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   in deze nieuwsbrief 

-- catastrofe 18 oktober jl. 
               deel 2 
-- 26 t/m 28 oktober 
-- kort en laatste nieuws 

catastrofe 18 oktober j.l. catastrofe 18 oktober jl. 

de vernietigende 
windhoos was 
groot nieuws.  
 
Regionale en 
landelijke media 
brachten de 
gevolgen van de 
windhoos 
breeduit in beeld 

Het is alweer 2 maanden geleden dat de 
windhoos een catastrofe aanrichtte op 
Het Luijendijkje 3 in Landsmeer. In  
de vorige nieuwsbrief hebben wij  
dé dag en de eerste dagen  
erna beschreven. In  
deze nieuwsbrief 
blikken we  
terug op  
de dagen  
rondom  
het  
aftakelen  
van  
de  
vernielde  
kap en de  
berging van  
het totaal 
vernielde  
wiekenkruis. 

terwijl de grond bezaaid ligt met brokstukken en een geheel verwrongen wiekenkruis, nemen 
media en regiobewoners de eerste uren na de catastrofe met ontsteltenis de plek des onheil op 



Woensdag 26 oktober, de dag vóór de berging, werd de dijk afgezet voor het fiets- en wandelverkeer, omdat 
voorbereidingen werden getroffen om de 160tons kraan, die op 27 oktober alle bergingswerkzaamheden zou gaan 
uitvoeren, op verantwoorde wijze 

het is donderdagochtend 27 oktober 07.00 uur. De zwaarste kraan van firma Joh. Schol 
rijdt langzaam maar zeker ruim 400 meter achteruit over de dijk richting de molen.  

De windhoos raasde op dinsdag 18 oktober over/langs de Twiskemolen. De nacht daaropvolgend bracht veel wind 
en regen. Maar de dagen ná 18 oktober waren droog met weinig wind. Gezien de voorspelling dat het rustige 
najaarsweer nog zeker een week zou aanhouden besloot windmolenmakerij Saendijck (verantwoordelijk voor het 
veilig stellen en berging van onderdelen, kap en wiekenkruis) de takelwerkzaamheden te plannen op donderdag 27 
oktober. Dit besluit werd genomen in samenspraak met betrokken partijen als de verzekeringsmaatschappij, 
dijkeigenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, moleneigenaar Recreatieschap Twiske-Waterland, 
kraanbedrijf Joh. Schol en metaalbewerkingsbedrijf Nico Kaaijk. 

woensdag 26 oktober 

bij de molen op te kunnen stellen. 
Over ruim 400 meter moesten 
zware rijplaten uitgelegd worden. 
Een klus waar de hele woensdag 
voor nodig was, uitgevoerd door 
het bedrijf Molenaar uit Haarlem. 
 

foto boven: de dijk werd op 26 oktober afgesloten 
voor al het doorgaande langzame verkeer 

donderdag 27 oktober 

bijzonder detail van de 
kraanwagen: ondanks 
dat de wielen over de 
schuine dijkhellingen 
rollen, blijft het cassis 
van de kraanwagen 
waterpas in positie 

Nadat 2 kraanwagens zich gepositioneerd hadden, werd eerst het  
bovenwiel met de gebroken bovenas uit de kap getakeld. 

foto links: zware rijplaten maken het rijgedeelte van 
de dijk breder voor de komst van een zware 160tons 
kraan 



Voor het team molenmakers van Windmolenmakerij Saendijck was het 
even uitzoeken waar de hijsbanden bevestigd moesten worden om de 
zwaar beschadigde kap verantwoord en horizontaal te liften. Toen de 
hijsbanden eenmaal waren aangebracht, werd de langdurige ervaring 
van de molenmakers bewezen;  
             de kap werd netjes in horizontale stand gelift.  
    Bewonderenswaardig! 

het team van molenmakers  
(en de kraandrijver) poseren 
trots bij hun geslaagde hijsklus 



De zwaar gehavende kap staat op de grond. 
Terwijl een paar molenmakers op de grond 
voorbereidingen treffen om het gekreukelde 
wiekenkruis te bergen, wil een ander team 
molenmakers direct aan de slag om een 
tijdelijk dak op de molenromp te construeren. 
Marijke en Marcel maken van dit 
tussenliggende moment gebruik om bovenin 
de molen de situatie in ogenschouw te nemen 
en het bijzondere uitzicht te bewonderen.  

