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                                                       gewenste medebewoners rond de molen   

September was de maand van spinnen en hun webben……. Of het nu kwam door de relatief veel windstille dagen, 
of de fraaie nazomer, of een combinatie van beide, de afgelopen jaren hebben wij nog nooit zoveel webben rond 
de molen, het erf en in de molenbiotoop gezien. 
In deze waterrijke omgeving hebben wij veel insecten zoals muggen, vliegen, libelles, oorwormen etc.  Spinnen 
leven hiervan en het is dan ook goed toeven voor hen rond de molen. We kwamen de spinnen en/of hun webben 
dan ook overal tegen. Het zijn gewenste medebewoners omdat zij bijvoorbeeld veel muggen voor ons wegvangen. 

webben voor het westraam….. 

webben langs de waterkant….. 

webben voor het oostraam….. 

webben aan de trapleuning….. 

webben aan het riet….. 

webben over het looppad….. webben aan de molenschuur….. webben voor de geitenstal….. 



Er komen in Nederland ongeveer 
640 spinnensoorten voor. In huis 
en tuin kunnen met gemak vele 
soorten worden gevonden. Het zijn 
mooie, boeiende dieren die het 
waard zijn om eens beter bekeken 
te worden. Sommige soorten 
hangen opvallend in een web of 
lopen in de zon over muren, 
andere verstoppen zich in kleine 
holletjes of kun je alleen ’s nachts 
tegenkomen. Het zijn allemaal 
rovers die kleine diertjes eten. 
Hiermee dragen spinnen bij aan 
het evenwicht in de natuur, zodat 
bijvoorbeeld muggen of vliegen 
geen plaag kunnen worden.  

webben voor ons Twiskepolder uitzicht….. 

webben in de boomgaard….. 

webben in de biotoop….. 

webben in de waterinloop….. webben in de wateruitloop….. 



De vrouwelijke spinnen leven 
langer dan de mannetjes en 
zijn groter. Mannetjes van 
dezelfde soort kunnen op de 
vrouwtjes lijken, maar dat 
hoeft niet. Mannelijke spinnen 
zijn te herkennen aan de 
verdikte palpen vlak voor de 
kop. Deze ‘bokshandschoenen’ 
gebruiken ze om sperma over 
te brengen naar de vrouwtjes. 

webben aan de molenspin….. 

webben in de houtopslag….. 

webben  in/aan de Oostzaanse jollen….. 

webben bij het kippenhok….. 

Spinnen zijn momenteel best wel ‘trendy’. Vara’s Vroege 
Vogels heeft kort geleden zelfs een spinnenzoekkaart op de 
website gezet, ‘Spinnen in huis en tuin’,  die te downloaden is. 
 
Er zijn spinnen die een fraai traditioneel web maken,  spinnen 
die alleen lange draden maken en andere die hangmat-vormige 
webben vormen. Sommige spinnen verschuilen zich vlakbij 
hun web, andere blijven opvallend midden in hun web hangen, 
wachtend op de prooi. De ene spinnensoort hangt altijd met de 
kop naar beneden in het web, de andere met  
de kop omhoog…..  Kortom, verdiep je je een beetje in  

deze griezels, blijkt het best interessant………  

 http://vroegevogels.vara.nl/fileadmin/uploads/VroegeVogels2012/be_users/Spinnenzoekkaart_2014.pdf  

http://vroegevogels.vara.nl/fileadmin/uploads/VroegeVogels2012/be_users/Spinnenzoekkaart_2014.pdf


terugblik vrijwilligersdag 6 september j.l. 

natuurlijk geweldig spannend om ook het maaisel uit het 
poeltje weg te harken……… zit er leven in??? 

