
Molenbiotoop Twiskemolen nader bekeken   okt 2018 

De Twiskepolder is 650 hectare groot. 
De uit 1541 daterende Twiskemolen staat aan de 
zuidkant van de Twiskepolder, daar waar de laagste 
waterstand van de polder wordt aangehouden, -2.90 
meter N.A.P. 
 
De Twiskemolen is een hybridegemaal, hij kan de polder 
bemalen zowel met een elektrische motor als op 
windkracht. Voor een goede windvang is het 
noodzakelijk weinig tot geen windbelemmerde obstakels 
rondom de molen te hebben. De landelijke norm voor 
goede windvang is een obstakelvrije zone van een straal 
van 400 meter rondom de molen (was enige jaren 
geleden 300 meter), de molenbiotoop genaamd. 
 
Binnen het Natura 2000-gebied van Het Twiske wordt de 
biotoop beschreven als rietland. 
 
Het molenaarsgezin beheert de molenbiotoop, 
gebruikmakend van een beheersovereenkomst met de 
beheerder van de grond, recreatieschap Twiske-
Waterland.  Eigenaar van het gebied is Staatbosbeheer. 
 
De molenbiotoop rondom de molen omvat 4 hectare. De 
meest bedreigende, windbelemmerende obstakels voor 
de Twiskemolen worden gevormd door de doorgroei van 
boomopslag. De boomopslag wordt tegengegaan door 
middel van begrazing door landgeiten. Tevens voert het 
molenaarsgezin jaarlijks acties uit om tot een 
verantwoorde, natuurlijke en duurzame  biotoop te 
komen. 
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Bokkenland en Bokkeneiland 

Het Bokkenland en Bokkeneiland worden gescheiden door een ondiepe waterdoorgang (een  
    overblijfsel van een oud historisch slotenpatroon uit de tijd voordat het recreatiegebied werd    
                 gevormd). In 2015 is de watergang op verzoek van het molenaarsgezin door het 
   recreatieschap geschouwd omdat verlanding dreigde. Tevens is op verzoek van  
                         het molenaarsgezin door het recreatieschap een poel uitgegraven (=P). 
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In het Bokkenland bevinden zich 3 verhogingen (= V1, V2 en V3) waar braam  
           de boventoon wil voeren. Met maaibeleid en begrazing door de  
               landgeiten wordt ongewenste groei in toom gehouden. Op  
                     verhoging V1 is (met toestemming van het recreatieschap) in  
                                2012 een berk geplant als schaduwplek voor de  
                                        landgeiten. De krentenboom bij het schuilhok(=S)   
                                               is aan het afsterven en zal niet vervangen 
                       worden. 

Tussen 2012 en 2018 is het oostelijk deel van het Bokkenland 2x per jaar gemaaid (en maaisel 
uitgestrooid op de drassige hoofdpaden in het land).  Verandering van dit maaibeleid is wenselijk; elk 
jaar een nieuw stuk maaien met een cyclus van 5 jaar. Dit geldt ook voor het Bokkeneiland. Zie 
actielijst beheerplan. 
 
Voor meer rust voor de watervogels is het wenselijk de noordelijke en zuidelijke schrikdraadafrastering 
(=A1 en A2) een paar meter landinwaarts te verplaatsen. Zie actielijst beheerplan. 
 
T is een berg takken (wintervoer voor de geiten). Deze berg afvoeren. Zie actielijst beheerplan. 
H is een berg maaisel. Deze verspreiden over de paden en/of afvoeren. Zie actielijst beheerplan. 
R is een verwaarloosde ringslangbroedhoop. Deze hoop opheffen, restanten afvoeren. Zie actielijst 
beheerplan. 
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Het Vosse-eiland bestaat eigenlijk uit 2 delen. De ondiepe scheidende waterdoorgang is een 
overblijfsel van een oud historisch slotenpatroon uit de tijd voordat het recreatiegebied werd 
gevormd. In 2015 is de watergang op verzoek van het molenaarsgezin door het recreatieschap  
    geschouwd omdat verlanding dreigde. 

