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Komend weekend 12 en 13 mei wordt de 
Nationale Molendag gehouden. Honderden 
wind- en watermolens in het land openen hun 
deuren om het publiek een indruk te geven 
van het wel en wee van dit industrieel 
erfgoed. 
Wij, Marijke en Marcel, bewoners van de 
Twiskemolen, doen zaterdag ook mee door 
het erf en een deel van de begane grond van 
de molen open te stellen. Onze 
privévertrekken zijn niet toegankelijk, maar 
de ruimte waar de tandwieloverbrenging is 
gesitueerd, is wel geopend, en de 
vijzeldeuren zullen open staan.   
Het is indrukwekkend om te zien wat 
windkracht kan bewerkstelligen. 
 
 
 
 
 

Nationale Molendag 12 en 13 mei 

 
 
 
‘De Twiskemolen' is een oorspronkelijk omstreeks 
1578 gebouwde achtkante binnenkruier. Hij bemaalt 
de ca. 650 ha grote Twiskepolder als onderbemaling 
van de polder Oostzaan. 
De landschappelijke betekenis van de in een open 
poldergebied gelegen molen is groot. De 
Twiskepolder is als polder en waterstaatkundige 
eenheid pas in de jaren veertig van de 20e eeuw 
ontstaan. Vanouds maakte het gebied grotendeels 
deel uit van de ca. 2685 ha. grote waterrijke en 
veenachtige polder Oostzaan, die vanaf het midden 
van de 17de eeuw tot 1910 door drie achtkante 
molens bemalen werd op het IJ. 
In het kader van de werkverschaffing werden in de 
jaren dertig plannen gemaakt om dit gebied, dat voor 
de ene helft uit water en voor de andere helft uit land 
bestond, in te polderen en in cultuur te brengen als 
grasland. In 1941 werden de gronden door de Staat 
gevorderd. 
De droogmakingswerkzaamheden waren in 1943 
zover gevorderd, dat de dijk kon worden gesloten. Na 
verlaging van het waterpeil werd een begin gemaakt 
met de ontginningswerken. Deze werden in 1957 
gestopt omdat er toen als gevolg van de veranderde 

geschiedenis 

Op de foto hieronder zijn de koningsspil, 
onderbonkelaar en het vijzelwiel goed zichtbaar. 
Op de achtergrond zie je een deel van de 
huiskamer. De vijzel zit verborgen onder de 
zwarte halvloer. Buiten op het molenerf, is de 
vijzel wel goed te zien door de openstaande 
vijzeldeuren. 



situatie geen werkloze arbeiders meer waren. In de 
jaren zestig werd het gebied gebruikt voor 
zandwinning en werd tevens de gedachte ontwikkeld 
om deze polder een recreatieve bestemming te 
geven. 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. Deze werd te Landsmeer herbouwd op 
een plaats waar voordien nooit een molen had 
gestaan. 
De zeer waarschijnlijk omstreeks 1578 gebouwde 
molen bemaalde de ca. 530 ha grote Hooglandspolder 
op de Schagerkoggeboezem. 
In 1764 werd hij danig hersteld, want in dat jaar 
werd in ieder geval de gehele kap vernieuwd en 
waarschijnlijk ook het vroegere boventafelement door 
blokkeelconstructie vervangen. Tussen de jaren 1864 
en 1894 werd de molen vervijzeld. In 1936 werden 
beide roeden uitgerust met Bilauwieken. 
Dit was slechts van korte duur, want op 14 februari 
1938 brak een roede af terwijl de molen stilstond. 
Hierna werd naast de molen een elektrisch 
vijzelgemaal gebouwd, dat in 1939 de bemaling 
overnam. De molen bleef staan zonder wiekenkruis 
en was tot in de jaren zestig als woning in gebruik. In 
1967 werd hij gesloopt met het doel hem te Nieuw-
Vennep te herbouwen. 
Deze plannen kwamen echter niet tot uitvoering, 
waarna hij in 1973-1974 op de huidige plaats werd 
herbouwd.  Molenaar Put heeft de eerste periode de 
molen bewoond en bediend. Vanaf 1999 zijn 
molenaar Robert-Jan Prins en Mirjam Vos de 
bewoners en beheerders van De Twiskemolen  
geweest. Zij hebben ook het beheer van de 
molenbiotoop overgenomen van het recreatieschap. 
Vanaf november 2011 zijn molenaar Marcel Koop en 
Marijke Koop-Brouwer de bewoners en beheerders 
van De Twiskemolen en de 4 ha biotoop rondom de 
molen.  

u ziet hoe een zeil 
wordt voorgelegd 

kleine 
handmolentjes voor 

de kinderen 



De molen maalt het 
teveel aan water 
weg uit de polder 
(Kleine Braak) en 
stuwt dat op naar de 
boezem 
(Zuidwestplas). Via 
de Zuidwestplas 
komt al het 
overtollige water 
uiteindelijk in Het 
Noord-Hollands 
Kanaal terecht.  

