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 Voor de koude (winderige) 
momenten is dus bijverwarming 

nodig, wat gebeurt door middel van 
een houtkachel. 

Op zich is bijverwarming met een 
houtkachel niet zo vreemd, echter 

in een molen is het niet zomaar 
vanzelfsprekend. 

 De kap van de molen kan 
ronddraaien om de wieken recht op 

de wind te kunnen zetten. Een 
kachelpijp kan dan ook niet zomaar 

door het dak naar buiten steken 
(deze zou direct afbreken bij het 

draaien van de kap). Van oudsher 
eindigde de kachelpijp dan ook in … 

de kap.  

kistraam 

kachelpijp 
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Oktober is de maand dat overal in huis de kachel weer in werking wordt gesteld. Zo ook in de Twiskemolen. Alleen 
gebeurt het verwarmen van de leefruimtes in de molen net iets anders dan bij een gemiddeld woonhuis. 
De begane grond en 1e verdieping zijn aan de binnenzijde afgetimmerd en samen met de ruim 40 cm dikke 
rietbedekking aan de buitenzijde van de molen, zorgt dat voor een redelijk goede isolatielaag.  
De molen heeft 360º rondom een zeer goede windvang en dat is fijn voor de wieken, maar dat betekent ook dat de 
koude herfst- en winterwinden met volle kracht tegen de rietbedekking blazen met extra temperatuursdaling in de 
woning tot gevolg. Temperatuursdaling wordt normaal gesproken opgevangen door de thermostaat van een cv, in 
dit geval er is een ‘maar’; we hebben geen gasaansluiting in de molen, de aanwezige cv installatie werkt dan ook 
elektrisch. De elektrische cv werkt prima, maar het opstoken van de cv gaat aanmerkelijk trager in vergelijking 
met een gasgestookte cv. Als wij de thermostaat hoger zetten, duurt het zo’n 2 dagen voordat de gewenste 
temperatuur is bereikt. 
Wij lossen dit probleem op door bijverwarming. 



Onze Jotul 
houtkachel heeft 
zijn afvoerpijp 
aan  
de achterzijde. 
De 
dubbelwandige 
pijp gaat  
door de muur 
heen de 
vijzelkast in en 
vandaar naar 
boven richting 
kap.   

 foto 1: Jotul houtkachel 

foto 2: de dubbelwandige pijp 
gaat via de vijzelkast naar boven 
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foto 3: de dubbelwandige kachelpijp vervolgt zijn 
weg via de logeerkamer verder naar boven foto 4: ook op de 2e zolder is de kachelpijp 

te zien en stijgt door naar de kapzolder 

foto 5: de kap. Hier eindigt de kachelpijp. Via de altijd openstaande kistraampjes verwaait de 
rook naar buiten. We gebruiken alleen goed stookhout omdat wij naast de aangebrachte 
dubbele vonkenvanger in de kachelpijp zeer alert zijn op mogelijk brandgevaar  



informatiebord 
We hebben een fantastische zomer achter de rug. Recreanten en toeristen hebben in grote getale kunnen genieten 
van alle faciliteiten in Het Twiske, waaronder ook het, sinds begin dit jaar in gebruik genomen, Twiskemolen 
informatiebord. Van de voorbijgaande recreant en toerist hebben wij alleen maar lovende reacties gekregen. Naast 
o.a. informatie over de landgeiten, de waterafvoerstroom richting Noordzee, de vele meters onder zeeniveau 
waarop wij ons bevinden en informatie over het wonen in de molen, stellen de mensen het ook op prijs dat het 
bord actuele informatie geeft over wat de molen tijdens hun aanwezigheid aan het doen is. 

aan de achterzijde van het infobord 
kunnen wij de kleurschijf verdraaien 

het informatiebord staat op de dijk in weer en wind. Gelukkig werken de folderbakjes ook naar 
behoren; de folders zijn goed tegen het regenwater beschermd en toch is een folder makkelijk 
uit de houder te pakken. De gratis folder geeft informatie in het Nederlands, Engels en Spaans 

Op het informatiebord wordt in het Nederlands en Engels uitgelegd 
welke kleur (op de draaischijf) waar voor dient;  
donkerblauw geeft aan dat de molen op windkracht met 60 m3/p.m. 
de polder aan het bemalen is (zie gele pijl). Als het bord de 
lichtblauwe kleur aangeeft, bemaalt de molen met 20 m3/p.m. de 
polder. Rood geeft aan dat de polder elektrisch wordt bemalen en 
oranje betekent dat de molen voor de prins draait (= de wieken 
draaien, maar de vijzel wordt niet aangedreven).  