Delen van het Vosse-eiland liggen hoger 
(=donkere delen V1 en V2), er groeit 
voornamelijk braam, bijvoet, perzikkruid en 
brandnetel.  
Verhoging V1 is deel van een overblijfsel  
                       van het oude Luijendijkje  
                       dat eeuwen geleden door  
                     het moerasachtig gebied liep.  
                  De rode lijn geeft het pad van  
               het oude Luijendijkje aan, zie ook  
           nieuwsbrief 10. Schuilhokje S3 is  
        bewust zo gemaakt dat het oude  
        Luijendijkje extra geaccentueerd  
        wordt. 
        Verhoging V2 wordt maandelijks  
        gemaaid, tevens is dit de plek waar de  
              torenvalkkast is gesitueerd. 

Op plek B wordt beginnend veenmos gestimuleerd verder uit te groeien door 1x per jaar te maaien en 
maaisel af te voeren. Zie actielijst beheerplan. 
   
Om nieuw riet te verkrijgen op het oostelijk deel van het Vosse-eiland, is het wenselijk om jaarlijks 
stukken te maaien. De stukken elk 5 jaar opnieuw afmaaien. Het maaisel kan gebruikt worden in de 
schuilhokjes en om de paden minder drassig te maken. Zie actielijst beheerplan. 
 
Het westelijk deel van het eiland ligt zodanig hoog dat rietland niet te verwezenlijken is. Tevens is dit 
de thuisbasis van de landgeiten als de dieren het oostelijk deel van de biotoop (= Vosse-eiland en 
Zegerbos) begrazen.  
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                      Het Zegerbos is het gebied   
                    binnen de molenbiotoop    
                 dat nog een aantal bomen  
               bevat die ruim 40 jaar oud  
           zijn. (b= berk, vl= vlier. m=  
        meidoorn en w = wilgen-  
      bosschage). Door stormwinden  
    wordt er zo nu en dan een boom  
  geveld. d1, d2 en d3 zijn dode bomen.   
 Bomen verzagen en afvoeren. Zie 
actielijstbeheerplan. 
De donker gearceerde gebieden V1 en 
V2 liggen veel hoger dan het rest van  
    het gebied. Ander opgroeiende  
            vegetatie (als braam) worden  
                     door de landgeiten toom  
                              gehouden. 

De gele lijn is een          
verlandde sloot uit de             
tijd voordat het     
recreatiegebied werd   
ontwikkeld. Wens is deze       
sloot te laten schouwen.           
Zie actielijst beheerplan. 

Het oude Luijendijkje  (zie NB 10) is  
hoogstwaarschijnlijk voor een groot  deel geplaveid geweest  
met keien welke de vroegere VOC-schepen als ballast mee  
terugnamen van hun verre reizen. (Het leggen van keien in het  
ruim gaf stabiliteit aan het schip.) De keien werden vervolgens in  
Holland weer gebruikt voor het plaveien van wegen, waaronder waarschijnlijk  
het Luijendijkje. Bij het ontwikkelen van recreatiegebied Het Twiske zijn veel van 
deze keien ‘gedumpt’ in het huidige Zegerbos, vooral in het licht gearceerde gebied 
b. De grondstructuur is daar ook anders, vooral berkopslag was er talrijk, maar door 
de landgeiten is deze opslag onder controle.  

R = een randgebied waar de roerdomp de afgelopen jaren is gesignaleerd. 
S = twee schuilhokjes welke al jaar en dag worden gebruikt tijdens het dekseizoen van de landgeiten. 
In de periode september, oktober en november worden door ons geselecteerde landgeiten en een 
landgeitbok apart gezet om voor nageslacht te zorgen. 
T = takkenril, al jaren verzamelt het molenaarsgezin dood hout uit het Zegerbos voor het behoud van 
rietland. 
B = plek van beginnend veenmos dat gestimuleerd wordt om verder uit te groeien door 1x per jaar te 
maaien en maaisel af te voeren. Zie actielijst beheerplan.   
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Prinse-eiland 

Tot 2016 heeft het molenaarsgezin het eiland  
ontdaan van boomopslag met de hulp van groepen vrijwilligers.   
Nadat er geen vrijwilligers meer actief waren in de molenbiotoop  
heeft het molenaarsgezin vanaf 2017 landgeiten ingezet om de onophoudelijke doorgroei van 
boomopslag te beteugelen.  Na anderhalf jaar begrazing zijn de resultaten bevredigend. (Wel is er 
enige zorg om de gezondheid van de hoeven van de op het Prinse-eiland aanwezige landgeiten op goed 
niveau te houden i.v.m. de drassige grond.) Zie actielijst beheerplan. 