foto rechts: onze Nederlandse Landgeiten begrazen de molenbiotoop zodat boomopslag niet de kans krijgt zich te 
ontwikkelen. Daarmee behoudt de molen 360 graden rondom zijn perfecte windvang.  
Zomers kunnen de geiten onder het niet werkende schrikdraad doorlopen en ook de waterkanten begrazen. Maar als 
het water rond de biotoop is bevroren, zouden de geiten via het ijs de rest van de wereld kunnen gaan verkennen. 
De 3 schrikdraden (op de foto  zijn de 3 draden bij elkaar gevoegd in de bovenste draadhouders) worden in de winter 
verdeeld over de paal waardoor de geiten niet meer de waterkant durven te benaderen. Om het schrikdraad goed te 
laten functioneren, mag er geen stroom verloren gaan door ertegenaan hangend riet. Daarom is met veel geduld, 
met kantenknippers, op deze werkdag het riet en gras rondom de afrasteringspalen weggeknipt 

Onder prettige weersomstandigheden hebben 
we met z’n allen het westelijk deel van de 

molenbiotoop (= het Bokkenland) verschraald 
en de afrastering vrij gemaakt van rietopslag.  

Marcel heeft eerst met de grote eenasser 
kleine delen van het Bokkenland gemaaid. 
Door het afvoeren van het rietmaaisel 
ontstaat een gevarieerdere flora. O.a. 
klaversoorten (als rol- en gewone klaver), 
pinksterbloem, gewone koekoeksbloem, 
wilde bertram en watermunt, krijgen de kans 
zich te ontwikkelen. En deze variatie is ook 
goed voor onze herkauwende landgeiten…… 
 
Rond het poeltje is ook gemaaid. De 
afgelopen 2 jaar verbleven er in de najaar-
/winterperiodes bokjes en waterrallen. 

Door allerlei andere drukke werkzaamheden kunnen wij de vrijwilligersdag van 4 oktober niet door laten 
gaan. De volgende werkdag is op zaterdag 1 november, dit is een landelijk georganiseerde natuurwerkdag. 
Aanmelden is verplicht en kan via de website http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen .We hopen net 
als voorgaande jaren weer een volle boot vrijwilligers te hebben, want traditiegetrouw varen we naar het 
Prinse-eiland, alwaar wij (met geleend gereedschap van Landschap Noord-Holland) alle boomopslag gaan 
verwijderen. 



appel-, perenoogst 

foto boven: op de vrijwilligersdag ontpopte Stan zich tot het 
‘genietende appelmonster’; ondanks de uitgebreide 
Twiskemolenlunch ging bij Stan de ene na de andere 
opgepoetste Sterappel smakelijk naar binnen  

vlierbessenoogst 

Ondanks de stippelmot, die zich dit voorjaar in grote 
getale had genesteld in de fruitbomen (zie NB29), hebben 
we toch een goede fruitoogst. Alleen de 2 Cox’s Orange 
Pippins hebben het te zwaar gehad door de stippelmot; 
welgeteld 1 Cox kunnen plukken en nuttigen!  
Voor het eerst sinds wij in de Twiskemolen wonen, 
konden we van een zeer oude perenboom oogsten. De 
naam van deze peer is ons (nog) niet bekend. Uiterlijk 
verdient de peer niet de schoonheidsprijs, maar het blijkt 
een ongelooflijk lekkere handpeer te zijn. 

Dit naseizoen hebben we niet alleen appels en peren geoogst, ook 
vlierbessen en pruimen vielen ons o.a. ten deel.  
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief genieten wij nog dagelijks  
van de frambozenstruiken, die een fraaie tweede vrucht geven. 

niet alleen op de vrijwilligersdag werden zelf gebakken 
fruitheerlijkheden meegenomen, ook door de week 
wordt soms gesmuld van allerlei lekkers; vrijwilliger 
Paul kwam met een creatieve appeltaart aan, thuis 
gebakken met Twiskemolenappels en -eieren….. 

naast onze kippen genieten ook 
wespen, vliegen, waterhoentjes,    
                    eksters, kraaien, hout- 
                    duiven en (minimaal 1)  
                    egel van het valfruit in  
                    onze boomgaard. Op de  
                    foto de egel bij avond 
                    naast de kippenvoerbak 



TBO werkbezoek leden Provinciale Staten Noord-Holland 

Op maandag 15 september mochten wij gastvrouw en –heer zijn voor het jaarlijkse TBO werkbezoek van leden 
van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dit werkbezoek was bedoeld om de actualiteit op het gebied van 
natuur en landschap te bespreken, met de nadruk op het belang van vrijwilligerswerk in het groen. De dag werd 
georganiseerd door het TBO. 

