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1.1 Aanleiding
Molenaar Marcel Koop en Marijke Brouwer bewonen sinds 
2011 de Twiskemolen. De molen is als rijksmonument in 
eigendom en beheer bij Recreatieschap Noord-Holland. Het 
molenerf  bestaat uit ongeveer 1600 m2 grond met daarop 
onder andere een moestuin, erf, boomgaard, schuur, 
geitenwei en –stal. Daarnaast beheert het echtpaar ook de 
4 ha beslaande molenbiotoop. Het molenerf is streekeigen 
en karakteristiek ingericht. De familie Koop wil de inrichting 
van het erf voor de toekomst borgen en onderbrengen in 
een stichting. Zij hebben Natuurlijke Zaken van Landschap 
Noord-Holland gevraagd om een cultuurhistorisch en land-
schappelijke waardering te maken van het molenerf.

1. Inleiding

1.2 Ligging onderzoeksgebied
De Twiskemolen is gelegen aan de zuidkant van recrea-
tiegebied ’t Twiske aan het Luijendijkje in een waterrijke 
omgeving. Ten noorden van de molen is het recreatiege-
bied gelegen. Ten westen van het recreatiegebied ligt het 
lintdorp Oostzaan en het oosten van dit gebied ligt het 
lint van Landsmeer. Het Luijendijkje verbindt ’t Twiske met 
Landsmeer. Ten zuiden van de molen is het veenweidege-
bied van de polder Oostzaan gelegen. Amsterdam en de 
A10 liggen op iets meer dan een kilometer afstand. 
De molen zorgt voor de bemaling van de Twiskepolder; 
indien nodig wordt het electrische gemaal ingezet. 

Afbeelding 1.2. Luchtfoto met ligging van Twiskemolen



8 Afbeelding 1.1.Oostelijk deel van het erf met moestuin. Knotwilgen begeleiden het pad.
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Rond 500 v. Chr. bestond het landschap achter strandwallen 
uit een enorm veenkussen. Natuurlijke ontwatering vond 
plaats via veenstromen zoals het veenriviertje de Twisk. In 
de vroege middeleeuwen werd het veen ontgonnen door 
sloten te graven loodrecht op de waterlopen. Het lang-
werpige verkavelingspatroon is in deze tijd ontstaan en in 
nog altijd redelijk intact. Door de ontginning van het veen 
daalde het bodem. Om het land tegen overstromingen te 
beschermen werden dijken aangelegd. Het oorspronkelijke 
veenmoeras ontwikkelde zich als land¬bouwgebied. Het 
brakke veenweidegebied, met honderden eilanden van 
trilveen, talloze sloten en vaarten, bleek in de loop van de 
tijd weinig rendabel vanwege het vele zout, afkomstig van 
overstromingen van de toenmalige Zuiderzee. 
Het veen klonk steeds verder in door de ontwatering: 
het gebied kwam uiteindelijk een tot twee meter onder 
zeeniveau te liggen. 
De Zaanstreek ontwikkelde zich tot industriegebied. En was 
daarnaast een centrum van de walvisvaart. Langs de Twisk 

bevonden zich in de 17e eeuw diverse traankokerijen. Deze 
zorgen voor een behoorlijke vervuiling van het oppervlak-
te water. Op de kaart van 1693 van Leupenius zien we de 
traankokerijen langs de Twisk, het Luijendijkje. De plek van 
de zuidelijk overhaal is ongeveer de huidige plek van de 
molen.

Het riviertje Twiske stroomde in het veenweidegebied 
waar veel turf werd gewonnen en waardoor legakkers en 
petgaten (dellen) ontstonden. 

2. Historische ontwikkeling van het gebied

Afbeelding 2.1. Kaart van 1693 van Leupenius, Noord-Holland Archief.
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Rond 1930 werd begonnen met de inpoldering van dit 
gebied. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond 
bleek echter zeer matig en eind jaren vijftig stopte men 
daarom met de inpoldering.