Het Prinse-eiland ligt buiten de ringdijk van de Twiskepolder. Het is geen onderdeel van het  
     Natura 2000-gebied. Het eiland wordt door het molenaarsgezin net als de andere delen  
          van de moelnbiotoop beheerd als rietland. Belangrijkste reden hiervoor is dat de  
                     meeste winden uit de zuid tot westhoek waaien en het daarom voor de  
                                  molen van belang is dat er nauwelijks tot geen boomopslag op het  
              eiland groeit. 

Terwijl de biotoopgronden binnen de polder (Bokkenland, Vosse-eiland en Zegerbos) niet toegankelijk 
zijn voor de recreant, wordt het Prinse-eiland omgeven door water dat veel wordt bevaren. Het eiland 
zelf is geen verboden gebied voor de waterrecreant.  Bordjes met teksten over begrazing wijzen 
passanten erop dat dieren aanwezig zijn op het eiland. Jaarlijks haalt het molenaarsgezin erg veel 
recreatieafval van het eiland af, afval dat op het eiland gedumpt wordt (als tuinsnoeisel, oude 
gaskachels etc.) tot veel drijvend afval dat aanspoelt. 

Tussen de jaren 2014 en 2017 is het langgerekte eiland in twee grotere stukken verdeeld doordat 
stormwinden stukken eiland hadden weggespoeld. Het recreatieschap heeft de eilanden in 2017 weer 
aan elkaar verbonden met wiepenschermen (=de blauwe lijnen). 
Net als binnendijks, worden de geiten op het Prinse-eiland elke 6 weken verweid van oost naar west en 
visa versa. Op het oostelijk en op het westelijk deel van het eiland heeft het molenaarsgezin een 
schuilhokje gebouwd voor de landgeiten (=S). Tevens is op beide eilanddelen een boom afgeschermd 
(=b) die dus niet door de dieren aangepakt kan worden en dient als schaduwplek voor de geiten.  
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Het maaibeleid van de afgelopen jaren heeft opgeleverd dat er meer klaver (rode 
klaver, rolklaver) pinksterbloem, vlasleeuwenbek, echte koekoeksbloem en hier en 
daar een rietorchis bloeit. Deze wisselende vegetatie draagt ook bij aan een goed 
gevarieerd eetpatroon voor de landgeiten. De biotoop bevat acht verschillende 
nestkasten, de meeste zijn gesitueerd in het Zegerbos. 
Observaties door de jaren heen: buizerd, bruine kiekendief, velduil, torenvalk, 
blauwe reiger, zilverreiger, bokje, watersnip, waterral, roerdomp, diverse 
rietzangers waaronder de snor en zwartkop, blauwborst, fazant, koekoek, kraaien, 
spreeuwen, witte kwikstaart, als ook konijn en haas, veldmuis en noordse woelmuis. 
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De Nederlandse Landgeit 

De Nederlandse landgeit behoort tot de groep zeldzaam huisdierrassen in Nederland. Waren er in de jaren 50 van 
de vorige eeuw nog maar een paar over, momenteel is de populatie gegroeid tot zo’n 2500 dieren. Het lijkt een 
groot aantal, maar het is nog steeds een zeer kwetsbare hoeveelheid. Landelijke organisaties zetten zich enorm in 
om de populatie van de Nederlandse landgeit te versterken en te vermeerderen. 
Binnen de biotoop van de Twiskemolen leeft een groep van zo’n 12 tot 19 landgeiten en landgeitbokken. In de 7 
jaar dat het molenaarsgezin de Twiskemolen bewoont, zijn er ruim 30 lammeren geboren en elders in het land 
uitgezet, veelal in nieuwe begrazingsprojecten.  
De combinatie van natuurlijk rietlandbeheer en fok van de Nederlandse landgeit is voor het molenaarsgezin een 
belangrijke passie. 
 
Naast functionele begrazing van de biotoop draagt de groep landgeiten bij de Twiskemolen ook bij aan een 
uitstraling van de biotoop waaraan passanten, recreanten én toeristen veel plezier beleven. 
 
