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                                                        rondvlucht 

nieuwe situatie 

oude situatie foto: de molenbiotoop van de Twiskemolen in beeld. De molen heeft 360° rondom een goede windvang, mede dankzij de 
begrazing met onze Nederlandse Landgeiten. Bovenin de foto de bebouwing van Landsmeer 

Zondag 7 juli hingen wij (Marijke, Marcel en Paul Bink) rond 14.15 uur boven de Twiskemolen. Nico (de broer van 
Paul) bestuurde de eenmotorige PH VFB. Vanaf vliegveld Lelystad stegen we op en vlogen met een prachtige 
uitzicht op de Oostvaardersplassen richting ons achtkantig woonhuis.  Deze zondag was warm, onbewolkt en 
enigszins heiig; tijdens ons vlieguur leek het dan ook of heel Nederland zich op of nabij het water ophield. Na twee 
rondes om Het Twiske en veel, heeeeel veel foto’s later, vlogen wij weer terug naar Lelystad. Het was amazing!! 

Kleine Braak 
290 cm –N.A.P. 

Zuidwestplas 
145 cm –N.A.P. 

Geijenbreek 
130 cm –N.A.P. 



ovalen foto: op deze zonnige 
zondag 7 juli veel recreatie op 
en rond de stranden van Het 
Twiske.  De lichtgele stukken 
tussen de molen en het strand 
zijn gemaaide grasstroken. Het 
maaisel heeft ruim 100 balen 
hooi opgeleverd, die nu als 
geitenvoer voor de komende 
winter gestapeld klaarliggen in 
een hooiberg 
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houtwormbestrijding 

Op zaterdag 13 juli werd gestart met het omvangrijke 
bestrijdingsproject tegen houtworm. Het lichtvochtige 
eikenhout van het vijzelwiel en de onderbonkelaar 
onderin de molen bleek een goede leefomgeving voor 
de houtworm, die bezig was met een gestage opmars 
richting koningsspil. Eind vorig jaar is besloten om 
verdere aantasting te voorkomen d.m.v. begassing. 

Nadat de grote lappen zeil met een kraan losjes over de molen waren gelegd, kon begonnen worden met het 
gasdicht maken van ‘het cadeau’. Modieus getailleerd miste de met zijn omgeving contrasterende 
cadeauverpakking eigenlijk alleen nog een grote strik…..  

terwijl medewerkers van  
van Meijel acrobatische toeren 
uithaalden om de molen gasdicht 
te krijgen, stonden wij de diverse 
media te woord 

ondanks de 
geel/zwarte NAC 

kleuren, 
gecombineerd 

met een 
hanenkammetje 

en strakke 
tenuevormen, 

hebben we geen 
concurrerende 

Ajax-supporters 
aan de hekken 
zien hangen…… 

Het gebruikte gif is Vikane (= 100% sulfurylfluoride). In 2007 is een gebruiksvoorschrift 
voor het gas sulfurylfluoride opgesteld en goedgekeurd door het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het gas is toegestaan voor gebruik als 
middel ter bestrijding van houtaantastende insecten. Controlemetingen worden verricht met 
de Spectros, een meetapparaat dat lage concentraties sulfurylfluoride (0-100 ppm) in de 
lucht kan meten. De molen werd pas vrijgegeven toen op alle verdiepingen (en zeker de 
kelders, want Vikane is 3,2x zwaarder dan lucht) een meting van 0,0 ppm werd gemeten.  

13 juli verrichtte van Meijel de eerste fysieke voorbereidingen bij de 
molen. Maandag werd begonnen met het inpakken, waarna ‘s avonds het 
inbrengen van het gas startte dat tot woensdagochtend duurde. 
Woensdag begin van de avond werd de molen vrijgegeven, maar wij zijn 
die nacht toch voor de zekerheid elders blijven overnachten. Na 
donderdag alles nog eens flink doorgelucht te hebben, sliepen wij 
donderdagnacht weer in ons eigen bed. De dagen dat de molen ingepakt 
was, verbleven wij in Landsmeer in het huis van vrienden, die in die tijd 
met vakantie waren. 



