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Dit is ons eerste jaaroverzicht van de Twiskemolen. November 2011 zijn wij in de 
molen komen wonen en derhalve nemen we, waar nodig om te vermelden, nog 
gegevens mee van een deel van november en de maand december uit het jaar 

2011.  
 

We beginnen met verschillende maalcijfers uit 2012, vastgelegd in onderstaand 
overzicht. Enkele opvallende cijfers hebben we eruit gepakt en nader toegelicht, hier 

en  daar  aan  de  hand  van  foto’s  en  tekeningen. 



  

de molen kan op vier verschillende manieren functioneren 
1. De wieken draaien, maar er wordt niets aangedreven. De molenwieken 

draaien voor onszelf en de vele recreanten in het gebied hun rondjes, 
‘gewoon’  omdat  het  zo’n  fraai  gezicht  is.  Dit  noemen  we  ‘voor  de  prins 
draaien’. 
 

2. De wieken draaien niet, maar de motor laat de vijzel draaien; de polder 
wordt bemalen op motorkracht. 
 

3. De wieken draaien en drijven de vijzel aan; de polder wordt bemalen op 
windkracht. 
 

4. De wieken draaien voor de prins én de motor bemaalt tegelijkertijd
                               de polder. 

de  
natste  

maand in 2012   
is met grote voorsprong  

juli geweest. Een goede 2e,  
3e en 4e zijn respectievelijk  

      december, januari en oktober. Ondanks dat juli 
de natste maand was, is er in deze maand niet 

extreem veel gemalen. Reden: grote verdamping 
door warm weer in combinatie met wind, en de 

opname van veel water door riet, bomen, struiken 
etc.  

de molenwieken 
hebben in 2012   
953 uur gedraaid.   
368 uur van de 953 uur 
hebben de molenwieken de  
vijzel aangedreven. De andere  
585 uur heeft de molen voor de prins 
gedraaid.                

 
 
 
 
 
 
            Opgeteld is er door de vijzel van de 
Twiskemolen ruim 4200 miljoen liter water 
uit de polder gemalen. Dat is ruim 1½ x de 
Amsterdam Arena vol! 16% van deze 
hoeveelheid is met windkracht 
gemalen. 
 
De 3632 miljoen liter water die met de 
motor uit de polder is gemalen, is snel en 
zuiver te berekenen omdat de hoeveelheid 
uren die de motor heeft gedraaid in 2012 
bekend is en de hoeveelheid kuubs die de 
vijzel per minuut verplaatst (namelijk 60 
kuub per minuut). 
 
De hoeveelheid water die met de wind uit 
de polder is gemalen is wat lastiger te 
berekenen. Dit heeft te maken met de 
windkracht, die bijna nooit constant is. Met 
het lichte werk maalt de molen gemiddeld 
20 kuub water per minuut, met het zware 
werk 60 kuub. Omdat je voorzichtig met 
het monument wilt omgaan, wordt niet het 
uiterste uit de wind gehaald. Je mag er dus 
vanuit gaan dat de molen (en daarmee de 
vijzel) minder omwentelingen draait dan 
maximaal mogelijk is. 
 
 
 
Het overzicht telt totaal 778.400 m3 water 
dat met een gemiddelde windkracht 3 
door de molen uit de polder is gemalen. Het 
is met bovenstaande redeneringen reëel om 
aan te nemen dat we in werkelijkheid ¾ 
van de hoeveelheid hebben weggemalen.  
         ¾ van 778.400 kuub = 584.000 kuub 

draait de molen te hard, dan maalt de vijzel het 
water eerder rond dan naar boven. 

had de molen al het regenwater van 2012 op 
windkracht uit de polder kunnen malen? 
Theoretisch wel, als je de gemiddelde windkracht van 
afgelopen  jaar  berekent.  Maar…….  wij  zijn  vrijwilliger  
op de molen en hebben ook onze verplichtingen 
elders, waardoor we niet altijd aanwezig kunnen zijn. 
En de molen draait alleen als we er wél zijn, omdat je 
bij een draaiende molen altijd het weer in de gaten 
moet houden. We gaan ook behoedzamer met de 
molen om dan men vroeger deed; toen was het een 
stuk industrie dat zijn rendement moest leveren (men 
maalde  bijv.  ook  ‘s  nachts  als  dat  nodig  was),  nu  is  
een molen een monument! We draaien daarom 
voorzichtiger met de molen, zeker met onstabiele 
weersomstandigheden.  