Volgens de beheerovereenkomst met het recreatieschap mag het molenaarsgezin 19 dieren houden in de biotoop, 
een hoeveelheid die past bij de begrazingsdruk van de 4 ha grote biotoop. 
 
Was het vroeger heel gewoon om de dieren jaarlijks medicatie te geven tegen o.a. rondwormen en leverbot, vanaf 
2013 is men landelijk ( en daarmee ook het molenaarsgezin) veel terughoudender met het preventief geven van 
medicatie.  Het niet preventief geven van medicatie betekent dat de dieren betere resistentie opbouwen tegen 
ziektes, zodat de dieren een betere conditie en een betere constitutie verkrijgen. Wel is het zo dat met deze 
nieuwe inzichten van verzorging periodieke verweiding nog noodzakelijker wordt. Eventuele bacteriën en ziektes in 
de grond kunnen zich in de periode dat de geiten afwezig zijn niet verder ontwikkelen maar verdwijnen en/of 
mogelijk wegspoelen.  De dieren in de biotoop van de Twiskemolen worden daarom elke 6 weken verweid.  
 
Binnen de ringdijk leeft een groep van 8 tot 15 landgeiten van het vrouwelijk geslacht. Het lichtbruin ingekleurde 
deel op de plattegrond hieronder is het (westelijk) deel waar de geiten 6 weken verblijven. Hun thuisbasis (waar 
ze krachtvoer krijgen en overnachten) is de wei binnen het molenerf (=T1). Deze grasweide wordt elke week 
gemaaid. 
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Op het roze gekleurde gedeelte van de biotoop staan de geiten de 
volgende 6 weken, met als thuisbasis het verhoogde westelijk deel van 
het Vosse-eiland (=T2) 

Buiten de ringdijk, op het Prinse-eiland, staan 5 landgeitbokken. Net als bij de geiten binnen de ringdijk worden de 
bokken elke 6 weken verweid van het lichtblauwe gedeelte naar het lichtgele gedeelte en visa versa. Worden de 
geiten binnen de ringdijk verweid via het molenerf, buiten de ringdijk worden de bokken met behulp van een boot 
verweid. 



Het in goede conditie houden van de landgeit is niet alleen ethisch een logische gedachte voor het molenaarsgezin, 
een goede conditie van de landgeit draagt ook bij aan een gezond fokprogramma en het versterken van het 
toekomstig nageslacht.  
Het natuurlijk gedrag van de landgeit bestaat voor een belangrijk deel uit grazen, en daarnaast ook uit herkauwen 
en klauteren. De natuurlijke drang om ergens bovenop te staan en te liggen heeft zijn oorsprong in het willen 
hebben van overzicht op de omgeving, het overzicht om mogelijke predatoren tijdig te kunnen ontdekken. 
Het staan en liggen op verhogingen is voor veel locaties in Nederland, en zeker voor de biotoop van de 
Twiskemolen, van groot belang omdat de hoeven van de geiten en bokken het grootste deel van de dag in drassig, 
zure veengrond staan.  De hoeven worden week, scheuren snel open en het hoorn slijt nauwelijks. Verhogingen en 
verhardingen binnen de molenbiotoop zijn dan ook zeer welkom. Het molenaarsgezin heeft verschillende vormen 
gevonden om te zorgen dat de hoeven in redelijke conditie kunnen blijven: 
 
Het westelijk(lichtbruine) begrazingsterrein heeft tegelpaden (= rode lijnen), plankieren rond het schuilhok, 
klimobjecten (historische windhoosbrokstukken) op de dijkhelling in de geitenweide en een tegelvloer in de stal. 

Het oostelijk (roze) gegrazingsgebied heeft drie schuilhokken die tevens dienst kunnen doen als klimobject. 
Rondom het grootste schuilhok liggen plankieren. Samen met de relatief lange geitenloopbruggen en hogere (en 
daarmee drogere en hardere) stukken in dit deel van de biotoop ziet het molenaarsgezin dat de conditie van de 
geiten de afgelopen jaren steeds wat is verbeterd.  

Voor het Prinse-eiland zijn tot op heden nog minimale aanpassingen verricht om de conditie van de geitenhoeven 
goed te houden. Het neerleggen van een kleine hoeveelheid afgekeurde hooibalen (als droge rustplaats voor de 
bokken) levert een bijdrage, maar aanpassing is gewenst. Zie actielijst beheerplan. 


