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        in deze nieuwsbrief 

Het zijn de jaren 1970-1974. De ontwikkeling van 
recreatiegebied Het Twiske is in volle gang. Het 
waterschap (nu Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier genaamd) besluit een nieuw gemaal 
te bouwen om de 650 ha grote polder beter te 
kunnen bemalen. In samenwerking met de gemeente 
Landsmeer besluit het recreatieschap bovenop het 
gemaal een monumentale poldermolen te plaatsen. 
Met deskundige ondersteuning van het waterschap,  
De Hollandse Molen en andere belanghebbende 
partijen wordt in 1974 gestart met de herbouw van 
een 440 jaar oude poldermolen afkomstig uit 
Barsingerhorn. 
Inwendig werd een koppeling gemaakt tussen het 
elektrische gemaal en het gaande werk van de 
poldermolen, waardoor de enorme vijzel (die het 
overtollige water over de dijk verplaatst) niet alleen 
elektrisch kon worden aangedreven, maar ook op 
windkracht. Het hybridegemaal Twiskemolen was een 
feit geworden en op 19 maart 1975 werd de 
Twiskemolen officieel in gebruik genomen.  
 

-- 8ste lustrum Twiskemolen 
-- kort en laatste nieuws 

1974;  
opbouw van 
de 440 jaar 

oude 
poldermolen 



In de volgende nieuwsbrief (uitkomend eind maart), zullen we dieper ingaan op de geschiedenis van de 
Twiskemolen.  Het feit dat de Twiskemolen dit jaar 40 jaar functioneert is zeker een feestje waard, we 
hebben dan ook een leuk programma samengesteld waarbij water, land en lucht een grote rol spelen. 

De deelname aan alle activiteiten is gratis ! 

19 maart 1975, 
hybridegemaal 

Twiskemolen wordt 
officieel in gebruik 

genomen 

2015, 
op een paar kleine 
details na staat de 

Twiskemolen er  
nog hetzelfde bij als 

in 1975 

het houten hek rondom de molen is 
verdwenen, maar verder  heeft het 
molenerf zich de afgelopen 40 jaar 
authentiek  ontwikkeld, passend bij 
de klassieke omgeving van een 
poldermolen met boomgaard, 
moestuin en windhagen  

fotograaf Ed van Nierop  



vliegers maken en oplaten  

                                        oproep om te komen vliegeren  

Het zou toch geweldig zijn als op de feestelijke  
10e mei de lucht rond de 440 jaar oude 
poldermolen verzadigd is met kleurige vliegers.  
 
Wij vragen dan ook iedereen zijn vlieger van zolder 
te halen, uit kast, schuur of kelder, en samen met 
de Twiskemolen op 10 mei het spel te spelen met 
de wind……. 
 

De Twiskemolen speelt dagelijks met de wind, 
en de wind speelt dagelijks met de molen….. 
Wij weten als geen ander wat dit ‘spel’ inhoudt 
en vroegen ons af hoe we dit spel kunnen 
delen met anderen. Met vliegeren natuurlijk!  
 
Het collectief Hotmamahot is op 10 mei op het 
molenerf aanwezig om samen met elk kind die 
dat wil, een vlieger te maken en deze op te 
laten.   
De workshop voor kinderen is geheel gratis  
en zal plaatsvinden in een grote tent op het 
molenerf tussen 11.00 uur en 15.30 uur. dit type vlieger heet een slee-

vlieger en zal hopelijk in grote 
aantallen gemaakt worden op  

10 mei. Het is een stabiele vlieger 
die makkelijk op te laten is en 

zowel met als zonder staart(en) 
kan vliegen. De kinderen hebben 
ook de mogelijkheid de vlieger te 

versieren 

een tent van 4x8 meter zal 
onderdak bieden aan de 

workshop. De  tent is voor 
deze dag beschikbaar gesteld 
door Landschap Noord-Holland 