    uit de polder gemalen met de motor: 
              3632 miljoen liter water. 
    uit de polder gemalen met de wind: 
                584 miljoen liter water. 

draaien,  draaien  en  nog  eens  draaien……… 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er  bestaan  meer  zeilvoeringen  dan  hierboven  getekend  (bv.  ‘een  duikertje’,  ‘lange  halve’,                              
‘hoge  lijn’  en  ‘een  stormeindje’),  maar  de  afgebeelde  zeilvoeringen  worden  het  meest  gebruikt. 

omwentelingen van de molenwieken 
 
 
 
 
 
In het overzicht op pagina 2 staan ook tellerstanden 
vermeldt. In de kap van de molen, op het bovenwiel, is een 
teller gemonteerd. Het is een mechanisch instrument met 
aan de zijkant een kleine hefboom. Aan het einde van de 
hefboom zit een gewichtje. Als de wieken (en daarmee ook 
het bovenwiel) een rondje draaien valt de hefboom door het 
gewichtje een halve slag om waardoor de teller een tel 
verder klikt. 
Omdat er na elke dag draaien met de molen, in de kap   
een aantal veiligheidsmaatregelen genomen moeten 
worden, nemen we meteen even de tellerstand op, 
waardoor we na elke draaidag kunnen zien hoeveel 
omwentelingen de molen gemaakt heeft. 
Enkele jaren geleden was het echt belangrijk de tellerstand 
bij te houden omdat de eigenaar van de molen subsidie 
ontving voor het aantal omwentelingen per jaar. Deze 
regeling is in Noord-Holland afgeschaft. We houden de 
tellerstand nu bij omdat we het leuk vinden om te weten. 

                               Het komt geregeld voor dat  
op één dag diverse zeilvormen voorgelegd 

worden omdat de wind in de loop van een dag 
kan toe- en/of afnemen.       

Als een wiek een bepaalde zeilvoering krijgt, 
bijvoorbeeld een half zeil, wordt de tegenover 
liggende wiek ook met een half zeil belegd om 

onnodige krachtverschillen op een roe (= 2 
wieken) te vermijden. 1 2 3 4 

1 = vol zeil 
2 = half zeil 
3 = zz = zonder          
…………………….zeil 
4 = bb = blote 
………………..benen  
…….(houten bord 
……….verwijderd)  

het wiekenkruis van de Twiskemolen heeft in 
2012 ruim 430.000 omwentelingen gemaakt.  

De maand mei telde de meeste 
omwentelingen: bijna 56.000. 

  

   De molen moet het polderpeil op 2.90 
              meter onder Normaal Amsterdams Peil houden. Op de peilschaal
  (hiernaast afgebeeld) is 0 = -2.90.  
Dat het peil op sommige dagen van het jaar hoger stond dan bepaald, komt door enorme 
regenval. (Tussen 24 en 28 december bijvoorbeeld, heeft het gemaal nagenoeg dag en 
nacht doorgemalen, afwisselend aangedreven door motor of windkracht.) In de week van  
opbouw van het muziekfestival Welcome to the Future  en tijdens de weken van 
slootschouw, is het peil door de molen extra verlaagd met 10 cm tot 3.00 m. –N.A.P. 

2.90 m  

2.86 m  

3.00 m  

Nagenoeg het gehele jaar schommelde het peil tussen 2.89 en 2.95 meter 
beneden N.A.P.  In het afgelopen jaar is het peil 1x tot 2.86 m.–N.A.P. 
gestegen en diverse malen verlaagd tot 3.00 m.–N.A.P.  



