
  Twiskemolen    nieuwsbrief, november 2014           nr.34 

in deze nieuwsbrief 

-- kaprenovatie 
-- waterschappen lopen voorop 
-- Oneindig Noord-Holland 
-- terugblik natuurwerkdag 
-- slootschouw 
-- kort en laatste nieuws 

kaprenovatie   

foto rechts: de kap voor de renovatie: 
A= door rot verzwakte achterbalk 
V= door rot verzwakte koppen van de voeghouten 
S= vangstok met hier en daar kleine rotplekken 

foto links: de ontmanteling van de 
achterkeuvelens. Je kunt de achterkeuvelens 
vergelijken met een kozijn, maar dan een 
waarvan de onderbalk veel zwaarder is 
uitgevoerd, omdat deze veel druk moet 
opvangen van de grote gietijzeren as (waar aan 
de voorzijde het wiekenkruis in gemonteerd is) 

foto links: de 
geheel nieuwe 
achterkeuvelens 
met  
met kunsthars 
versterkte 
voeghoutkoppen 
én een nieuwe 
vangstok + 
vangtouw 

De nieuwe vangstok heeft een Zaans 
accent gekregen. Foto boven: de kop van 
de oude vangstok.  
Foto onder: de nieuwe vangstok. 
 
De Twiskemolen staat op de grens van de 
Zaanstreek, om die reden kan/mag best  
wat ‘gespeeld’ worden met traditionele 
streekaccenten.  

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat in opdracht 
van Recreatieschap Twiske-Waterland een flinke klus 
geklaard moest worden om een verzwakte balk in de kap 
te vervangen. De klus is half november afgerond. De 
molen kan weer met volle kracht de Twiskepolder 
bemalen.  



De verrotte koppen van de voeghouten zijn weggezaagd. De foto links laat 
zien dat kunststof wapeningsstaven in het goede hout zijn aangebracht. 
De foto rechts toont de bekisting (kiertjes afgesmeerd met klei) waarin 
kunsthars is gestort. Na een paar dagen uitharding en bijschuren is de 
nieuwe kop  weer een geheel met de rest van de voeghoutbalk. De firma 
Renofors heeft deze klus uitgevoerd. 

de achterkeuvelens is op de grond helemaal klaargemaakt. De vele schuine 
pen-en-gatverbindingen en de zwaluwstaartverbindingen vereisten grote 
vakmanschap van de molenmakers van molenmakerij Saendijck 

Nadat de achterkeuvelens op de grond gereed was gemaakt, 
werd de constructie weer uit elkaar gehaald en in delen door 
een kraan met grote precisie richting kap gehesen. Het was 
natuurlijk even spannend of de zwaluwstaartverbindingen ook 

daadwerkelijk pasten.(zie 
foto inzet, gele pijl) 

foto links: ook de 
nieuwe, ruim 6 meter 
lange vangstok (remstok) 
werd naar boven 
gehesen. De oude 
vangstok was aan 
vervanging toe, maar kan 
nog zeker een tweede 
leven krijgen. 
Waarschijnlijk wordt de 
oude vangstok gebruikt 
als paal voor een 
torenvalkkast in het 
noorden van Het Twiske 



Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die 
op 19 november j.l. werd overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. De 
waterschappen (waar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier er een van is) zijn goed op stoom om de hoge 
ambities die zij zichzelf hebben gesteld op het gebied van energieproductie en -besparing te realiseren. 
Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. De ambities van de waterschappen 
zijn in 2010 vastgelegd in het Klimaatakkoord en vorig jaar in het SER Energieakkoord. Deze gaan veel verder dan de 
nationale doelstellingen van het Rijk: 
 
-- 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020; 
-- 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020; 
-- 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020; 
-- 100% duurzame inkoop in 2015. 
 