De weergoden hebben wij (gelukkig) niet  in de hand, het is dus best 
spannend of er gunstige wind is op de    feestelijke 10e mei. De molen heeft 
rondom een zeer goede windvang,       het waait eigenlijk altijd wel een 
beetje, maar waar die dag de wind    vandaan zal komen is echt aan de 
weergoden. Bij zuidelijke winden zullen de vliegers  op de dijk naast de 
molen worden opgelaten, bij noordelijke winden  langs de Pikpotweg (in het      
                              verlengde    van de brug, tegenover de molen) 

Je mag de hele dag vliegeren, 
met 1 of meerdere vliegers, 
met grote en kleine, met 
stoere en grappige vliegers. 
Je mag ook een uurtje 
vliegeren, je vlieger voor even 
in bewaring geven bij de 
molen, genieten van andere 
activiteiten en ‘s middags, op 
weg naar huis, je vlieger weer 
ophalen. 
 
10 mei, de dag dat elke vlieger 
de mogelijkheid krijgt uit de 
stoffige winterhoek gehaald te 
worden om uit te waaien in Het 
Twiske….. 



beschilderde molenzeilen  

     Op een feestdag dragen vrolijke kleuren altijd bij aan een feestelijke stemming. 
De molenwieken zullen dan ook op 10 mei met vlaggenlijnen versierd worden. Maar 
wat zou het fantastisch zijn als zelfs de molenzeilen voor deze dag in vrolijke kleuren 
de wieken zouden kunnen sieren. Dit gaat ook daadwerkelijk gebeuren!  
De Twiskemolen staat op de grens tussen Landsmeer en Oostzaan en wij hebben dan 
ook 2 scholen in Oostzaan én 2 scholen uit Landsmeer bereid gevonden elk een 
nieuw wit molenzeil te beschilderen. 

nieuwe kadebeschoeiing 

aquabubble 

Het thema ‘Water, Land en Dijken’  hoeft geen belemmering te zijn voor een school om de 
molenzeilbeschildering in te passen binnen een al gepland schoolproject. Basisschool De Stap uit Landsmeer zal 
waarschijnlijk een verhalenvertelster (Marijke van Mil) betrekken bij het schilderproject. Het verhaal van Marijke 
zal de inspiratiebron zijn voor de kinderen om het molenzeil te gaan beschilderen.  
  
De Montessorischool Landsmeer bijt het spits af met het molenzeilproject; tussen 4 en 18 maart gaan de 
kinderen op school een van de vier grote molenzeilen (10 x 1,5 meter !) beschilderen naar aanleiding van een al 
lopend schoolproject ‘Vincent van Gogh’. 
De twee enthousiaste deelnemende scholen uit Oostzaan zijn De Kweekvijver en De Rietkraag. 
 
Op zondag 10 mei zullen de vier beschilderde molenzeilen voor het eerst de Twiskemolen sieren. Maar ook de 
komende jaren zullen de zeilen zo nu en dan op bijzondere feestdagen de wieken tooien. Het is natuurlijk 
geweldig spannend wat voor kunstwerken de kinderen zullen afleveren.  

Rondom de molen is veel water. Dat is niet zo gek, want de 
poldermolen staat juist in een waterrijk gebied om dit water 
op peil te houden. Water, dat naast onze vriend ook tegelijk 
onze grootste bedreiging is. De waterschappen in Nederland 
zorgen ervoor dat wij kunnen genieten van water: we 
kunnen bijvoorbeeld ‘gewoon’ water uit de kraan drinken en 
kunnen er veilig in zwemmen en spelen. In Noord-Holland 
zorgt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ervoor 
dat wij óók veilig kunnen recreëren in de bijna 3 meter 
onder zeeniveau liggende Twiskepolder. 

Spelen met water; wat is er leuker 
dan de mogelijkheid over water te 
lopen….  
Met de aquabubble krijg je die 
kans op 10 mei. Bij de molen 
zullen een paar aquabubbles 
beschikbaar zijn voor iedereen die 
het spel met het water wil spelen 
onder professionele begeleiding 
van Free Style Projects. 
Bij grote belangstelling zullen 
nummertjes worden uitgedeeld. 

In maart en april zullen 4 nieuwe witte molenzeilen met 
het thema ‘Water, Land en Dijken’ kleur gaan krijgen. 