  

werkzaamheden aan en rondom de molen 

De molen als monument is eigendom van Recreatieschap 
Het Twiske. Het gemaal (alles onder de begane grond) is eigendom 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Afgelopen jaar hebben 
de eigenaren diverse onderhouds- en verbeteringswerk- 
zaamheden verricht. Ook wijzelf hebben klussen geklaard. 
Een overzicht: 
onderhoud in en rondom de molen, van kelder tot kap: 
• groot onderhoud vijzel: HHNK 
• nieuwe verlichting vijzelkast: HHNK 
• nieuwe peilschalen: HHNK 
• kammen wassen en onderdelen smeren: MM&V 
• uitzetraampje toilet : RHT 
• aansluiting vaatwasmachine: RHT 
• nieuw trappetje buitenzijde toegangsdeur noordzijde: RHT 
• onderhoud en deels vervanging bliksemafleiders: RHT 
• uitbreiding veiligheidskettingen: M&M 
• reparatie spin op molenschuur: M&M 
• schilderen witte onderdelen molen: RHT 
• herplaatsing duiventil: MM&V 
• schilderen molenschuur: RHT 
• plaatsen nieuw hek langs geitenwei: RHT 
• nieuwe verlichting 2e zolder: RHT 
• veiligheidshek rond koningsspil en trapgat 2e zolder: RHT 
• nieuwe verlichting in kap: RHT en M&M 
• reparatie teller: M&M 
• herstelwerkzaamheden molenzeilen: M&M 
• 2 nieuwe molenzeilen: MM&V 
• doorhalen roeden (om roest te verwijderen waar de 
  roeden door de askop zijn gestoken): RHT 
• doorspijkeren hekwerk van de wieken met  
 koperen nagels: RHT 
• onderhoud en herstel riet van romp en kap: RHT 
• vernieuwen vorstplanken: RHT 
• reparatie gebroken zeilarm: M&M 

veiligheidshekjes op de 2e zolder 

oude vorstplanken  

nieuwe vorstplanken 

vijzelonderhoud 



vrijwilligerswerk 

  

In 2012 zijn 5 vrijwilligersdagen georganiseerd, waarvan  
één dag onderdeel was van de landelijke natuurwerk- 
dag. We hebben geprobeerd de  
werkstructuur van de vorige  
beheerders voort te zetten.  
Zelf zijn wij tevreden over de  
balans tussen nut en  
gezelligheid van de  
werkdagen. Met een  
gemiddelde van 14 vrijwilligers 
per werkdag zijn de meeste  
geplande activiteiten ook  
daadwerkelijk uitgevoerd.  

Als aparte vrijwilligersdag mag 16 juni genoemd 
worden; deze dag hebben ruim 180 jongeren onder 
leiding van Recreatieschap Het Twiske en Landschap 
Noord-Holland allerlei werkzaamheden uitgevoerd in 
Het Twiske.  
Een kleine 30 jongeren hebben binnen onze 
molenbiotoop, op het Vosse-eiland, het dak van het 
schuilhok vernieuwd en een begin gemaakt met het 
leegtrekken van een deels dichtgegroeide 
waterdoorgang.   
De vrijwilligersdag is een initiatief van het festival 
Welcome to the Future dat jaarlijks in Het Twiske 
wordt gehouden. Met het verrichten van 
vrijwilligerswerk konden de jongeren een gratis 
toegangskaartje voor het festival verdienen. 

 1 van de 4 geitenbruggetjes met nieuwe 
dekplanken 

verplaatsen van vele kuubs maaisel 
t.b.v. verschraling 



educatie 

  

Met het introduceren van de maandelijkse nieuwsbrief, het maken van aansprekende doorsnee-
tekeningen voor o.a. het informatiebord op de dijk, en het aanpassen van de molenschuur voor 
ontvangst van groepjes, is aandacht aan een stukje educatie besteed.  
 
In 2012 hebben een aantal schoolklassen een rondleiding gehad in en rond de molen. Deze pilot bleek 
geslaagd. Een klas van 30 kinderen werd opgesplitst in drie groepen. Eén groep ging met Marcel de 
molen in, een 2e groep maakte onder begeleiding van volwassenen een wandeling rond de 
molenbiotoop en mocht een aantal opdrachten uitvoeren. De 3e groep trachtte in de molenschuur met 
LEGO de Twiskemolen na te bouwen. De groepjes wisselden elkaar af. 
 
