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De molen is een beetje van
ons allemaal, omdat……
een belangrijk deel van de
onderhoudsgelden van de
overheid komt, de Rijksdienst
Voor het Cultureel Erfgoed.

De molen is een beetje van
ons allemaal, daarom……
houden wij (Marijke en Marcel) zo
nu en dan open dagen, geven we
rondleidingen aan schoolklassen en
zijn volwassen groepen welkom.

Eén van de jaarlijkse open dagen is natuurlijk de Nationale Molendag, dit jaar op 14 mei jl.
Met ruim 200 bezoekers was de dag een groot succes.
foto rechts: met de Koeman Express werd heen en weer gevaren tussen
de Biksteenmolen in Oostzaan en de Twiskemolen.
De burgemeesters van Oostzaan, dhr. M. Polak (linksvoor aan de
picknicktafel) en van Landsmeer dhr. L. de Lange (rechtsvoor)
ontmoetten elkaar op de grens van beide gemeentes, dus bij de
Twiskemolen. Zittend in de schommelstoel MalendeMolenaarMarcel.
Varend met de Koeman
Express kregen de
passagiers (die hun fiets
mee mochten nemen op de
boot) een routekaartje in
handen om hun
molentocht te vervolgen
richting krijtmolen
d’ Admiraal in Amsterdam
Buiksloot

foto links: zo’n 20
informatiebordjes op
het erf zorgden ervoor
dat iedereen kon
worden voorzien van
een diversiteit aan
feiten en weetjes over
de molen, het erf en
de biotoop
foto onder:
niet alleen de molen
en het erf trokken veel
aandacht, ook de
‘huisdieren’
(landgeiten, kippen,
duiven en molenkat
Thyson) bleken echte
publiekstrekkers

Rondleidingen werden bijvoorbeeld
gegeven aan de Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam.
Binnen één week hebben 12
schoolklassen VO NT2 een 3 uur
durend programma gevolgd in en
rondom de molen.
Aangekomen bij de molen, werd
de klas in drieën gedeeld.
Eén groepje maakte vervolgens een ronde
rondom de molenbiotoop met opdrachten
in de hand. Een tweede groepje trachtte
in de molenschuur met lego een molen te
bouwen en het derde groepje ging met
Marcel de molen in. Elke 50 minuten
wisselden de groepjes elkaar af.
Met kennis over biodiversiteit,
waterbeheer én molenconstructies
gingen de leerlingen weer schoolwaarts.

energietransitie
Er speelt veel in de wereld. Klimaatverandering en de
situatie in Oekraïne zorgen dat het nadenken over andere
manieren van energieverbruik steeds hoger op de agenda
komen te staan. Elke kleine bijdrage is er één. Zo heeft de
eigenaar van de molen, recreatieschap Twiske-Waterland,
op verzoek van ons (Marijke & Marcel) in het vroege
voorjaar de begane grond van de Twiskemolen voorzien
van beter isolerende achterzetramen.
Maar het molenaarsgezin heeft meer ambities; het
plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld. Na de verkregen
omgevingsvergunning heeft Marcel het dak van de
geitenstal vergroot en richting het zuiden geplaatst zodat
in de nabije toekomst het plaatsen van zonnepanelen tot
een realistische mogelijkheid behoort.
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boven, foto 1: het oude dak van de geitenstal (met de schuine kant naar het noorden) wordt ontmanteld door Marcel en (op
de foto) Peter.
Foto 2: de nieuwe dakconstructie is vergroot en naar het zuiden gericht.
Foto 3: het dak is gereed voor het plaatsen van 16 matzwarte zonnepanelen

Een andere ambitie van Marijke & Marcel is het opwekken van
elektriciteit met de monumentale poldermolen.
Je zou zeggen, de poldermolen is toch in gebruik om
de polder te bemalen, dan is er toch geen kracht over
om elektriciteit op te wekken? Dat is deels waar.
Van alle jaarlijkse draaiuren van het gevlucht
bemaalt het gevlucht (de molen) zo’n 40% de
polder. De andere 60% draait het gevlucht voor
ons aller plezier, zonder de polder te bemalen.
Zeker in de zomermaanden blijft het water in de
polder mooi op peil doordat er relatief weinig regen
valt en er veel verdamping plaats vindt.
Wat zou het mooi zijn om die jaarlijkse 60% loze
draaiuren nuttig te gebruiken voor het opwekken
van elektriciteit.
Het aanbrengen van een generator in de bijna 500
jaar oude molen is echter geen sinecure. Kosten en
baten, veiligheid, verantwoordelijkheid, educatieve
waarde en last but not least: waar plaats je de
generator, zijn zaken die besproken en afgewogen
moeten worden. Met diverse betrokken partijen zal
gebrainstormd gaan worden of het aanbrengen van
de generator tot een reële mogelijkheid behoort.
tekening: de firma MES heeft (in 2019, voor corona) al een berekening en een
situatietekening aangeleverd. De generator is bewust op de begane grond
gesitueerd om zo de oude en nieuwe techniek toonbaar te hebben voor het publiek

zomer

Half juni
was het
weer zover;
met
vereende
krachten
hebben we,
samen met de hulpboeren van zorgboerderij De
Marsen, ruim 400 baaltjes hooi binnengehaald
tijdens 2 zeer warme dagen. En zoals je ziet op de
foto’s zijn alle beschikbare voertuigen ingezet om
het hooi voor de verwachtte regen naar de grote
hooiberg van De Marsen te vervoeren.

