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in deze nieuwsbrief 
--wintertijd 
--wonen en leven in de molen, deel 1  
--laatste nieuws 

Daags voor de kortste dag van 2012 liggen de Oostzaanse jollen weer op de kant, mogen de geiten 
weer gebruik maken van de stal, heeft de molen zijn volledige winterzeilvoering gekregen en brandt de 
houtkachel in de molen. Op 21 december is de wereld niet vergaan en lengen vanaf die datum gewoon 
weer de dagen. Nu 
nog wachten op een 
stralende winterzon na een 
paar heftige regenmaanden. 

laat de winter maar komen…..  

In de herfstperiode draaide de molen 
met 2 bruine en 2 witte zeilen. 
Voor de winterzeilvoering zijn vorige 
week de 2 laatste witte zeilen 
vervangen door bruine zeilen. 

De nog vochtige witte 
zeilen hingen te 
drogen op het 
toegangshek waar een 
zuidoostenwind         
doorheen waaide. 



                                        Geregeld krijgen wij vragen     
                    over het wonen in de molen: 
                    hoe ruim is de woning? Kun je
                    het warm houden? Hoeveel  
                    hoor je binnen van de draaiende 
wieken, raderen en de motor? Hoe hang je schilderijen aan 
de schuine muren?   Etc. etc. 
In deze wintermaanden lijkt het ons een leuk idee om de 
woonsituatie te beschrijven met behulp van tekeningen en 
foto’s. In dit eerste deel worden de molenkelders en de 
molenschuur belicht. In de komende nieuwsbrieven komen  
de andere verdiepingen aan bod. 

De Twiskemolen is in 1974 herbouwd op zijn huidige plek. 
De monumentale molen staat bovenop een moderne betonnen onderbouw, die stevig is gefundeerd op 
betonnen palen en verzonken ligt in het dijklichaam. De molenschuur staat bijna 2 meter lager, 
onderaan de dijk. 
 
De betonnen onderbouw bestaat uit 3 compartimenten: een middendeel waar het water doorheen 
stroomt, de krimp genaamd; een voorraadkelder en een motorkelder waar de elektrische aandrijving 
van het gemaal is opgesteld. 

wonen in de Twiskemolen, deel 1  

Sinds 2 weken worden de geiten bijgevoerd met hooi.  De 
dagelijkse baal wordt o.a. verspreidt in de geitenstal, waar als het 
goed is eind maart een aantal geiten zullen lammeren. Links op de 

foto staat geit Janke, in 2010 geboren bij de Twiskemolen, 
vervolgens opgegroeid in Drenthe bij een andere groep landgeiten 
en hier opnieuw heen gekomen ter dekking. Janke gaat niet meer 

terug naar Drenthe en zal voortaan weer deel uitmaken van de 
Twiskemolengroep.  

de 2 Oostzaanse jollen op de kade, 
wachtend op een schilderbeurt 

kelders en krimp 

begane grond: 
woonkamer, keuken 

1e verdieping: 
slaapkamers, badkamer 

2e zolder:  
bergkasten, waslijnen 

kapzolder 

molenschuur 
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vanuit de woonkamer, trap 
naar beneden, naar de 
voorraadkelder 

stroomrichting van 
het water als de 

vijzel draait 

boezem 
1.45 -NAP 

S = stelling met voorraden o.a. uit 
 de moestuin,   
 kaasmaakgerei, 
 etc. 
 
W = wachtdeuren. Deze deuren 
 houden het water 
 tegen vanuit de 
 hoger gelegen 
 boezem als er niet 
 gemalen wordt. 