TBO staat voor Terreinbeheerdersoverleg. In 
Noord-Holland werken de volgende organisaties 

samen in het TBO: Amsterdamse Bos, Goois 
Natuurreservaat, IVN, Landschap Noord-

Holland, Milieufederatie Noord-Holland, 
Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Midden-

Nederland, Recreatie Noord-Holland, 
Recreatieschap West-Friesland, 

Staatsbosbeheer, Waternet 

directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland (waar 
recreatieschap Twiske-Waterland ook onder valt) opende de dag 
met een kort pleidooi over mondelinge samenwerking, al dan 
niet met vrijwilligerswerk 

De dag zou eigenlijk al niet  
meer kunnen mislukken door medewerking  
van de weergoden; een volop schijnende 
nazomerzon plus een zwakke oosten wind 
deden de binnenkomende genodigden, 
waaronder statenleden van CDA, D66, PvdA, 
VVD, PVV, PvdD, SP, Ouderenpartij NH en 
Groen Links, meteen vrolijk stemmen.  
 
Verder waren er genodigden van  
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Waternet, PWN, Recreatie Noord-Holland, 
Recreatieschap West-Friesland, IVN, 
Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, 
Recreatieschap Twiske-Waterland, Hart voor 
het Twiske, Augustinusschool, Stichting 
Kalverpolder, Beheersgroep Ilperveld, Sector 
NatuurRecreatie&Landschap, IVN Twiske, 
10.000Hours en natuurlijk afgevaardigden 
van Milieufederatie Noord-Holland en 
Landschap Noord-Holland. 
 
Na de lunch en een aantal gastsprekers 
vertrok de gehele groep in 2 boten richting 
Ilperveld. Ook tijdens de boottocht kregen 
diverse sprekers de gelegenheid hun  
(zeer interessante!) presentaties te houden. 

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland en 
voorzitter van het TBO leidde de sprekers in. Naast hem Erna 
Krommendijk, die samen met Lidy Zeinstra (van LNH) de dag 
organiseerde 

tijdens een kort betoog 
zette Marcel het reilen en 
zeilen rondom de 
Twiskemolen uiteen.  
Een groepje 
geïnteresseerden werden 
aan het eind van de middag 
door hem rondgeleid in de 
molen 



                     uit de presentatie over paludicultuur: 
We willen het veen nat houden, we willen dat het veen 
gezien wordt als waardevolle natuur én we willen 
eigenlijk ook dat het veengebied productief te gebruiken 
is. Met paliducultuur kan er een win-win-win situatie 
ontstaan! Je laat op nat(gemaakte) veengronden 
planten groeien die je kunt oogsten.  
Genoemde mogelijkheden: lisdodde (ideaal te gebruiken 
als isolatiemateriaal), elzen (goed te gebruiken voor 
meubels en fineer) en veenmos (kan gebruikt worden in 
de tuinbouw als vervanger van veen (turf) – waarvan de 
winning nu nog ten koste gaat van veenbodems elders 
in de wereld). 
 