                                                                   hooibalen-stapelwedstrijd  

maak je eigen handmolentje 

Tussen 12.00 tot 16.00 uur wordt er een ludieke, en zeker ook spectaculaire 
hooibalen-stapelwedstrijd gehouden nabij de molen.  
6 teams (elk bestaand uit 4 spelers) zullen strijden om de hoogste stapel, een 
paar sportieve spelregels in acht nemend.  
De belangrijkste regels:  
Op een basis van 3 hooibalen mag gestapeld worden binnen een maximaal 
tijdsbestek van 20 minuten. 
1 speler mag zich op de groeiende stapel bevinden, gezekerd met  
klimtouwen, bevestigd aan een kraan. 
 
Elk team heeft 2 hooivorken tot zijn beschikking plus een hijstouw aan de 
kraanarm, waar steeds 1 baal mee gehesen mag worden. 
 
We hopen dat veel toeschouwers de teams gaan aanmoedigen. De 2 teams die 
de hoogste stapel hebben gecreëerd, strijden opnieuw voor eeuwige roem én de 
enige echte  Twiskehooibalen-bokaal. 

Kraan- en 
transportbedrijf 
Joh.Schol B.V. 

sponsort het 
lustrum door een 

kraanwagen 
beschikbaar te 
stellen voor de 

ludieke wedstrijd 

Free Style Projects (dat in binnen- en 
buitenland vele sportieve activiteiten 

organiseert) leidt de hooibalen- 
stapelwedstrijd. Met hun materiaal 

(zoals helmen, klimtouwen e.d.) zal 
de wedstrijd professioneel en veilig 

aangestuurd worden 

Wat heeft een hooibalen-stapelwedstrijd met de Twiskemolen te maken? 
Onze groep Nederlandse Landgeiten begraast de biotoop rondom de molen. Dat is belangrijk, omdat ze 
het land kort houden en daarmee de poldermolen een goede windvang bezorgen.  
 
 
 
In de winter is er niet voldoende voedsel voor de geiten op het land, dus wordt er bijgevoerd met 
hooibalen. Het hooi wordt in de voorzomer al gemaaid, gedroogd en geperst binnen Het Twiske. De hele 
zomer en herfst wordt het hooi bewaard in een hooiberg, dus wat is mooier dan de balen tussentijds   
                         te gebruiken voor een sportief spel. 

De allerkleinste bezoekers op 10 mei krijgen de kans hun eigen 
handwindmolentje te maken.  
Net als bij het vlieger maken, zullen onder deskundige leiding van het collectief 
Hotmamahot  gratis molentjes gemaakt kunnen worden op het molenerf tussen 
11.00 en 16.00 uur. De molentjes doen het altijd goed op fiets,  balkonhek of 
natuurlijk gewoon in de hand. 

Zou je de molenbiotoop geheel met rust laten, dan krijgt jonge boomopslag de kans zich te 
ontwikkelen en vangt binnen 5 tot 8 jaar het ontstane bos de wind van de molen weg. 



40 jaar Twiskemolen = ook 40 jaar Het Twiske  

open molenerf  

Weinig mensen realiseren zich dat de Twiskemolen 
niet alleen een 440 jaar oude monumentale molen 
is die nog steeds met de wind de polder kan 
bemalen, maar dat er onder de molen ook een zeer 
modern gemaal is gesitueerd.  Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier onderhoudt het gemaal 
met grote zorg, want bij weinig wind voor de molen 
of bij haperingen van het gemaal zou het 
recreatiegebied (met o.a. zijn zorgboerderij De 
Marsen en de Twiskehaven) wel eens sneller onder 
water kunnen lopen dan menigeen verwacht. 
Op 10 mei kan iedereen met uitleg van aanwezige 
vrijwilligers zien hoe het hybridegemaal De 
Twiskemolen functioneert. Ook  zal er uitleg worden 
gegeven over het molenerf met zijn schuur, stal, 
moestuin en boomgaard; het molenerf dat wij 
koesteren als bijzonder cultureel erfgoed. Én de 4 
ha grote molenbiotoop waar 365 dagen per jaar 
Nederlandse Landgeiten grazen wordt toegelicht. 

