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                                                        geitenloopbrug 
De 4 ha waterrijke molenbiotoop bevat eilanden en schiereilanden. Om te zorgen dat onze landgeiten de diverse 
gebieden goed kunnen begrazen, zijn de afgelopen 10 jaar diverse verbindingsbruggetjes aangelegd ( A t/m D).  
De geitenloopbruggetjes  hebben allen een breedte van 60 cm en variëren in lengte van 4,5 tot 16 meter. 

A 
B 

C 

D Bokken-
eiland 

Om de molenbiotoop nog efficiënter te kunnen beheren, 
hebben wij ruim een jaar geleden het plan opgevat om een 
brug aan te leggen tussen het Vosse-eiland en het 
Zegerbos. (de paarse lijn E op bovenstaande plattegrond)  
 
Als eerste is toestemming gevraagd aan het bestuur van 
Recreatie Noord-Holland (waar Het Twiske-Waterland onder 
valt). Daarna heeft de provincie Noord-Holland ( i.v.m. de 
Natura-2000 status van Het Twiske) haar fiat gegeven. Met 
de vervolgens verkregen vergunningen van de gemeente 
Landsmeer en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier konden wij eind augustus j.l. 
daadwerkelijk aan de gang met de bouw van de ruim  
24 meter lange geitenloopbrug. 

E 

met verzamelde 2e hands balken, palen en planken is op de vrijwilligersdag 
van 7 september een begin gemaakt met de bouw. De eerste palen (4 

meter lang) werden met een handheier geslagen en na veel meetwerk en 
uitlijnen was aan het eind van de dag de eerste 2 meter brug beloopbaar  



           op zaterdag  
21 september om  

17.30 uur  
was het dan zover;  

onze ongeduldig 
wachtende geiten 

 kunnen vanuit het 
Zegerbos over de  
24,5 meter lange 

geitenloopbrug richting 
het Vosse-eiland lopen 

Het Zegerbos (waar de geiten de laatste weken ook verbleven) was tot voor 
kort alleen te bereiken via de dijk. Om de groep landgeiten in het Zegerbos te 
krijgen, moesten ze daarheen begeleid worden.  Hoe leuk deze onderneming 
ook was (we voelden ons echte geitenhoeders), de verplaatsing vergde 
organisatie, vooral om hindernissen te nemen als loslopende honden en 
bromfietsen. In de praktijk kwam het er dan ook op neer dat de groep geiten 
in verhouding minder tijd doorbrachten in het Zegerbos dan wenselijk. 
De nieuw aangelegde brug zorgt ervoor dat voortaan het Zegerbos frequenter 
begraasd wordt. 
En last but not least: omdat het Zegerbos geen schuilhok bevat, kunnen de 
geiten voortaan, dankzij de brug, gebruik maken van het schuilhok op het 
Vosse-eiland.  

de 24,5 lange geitenloopbrug bevat binnenkort ook een 
ophaalbrug van zo’n 2 meter lang. Hierdoor kunnen we 

met de boot ook het zuidoostelijk deel van de Kleine 
Braak blijven bevaren  (o.a. om 1x per jaar het 

zwerfvuil uit de rietkragen te verwijderen) 

wij durven wel te beweren dat deze 
nieuwe brug de langste 
geitenloopbrug is van Noord- 
Holland (misschien wel van 
Nederland, Europa, de wereld….. ?-) 



informatiebord  
Voor de voorbijgangers 
op de dijk is jaren 
geleden een 
informatiebord 
geplaatst. Dit bord bevat 
info over de molen en 
het beheer van de 
molenbiotoop met 
Landgeiten. 
Het informatiebord 
verkeert echter in 
slechte staat en zou 
vervangen moeten 
worden. Omdat wij de 
recreant en de steeds 
toenemende stroom 
toeristen graag meer 
informatie zouden willen 
aanbieden, hebben we 
een ontwerp gemaakt 
voor een nieuw groter 
bord met teksten in 
Nederlands, Engels en 
Duits of Spaans. 