De gepresenteerde Klimaatmonitor geeft inzicht in de resultaten en de verwachtingen voor de toekomst. Waterschappen zijn 
grootverbruikers van energie, vooral voor de 340 afvalwaterzuiveringsinstallaties en ruim 3.600 poldergemalen die zij in 
bedrijf hebben. De sector voert landelijk en lokaal een bijzonder actief energie- en grondstoffenbeleid. De waterschappen 
beschouwen het afvalwater dat zij ontvangen van huishoudens en bedrijven steeds meer als een bron van duurzame energie 
en grondstoffen, onder de noemer Energie- en Grondstoffenfabriek. De productie van biogas heeft in 2013 een record 
bereikt van 112 miljoen kuub biogas. Waterschappen winnen door toepassing van innovatieve technieken schaarse 
grondstoffen terug, zoals fosfaat en cellulose. 
De mogelijkheden voor duurzame energieproductie verschillen per afvalwaterzuivering. Dit hangt onder meer af van de 
toegepaste zuiveringstechnieken, de lokale behoefte aan biogas en warmte, de grootte van de installatie en de 
afschrijvingstijd van investeringen. Waterschappen kunnen bovendien niet onbeperkt extra investeren in korte tijd. 
Hennie Roorda, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “We zullen ons de komende jaren maximaal inspannen om 
onze ambities te realiseren. We gaan volop aan de slag met de aanbevelingen uit de Klimaatmonitor. Zo hebben we al 
onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de energie-efficiëntie bij poldergemalen te verbeteren. En verkennen we 
de inzet van windkracht, zonne-energie en restwarmte. We vertrouwen erop dat de Rijksoverheid op haar beurt helpt met 
het wegnemen van belemmeringen die onze duurzame ambities in de weg kunnen staan.” 

waterschappen lopen voorop…… 

Op 19 november j.l. vond een groot congres plaats van 
de gezamenlijke waterschappen. En zoals het in onze 
moderne maatschappij betaamt werd er tijdens het 
symposium veel getwitterd.  
 
Als belangstellenden van waterbeheerorganisaties, 
namen wij de diverse tweets graag tot ons.  
De gepresenteerde klimaatmonitor sprong er voor ons 

uit, mede omdat wij (met enige trots) kunnen melden al jaren lang het HHNK te helpen met het besparen van 
energie door de polder te bemalen op windkracht (wanneer de weersomstandigheden dat toelaten). 

Uit bovengenoemd bericht putten wij hoop dat er in de toekomst wellicht nog meer met duurzame 
energie gewerkt kan worden bij het gemaal Twiskemolen, naast de 30 tot 40% die wij nu al jaarlijks 
realiseren door de 440 jaar oude poldermolen op windkracht het bemalingswerk te laten doen.  
Met het aanbrengen van bijvoorbeeld zonnepanelen en/of plaatsing van een (of meerdere) kleine 
windturbines zouden we de overige 60 tot 70% energie plaatselijk kunnen opwekken, energie voor de 
elektrische motor die onontbeerlijk is om de polder op peil te houden. 

waarom zonnepanelen? Omdat we daar de ruimte voor hebben (bijv. op de geitenstal). 
waarom kleine windturbines? Omdat we rond de molen een goede vrije windvang hebben 

Hoe mooi zou dat zijn; gebruik maken van de milieuvriendelijke energie van een oer-Hollandse 
monumentale molen, in samenspel met energieopbrengst van hedendaagse moderne technieken.  En 
dankzij de vele passanten langs de molen is de educatieve en informatieve waarde een bijna 
vanzelfsprekend meerwaarde…..  



Oneindig Noord-Holland 

Oneindig Noord-Holland is een website 
met ruim 12.500 verhalen. Het zijn 
leuke, interessante korte verhalen over 
vroegere tijden binnen Noord-Holland, 
maar ook actuele verhalen die morgen 
geschiedenis zijn. 
 
Om ons enthousiasme over te brengen 
hebben we voor deze nieuwsbrief  
drie korte verhalen uitgekozen: 
 
Als eerste het Oneindig Noord-Holland 
verhaal met de titel  
‘Een klap van de molenwiek’.               
Wij beschouwen het wonen in en 
werken met de Twiskemolen onderdeel 
van paradijselijk wonen, maar dit korte 

een foto van Marijke en Marcel, gebruikt in een van de verhalen op Oneindig Noord-Holland 

Met het intoetsen van een kernwoord komen de meest verrassende verhalen naar voren op  
Oneindig Noord-Holland. Het is de moeite waard deze website zo nu en dan te bezoeken en te bladeren door 
het cultureel erfgoed van Noord-Holland aan de hand van verhalen, video's, routes en activiteiten. 