foto’s links: 
aan het einde van 
de dag had de 
molenromp, ons 
huis, weer een 
dak.  
 
foto rechts: 
het bouwen van 
het tijdelijke dak 
ging tegelijk met 
het bergen van 
het wiekenkruis 
van start.  
Met een zware 
brander werden 
de gekreukelde 
ijzeren wieken in 
delen gesneden 
door Nico Kaaijk 
Metaalbewerking. 
Ook dit was een 
vakkundige klus 

de schade aan de kuip, veroorzaakt door de 
windhoos, bespreken we in een latere 
nieuwsbrief, evenals de wijze waarop het 
tijdelijke dak tot stand is gekomen 



naast bovenwiel en 
kap worden meer 
onderdelen door de 
lucht verplaatst:  
kruirad (A) en 
munnik worden uit 
de bovenkant van de 
molenromp 
weggetakeld; de 
askop (B) plus 
stukken roe (C) 
worden van de grond 
naast de geitenstal 
geborgen 
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Bovenstaande overzichtsfoto is door Marcel gemaakt op 28 oktober, een dag na de berging. Hij mocht even mee 
de lucht in met een van de twee achtergebleven hijskranen. Op het tijdelijke dak (1) werd nog gewerkt aan het 
plaatsen van een bliksemafleider. In een tijdelijk gemaakte dug-out (2) liggen allerlei onderdelen opgeslagen, 
zoals delen van een kapspant, een voeghoutkop, het kruirad en de munnik, de vangstok etc. Het bovenwiel 
(ontdaan van de gebroken as) ligt onder een zeil (3), waar het goed onderdoor kan doorwaaien. De kap (4) is bij 
het maken van deze foto nog niet afgedekt met een zwaar zeildoek en 5 is de zwaar beschadigde (blauw 
geschilderde) windpeluw. Als interessant klimobject voor de landgeiten liggen delen van de binnenroe (6) en de 
askop (7) in de geitenwei. Op de dijk, tegen de heg aan, ligt de buitenroe (8).  

de windpeluw (D) wordt uit het water gevist en bij de 
andere onderdelen opgeslagen. De buitenroe (E) kan in 
zijn geheel geborgen worden met als achterliggend idee: 
plaatsing op de dijk als herinneringselement, c.q. zitbank 

de Lionsclub Landsmeer heeft toegezegd zich (financieel) 
in te willen zetten om dit idee te realiseren. Het is beslist 
geen garantie dat het 
er ook daadwerkelijk gaat  
komen, maar draagvlak is er   

vrijdag 28 oktober 



kort en laatste nieuws 

                     Velen van u kennen ons goed genoeg om te weten dat educatie onderdeel is van onze 
passie. Ons besluit om educatie te staken vinden wij dan ook erg jammer, maar het is zoals het is. 

                                         De Nederlandse vereniging ‘Het Gilde  
                     van Vrijwillig Molenaars’ geeft een blad uit onder de    
   naam Gildebrief. In het laatste nummer van dit jaar is aandacht 
besteed aan de weersomstandigheden van 18 oktober jl.  
De analyse (van de hand van meteoroloog David Henneveld) 
hebben wij op onze website geplaatst.  
Het is een technisch, doch interessant verhaal. Hierbij de link: 
 

http://www.twiskemolen.nl/embedded-cbs-op-koude-front-altijd-oppassen/ 

jammer 

foto links: 
de molenas werd 
bij de 
ontmanteling 
van de molen in 
Barsingerhorn in 
1967 met grote 
voorzichtigheid 
behandeld 

foto rechts; 
de molenas na 
de windhoos-
catastrofe.  
De uit 1872 
daterende 
molenas is 
helaas 
onherstelbaar 
beschadigd 

                                            Geen rondleidingen meer, als ook geen open dagen en vrijwilligers-
dagen. Geen educatie betekent ook dat we minder gebruik maken van social media. Niet meer 
maandelijks, maar wel wanneer de actualiteit daar om vraagt, zult u van ons een nieuwsbrief 
ontvangen. De komende tijd zal de inhoud van de nieuwsbrief vooral de molenrestauratie betreffen. 

wat betekent dit voor u 

                             In oktober 2015 werden wij geconfronteerd met een bestuursbesluit van  
                   Recreatieschap Twiske-Waterland dat er op neer komt, dat alle aansprakelijkheid 
betreffende het geven van rondleidingen rond en in de molen bij ons zou wordt neergelegd.  