Als het informatiebord een 
gestreept rood/oranje 
kleurvlak laat zien, weet de 
toeschouwer dat de molen voor 
de prins draait én dat tegelijk 
de vijzel elektrisch wordt 
aangedreven.  
Als de kleurschijf het witte vlak 
toont, staat de monumentale 
molen stil, als ook het 
elektrisch gemaal. 
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A = verklaring van de kleuren op de schijf     
B = observeren van de draaiende vijzel 
C = het wonen in een molen    
D = werking van de molen  
E = de verschillende wiekstanden   
F = de peilstanden rondom de molen 
G = afvoer van de waterstromen richting Noordzee   
H = sponsoren die het informatiebord mogelijk hebben gemaakt 
I =  informatie over de molenbiotoop en de Nederlandse Landgeit 



de kat die naar de molen vertrok…….. 

Adoptie 
Adopteren van een kat is mogelijk voor slechts 12,50 euro per 
maand! U krijgt hiervoor een eigen kat toegewezen die u tijdens 
openingstijden kunt bezoeken. Wij selecteren katten die om 
bepaalde redenen niet voor plaatsing geschikt zijn. Dit kan zijn 
door incontinentie, ziekte of omdat ze wild zijn. Wij laten katten 
uitsluitend om dringende medische redenen inslapen,  voor ieder 
andere kat zoeken wij een baasje of een ‘adoptie-ouder’. Een 
schitterende oplossing voor mens en kat. Er zijn altijd kandidaten 
beschikbaar dus neem gerust contact met ons op. U ontvangt als 
adoptant een foto van uw adoptiekat. Zogenaamde ‘wilde katten’ 
proberen wij altijd te socialiseren, zodat we ze toch op termijn in 
een gezin kunnen plaatsen. Als dit lukt krijgt u in overleg een 
nieuwe adoptiekat. Meer informatie: 
Mail naar dierenleed@hetnet.nl  of bel: 020-6335400 

Dierenasiel Amsterdam Noord/Oostzaan, waar 
onze kat Thyson vandaan komt, geeft een eigen 
periodiek uit, ‘Dieren lief&leed’. 
Onder de bezielende leiding van redactrice 
Evelien Bos is het blad (op A5-formaat) zeer 
prettig leesbaar met (voor degene die iets met 
katten heeft) interessante inhoud. Thyson heeft 
hierin een vaste column gekregen.  

beschermheer 

Vind je het leuk om het 
blad Dieren lief&leed  
te ontvangen? 
 
Vind je het een goed  
idee om het dierenasiel 
jaarlijks met een  
(kleine) bijdrage  
te ondersteunen? 
 
Vind je het interessant  
om de belevenissen  
van onze molenkat  
Thyson te volgen? 
 
Neem even contact op  
met het asiel: 
tel:020-6335400   
of per email:  
dierenleed@hetnet.nl 



T zo verbaasd  

kort en laatste nieuws  

                Net als voorgaande jaren hebben wij de hellingen van 
de molenbelt afgelopen zomer niet gemaaid. Hierdoor 
ontwikkelde zich een gevarieerde flora. Om te grote verwildering 
tegen te gaan maaien wij de hellingen 1x per jaar. Begin oktober 
is het lastige, schuine maaiwerk verricht.  
Dit jaar kwamen we twee verrassingen tegen. 

                         Het is begin oktober. In de 
ochtend horen wij gepiep. Het is niet het geluid 
van komende wintergasten als de lijster, 
roodborst, pimpelmees, winterkoning of merel. 
We kijken rond, het gepiep komt bij een kip 
vandaan die net uit de hooiberg te voorschijn is 
gekomen. Dan ineens openbaart zich tussen de 
veren van de kip … 1 kuiken. 
Wij zijn net zo verbaasd als dat dit kuiken kijkt. 
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is het 
kuiken alweer zo’n 3 weken oud en ondanks 
het ruige herfstweer maakt het herfstkuiken 
het goed. 

afgelopen zomer hebben wij een paar keer een kip te voorschijn zien komen met een polonaise aan kuikens achter zich aan. 
Tijdens het maaiwerk werd op verschillende plaatsen in de helling een kuiltje met lege eierschalen zichtbaar, een plek waar 
kuikens het daglicht hebben gezien ……. 