in de maanden mei en juni zijn vele jonge vogels in de molenbiotoop grootgebracht. O.a. kwikstaarten,
heggemussen, futen, meerkoeten, waterhoentjes, grauwe ganzen, eksters, boerenzwaluwen, mezen, putters,
kraaien, fazanten en de rietgors zagen bij ons het levenslicht. Ook deze 16 pullen van het koppel nijlganzen
hebben wij groot zien worden, daarmee ook de bergen poep van hen op de geitenloopbruggen……

foto links:
een tuinbank
(komen
aandrijven
bij de
molen….)
wordt nu
gebruikt door
de geiten om
lekker
decadent op
te luieren
foto rechts: zomer betekent ook verkoeling zoeken in het water.
Als een van de verzorgers (Marijke) bij de landgeiten voorbij komt
zwemmen, is dat voor de geiten een zo’n ongewone situatie dat ze
met verbaasde koppen het zwemritueel langdurig gade slaan

kort en laatste nieuws

Onze sierduiven hebben een redelijk
paradijselijk bestaan. Ze hebben vrije vlieguitloop
en indien nodig hebben ze goede bescherming
tegen kou, warmte, wind en regen in hun
duiventil.
Buiten, vliegend boven of scharrelend in de
geitenwei, zijn er echter wel gevaren.
Een heel enkele keer wordt een sierduif tijdens het
vliegen dodelijk geraakt door een draaiende wiek.
Soms pakt een roofvogel een duif uit de
lucht, zoals hier rechts op de foto een
havik, die zijn prooi in de boomgaard
flink uiteen scheurt.

Oud Hollandsche
Kapucijnduif

De meest vervelende predator is de kraai. De zeer slimme vogel kan een
jonge onervaren duif richting het open water jagen en de duif vervolgens met
een vleugel naar beneden slaan waardoor de duif in het water belandt. De duif
kan niet zwemmen en het verendek zuigt zich langzaam vol met water. De
kraai wacht aan de waterkant, daar waar de wind en het water de duif heen
voert, en vervolgens verschalkt de familie kraai de al dan niet dode duif……

Bij het afronden van deze nieuwsbrief is het waterschap HHNK begonnen met
een 10-jaarlijkse onderhoudsbeurt van het gemaal. Om de enorme vijzel met zijn lagers en
aandrijving goed te kunnen inspecteren, is het nodig de waterloop droog te leggen. Daarvoor
worden schotten geplaatst waarna al het water tussen de twee schotten wordt weggepompt.
Een duikteam inspecteerde de
watergang op
onregelmatigheden voordat de
schotten konden worden
geplaatst door een
kraanwagen.

Met een bijzondere
uitschuifarm van
ruim 30 meter
konden de 2 schotten
(waarvan er 1 ruim
600 kg weegt) vanaf
de dijk voorzichtig
geplaatst worden.
In een volgende nieuwsbrief meer
over deze grote onderhoudsklus.

Dit is een unieke kans om in de laatste stadswildernis van Amsterdam, in De Lange
Bretten, op zoek te gaan naar een groep landgeitbokken die daar het jaar rond verblijft.
Boswachter Marion Scherphuis van Landschap
Noord-Holland neemt je op zwerftocht mee in
natuurgebied De Lange Bretten, gelegen
tussen station Sloterdijk en Halfweg.
Wanneer: zondag 17 juli
tijd: 10.00 – 11.30 uur
Waar: vertrekpunt aan de
Australiëhavenweg, op het kleine
parkeerterrein nabij speeltuin ‘de
Brettenburg’, Amsterdam Westpoort
Opgeven via:
https://www.landschapnoordholland.nl
Klik op ‘activiteiten’
Kies vervolgens ‘op zoek naar de landbok….’

Boswachter Marion vertelt over het ontstaan van het
gebied, over de dieren en de planten en waarom de
begrazing van de landgeitbok zo essentieel is voor het
gebied.
De bokkengroep is eigendom van Marijke en
Marcel.
Marcel zal ook aanwezig zijn tijdens de excursie.

Ben jij al vriend en/of donateur van Stichting
vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop ?
Wij hebben je hulp hard nodig !

Omarm met ons het cultuurhistorische erf en de biodiverse
molenbiotoop rondom de eeuwenoude poldermolen. Steun ons in het
onderhoud, behoud én de ontwikkeling van dit pareltje in de regio.
Ga naar https://www.twiskemolen.nl/vriend-en-doneren/
Of maak je bijdrage over naar bankrek.nr.: NL53 TRIO 0320 1046 13 ten name van
Stichting vrienden van de Twiskemolen, erf en biotoop.
Vermeld graag of je een eenmalig bedrag doneert, of een jaarlijks terugkerend bedrag.

Heb je vragen, bel gerust even: 06-22141353.

steun jij ons ook ?