verhaal laat duidelijk de donkere keerzijde zien. Een zinsnede uit het verhaal: “…..de 75-jarige watermolenaar 
W.B. [Willem Baas] te Beemster is van boven uit den molen gevallen en was dadelijk een lijk”…… 
Lees het gehele artikel via http://onh.nl/nl-NL/verhaal/593/klap-van-de-molenwiek  
 
Het tweede korte verhaal ‘Oneindige milieuramp' gaat over het Neerlands veenlandschap, dat al vele eeuwen 
aan het zakken is door menselijk toedoen. En dan hebben we het niet over een paar centimeters, maar over vele 
meters! Een zinsnede uit het verhaal; “…..dan is het gedaan met het mooie open Noord-Hollandse polderland én 
de weidevogels. En zo gaat een al ruim duizend jaar durende milieuramp steeds maar verder…..” 
De link naar het artikel: http://onh.nl/nl-NL/verhaal/930/oneindige-milieuramp 
 
Het derde artikel bevat actueel nieuws ‘Vrijwillig werken aan de molenbiotoop’. 
“…..wij zullen met de vrijwilligers als het ware als een groep landgeiten over het eiland trekken…..” is een citaat uit 
het artikel, waarin ook in het kort de geschiedenis van het recreatiegebied Het Twiske wordt beschreven. 
Link naar het artikel: http://onh.nl//nl-NL/artikel/12937/vrijwillig-werken-aan-de-molenbiotoop 



terugblik natuurwerkdag 1 november jl. 

vaste wal, om op de dijk een aantal wilgenbosschages 
kort te zagen. Tussendoor was er nog tijd om te genieten 
van de molenbiotoop en beelden op tekenpapier vast te 
leggen. 
Ook de volgende dag, zondag, is nog een aantal uren 
doorgewerkt met een paar man. Veel takken zijn bij de 
geiten in de grond gestoken (alsof daar plotseling vele 
jonge boompjes groeiden…). De geiten genieten daarvan; 
zo kunnen ze de bast beter schillen.  
De kaalgevreten takken worden nu al weken lang door 
groepen spreeuwen gebruikt als kortstondig rustpunt. 
 
Mede namens de geiten, dank voor ieders inzet op deze 
natuurwerkdag en dank aan Landschap Noord-Holland 
voor het opnieuw mogen gebruiken van onontbeerlijk 
snoeigereedschap. 

Wat was het een perfecte dag, de 
eerste dag van november 2014, nog 
nooit is het zo warm geweest. Wij 
konden met een grote groep 
vrijwilligers flink aan de slag op een 
van de eilanden bij de molen om daar 
alle jonge boomopslag weg te knippen 
en te zagen. Boten vol met vooral wilg 
en berk werden naar de vaste wal 
gevaren om de geiten mee te 
verblijden.  
Met 3 man (lees: vrouw) sterk werd er 
weer een heerlijke lunch verzorgd. 
Mede dankzij een grote pan 

groentesoep (met groenten uit eigen moestuin!) 
en stapels boterhammen konden we de middag 
opnieuw richting het eiland vertrekken. Helaas 
werden de werkzaamheden vertraagd door een 
haperende buitenboordmotor.  Gelukkig kwam 
tegen 16.00 uur een reddende engel (met de 
aardse naam Patrick) voorbij varen. Hij bracht 
ons van het eiland terug naar de vaste wal. Een 
paar vrijwilligers bracht de middag door op de 



                                                         jaarlijkse slootschouw 

De jaarlijkse schouw zorgt ervoor dat in september en oktober 
in heel Nederland hard gewerkt wordt om sloten en vaarten vrij 
te maken van begroeiing. Deze jaarlijkse werkzaamheden zijn 
noodzakelijk om een goede afwatering richting gemalen te 
garanderen.  
De werkzaamheden zijn omvangrijker dan je in eerste instantie 
zou denken, de fotoserie op deze pagina laat dat zien. 
Op foto 1 is geen sloot te zien, binnen 1 jaar groeit de sloot 
dicht met riet. Foto 2 laat zien dat er langs de oever van de 
sloot eerst gemaaid moet worden, wil de machinist van de 
rupskraan met maaikorf de contouren van de sloot kunnen zien 

