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wat een zomer…

wat een zomer hebben we tot nu toe. De zeer warme dagen zorgen er wel
voor dat wij onze werkzaamheden rondom de molen aanpassen en onze
molenkat Thyson weet soms van gekkigheid niet hoe hij moet liggen
veel vogels op en rond het erf nemen dagelijks een waterbad en verblijven
op winderige plekjes met gespreide vleugels en soms open bekjes, zoals
deze putter, die druk doende is om met zonnepitten uit de moestuin de
vier kleintjes te voeden

een (dakloze) man, die enige nachten de
roezitbank als slaapplaats gebruikte, zette
‘s morgens vroeg al snel zijn regenparaplu
op tegen de snel opwarmende zon

en natuurlijk werd
gretig gebruik
gemaakt van het
open water.
Tientallen boten,
sommige de hele
dag dobberend
aan elkaar,
anderen constant
in gebruik als
speedboot, geven
ons soms het
gevoel dat wij
middenin een
vakantiepark
verblijven, zeker
als de bassen van
de muziek in de
loop van de dag
steeds harder
over het water
galmt…

Een activiteit die wij ondanks de warmte toch ondernamen was het maaien van het riet in de
amfibieënpoel in de molenbiotoop. Het schonen van de poel doen wij normaliter in de winter als het
flink gevroren heeft. Nu het al een paar jaar niet (of niet stevig genoeg) gevroren heeft, zagen wij onze
kans schoon de poel te maaien omdat deze door het langdurige zomerweer was drooggevallen.
Tenminste, wij dachten dat de poel geheel drooggevallen was. Het water was dan wel verdwenen,
maar middenin de poel was de veengrond nog als drijfzand. De zware balkmaaier zakte weg en was
niet meer te bedienen. Foutje dus…
Snel handelen was noodzakelijk want de machine zakte langzaam maar zeker verder de poelbodem in.
Met lange planken en veel duw- en trekwerk, én met extra spierkracht is de maaier weer boven water
(lees: blubber) gekomen.
de weggezakte balkmaaier

de toch nog geschoonde amfibie-poel

Met een bosmaaier hebben we alsnog het restant riet in het centrum van de poel kunnen maaien en
wegharken zoals de foto rechts laat zien. Het is nu wachten op de broodnodige regen….
Vanaf half april dit jaar heeft
er geen bemaling meer
plaatsgevonden, de
waterverplaatsende vijzel
staat dus al maanden stil.
De wieken van de
Twiskemolen draaien wel
dagelijks hun rondjes.

Het peil in de 650 ha grote Twiskepolder zakt door de zon én de
aanwezige wind met bijna 1 cm per week, dat is uitzonderlijk
veel. Een te laag waterpeil zou blijvende schade aanrichten aan
de inklinkende veengrond en daarom wordt vanuit het noorden
water van buiten de polder ingelaten. En hoe graag men ook de
unieke waterkwaliteit van het Natura 2000-gebied zou willen
behouden, de weersomstandigheden zorgen ervoor dat
oneigenlijk water van buitenaf moet worden ingelaten.

meer zomerwerk
Het opkomende groen
tussen de waalbestrating op
het molenerf behandelen wij
niet met onkruidverdelgers,
maar met de bosmaaier
waarop een staalborstel
gemonteerd zit.
Je zou zeggen dat in deze
droge periode de groei van
‘onkruid’ wel mee zal vallen,
maar de bestrating
onderaan de dijk blijft de
zomer door erg vochtig door
kwelwater. Borstelen van de
bestrating blijft dan ook het
hele jaar door een
meditatieve bezigheid.

foto links: 1941-1945, Voje Valley, Slovenië
foto onder: 2022, Twiskemolen, biotoop

Deze fraaie oude foto uit Slovenië laat zien dat
het hooien van alle tijden is. Met rietharken,
hooivorken én in het gezelschap van geiten
wordt het wintervoer voor de dieren veiliggesteld. Het hooien van kleine delen van onze molenbiotoop zorgt ook voor bloemrijker grasland.
Natuurlijk vraagt de moestuin in het hoogseizoen
ook behoorlijk veel tijd. Het oogsten van de
diverse erwten bijvoorbeeld is een geduldig werk.
Een groot deel van de erwten wordt uit de peul
gehaald, gedroogd en bewaard tot de winter.

foto boven: de blauwschokkers groeien op rekken tot
zo’n 2 meter hoogte.
Na de erwtenoogst drogen wij de planten (= foto
rechts). Dit zogenaamde bonenstro bewaren wij voor
de geiten als een delicatesse in de winter

kort en laatste nieuws
In juli is de hernieuwde folder bij drukkerij
RobStolk van de pers gerold en aan ons overhandigd.
We maken niet snel reclame voor een bedrijf, maar voor
deze drukkerij doen wij dat graag omdat zij voor ons de
folder geheel gratis hebben gedrukt en gerild.

het aanbrengen van de vouwlijnen
(= het rillen) van de nieuwe
Twiskemolenfolder bij
drukkerij RobStolk

Wat is er veranderd aan de folder
waarvan de eerste oplage in 2014
van de pers rolde:
De belangrijkste aanpassing is het
benoemen van de Stichting
vrienden van de Twiskemolen,
erf en biotoop.
Tevens heeft Marcel de doorsneetekening van de molen vernieuwd.
En tot slot is de foto op de
voorzijde van de folder vernieuwd
omdat de molen na de windhoos,
tijdens de restauratie, zijn
oorspronkelijke, sobere
kleurstelling heeft teruggekregen.
de informatieve folder, met teksten in het Nederlands,
Engels en Spaans is voor elke recreant en toerist
beschikbaar in het informatiebord op de dijk

Elk jaar maken wij
er wel melding van, de
gezinsuitbreidingen van onze
luchtacrobaten en kwebbelaars
rond de molen: de
boerenzwaluw.

Met 7 nesten (met gemiddeld
5 jongen per nest onder en rond
de molen) is het voor ons elk
jaar weer genieten van de
steeds groter wordende groep
om ons heen.
Sommige koppels zijn al met
een derde legsel bezig.
Vooral ‘s morgens zitten
momenteel zo’n 40 tot 50
boerenzwaluwen op de wieken
en ‘kwebbelen’ honderd uit naar
elkaar.
Wat een genot !

2 jonge boerenzwaluwen kijken hun ogen uit nadat ze
net zijn uitgevlogen en de wijde wereld aanschouwen

de 3 bokken van het ras
de Nederlandse landgeit
op het Prinse-eiland

Voor de maanden augustus en september hebben wij
3 bokken geplaatst op het Prinse-eiland. Het eiland
ligt ten zuidwesten van de molen, een richting waar
de belangrijkste winden vandaan komen.
De 3 musketiers mogen er de jonge boomopslag weg
eten zodat de molen zijn goede windvang behoudt.
Met veeeeeel eten en een schaduwrijk schuilhok is
het goed toeven voor ze.

controle van
één van de
medewerkers
van HHNK én
van molenkat
Thyson

In de vorige nieuwsbrief benoemden wij nog
terug te zullen komen op het groot onderhoud
van het waterschap HHNK
(=Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
aan het gemaal. Eigenlijk valt er weinig te melden
over deze onderhoudsklus, want na drooglegging
van de waterloop bleek alles (vooral het materiaal
onder water) nog in goede conditie te zijn. De
volgende dag werden dan ook met een kraan de
waterkerende schotten verwijderd en sloot men
de meerdaags geplande klus alweer af.

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 ?