 
De Twiskemolen staat op de grens van 

Oostzaan en Landsmeer.  
De burgemeesters van beide gemeenten 

(respectievelijk Rob Meerhof en  
Astrid Nienhuis) zullen gezamenlijk de 

festiviteiten openen. Hoe?  
Dat blijft nog even een verrassing! 

 

Het hybridegemaal de Twiskemolen is in 1974/1975 gebouwd om het nieuwe recreatiegebied goed te kunnen 
bemalen. Tijdens de bouw van de molen was het recreatiegebied ook nog stevig in ontwikkeling.  
In de afgelopen 40 jaar is het gebied geëvalueerd tot een fantastisch recreatiegebied met  gevarieerde 
natuurwaarde. 
Op Zorgboerderij De Marsen wordt op 10 mei teruggeblikt door Rob Veenman, auteur van verschillende publicaties 
over de geschiedenis van Oostzaan en de Twiskepolder. Rob spreekt over de vele veranderingen in het landschap,  

Het Twiske 
vroeger en nu. 
Aansluitend is 
er een 
fietstocht door 
het landschap 
van  
Het Twiske 
onder leiding 
van Jan van 
Steijn. 
Tijden worden 
nog bekend 
gemaakt. 
 
 2 kaarten van het 

huidige gebied; 
 
links een zw kaart 
uit 1960. 
Duidelijk is te 
zien hoe 
toentertijd het 
gebied was 
opgedeeld in 
land- en tuinbouw 
percelen. 
Rechts het 
huidige 
recreatiegebied 



zeilen in de Zuidwestplas  
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overzicht van de activiteiten 
op zondag 10 mei 

de activiteiten op 10 mei in vogelvlucht 
 
H = de locatie van de hooibalen-stapelwedstrijd  
 
A = het watergebied waar de aquabubbles te 
water gaan 
 
V = de dijk waar in grote aantallen gevliegerd 
mag gaan worden 
 
T = het open molenerf met de workshops vliegers 
en handmolentjes maken 
 
Z = het water waar wsv De Breek zijn zeilboten 
laat varen waaronder ook instapboten 
 
M = zorgboerderij De Marsen, waar 40 jaar 
geschiedenis van Het Twiske wordt verwoord door 
Rob Veenman met aansluitend een fietstocht in 
Het Twiske door Jan van Steijn 
 
W = de thuishaven van wsv De Breek, waar 
iedereen op 10 mei terecht kan  
voor drinken en versnaperingen 

W 



vele handen maken licht én plezierig werk  

sponsoren 

De diverse activiteiten worden aangestuurd door professionals. Om het echter iedereen naar de zin te maken, 
vragen wij jullie hulp voor deze feestelijke dag. Wij (Marijke en Marcel) zullen de hele dag druk zijn het overzicht 
te houden over alle activiteiten. Hoe graag we ook zouden willen, wij kunnen ons niet inzetten voor een specifiek 
onderdeel. 
Fijn zou zijn als er veel hulp is deze dag. Zoveel zelfs, dat er zo nu en dan gewisseld kan worden om iedereen de 
kans te geven ook te genieten van andere activiteiten. 

Ondersteuning wordt gevraagd voor 
 
-- de hooibalen-stapelwedstrijd, 3 personen 
 
-- de aquabubbles, 2 personen 
 
-- het vliegers maken, 2 personen 
 
-- het helpen van kinderen met het oplaten van vliegers, 3 personen 
 
-- ontvangst van bezoekers op het molenerf, 4 personen 
 
-- verzorgen van koffie, thee en lunchpakketten, 2 personen 
 
In het verleden hebben wij zelf veel gevliegerd met zelfgemaakte 
vliegers. We hebben een tiental vliegers in de molen liggen, zoals 
deze treinvlieger van 60 vliegertjes. Voor het oplaten van onze 
vliegers vragen wij ook een aantal vrijwilligers. 

Last but not least ! 
 
