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                                                       informatiebord  

19 maart is het dan zover; 
het nieuwe informatiebord 
op de dijk zal onthuld 
worden door de 
burgemeesters van 
Landsmeer en Oostzaan. 
 
De bouw van het houten 
informatiebord, het plaatsen 
ervan, de druk van posters 
en kleurschijf, de 
µYOLHJHUOXFKWIRWR¶��GH�IROGHUV��
de Engelse en Spaanse 
tekstvertalingen en de 
onthullingsactiviteit,  
echt alles kon door 
sponsering tot stand komen. 
 
Zelf hebben wij alle content 
verzameld en de lay-out van 
de panelen verzorgd.  
We hopen dat na 19 maart 
de vele recreanten en 
toeristen  met plezier de 
nieuwe informatie over de 
Twiskemolen en zijn 
molenbiotoop tot zich gaan 
nemen. 
 
Natuurlijk vinden wij het 
leuk als u kans ziet om bij 
de onthulling aanwezig te 
zijn. Na de onthulling staan 
een drankje & hapje klaar in 
de molenschuur en krijgt u 
de kans om het, normaal 
gesloten, molenerf te 
bekijken.  
 
Tot 19 maart ! 



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
Tijdens de vormgeving van het nieuwe 
informatiebord kwamen diverse vragen boven. 
Om een deel van deze openstaande vragen (vooral 
over het waterbeheersysteem rond de 
Twiskemolen) beantwoord te krijgen, zijn wij op 
bezoek geweest  bij Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier in Heerhugowaard waar onze 
contactpersoon Jan van der Lingen kantoor houdt. 
 
Door dit bezoek kregen wij ook de gelegenheid om 
het unieke kantoorgebouw te bewonderen, alsook 
GH�VHPLSHUPDQHQWH�WHQWRRQVWHOOLQJ�µ:DWHUVFKDW¶� 
HQ�GH�WLMGHOLMNH�WHQWRRQVWHOOLQJ�µ2S�GH�ZLQG¶� 

WHQWRRQVWHOOLQJ�µ:DWHUVFKDW¶ WHQWRRQVWHOOLQJ�µ2S�GH�ZLQG¶ 

Het kantoorgebouw is interessant om van binnen en buiten 
te bekijken. De begane grond is voor het publiek gratis  

toegankelijk en daarmee ook de twee tentoonstellingen. 
zoals hieronder op de banner te zien is, 
heeft het hoogheemraadschap er alles aan 
gedaan om het nieuwe gebouw 
energiezuinig en duurzaam te realiseren 

2 details uit de 
tentoongestelde 
kaart van de 
peilbemailing  

De relatief kleine, 
maar interessante 

tentoonstelling  
µ2S�GH�ZLQG¶�JDDW�LQ�
op de geschiedenis 

van de poldermolen. 
Deze tentoonstelling 

is te zien tot 28 maart. 
 



Dit oude document uit 
1837 geeft een mooi 
inzicht in hoe molenaars 
met elkaar moesten 
communiceren om een 
groot gebied efficiënt te 
kunnen bemalen. 
 
Als een stuk polder 
vanwege regenval 
bemalen moest worden, 
werd het water door de 
betreffende molen in een 
boezem gemalen. In de 
boezem kon het water 
ook weer te hoog komen 
te staan. Het teveel aan 
water werd dan weer 
door een volgende 
poldermolen 
weggemalen. En zo 
verder. Om elkaar op de 
hoogte te stellen van 
naderend water werd 
gebruik gemaakt van 
seinvlaggen en lantaarns. 
Welke molens elkaar 
inseinden, stond in deze 
instructie bepaald. 
 
 
In de instructie werd ook 
duidelijk gesteld dat het 
³een hoogst belangrijke 
zaak is´��GDW�PROHQDDUV�
zich aan de genoemde 
bepalingen hielden. 
 
Verwarring ontstond 
RQGHU�DQGHUH�GRRU�³het 
vernietigen van enkele 
molens en het oprigten 
YDQ�ZHGHU�DQGHUH«��´ 
 
Tevens stond beschreven 
GDW�GH�SHLOPDOLQJ�³bij 
eene ondervinding van 
ruim veertig jaren 
deszelfs nut en 
noodzakelijkheid 
aangetoond, en eenige 
verandering daarin te 
maken, zoude volstrekt 
verkeerd zijn´�«« 
Kortom: ruim 40 jaar 
ervaring heeft zijn nut 
bewezen, dus we houden 
de regels zoals ze zijn -. 