het huidige bord 
verkeert  in slechte 
staat en is te klein 

de rode streep geeft de positie aan van het huidige infobord, 
dat vervangen gaat worden door een groter nieuw bord 

(=gele streep) 

Uiteraard komt zo’n bord er niet vanzelf. Dankzij donaties van Recreatieschap  
Het Twiske-Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en festival Welcome  

to the Future is het grootste deel van de kosten gedekt. Er ligt nog een aanvraag bij Landschap  
Noord-Holland. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd, kan het bord nog dit jaar gerealiseerd worden.  

Met de maten van 200 cm breed en 120 cm hoog zal het nieuw eiken bord informatie geven over de 
werking van de windmolen, het gemaal en hoe het overtollige water uit de Twiskepolder zijn weg vindt 
naar zee. Tevens geeft een gekleurde draaischijf de recreant en toerist actuele informatie over de 
molen; maalt de molen met licht of zwaar werk water, draait de molen voor de Prins en/of draait de 
vijzel met de motor het water weg. 
In regenbestendige bakjes worden folders aan de voorbijganger aangeboden. Een ander deel van het 
informatiebord geeft info over de molenbiotoop, de flora en fauna en het beheer door middel van 
Nederlandse Landgeiten. 



appel-/perenoogst  
Door de goede zomer hebben wij dit jaar een 
formidabele oogst uit de moestuin en boomgaard. 
Ook de kas heeft volop trostomaatjes en paprika’s 
geleverd.  

de Gieser Wilderman 
is een stoofpeer. De 
boom stond begin 
mei in volle bloei. 
De peren worden 
geoogst in de tijd dat 
deze nieuwsbrief 
uitkomt 

Verdamping 

op de 2e zolder van de molen 
staan emmers met appels en 

peren klaar om in de kisten 
verdeeld te worden voor 

bewaring 

de Kruidenierspeer 
is een vroegrijpe 
handpeer, geoogst 
half augustus. De 
boom stond in de 
eerste week van 
mei in volle bloei 

de Goudreinet is 
een traditionele 
appeltaart-appel. 
Met 3 bomen 
hebben we begin 
september vele 
emmers geoogst. 
Begin mei stonden 
de bomen in bloei 

begin september hebben 
wij de Cox’s Orange Pippin 
geoogst van 2 bomen. De 
voorraad ligt nu op de 2e 
zolder te wachten om als 
handappel gegeten te 
worden. Begin mei 
stonden de bomen in bloei 

een avondmaal van rode sla, rucola, 
knolvenkel, ui, tomaat, bieslook en 
komkommer. 
Een vers ei maakt de maaltijd compleet  

Hieronder 4 van de 12 soorten appels en peren die al decennia lang op het molenerf bloeien en groeien…... 

de meloenen in de 
kas rijpen nu af 



vrijwilligerswerkdag  

Op de afgelopen 
vrijwilligersdag, zaterdag 7 

september, is begonnen 
met de bouw van de 

geitenloopbrug en er is 
hard gewerkt om gemaaide 
stukken op het Bokkenland 
te harken en het maaisel te 

verplaatsen. 

varen in de kleine Braak voor het plezier én vervoer van brugdelen 

de lunch bestond uit o.a. 
groentesoep (met 
groenten van eigen 
moestuin), belegd brood 
en trostomaatjes  

Landschap Noord Holland begeleidt voor deze regio de 
natuurwerkdag en stelt gereedschappen beschikbaar. 