Afbeelding 2.2. Topografische kaart van de plek van de Twiske Molen 1900 (links) en 1950 (rechts).

Afbeelding 2.3. Luchtfoto Twiskepolder 1958.

In de jaren zestig werd hier onder het veen veel zand 
gewonnen voor de aanleg van het Coentunneltracé. Uit die 
tijd stammen ook de plannen om een recreatiegebied aan 
te leggen.

De plannen hiervoor waren in 1972 zover rond dat in 
augustus van dat jaar de uitvoering ervan kon worden 
aangevangen. Als eerste werd begonnen de vroegere 
hoofdstructuur van het gebied te herstellen. Daarna moest 
het van 1943 daterende hulpgemaal worden vervangen, 
waarbij de gedachte naar voren kwam om hiervoor een 
oudhollandse windwatermolen te (her)bouwen, die dan 

tevens zou kunnen fungeren als machinistenwoning. Een 
elektrische hulpaandrijving zou de waterbeheersing bij 
windstilte moeten veiligstellen. Voor dit doel werd de te 
Nieuw-Vennep opgeslagen molen van de Hooglandspolder 
te Barsingerhorn aangekocht. De molen is een rijksmonu-
ment en het oorspronkelijke achtkant stamt uit 1541. De 
molen werd in 1973-74 op de huidige plaats herbouwd en 
in 1975 geopend.

Op de historische kaarten van 1983, 1988 zien we hoe de 
dorpen Oostzaan, en Landsmeer uitbreiden en op de kaart 
van 1988 zien we ook de A10 verschijnen. Op de kaart van 
1993 is Oostzaan verder uitgebreid en rukt de bebouwing 
van Amsterdam op tot aan de A10. Op de laatste kaart zien 
we de huidige situatie.
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Afbeelding 2.4. Topografische kaart van de plek van de Twiske Molen 1983 (links) en 1988 (rechts).

Afbeelding 2.5. Topografische kaart van de plek van de Twiske Molen 1993 (links) en 2019 (rechts).
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Afbeelding 3.1. Plattegrond van het molenerf.

Afbeelding 3.2. Molenschuur. en de molen Afbeelding 3.3. De oprit wordt afgescheiden met een landhek
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3. Huidige situatie

Het Twiske is een belangrijk recreatiegebied voor 
Amsterdam en omstreken. Daarnaast is het ook een Natura 
2000-gebied met hoge natuurwaarden. De Twiskemo-
len ligt aan het fi etspad langs de ringvaart en is door de 
openheid van het gebied rond de molen een landmark dat 
al van veraf zichtbaar is. 
Het molenerf ligt direct aan de belangrijke recreatieve 
routes. Het fi etsknooppuntennetwerk en het wandelnet-
werk lopen langs de molen, maar ook het sloepennetwerk 
dat in de ringvaart ligt heeft een route langs de molen. Op 
het molenerf worden regelmatig activiteiten georgani-
seerd voor recreanten en omwonenden en ook vinden er 
educatie plaats.

Het erf bij de molen bestaat pas ruim veertig jaar. Er is 
weinig bekend over de inrichting van het molenerf. Op 
historische kaarten zien we vaak alleen de molen en een 

molenschuur. Het salaris van een poldermolenaar was 
echter niet hoog. Om toch in het levensonderhoud te 
kunnen voorzien, was een molenerf erop gericht om zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend te zijn, met een moestuin, kleine 
boomgaard, kippen en kleinvee. Deze elementen vinden 
we ook terug op het molenerf van de Twiskemolen.
Het molenerf is langs het fi etspad afgescheiden door een 
haag. De toegangsweg wordt bovenaan de weg afgesloten 
met een houten boerenhek. Op het erf vinden we naast 
een traditionele molenschuur ook een geitenstal, een 
kippenhok en een duiventil. Direct naast de ingang van het 
erf is een kleine opstelplaats voor een aanhangwagen en 
een trailer. Deze staan achter de haag en zijn daardoor uit 
het zicht geplaatst. Aan de rechterzijde van het erf is ook 
plek voor een kleine kas. 
Vervolgens vinden we rechts van de oprit een moestuin 
en een aantal fruitbomen. De moestuin is omzoomd met 
een haag, om de groenten tegen de wind te beschermen. 