Recreatieschap  
Het Twiske 
zorgde voor de  
 
noodzakelijke  
afzettingen en  
omleidingen op de  
dijk, toegangs-
paden en het water 

de molen 
 was even onze woning niet meer; met de vele 

kabels, slangen, meetapparatuur  en surrealistische 
kleuren had je binnen meer het gevoel beland te zijn 

in het decor van een sciencefictionfilm  

onder het 
wakend oog 
van de 
landelijke 
Inspectie van 
Leefomgeving 
en Transport 
kon op 
maandagavond 
rond 20.30 uur 
begonnen 
worden met het 
inbrengen van 
het gas. Na 
ruim 34 uur, 
woensdag-
ochtend 7.00 
uur, werd de 
begassing 
beëindigd en 
gestart met het 
beluchten van 
de molen 

de molen heeft aan de onderzijde een open verbinding 
met de waterloop (waar ook de vijzel is gesitueerd). Om 
te zorgen dat het ingebrachte gas niet zou ontsnappen 
via de waterloop, werd ook de gehele waterloop ingepakt 



gele lis 

tijdelijk ingebracht schot. Het water tussen het schot en de 
wachtdeuren werd vervolgens weggepompt, zodat in de 
waterloop gewerkt kon worden 

Sinds wij hier wonen hoorden we onder de molen een          
klein ‘beekje’ lopen. De waterstroom werd veroorzaakt  
door lekkende wachtdeuren. Water vanuit de boezem          
sijpelde langzaam terug de Twiskepolder in. Uiteraard  
was dit een onwenselijke situatie. Hoogheemraadschap       
Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft vorig jaar dan  
ook besloten om de in slechte staat verkerende eiken         
wachtdeuren te vervangen. Vanuit economische en  
technische  redenen heeft het HHNK besloten de                
wachtdeuren te vervangen door een kunststof  
wachtklep. Na opmetingen en fabricage werden de           
vervangingswerkzaamheden op 23 en 24 juli j.l.  
uitgevoerd. 
 
De nieuwe klep blijkt prima te werken en we  
horen geen water meer terugstromen.  
(Eigenlijk wel jammer, want ‘ons beekje’  
was zo vertrouwd geluid geworden…….) 
 

vervanging wachtdeuren 

boezem 
(Zuidwestplas) Twiskepolder 

wachtdeuren 

wachtdeuren 
voor 23 juli 2013 

wachtklep na 
24 juli 2013 

Direct na afronding van de 
werkzaamheden hebben we 
met de motor het gemaal laten 
draaien. De wachtklep bleek 
zeer goed te functioneren. 
De afgelopen week hebben we 
ook met de wind, met licht 
werk, de wachtklep kunnen 
uittesten. Onze vrees dat de 
klep voor meer weerstand zou 
kunnen zorgen (de 
zwaartekracht speelt bij een 
klep een grotere rol) bleek 
ongegrond. Met een windkracht 
2 tot 3 draaide de vijzel op 
windkracht toch zo’n 20 m3 per 
minuut de boezem in. 

1 van de 2 eiken 
wachtdeuren wordt uit 

de krimp (=de 
waterloop) gehesen. 
Links op de grond ligt 
de nieuwe kunststof 
wachtklep al klaar + 
zwaar reparatiehout 

voor het kozijn 

Adriaan Dekker (rechts)  
en Arno Welink van 

HHNK voor de succesvol 
geplaatste wachtklep 

het oude kozijn van de wachtdeuren wordt verbeterd door slechte stukken 
hout (op de waterlijn) weg te hakken en nieuwe stukken in te lijmen 



  kort nieuws  

Sinds 1 juli j.l. hebben wij nieuwe buren; Zorgboerderij De Marsen (voorheen ‘Balder’) 
wordt vanaf heden gerund door Wouter Joop en Benno Graef. Samen met partners als 
de Noorderhoeve, Stichting De Linde en Stichting De Brink worden een aantal 
verbouwingsplannen uitgewerkt, om zorgvragers ook voor de komende jaren een 
 goede leef- en werkomgeving te kunnen bieden.  Kijk eens op hun 
 website: http://www.demarsen.org 

         Op 27 juli stond Het Twiske geheel in het teken van het dancefestival Welcome To The Future.  
Met 2 weken opbouw, 1 dag muziekspektakel en 1 week afbouw, hebben wij opnieuw met enige verbazing 
mogen aanschouwen hoe, met dag en nacht doorwerken, een omvangrijk festivaldorp tot stand kwam en 
ook weer verdween. Het festival was uitverkocht en met duizenden bezoekers meer dan vorig jaar (totaal 
20.000 muziekliefhebbers) werd er onder gunstige weersomstandigheden genoten van vele dj’s . 