In 2012 is ook de aanzet gegeven voor een Twiskemolenwebsite. (In 2013 zal de website online gaan.) 

uitleg over het nut van de Nederlandse landgeit opknappen van de molenschuur voor groepsontvangst 

uitleg over de bouwconstructie van de molen uitleg over de werking van de vijzel 



  

gedomesticeerde levende have rondom de molen 

 Onze Landgeiten kennen wij nu door en door. Ze hebben allemaal een eigen karakter 
en daar genieten wij van. De ene landgeit is haantje de voorste, de ander houdt beslist niet van 
regen. De een is erg lenig, de ander lui.  
De gesteriliseerde bok Glunt is mooi en stoer om te zien en vooral onderdeel van de groep om rust 
en balans te behouden. 
Ook al is de Landgeit uitermate geschikt om de molenbiotoop te begrazen (ze houden o.a. erg van 
opschietende boompjes), de zachte drassige bodem is eigenlijk niet goed voor hun hoeven. In het 
wild leven ze meer op heuvel- en rotsachtige drogere gronden. Het onderhouden van de hoefjes  
(bijsnijden, schoonmaken en ontsmetten) is elk kwartaal noodzakelijk. Ook jaarlijkse inentingen 
voor alle geiten tegen o.a. leverbot en wormen hebben in 2012 plaatsgevonden. De inentingen  zijn 
door een dierenarts toegediend. 
De oudste geit Azolla heeft op 1 februari (onverwacht!) 2 geitjes geworpen. Azolla was leider van de 
groep en is helaas eind mei door ouderdom gestorven. We hebben Azolla door destructiebedrijf 
Rendac laten afvoeren. Geit Hafgan is vervolgens de leider van de groep geworden, maar voordat zij 
zich daar volledig aan kon wijden, is ze eerst nog enige tijd ziek geweest. Na verschillende  
diagnoses bleek ze schijnzwanger. Na toediening van medicijnen knapte ze snel op. 

Met de verhuizing naar de molen in november 2011 hebben wij ons niet alleen ontfermd over de 
dieren die in en rond de molen leefden, we hebben ook dieren meegenomen uit Haarlem. Hieronder 
het wel en wee                         van onze levende have in 2012. 

de geiten zijn in 2012  binnen de molenbiotoop diverse 
malen verweid en stonden op de volgende gebieden: 
1 januari – 6 april : Bokkenland + geitenwei 
6 april – 21 april : Vosse-eiland 
21 april – 30 juni : Zegerbos 
30 juni – 21 juli : Bokkenland + geitenwei 
21 juli – 12 augustus : Vosse-eiland 
12 augustus – 15 september : Bokkenland + geitenwei 
15 september – 29 september : Vosse-eiland 
 
 

i.v.m. een fokprogramma is tussen oktober en december 
de groep opgesplitst geweest: 
29 september – 31 december: deel op Bokkenland + wei 
14 oktober – 16 december: deel op Vosse-eiland 
14 oktober – 1 december: deel in Zegerbos 

De vorige beheerders van de Twiskemolen hebben de afgelopen jaren d.m.v. een 
fokprogramma getracht meer Engels (genetisch sterker) bloed te krijgen binnen de 
groep, wij hebben besloten deze weg verder te vervolgen. Half oktober zijn dan ook 
twee  bokken  gekomen  met  ‘veel’  Engels  bloed,  die  als  het  goed  is  drie  van  onze  
geiten gedekt hebben. Een van de gastgeiten (die hier op Het Twiske te logeren was 
om gedekt te worden) zal voortaan hier blijven. Naar verwachting zullen de vier 
geiten eind maart, begin april hun 1 tot 3 lammeren werpen. 

De Landgeiten leven bij de molen in de eerste plaats voor het nut; ze houden de 
molenbiotoop vrij van boomopslag waardoor de molen volledige windvang 
behoudt. De geiten eten het grootste deel van het jaar jonge opslag, vers riet en 
andere gewassen als braam. Een aantal dagen per week krijgen ze een beetje 
geitenmuesli. Deze muesli is een gezonde lekkernij die ze van ons krijgen zodat 
ze goed benaderbaar zijn. Door dit lekkers komen ze graag naar ons toe en 
kunnen wij de geiten goed controleren op ziektes en onderhoud plegen aan de 
hoefjes. Tussen december en maart krijgen de geiten dagelijks hooi omdat het 
land nauwelijks meer voedsel biedt. Met ongeveer 120 hooibalen in de hooiberg 
komen ze goed de winter door. Tevens krijgen ze in de winterperiode snoeihout 
dat afkomstig is van het Prinse-eiland en het molenerf. De takken steken we 
wekelijks in de geitenwei in de grond, die de geiten vervolgens geheel ontdoen 
van de bast. Een mooi reliëf op de kale stam is het gevolg. 