Afbeelding 3.4 Westelijke kant van het erf met geitenstal, boomgaard, kippenhok en hooiberg.
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Afbeelding 3.5. Een schuilstal is afgedekt met riet en valt daardoor niet op in het landschap. De eilanden van de molenbiotoop zijn door 

loopbruggen met elkaar verbonden.

Afbeelding 3.6. De takken van de knotessen en knotwilgen dienen als wintervoer voor de geiten
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Langs de waterkant staan tussen de haag en het water een 
aantal knotwilgen.
Het erf is lager gelegen dan de ringdijk. De molen zelf staat 
op een molenbelt. De taluds van de molenbelt en langs 
de haag bij de ringdijk worden onderhouden als bloemrijk 
gras. Deze taluds worden één keer per jaar gemaaid en het 
gras wordt afgevoerd. De molenschuur staat aan de andere 
kant van de oprit. Daarachter begeleiden 4 knotwilgen het 
pad naar de molen. (afbeelding 1.1)

Aan de andere kant van de molen vinden we een geitenwei 
en een geitenstal met daarachter een bescheiden hooiberg 
en een boomgaard. De fruitbomen zijn halfstambomen. 
Deze zijn geschikt voor de relatieve natte grond van het erf. 
Bovendien passen lagere bomen goed bij een molenerf, 
waar openheid de belangrijkste eis is. Langs de waterkant 
staan knotessen. De takken van de wilgen en de essen 
worden gebruikt als wintervoer van de geiten.

De molenbiotoop
De omgeving waarmee een molen in relatie staat, noemen 
we de molenbiotoop. Een goede molenbiotoop is van 

fundamenteel belang voor de werking en het behoud van 
de molen. Het gebied dat rechtstreeks de windvang van 
de molen beïnvloedt, vormt een belangrijk onderdeel van 
de molenbiotoop. Het is belangrijk dat een gebied van 
ongeveer 300 m rond de molen zo open mogeiijk is.. 

In dit geval bestaat de molenbiotoop vooral uit rietland en 
water. Het rietland wordt begraasd door geiten, die er door 
de begrazing voor zorgen dat het rietland niet verruigd. 
Sommige delen van de eilanden zijn botanisch interessant 
en ze zijn aantrekkelijk voor rietvogels. Op een van de 
eilanden ligt een kleine poel/moerasje. De eilanden van de 
molenbiotoop zijn door smalle loopbruggen verbonden 
met het erf. De geiten kunnen zich zo tussen de eilanden 
verplaatsen. In het rietland is een poel aangelegd. Ook staat 
er een lage schuilstal. Het dak van de schuilstal is met riet 
bedekt, zodat deze bijna niet opvalt in het landschap. Door 
het rietland zijn enkele paden gemaaid, zodat er niet overal 
door het rietland wordt gelopen, maar dit tot de paden 
beperkt blijft.

 

Afbeelding 3.7. De takluds worden onderhouden als bloemrijk gras en worden een keer per jaar gemaaid.
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4. Waardering

4.1 Cultuurhistorische waarden
De molen is herbouwd in 1973 op een plek waar in het 
verleden nooit een molen heeft gestaan. De algemene 
historische waarden van het molenerf zijn daarom laag, 
evenals de tuinhistorische waarden. Het molenerf is 
relatief jong met zijn leeftijd van veertig jaar. De inrich-
ting van het molenerf is echter wel heel compleet en 
gaaf. Alle onderdelen van een cultuurhistorisch erf zoals 
moestuin, boomgaard, weide voor kleinvee en dergelijke 
zijn aanwezig. Een molenerf waar al deze elementen nog 
aanwezig zijn, is zeldzaam. De molen heeft als functie 
om het water van ’t Twiske op peil te houden. Alleen bij 
windstilte wordt het elektrische gemaal ingezet. Rond de 
molen is ook een molenbiotoop aanwezig, met voldoende 
openheid om de molen te kunnen laten functioneren. 
Het ensemble van de functionerende Twiskemolen met 
een molenbiotoop en een zelfvoorzienend molenerf is van 
ruimtelijk en cultuurhistorisch belang als een voorbeeld 
van hoe een molenaar op een poldermolenerf leefde. De 
cultuurhistorische waarden zijn daarom hoog.