                                                                     In oktober 2011 waren wij de uitverkorenen om in de 
Twiskemolen te mogen wonen en ermee te mogen werken. Al snel zagen wij de potentie van dit 
bijzondere stukje cultureel erfgoed, gelegen in een fraai recreatiegebied. Wij wilden deze potentie 
graag delen met de regio door middel van het verzorgen van educatie. Wij vroegen het 
recreatieschap toestemming om rondleidingen te geven. Net als wij, zag het recreatieschap de 
voordelen, maar ook de risico’s van ons initiatief. Besloten werd om het geven van 
(schoolklas)rondleidingen te beperken tot maximaal 5 per jaar, in afwachting van de resultaten van 
een door het recreatieschap te maken RI (= Risico Inventarisatie).  
Met begrip voor dit besluit, hebben wij de afgelopen jaren geduldig gewacht  en ons gehouden aan 
de afspraak van maximaal 5 rondleidingen per jaar. 
In oktober 2015 werd ons terloops en onverwachts medegedeeld dat de RI niet uitgevoerd ging 
worden en dat het bestuur besloten had alle aansprakelijkheid betreffende risico’s bij het geven van 
rondleidingen bij ons neer te leggen d.m.v. vastlegging in het open te breken, door ons getekende  
vrijwillig molenaarscontract. 

waar komt het bestuursbesluit vandaan? 

                                          Om diverse redenen kunnen wij niet meegaan in de aanpassing van het 
vrijwillig molenaarscontract en daarom hebben wij in mei van dit jaar het besluit genomen alle 
activiteiten op en rond het molenerf te staken. 

stoppen met educatie 
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wens voor 2018 

2017 

2016 

18 oktober 2016  15.34 uur 

vóór 18 oktober 2016 

      onderstaande  
strip verscheen in het laatste 

kwartaalblad van dit jaar  
van vereniging  

De Hollandsche Molen. Deze 
striptekening, van de Landsmeerse 

striptekenaar Arend van Dam, 
geeft zeer treffend de situatie weer 

voor de doelgroep op de 
kinderpagina van het blad ‘Molens’    

4100,- 

Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar voor dit fantastische 
bedrag, en houden u op de hoogte van de besteding ervan. 

niet alleen voor kinderen, maar ook voor 
toeristen is deze strip zeker 

verduidelijkend. Met toestemming van de 
tekenaar hebben wij de strip dan ook 

geplaatst op het informatiebord aan de dijk 

                  In onze vorige nieuwsbrief schreven wij  
dat atletiekvereniging AC Waterland in Landsmeer een 
spontane inzamelingsactie zou gaan houden om ons, het 
molenaarsgezin, een hart onder de riem te steken.  
Op 4 december jl., bij de laatste Twiskemolenloop van dit 
jaar, kregen wij uit handen van voorzitter Paul Spiertz een 
cheque overhandigd. 
Paul voerde de spanning op door voor de vele honderden 
hardlopers (die klaar stonden voor het lopen van diverse 
afstanden) het geldbedrag te noemen na het voordragen 
van onderstaand Sinterklaasgedicht: 



               Met betrekking tot het herstel van de Twiskemolen is nog geen nieuws te melden.  

Wij wensen u een aangename jaarwisseling met 
daaropvolgend een gezond én plezierig 2017. 

                          In deze nieuwsbrief kwam vooral windmolenmakerij Saendijck aan bod, maar meer  
                      bedrijven hebben daags na de windhoos het molenerf moeten betreden om   
        windhoosschade te herstellen. Wij besteden hier aandacht aan in een volgende nieuwsbrief.  
 
Tevens in de volgende nieuwsbrief:  
-- welke schade heeft de molenromp (lees: ons woonhuis) eigenlijk opgelopen? 
-- hoe reageerden de dieren, die in en rondom de molen leven, eigenlijk op de windhooscatastrofe? 

onder het tijdelijke molendak, op het 
aannemersbord, heeft ‘onze’ torenvalk weer 
zijn rust- en uitkijkpunt teruggevonden 

Geniet met ons ook van de kleine dingen om u heen………………….. 