en daarmee de sloot kunnen schonen zonder de oevers te 
beschadigen. Foto 4 laat de sloot weer in al zijn glorie zien. 
Vervolgens wordt het maaisel op de kant in een rij gelegd, 
binnengehaald met een opraapwagen en vervolgens  
afgevoerd (foto 5). Deze  fotoserie laat een stukje zien van een 
paar honderd meter, maar alleen al in het 650 ha grote 
recreatiegebied Het Twiske is zo’n 30 km water te schonen! De 
totale hoeveelheid kilometers in ons gehele waterrijke 
Nederland moet dan ook onvoorstelbaar groot zijn….. 

1 

2 

3 

5 

4 

tijdens de schouw is op ons verzoek ook de poel op het 
Bokkenland vergroot en verdiept. Met deze aanpassing 
verwachten wij dat bijzondere flora en fauna een betere biotoop 
zullen krijgen, waaronder diverse amfibieën. Met dank aan 
recreatieschap Twiske-Waterland voor het fysieke werk en 
Landschap Noord-Holland voor het advies 

tijdens de schouw zijn ook een paar 
sloten geschoond die deel uitmaakten 
van een historisch slotenpatroon uit de 
tijd dat het recreatiegebied Het Twiske 
nog niet bestond. Een uitsnede van de 
zwart-witfoto uit 1960 is rechts te zien. 
Voor zover wij weten is de ronding in het 
slotenpatroon gemaakt om ruimte te 
creëren voor tractoren om te kunnen 
keren. De slootrondingen zijn vanaf  
heden goed te zien als je ten westen van 
de molenbiotoop loopt of fietst Prinse-eiland 

foto genomen vanaf Het Luijendijkje 

keerlus 

de zwart-witfoto uit 1960 is in zijn geheel te zien in nieuwsbrief 28 



kort en laatste nieuws  

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief staat de bok July 
alweer 6 weken bij drie van onze landgeiten die wij apart 
van de groep hebben gezet. Binnenkort gaat de bok terug 
naar Zuidoostbeemster. We hopen natuurlijk dat de 
dekking goed is verlopen en we begin april 2015 de eerste 
lammeren kunnen verwachten (die trouwens namen 
krijgen beginnend met de letter ‘O’). 

foto boven: v.l.n.r. landgeit Janke van het Luijendijkje, Gudrun 
van het Luijendijkje en Jasna van het Luijendijkje 
 

begin november hebben wij uit de moestuin deze fraaie boon geoogst, de stokkievitsboon  

en deze stokpronkboon, Lady Di  

foto rechts: landgeitbok July van de Sinnichheid 



Half november rijden we richting de molen. We kunnen/durven niet verder 
te rijden met de auto; een zwarte wollige deken lijkt te zijn uitgerold over 
Het Luijendijkje. Dan stijgt de deken plotseling in een golvende beweging 
op. Duizenden spreeuwen vliegen over de auto heen, veel witte poep 
lossend. De dansende wolk verdwijnt achter ons uit het zicht…. 

In de eerste jaren na in gebruikstelling 
van de Twiskemolen (begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw) stond in 
de molenschuur een oliegestookte 
verwarmingsketel die voor verwarming 
van de molen zorgde.  

De schoorsteen is nu niet 
meer in gebruik.  
Regen hield de binnenkant 
van de schoorsteen 
jarenlang vochtig 
totdat….. 

…… ‘onze’ 
schoorsteenveger Vittali 
voorstelde de schoorsteen 
(weer) te completeren 
met een fraaie traditionele 
keramische pot. 

boven: verlicht door de opkomende 
maan, de schoorsteen zoals wij (en 
iedere voorbijganger) het beeld 
kenden tot eind oktober 2014 

rechts: wandel of loop je over  
Het Luijendijkje?  Kijk dan even omhoog naar 
het nieuwe sieraad op de schoorsteen van de 
molenschuur 

En zo geschiedde….. 

Vol bewondering aanschouwden wij de kortdurende show. Van de staart van 
de opstijgende spreeuwenzwerm hebben we nog deze foto kunnen maken. 