De voordelen zijn, allereerst, dat je enorme 
hoeveelheden CO2-uitstoot bespaart, want riet kan 
meer CO2-opnemen dan je met een bos vast kunt 
leggen. Verder levert de paludicultuur werkgelegenheid 
op, want we worden meer zelfvoorzienend in de 
productie van grondstoffen (de tuinbouw gebruikt heel 
erg veel veen uit het buitenland). Bovendien spoelen er 
veel minder nutriënten uit naar zee (uit het huidige 
drooggelegde veen spoelen veel nutriënten uit door 
veenafbraak). Het gebruik van natte veenlanden als 
grasland is dan niet meer mogelijk. Maar het mooie is 
dat er een economisch alternatief denkbaar is voor 
ondernemende boeren. 

nutriënten: hiermee worden met name mineralen aangeduid, 
die essentieel zijn voor de groei van planten 

vanaf de Twiskemolen voeren 
we, via de bebouwde kom van 
Landsmeer, het Ilperveld in 

foto onder: middenin het Ilperveld vertelde John van Loon 
van stichting Kalverpolder hoe een groep vrijwilligers geheel 
zelfstandig de Kalverpolder beheert 

de Kalverpolder ligt tegen De Zaanse Schans aan 

bijna terug bij de molen kondigt Lidy 
Zeinstra het vervolgprogramma aan 

Na terugkomst presenteerde Petra Schut , directeur van IVN Noord-
Holland/Utrecht het TBO programma Betrekken bij Groen.  
Aansluitend werd er gedebatteerd.  
Provinciale Staten hebben eerder besloten om bepaalde subsidiestromen 
per 2016 en 2017 te stoppen. Dit heeft o.a. grote gevolgen voor 
vrijwilligerswerk in natuur en groen. Volgend jaar zijn de provinciale 
verkiezingen en natuurlijk hopen alle groenorganisaties in Noord-Holland 
(en hun vrijwilligers!) dat deze TBO-dag heeft bijgedragen aan een nieuwe 
visie:  
alle inzet en bereikte resultaten in natuur- en groenwerk van de afgelopen 
decennia mogen niet teloor gaan door de komende harde bezuinigingen.  

Ons credo: (groen)vrijwilligers zijn onontbeerlijk én…. vrijwilligers 
kunnen niet zonder de professionele begeleiding van 
groenorganisaties!      
Dat zeggen wij (Marijke en Marcel) uit ervaring! de catering werd ter plekke perfect 

geregeld door Karmeliet Catering 



kort en laatste nieuws  

Nog niet eerder hebben wij op zo’n mooie warme 
septemberdag de herfstzeilvoering voor kunnen 
leggen. De gehele zomer heeft de molen met  
4 witte zeilen de Twiskepolder bemalen, vanaf  
18 september zijn het 2 witte en 2 bruine zeilen 
die de winden mogen vangen. 

Oké, arbotechnisch niet 
echt verantwoord, maar 
het voelt voor een keer 
wel heeeeeel vrij  
om op zo’n mooie dag  
met je blote voeten de 
wiek in te klimmen om een 
zeil te verwisselen…..  

Onze landgeiten verkeren in  
zeer goede conditie en  
begrazen (met z’n twaalven) op 
perfecte wijze de molenbiotoop.  
We zijn trots op de groep. 
Half oktober komt een Landgeitbok een 
aantal weken logeren om voor nageslacht 
te zorgen. Eind maart 2015 verwachten 
wij de geboorte van de lammeren. 

Nederlandse 
Landgeiten 
behoren tot  

de zeldzame 
huisdierrassen 

Augustus eindigde met een dag van ruim 13 mm 
regenval. Door onweerkansen kon er niet met de 
wind gemalen worden en daarom moest op  
1 september de polder 6 uur lang met de motor 
worden bemalen. Binnen deze tijd is ruim  
21 miljoen liter water over de dijk richting 
boezem verplaatst. 
September kende verder geen overmatige 
regenval en daardoor kon de rest van de maand 
de polder op windkracht bemalen worden; in 
totaal is 51,5 uur met de wind gemalen en 
daarmee ruim 82 miljoen liter overtollig 
regenwater met de vijzel uit de polder 
weggedraaid. 
Verder heeft de molen 68 uur ‘voor de prins’ 
gedraaid; leuk voor de recreant, de toerist en 
natuurlijk voor onszelf. 