De vrijwilligersdag van 5 oktober gaat niet 
door. We kunnen de dag niet georganiseerd 
krijgen door grote drukte in die dagen. 
De volgende en laatste vrijwilligersdag van dit 
jaar, zaterdag 2 november gaat zeker wel door. 
Traditiegetrouw gaan we met de boot naar het 
Prinse-eiland om daar alle opslag (schietwilg, 
vlier en berk) om te zagen en af te voeren. 
Aanmelding voor deze landelijke werkdag, 
zaterdag 2 november, is belangrijk en dient net 
als vorig jaar te gebeuren via de website 
www.natuurwerkdag.nl 
http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/
locatie/twiskemolen/20  Klik onderaan de 
pagina van deze website op “doe mee op deze 
locatie” en vul je gegevens in. 



Wiekstanden tekening  

. 

Na een fantastische (maar 
droge) zomer hebben wij op  
22 september traditiegetrouw  
2 van de 4 witte zeilen 
verwisseld voor bruine, omdat 
op deze dag de astronomische 
herfst is begonnen. Komende 
winter zal de molen met  
4 bruine zeilen draaien. 

kort en laatste nieuws  

Met kat Thyson gaat het goed. Na ruim 3 weken lijkt hij zijn nieuwe thuis 
én verzorgers te accepteren. 

9 september: ‘wilde’ kat 
Thyson komt bij van het 
vangritueel in het asiel en 
het vervoer naar de molen 

10 september: Thyson 
zit onwennig in een 

hoek van de geleende 
bench 

12 september:  Thyson 
heeft het mandje als 
slaapplek geaccepteerd 
en na veel aandacht 
mogen wij de kat 
voorzichtig aaien 

16 september: nadat Thyson op 15 sept. de bench uitmocht en de 
voorschuur als zijn domein ging beschouwen, speelde hij de 

volgende dag ontspannen met een fladderende vlinder 

20 september: een subtiel historisch momentje; we mogen Thyson aaien op 
zijn nieuwe slaapplek,(waar hij ruimte genoeg heeft om weg te vluchten). 
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief heeft Thyson de gehele schuur tot 
zijn beschikking, inclusief de zolder. Over een paar weken krijgt hij een 
uitloop naar buiten als laatste stap naar gehele vrijheid op het molenerf. 



Wiekstanden tekening  

. 

Onze zoon Gido zag een haas over het 
molenerf rennen en ontdekte zijn 
leger; een ondiep hol in de molenbelt, 
dichtbij het draaiend wiekenkruis. Wij 
vonden dit wel heel bijzonder en 
dachten na over het waarom van deze 
plek. 

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

Thyson 

achterin het ondiepe hol, leger genoemd, zijn de 
achtergebleven haren van de haas te zien 

We kwamen tot de volgende conclusie aan de hand van bovenstaande foto:  
de ingang van het hazenleger biedt een fantastisch uitzicht op……. onze moestuin! De slimme haas kan 
na een dutje, vanuit zijn leger iene-miene-mutte spelen met de vele soorten knollen en kolen in zijn 
gezichtsveld -. De moestuin blijft echter de onze, dus we houden de haas scherp in de gaten. 

bovenin de foto is het oude, afgebrokkelde metselwerk nog 
goed te zien, terwijl op de voorgrond het nieuwe metselwerk 
er strak in ligt. Met een hardere, zogenaamde 
handvormsteen, wordt verwacht dat de rollaag niet meer zo 
snel (o.a. door vorst) zal beschadigen.  
Om het recreatieverkeer op de dijk gewoon doorgang te 
laten vinden, is de eerste dag de ene helft van de waterloop 
vernieuwd en de volgende dag (na uitharding van het 
nieuwe metselwerk) de andere helft. 

        De dijk langs de 
molen bevat speciaal 
asfalt zodat o.a. 
skeelers een geweldig 
parcours hebben door 
Het Twiske. Een 
vervelende drempel 
was echter de 
afbrokkende stenen 
rollaag van de 
wateruitloop van de 
molen. Begin 
september hebben 
vakmannen  ‘Ome Kees 
en Ome Jaap’ van De 
Monnick in opdracht 
van HHNK het 
metselwerk vernieuwd. 