in de twee weken van opbouw hebben wij meer dan 100 
vrachtwagens over de brug langs de molen zien komen. Je kon 
het zo gek niet verzinnen of het was blijkbaar nodig voor het 
festival; van zendmasten, containers met houtsnippers, porto-
cabins, lantaarnpalen tot dixi’s (urinoirs en toiletten). Niet 1 
vrachtwagen vol met dixi’s, niet 2, maar meer dan 10….. 
En dan nog stonden er rijen dames en heren voor de toiletten…  



N NOwind 

de meeste bezoekers van WTTF kwamen per auto en met 
pendelbussen vanaf station Sloterdijk. Daarnaast kwamen velen met 
de fiets en met tientallen touringcarbussen uit het hele land 

op de foto hierboven is te 
zien dat 2 bruggen naar het 
festivalterrein leidden. De 
achterste brug is een tijdelijk 
aangelegde, 100 meter lange 
pontonbrug, speciaal 
gebouwd voor de duizenden 
bezoekers die met 
pendelbussen voor deze 
drijvende brug werden 
afgezet. 
De voorste vaste brug diende 
voor de vele bussen, auto’s, 
brommers en fietsen 

het muziekspektakel begon met 
een NO-wind waardoor we bij de 
molen 1e rang zaten. Later 
draaide de wind naar zuidwest 

een flinke bui rond de aanvangstijd van het festival 
(zie foto hierboven) mocht de pret niet drukken, de 
rest van de dag+avond was het heerlijk festivalweer 



In 2012 werd in mei de hooiberg met 100 balen gevuld, dit 
jaar gebeurde dit pas op 8 juli. Met dank aan de 
vriendengroep van onze zoon Gido, die dit klusje klaarde.  

voor dagelijkse weetjes, volg ons op twitter: @molenaar-marcel 

De actualiteit: een week nadat onze hooiberg was gevuld met de 
100 balen, hebben wij besloten de balen weer te verplaatsen. Reden 
was de hoge vochtigheidsgraad van veel balen hooi waardoor wij 
bang waren dat er schimmelvorming zou optreden (dat zeer slecht 
zou zijn voor de gevoelige geitenmagen). De nieuwe beheerders van 
de zorgboerderij in Het Twiske boden aan onze balen op hun 
hooiberg uit te stallen. Door de enorme omvang van deze hooiberg 
zal beluchten en verder drogen van de balen beter verlopen dan in 
onze kleine hooiberg. Wij hebben het aanbod dan ook dankbaar 
aanvaard en de 100 balen nogmaals versjouwd. 

            Twee van onze Landgeiten, de 
           anderhalf jarige Luna en Lot hebben  
 sinds 13 juli een nieuw thuis gekregen. In de 
Wijdewormer mogen ze de rest van hun leven genieten van 
hun nieuwe, mooie woonplek met toegewijde verzorgers. 

. 

         Weet u nog; een kip 
broedde op 10 eieren op de schuine 
helling van de molen met voorbij 
zoevende wieken boven haar. Met de 
10 ‘verrassingskuikens’ gaat het goed. 

foto boven: de kuikens 1 dag oud. Moeder kloek 
pakt stukjes graan op en laat deze weer vallen 
om de kuikens te leren dat dit voedsel is 

foto links: de kloek leert haar kuikens een 
zandbad te nemen. Door een zandbad verjaagt 
de kip eventueel aanwezige luizen, die zich 
tussen het verendek verbergen  

op deze klimconstructie staan Lot (links) en Luna te dollen met de oudste 
geit van de groep, de onderaan de trap staande 10-jarige geit Wapper 

Ook 3 van de 4 jonge bokjes hebben een nieuw thuis. In 
Middenbeemster krijgen de bokjes de kans (tussen andere 
Landgeitbokken) uit te groeien tot volwassen exemplaren. 

     In juli genieten     
wij volop van de rijk begroeide 

moestuin met zijn vele kleurrijke 
bloemen en verse rijpe groenten. 

     In juli genieten     
wij volop van de rijk begroeide 

moestuin met zijn vele kleurrijke 
bloemen en verse rijpe groenten. 