Een feest kost geld, zeker als je het laagdrempelig wilt houden en iedereen de kans wilt geven aan activiteiten deel 
te nemen zonder dat meteen de portemonnee getrokken hoeft te worden. Sponsoren zijn dan ook onontbeerlijk en 
dankzij hen kunnen wij bovenstaand programma presenteren!! Alle dank aan hen die de Twiskemolen een warm 
hart toedragen.  

Hoofdsponsoren:  
Recreatieschap Twiske-Waterland (onderdeel van Recreatie Noord-Holland) 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Sponsoren:  
festivalorganisatie ID&T,     Kraan- en transportbedrijf Joh.Schol B.V. ,     Landschap Noord-Holland,  
Meyn Food Processing Technology B.V.,     Zaanse Zeilmakerij,     Contactgroep Bedrijven Oostzaan,    
Vork en van Prooijen accountants & belastingadviseurs,     Free Style Projects,  
Woningbouwvereniging WOV,     M. Ruig en Zonen B.V. wild en gevogelte,     
Cor Voet B.V. wild en gevogelte    en de Montessorischool Landsmeer 

Verder zij de volgende personen betrokken bij de voorbereidingen, waaraan wij ook dank 
verschuldigd zijn:  Arnold Goede en Marijke van Mil 

we zijn nog steeds op zoek naar sponsoren die het laatste deel van de begroting sluitend kunnen maken 



                      Iedereen die in de buurt van de poldermolen is geweest, is 
onder de indruk van het monumentale werktuig. Door windkracht draait 
het wiekenkruis stevig rond en verplaatst de vijzel geregeld zo’n  
60.000 liter water per minuut over de dijk. 
Het imposante aanzicht van de werkende Twiskemolen heeft ook zijn 
keerzijde; binnen het recreatiegebied verblijven veel vogels waarvan een 
enkeling niet altijd het gevaar van de draaiende wieken goed inschat. 
Gemiddeld 1x per jaar wordt een vogel (bv. eend, duif of meeuw) 
getroffen door een wiek met nagenoeg altijd direct de dood tot gevolg.  

              Op 18 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat ons betreft kiest iedereen voor groen, maar welk ideaalbeeld je ook hebt  
voor jouw toekomstig Nederland, ga in ieder geval stemmen! 
 
Op wie je kunt stemmen?? Kijk eens op:  
https://www.hhnk.nl/portaal/waterschapsverkiezingen-2015_41198/ 

kort en laatste nieuws  

Op 2 februari jongstleden vloog een meeuw tegen de wieken aan. Wij 
hadden dat niet door, maar zagen in de geitenwei dat een meeuw gepest 
werd door een kraai, met een ring van landgeiten eromheen als 
toeschouwers. De meeuw had niet meer de kracht om op te vliegen of 
zelfs maar te gaan staan. 

Wij hebben de meeuw 
opgepakt om hem rust te 
geven en hebben de 
dierenambulance gebeld. 
 
Na een eerste 
onderzoekje bleek de 
meeuw geen gebroken 
vleugels of poten te 
hebben. “Het zal wel 
goed komen met de 
meeuw”, zeiden de 
dames van de 
ambulance. 
 
Hoe het uiteindelijk met 
de meeuw is afgelopen 
weten we niet, maar de 
foto hiernaast ziende, 
hebben wij er alle 
vertrouwen in dat de 
meeuw de allerbeste 
verzorging heeft 
gekregen. 

foto rechts: vorig jaar liep het voor een eend slecht af. Opgejaagd door 
woerden (mannetjes eenden) was ze waarschijnlijk te moe om nog alert te 
kunnen vliegen. Ze was op slag dood door een slag van het wiekenkruis 

Vanaf 2015 worden de bestuurders voor de waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen. Waterschapsverkiezingen 
worden in principe om de 4 jaar gehouden. De laatste waterschapsverkiezingen vonden plaats in november 2008. De 
waterschapsverkiezingen van 2012 zijn uitgesteld tot  
18 maart 2015. Op deze dag vinden ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. 
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het 
zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en 
vaarwegen. 