'H�VHPLSHUPDQHQWH�WHQWRRQVWHOOLQJ�µ:DWHUVFKDW¶�JHHIW�HHQ�JRHGH�LQGUXN�YDQ�GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�KHW�
Hoogheemraadschap. Met een beschikbare gids wordt u door de tentoonstelling geleid. 

µ'H�0DDJG�PHW�GH�]HV�WHQHQ¶�LV�HHQ�ROLHYHUIVFKLOGHULM�XLW�FD�������� 
De schilder is onbekend.  
De maagd wijst op de kerntaken van een waterschap: veiligheid en  
droge voeten. De lantaarn staat voor de leidinggevende rol van de Vier Noorder Koggen. De haan waarschuwt: wees 
waakzaam! De drietand van Neptunus symboliseert de zee. Links is het profijt van goed beheer van water en dijken 
verbeeld: een welvarend land, gesymboliseerd door de hoorn des overvloeds. De Mercuriusstaf staat voor handel en 
nijverheid. 



Kaart van Dou. Tot aan het begin van de 19e eeuw werd de overzichtskaart van Jan Jansz. Dou gebruikt als 
topografische referentiekaart bij het uitvoeren van werkzaamheden in het Noorderkwartier. Dou kreeg in 1661 
opdracht voor het maken van deze kaart. De naam van zijn opdrachtgever staat bovenaan. Het project nam 19 
jaar in beslag. In 1680 verscheen de eerste druk van de 16-delige bladkaart. De grote droogmakerijen uit de 
periode 1612-1635, zoals de Beemster, de Purmer, de Schermer en de Heerhugowaard, zijn prachtig op de kaart 
te herkennen. Het noorden van de ruim 2 meter brede kaart ligt links, voor een hedendaags beeld zouden wij de 
kaart een kwartslag naar rechts draaien. 

Recreatiegebied het Twiske bestond 
toentertijd natuurlijk nog niet. Wel 

herken je binnen de cirkel 
het riviertje De Twisck, de  

gehuchten Lansmeer en 
 Oost Zaenen, en ook   

De Cleyne Braeck ,  
Groote Braeck HQ«� 
den Leuyen Dyck.  

De tentoonstelling 
µ:DWHUVFKDW¶�LV�GH�

moeite waard om te 
bezoeken! 



kort en laatste nieuws  

De beloofde terugblik naar ons korenmolenaars-
verleden in Gouda schuiven wij een nieuwsbrief 
door. Hier alvast een tipje van de sluier. 

Na de geen-winterperiode ]LMQ��µRQ]H¶�PROHQ]ZDQHQ�DO�
GUXN�GRHQGH�PHW�KHW�PDNHQ�YDQ««���QHVWHQ��RS�KHW�
kaartje hierboven de twee rode stippen). Beide nesten 
worden met grote ijver steeds verder opgebouwd. 
Waarom 2 nesten?  Het lijkt erop dat waar de geiten 
lopen, de zwanen verder bouwen aan hun nest. 
Wij weten dat de vos zich niet graag in de buurt van 
(onze) geiten  begeeft. Zouden de zwanen dat weten en 
zich tussen de geiten veilig voelen voor de eierrovende 
vos?   
 
We zijn benieuwd of er dit voorjaar ook echt gebroed gaat 
worden en op welk nest. 



Een memorabel momentje: 
Thyson heeft (na zijn komst half 
september 2013) op 22 februari 
zijn eerste stappen gezet in de 
molen. De dagen erna zocht hij 
ons vaker op in de molen, maar 
durfde tot op heden niet verder 
te gaan dan de hal. 
Dat Thyson zich op zijn gemak 
voelt bij de molen blijkt ook uit 
DQGHUH��IRWR¶V��RS�KHW�Vosse-
eiland krabt hij relaxed een paal 
en steekt zonder schroom een 
geitenloopbrug over. 

www.twiskemolen.nl                                                    voor dagelijkse weetjes: twitter: @molenaar-marcel 

geitenloopbrug tussen molenerf en Vosse-eiland 

op een mooie februaridag 
heeft rietdekker Dikkers 

Kolijn de rietschade hersteld 
die in de nacht van 25 op 

26 januari aan de kap  
was ontstaan 

heer zwaan en dame landgeit hebben een 
onderonsje tijdens het herstel van de molenkap. 
Waarover? We zullen het nooit weten. 