hoe werkt de Twiskemolen Twiskemolen, sinds 1975 

de dijk 
Kleine Braak 

Zuidwestplas 

een windmolen heeft 2 
roeden, 4 wieken              
 
roe-lengte van de 
Twiskemolen is 24,40 m 

bovenwiel met 48 kammen 

koningsspil  

het gaande werk 

bovenbonkelaar met 25 kammen 

onderbonkelaar met 22 en 36 kammen 

vijzelwiel met 37 kammen 

vijzel 

kapzolder 

zolder 

slaapkamer, logeerkamer en 
badkamer 

woonkamer, keuken en 
vijzelwielkast 2 kelders 

-2.90 m  N.A.P. 
 -1.45 m   N.A.P. Twiskepolder 
boezem 

De onderbonkelaar 
heeft 2 rijen tanden. 
Als het niet hard 
waait, hebben wij de 
keuze om de vijzel 
minder hard te laten 
draaien, door de 
kleinere 
overbrenging met 22 
kammen op het 
vijzelwiel aan te 
sluiten het 
zogenaamde ‘lichte’ 
werk. Met 1 
omwenteling van het 
wiekenkruis, maakt 
de vijzel iets meer 
dan 1 omwenteling 
(1op1,14). Bij een 
stevige wind kan er 
voor een 
overbrenging van 1 
op 1,87 gekozen 
worden, d.m.v. de 
36 kammen, het 
‘zware’ werk. 

In deze doorsnede is 
goed te zien dat 
maar een klein deel 
van de molen 
gebruikt wordt voor 
de draaiende delen. 
De molen heeft dus 
voldoende 
woonruimte naar de 
huidige normen. 
 
De vijzel kan een 
verschil in 
waterniveau van 
maximaal 1,65 m 
overbruggen. 

doorsnede 



In de week van 23 april heeft 
molenmakerij Saendijck de roeden 
doorgehaald.  Een 10-jaarlijkse klus 
t.b.v. het behoud van de 24,4 m 
lange ijzeren roeden.  
De roeden zijn in de askop geborgd 
door middel van houten wiggen. 
Door de wiggen weg te halen komt 

onderhoud aan de molen 

er ruimte vrij waardoor de 
molenmaker de roe een meter 
omhoog kan hijsen door de askop 
heen. Roestplekken kunnen 
vervolgens behandeld worden. 
In dezelfde week heeft Saendijck 
ook het lattenframe van de wieken 
(=het hekwerk) opgeknapt door hier 
en daar een heklat te vernieuwen en 
alle kruispunten met koperen nagels 
door te spijkeren. 
Recreatieschap Het Twiske heeft 
opdracht gegeven voor deze klus. 



Op zaterdag 21 april hebben wij de 8 volwassen geiten, 2 lammeren en de bok verweid van het Vosse-
eiland naar het Zegerbos. Voor ons was het voor het de eerste keer dat wij met de geiten op de dijk 
aan de wandel gingen. Geheel soepeltjes verliep het nog niet, maar het was een geweldig leuke 
belevenis. Ook voorbijgangers genoten van onze onderneming. 

300 Meter rond de molen mag zich geen bos vormen. Een enkele 
solitaire boom is niet erg, maar hoge bomen vangen veel wind, 
met als gevolg……… minder windvang voor de molen.  De 
Nederlandse Landgeit  eet vooral houtige gewassen  en daarmee 
is dit ras uitermate geschikt om jonge opslag te laten verdwijnen. 
Op de foto zie je de bok tussen een flinke hoeveelheid 
berkenopslag staan.  

verweiden van de geiten 

De foto boven laat goed 
zien dat niet alleen 

het blad gegeten wordt 
van het jonge boompje, 

maar ook de bast. Het 
boompje overleeft dit niet 

en dat is precies de 
bedoeling. 

 
Niet alleen de geiten 

genieten van de 
gevarieerde vegetatie, ook 

wij. We voelen ons soms 
net geitenhoeders op een 
Afrikaanse steppe…….. - 



In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat een meerkoet aan het broeden was in de 
richting van het Bokkenland. Zoals de foto laat zien werden er 5 kleintjes uitgebroed. 

Helaas zijn er nu, na een week, nog maar twee van over. Waar de andere drie zijn 
gebleven………. Tja, daar kun je van alles bij bedenken. 

De molen heeft tot 
eind april al ruim 
120.000 
omwentelingen 
gemaakt, naar 
schatting zo’n 
30.000 met 
aandrijving van de 
vijzel. De andere 
90.000 
omwentelingen 
heeft de molen ‘voor 
de prins’ gedraaid. 
Gewoon omdat het 
zo’n fantastisch 
gezicht is voor de 
vele recreanten, en 
ook nog steeds  
voor onszelf.  

2 Juni is de 2e vrijwilligerswerkdag van dit jaar. Mede dankzij het mooie weer en ieders 
enthousiasme was de 1e werkdag op 14 april een succes.  Meld je nu al aan via 
twiskemolen@hotmail.com . Een week voor de werkdag krijgen jullie nog een 
nieuwsbrief met de geplande werkzaamheden. We hopen op jullie komst op 2 juni. 

Marijke  en Marcel 

De grote schuur naast de molen krijgt deze week een nieuwe 
verflaag. Kozijnen worden weer wit en de gepotdekselde delen 
krijgen een verse teerlaag.  Geen echte teer, want dat is slecht 
voor mens en milieu, maar het alternatief is net zo zwart en 
 
 
stroperig 
dik. Ook 
deze klus 
gebeurt 
in 
opdracht 
van 
recreatie
-schap 
Het 
Twiske. 