                                        Het lang aanhoudende 
zomerse weer heeft er voor gezorgd dat de zomer-
groente komkommer tot half oktober geoogst kon 
worden terwijl wintergroentes als boerenkool en 
winterprei ook al in de moestuin klaar stonden 
voor gebruik. 

2 groene kikkers, waarvan 1 een 
reusachtige naaktslak aan het 
verorberen was  



 De Zaanstreek in 
vogelvlucht  

2015  
In een eerdere  
nieuwsbrief (nr.21) 
schreven wij over Tom 
Kisjes die zijn vlieger  
opliet vlakbij de molen. 
Tom blijkt een lucht-
fotograaf te zijn, die 
fantastische foto’s maakt 
met een camera, hangend 
aan een vliegerlijn. Samen 
met streekgenoot Ramon 
Pallarés hebben zij de 
fraaiste luchtfoto’s 
uitgezocht en deze in de 
vorm van een kalender 
uitgebracht.  

Het is een groot formaat kalender van 45 x 33 cm, in offset gedrukt op 250 grams papier met een 
extra voorblad. Natuurlijk maken wij niet zomaar reclame voor deze bijzondere kalender; een fraaie 
luchtfoto van de Twiskemolen en zijn biotoop pronkt op de septemberpagina - . 
Voor degenen die de Zaanstreek vanuit een geheel ander perspectief willen zien, is de kalender een 
echte aanrader. De kalender is binnenkort verkrijgbaar in diverse boekhandels van Zaanstad.  
Advies verkoopprijs: € 15,95.   

met behulp van vliegers maken Tom en Ramon 
foto’s van geringe hoogte waarmee ze een nieuw 
zicht op landschap en stad weten te creëren  

Sinds een paar dagen is een Nederlandse Landgeitbok voor zo’n 6 weken bij ons te gast. De bok mag 
voor nageslacht gaan zorgen bij een paar van onze geiten. De 3 geselecteerde geiten zijn 75% Engels 
(hun voorvaderen zijn in het wild gevangen Engelse bokken). De gastbok is ook 75% Engels, waardoor 
wij verwachten dat de genetisch sterkte eigenschappen van de Engelse voorvaderen bij de lammeren 
ook aanwezig zullen zijn. 
Wij verwachten dat de geiten eind maart 2015 hun lammeren zullen werpen.   Wordt vervolgd -  



Tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief is molenmaker Saendijck begonnen met een omvangrijke 
klus, namelijk het vervangen van de, in slechte staat verkerende, achterbalk (=A) en het versterken 
van de koppen van de voeghouten (=V). Tevens worden vangstok (=S) en vangtouw vervangen.  
Meer over deze omvangrijke klus in de volgende nieuwsbrief. 

                                 Komende zaterdag 1 november is het zover; de landelijk georganiseerde  
                          natuurwerkdag staat op het programma, ook bij de Twiskemolen. De aanmeldingen   
       via de website (www.natuurwerkdag.nl) lopen binnen.  
Interesse? Kijk even op genoemde website of er nog plaats is bij de Twiskemolen en meld je aan.  
We starten om 10.00 uur met koffie en thee, voor de lunch wordt gezorgd. 

Op de komende natuurwerkdag zullen 
wij alle aanwezigen dan ook vragen de 
petitie te ondertekenen  op een 
aanwezig actieformulier. 

                   De provincie wil haar jaarlijkse 
bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro aan 
Landschap Noord-Holland van 2015 
afbouwen tot nul in 2018. Dit heeft natuurlijk 
grote gevolgen voor natuur, recreatie en 
vrijwilligerswerk. (de jaarlijkse natuurwerk-
dag staat bijvoorbeeld op de tocht).  
LNH is dan ook acties begonnen. 

Komt allen op 27 oktober om 17.00 uur naar het provinciehuis in Haarlem waar 
de Statencommissie Ruimte & Milieu dan vergadert. Tijdens deze vergadering 
worden de voorgenomen bezuinigingen op het werk van Landschap Noord-
Holland behandeld.  

Landschap Noord-Holland heeft al op verschillende manieren aan de provincie duidelijk proberen te maken dat 
de voorgestelde bezuinigingen desastreuze gevolgen zullen hebben. Alleen samen met jouw stem kunnen zij 
het tij keren, om te voorkomen dat alles wat in tientallen jaren is opgebouwd verloren gaat.  
Kijk verder op http://www.landschapnoordholland.nl/actie. 