we zijn 2013 
ingegaan met 10 
geiten en 1 bok 



  

  

        Toen wij begin november 2011 
 naar de molen verhuisden, vroegen de 
vorige bewoners of wij Arie (de molenkat) zijn 
leefdomein wilden laten behouden. De 17-jarige Arie 
woonde al 11 jaar op de molen en een verhuizing wilden 
ze de oude kater, die altijd alle ruimte gewend was,  
niet aandoen. Hoe moeilijk het ook voor hen was om 
Arie achter te laten, de kater werd onze huisgenoot. 
Halverwege januari is Arie ziek geworden (nierfalen 
door ouderdom). We hebben hem op 30 januari laten 
inslapen. Arie ligt begraven op het molenerf, naast de 
moestuin. De kans is groot dat we dit jaar uitkijken naar 
een nieuwe molenpoes of -kater. 

Ook de Twiskemolenhaan en zijn 2 kippen waren zo 
verknocht aan hun habitat, dat wij hun verzorging hebben 
overgenomen vanaf het moment dat we de molen betraden. 
Uit Haarlem namen wij 6 van onze kippen mee. (De rest 
bleef achter bij de nieuwe tuinbeheerders aldaar). De 
molenhaan en zijn 2+6 kippen kregen in het voorjaar 
kortstondig uitbreiding van een aantal kuikens. De kuikens 
verdwenen echter snel door een of meerdere roofdieren (we 
zijn er niet precies achter welke). Half augustus kwamen nog 
eens 3 kuikens uit het ei, die wij extra goed hebben 
beschermd. Deze kuikens bleken alle drie haantjes. Toen de 
jonge hanen hun eerste gekraai lieten horen, vond de oude 
haan het eind oktober blijkbaar welletjes en sloot voorgoed 
zijn ogen.  De 3 jonge hanen hebben zich goed ontwikkeld. 
Eén is duidelijk de leider geworden, de andere 2 hebben wij, 
om de rust bij de groep kippen terug te krijgen, panklaar 
gemaakt.  

  

                    Vanuit Haarlem hebben wij de 
 duiventil met zijn 9 bewoners meegenomen 
 naar Het Twiske. Van de 9 duiven zijn er in 
2012 zeven gepakt door een of meerdere roofvogels. Eén 
sierduif is verongelukt doordat deze tegen een draaiende 
wiek is aangevlogen; zittend aan de picknicktafel bij de 
moestuin tuimelde van de zomer ineens een duif met 
gebroken nek naar beneden en viel vlak naast ons neer 
in…….  een  groene  kool.  De  negende  duif  is  blijkbaar  
behoorlijk roofvogel-resistent en heeft onderhand een 
‘wilde’  duif    (woonachtig  bij  onze  buren  de  zorgboerderij)  
aan de haak geslagen. 

  

Konijn Flappie heeft in Haarlem van jongs af aan bij de kippen 
geleefd. Toen de kippen hier in Het Twiske de beschikking 
kregen over een grotere boomgaard en een geitenwei, wilde 
Flappie daar natuurlijk van mee profiteren. Dit paradijselijk grote 
gebied smaakte blijkbaar naar nóg meer want hij vergrote zijn 
territorium wekelijks. Nadat Flappie zo nu en dan zelfs de dijk 
bewandelde, soms zelfs dagen wegbleef, verdween hij in de 
zomermaanden voorgoed. Waarschijnlijk heeft Flappie zich 
gevoegd bij de vele konijnen die nu verwilderd in Het Twiske 
leven,  achtergelaten  door  hun  baasjes  ………   



  

moestuin en boomgaard 

moestuin 

  molen 

geitenstal 

schuur 

kas 

geitenwei 

  h 
  k 

  d   k = kippenhok 
  h = hooiberg 
  d = duiventil 

1 2 3 4 

5 6 

7 

8 9 10 
11 

12 

 
 