M = 40 pk motor (die de grote vijzel 
 kan aandrijven) 
V = vrieskast 
 
B = boiler 
 
CV = cv-ketel (elektrisch) 
 
E =  elektriciteitskast 

plattegrond van de 
kelders en watergang 

de 
voorraad-

kelder en de 
motorkelder 
hebben elk 
een vloer-
oppervlak 

van 14 m2. 
Beide 

kelders zijn 
3 meter 
hoog. 
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water dat 
langs de 
muren 

stroomt. 

voorraadkelder motorkelder 

730 cm 

225 cm 
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hoogspannings- 
ruimte  

De molenschuur heeft een grondoppervlakte van 40 m2. Een klein deel van de schuur is in gebruik als 
hoogspanningsruimte voor de regio. Deze ruimte heeft ter beveiliging een dubbele toegangsdeur. De ruimte 
is alleen toegankelijk voor                          de netwerkbeheerder.  

voorschuur werkschuur 

SS 

O = openslaande deuren 
S = stelling of ladekast 
G = gereedschapskast 
B = werkbank 
M = meterkast 
W =       wasmachine 
SS=       schoorsteen 

De voorschuur wordt vooral gebruikt voor stalling van 
de tuinmachines en –gereedschap. Incidenteel wordt 
deze ruimte ook gebruikt voor de lunch tijdens 
vrijwilligersdagen. 
 
In de zogenaamde werkschuur staat de werkbank 
met daarachter de gereedschapswand. In deze ruimte 
bevindt zich ook de trap naar de zolder.  
 
De kleine ruimte van 2x2 meter (waar de 
wasmachine staat opgesteld) was vanaf de jaren 70 
van de vorige eeuw de oliestookruimte waarvandaan 
de molen werd verwarmd. De olie-installatie is 
verwijderd en de bijbehorende klassieke schoorsteen 
is nu buiten gebruik. 

 werkbank 

 hoogspanningsruimte 

molenschuur 



Wordt door de Twiskemolen uit  

laatste nieuws  

2012 is een relatief nat jaar geweest. Vooral in de maanden januari en oktober is veel regen gevallen. 
De maand december mag zich nu ook bij deze 2 natte maanden voegen, want de vijzel maakt deze 
weken overuren. Tussen 22 en 27 december heeft het gemaal nagenoeg constant (dag en nacht!) 
water uit de polder gedraaid.  

Stootersplas zp:  1.55 –N.A.P. 
wp: 1.80 –N.A.P. 

vp: 2.90 –N.A.P. 

Zuidwestplas         vp: 1.45 –N.A.P. 

De Stootersplas neemt een 
belangrijk deel van het oppervlak 
van de Twiskepolder in beslag. De 
relatief diepe plas is ontstaan als 
gevolg van  zandwinning voor de 
aanleg van de Coentunnel, ruim 40 
jaar geleden.  

stuw bij de Stootersplas 

zp = zomerpeil     wp = winterpeil    vp = vast peil N.A.P. = Normaal Amsterdams Peil (+/- zeeniveau) 

Twiske  

Kleine Braak  

vanwege de 
enorme regenval 

heeft 
recreatieschap 

Het Twiske vorige 
week de stuw van 

de Stootersplas 
deels open 

moeten zetten en 
krijgt de molen 

nog grotere  
hoeveelheden 

water te 
verwerken. 

Stootersplas  1.65 -NAP 

st
uw

 Twiske   en   Kleine Braak  
2.90 -NAP 

Zuidwestplas  1.45 -NAP 

Noordzeekanaal   
0.30 -NAP 

Twiskemolen 
gemaal De Waker 

Noordzee 

sluizen IJmuiden 

TWISKEPOLDER 

Hieronder een tekening van de route 
die het overtollige water volgt.  
Het water van de Twiskepolder wordt 
door de molen de Zuidwestplas in 
gemalen.  
Het Oostzaans gemaal De Waker 
verplaatst het water vervolgens naar 
het Noordzeekanaal, waarna via de 
sluizen van IJmuiden al het water in zee 
terechtkomt. 



De volgende nieuwsbrief zal vooral in het teken staan van het jaaroverzicht 2012 van de 
Twiskemolen. Hierin de cijfers over de gemalen hoeveelheden water met wind en motor, 
de draaiuren van de molen, en een kort overzicht van alle werkzaamheden in en rond de 
molen en molenbiotoop. Ook een terugblik op het wel en wee van de landgeiten zal niet 
ontbreken. 

Rest ons iedereen alle goeds voor 2013 te wensen, met een paar mooie wintermaanden en 
hopelijk minder regen, meer zon - en………. voor de molen geregeld een goede maalwind. 
                            Marijke en Marcel 