4.2 Landschappelijke waarden
De molen heeft een relatie met het omliggende water 
en het rietland. Het molenerf is lager gelegen dan de dijk, 
is door de hagen om het erf duidelijk begrensd en heeft 

door zijn streekeigen inrichting een authentieke uitstraling. 
Molen, molenerf en dijk vertellen het verhaal van ‘t Twiske 
als polder en maakt het landschap afl eesbaar.
De molen ligt op een prominente plek aan de rand van 
het recreatiegebied. Het molen en het erf vormen een 
landmark in de omgeving, waar alle recreatieve routes langs 
leiden. De plek is daardoor goed beleefbaar.
Op grond van het bovenstaande kunnen de landschappelij-
ke waarden als zeer hoog worden beoordeeld.

Samenvattend stellen we dat de cultuurhistorische 
waarden van het molenerf vanwege de ensemblewaarden  
als hoog kunnen worden gewaardeerd, en de landschap-
pelijke waarden als zeer hoog. Het is daarom de moeite 
waard om de inrichting van het molenerf zoveel mogelijk 
te behouden. Wij adviseren dan ook niet alleen de molen 
maar ook het erf met de diverse elementen (boomgaard, 
moestuin, weide voor kleinvee e.d.)  te beschermen

Afbeelding 4.1. De uitgang van de molenvijzel en traditionele boten op de oever
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5. Aanbevelingen

• Landschap is geen museum. Erfgoed kan alleen 
behouden worden als het een eigentijdse functie 
heeft. De molen en het molenerf vertellen het verhaal 
van leven en werken van een poldermolenaar. Belang-
rijk in het verhaal van het molenerf is dat de molenaar 
en zijn gezin zoveel mogelijk proberen zelfvoorzie-
nend te zijn, zoals dat ook van oudsher het geval was. 
Ontwikkelingen op het erf kunnen plaatsvinden als 
deze passen in het verhaal en ze met respect voor de 
bestaande waarden plaatsvinden.

• Het plaatsen van bij voorbeeld zonnepanelen is heel 
goed mogelijk, omdat deze passen in het verhaal van 
het zelfvoorzienend zijn van een molenaarsgezin. Bij 
plaatsen van de zonnepanelen is het wel belangrijk om 
dit zo onopvallend te doen en de betaande waarden 
op het erf niet aan te tasten. Dat kan door de panelen 
te plaatsen op een schuur en bij voorbeeld te kiezen 
voor donkere panelen met een do! e afwerking. De 
zonnepanelen vallen dan niet erg op en de authen-
tieke uitstraling van het erf wordt hierdoor niet erg 
aangetast. Bovendien is de het erf ook eenvoudig in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen.

• Beplanting die wordt toegepast is altijd streekeigen en 
laagblijvend. (geen hoge bomen, maar halfstamfruit-
bomen, knotbomen en struiken)

• Hekken zijn functioneel en eenvoudig. Ze bestaan uit 
onbehandeld inheems hout (b.v. kastanjehout) met 
gewone rechte planken of uit ursusgaas (schapengaas) 
met b.v. kastanjehouten palen.

Afbeelding 5.1. Zonnepanelen op het dak kunnen onopvallend 

worden verwerkt

Afbeelding 5.2. Schapengaas kan als eenvoudige afscheiding 

worden toegepast

Afbeelding 5.3. houten hekken zijn eenvoudig met rechte plan-

ken
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