1= peer (N.N.) 
2= appel (N.N.) 
3= appel (N.N.) 
4= Kruidenierspeer 
5= Zoete Ermgaard (appel) 
6= Sterappel 
7= Notarisappel 
8= Goudrenet (appel) 
9= Goudrenet 
10=Goudrenet 
11=Cox’s Orange Pippin (appel) 
12=Cox’s Orange Pippin 
13=kweepeer (N.N.) 
14=Jonagold (appel) 
15=walnoot 
16=Gieser Wildeman (stoofpeer) 

              Met een rand van houtsnippers en 
 stoeptegels rondom de moestuin hebben wij in het 
voorjaar een goed begin kunnen maken met een nieuw seizoen. De 
oogsten waren goed, maar in oktober hadden wij enige tegenslag. 
Kleine knagers aten namelijk in enkele nachten bijna alle 
winterwortelen op. Alle boerenkoolstelen werden in 1 nacht 
doorgebeten. Zelfs de prei moest het ontgelden. In allerijl hebben 
wij resten groenten veilig gesteld. Wortelen, pastinaak en 
topinamboer liggen nu in lichtvochtig wit zand, in emmers in de 
kelder te wachten op gebruik. Alle boerenkool hebben we 
fijngesneden en in zakjes ingevroren. Resten spruitjes en prei zijn 
verwerkt. Welk diertje (of dieren) onze groenten zo lekker vond(en), 
weten  we  niet.  We  hebben  een  keer  ‘s  avonds  een  haas  in  de  
moestuin gezien, en ratten, maar knagen die 30 boerenkoolstelen 
door zonder er verder wat mee te doen? Wie heeft voor ons het 
                  antwoord? 

13 

14 

16 
15 

Begin 2012 hebben wij een nieuw patroon 
aangelegd in de moestuin. Met een 6-jarig 
wisselteelt schema hopen wij, net als bij 
onze voormalige 800 m2 tuin in Haarlem, 
op goede oogsten. 



  

‘wild’  rondom  de  molen 

Op het molenerf en binnen de molenbiotoop hebben we in 2012 observaties gedaan van allerlei 
dieren. Van de vos hebben we slechts de pootafdrukken in de sneeuw gezien.  

Bokkenland 

Prinse-eiland 
molenerf 

Vosse-eiland 
Zegerbos 

Observaties: 
Fuut 
Koolmees 
Knobbelzwaan 
Kuifeend 
Krakeend 
Wilde Eend 
Meerkoet 
Roodborst 
Putter 
Staartmees 
Velduil 
Kraai 
Kauw 
Ekster 
Gaai 
Spreeuw 
Waterhoen 
Aalscholver 
Velduil 
Houtduif 
Watersnip 
Grauwe gans 
Nijlgans 
Blauwe reiger 
Waterral 
Buizerd 
Fazant 
Rietgors 
div. Rietzangers 
Scholekster 
Zilvermeeuw 
Visdief 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggenmus 
Merel 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wezel 
Hermelijn 
Bruine rat 
Noordse woelmuis 
Veldmuis 
Spitsmuis 
Gewone pad 
Bruine kikker 
Kleine 
  watersalamander 
Haas 
Sporen van de vos 

Boerenzwaluwen broedden in de waterdoorgang onder de molen (de krimp), de geitenstal en het 
schuilhok op het Bokkenland. Per nest zijn gemiddeld 5 jongen uitgevlogen. 
Een paar torenvalken heeft 3 jongen grootgebracht in de nestkast op het Vosse-eiland. 
Vooral kool- en pimpelmezen hebben diverse nestkasten  binnen de molenbiotoop bevolkt. 



  

Wij, Marijke en Marcel, hebben een spannend jaar achter de rug. We zijn druk geweest met verhuizen en  
settelen, we hebben het druk gehad met extern werk en al het nieuwe dat op ons af kwam. Maar bovenal 
hebben wij genoten van de nieuwe woon- en werkplek in Landsmeer. We willen dan ook het jaaroverzicht 
afsluiten  met  een  impressie  van  de  ontspanning  …………….. 

ontspanning in en rond de molen 


