar

nu kan de
wind de vijzel
laten draaien

tandwielen
in elkaar

regen
nu kan de motor de
vijzel laten draaien
tandwielen
uit elkaar

de Twiskepolder is net als een badkuip; door veel regenwater en
zonder bemaling, loopt Het Twiske langzaam vol met water. Wandelen
en fietsen is er dan niet meer bij, alleen nog maar zwemmen……

Door middel van knippen, plakken, lezen en laten bewegen, vertelt het bouwboek het belang van
de eeuwenoude waterschappen, de kennis van de molenaar én de vreugde van draaiende molens.

De natuurwerkdag kon landelijk geen doorgang vinden dit jaar. Net als veel
vrijwilligersorganisaties zijn wij gaan improviseren om grootschalig onderhoudswerk in de
molenbiotoop toch gerealiseerd te krijgen. Niet met 20 man/vrouw op 1 werkdag, maar zo nu en dan
met 1 of 2 man/vrouw hebben wij de afgelopen 6 weken steeds een stukje molenbiotoop coronaproof
aangepakt waardoor wij (Marijke&Marcel) opnieuw weer heel tevreden zijn over het bereikte resultaat.
Natuurlijk ook grote dank aan allen die ons dit najaar hebben geholpen met het natuurwerk.

En over ‘tevreden’ gesproken: we steken niet onder stoelen of banken dat wij blij zijn
met het vuurwerkverbod voor komend oud & nieuw. Niet alleen voor de rietgedekte opstallen
als boerderijen en molens, maar zeker ook voor alle fauna om ons heen.
Nu duimen wij alleen nog dat dit verbod niet leidt tot grootschaliger gebruik van wensballonnen, want
die vormen een net zo groot gevaar, mede doordat ze voor de gebruiker uit het zicht verdwijnen…..

Dit najaar hebben we in Nederland meer dan
gemiddeld mogen genieten van fraaie
uitzichten door bijzondere
weersomstandigheden. Ook rondom de molen
zijn veel sfeervolle ochtend- en avondfoto’s
gemaakt door wandelaars en fietsers.
Ondanks dat wij genieten van het
polderlandschap om ons heen, houden wij ook
erg van de bergen. Op deze foto lijkt het alsof
de Twiskemolen onderaan de voet van een
bergketen staat.
Heerlijk om bij weg te dromen……

