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   in deze nieuwsbrief 

opgehekte roe met foksysteem 

-- voortgang herstel molen 
-- molenroe-zitbank 
-- dendrologisch onderzoek 
-- kort en laatste nieuws 

foto links: 
In Oterleek, in de werkplaats van Poland, ligt het gevlucht 
in onderdelen klaar om naar het molenerf vervoerd te 
worden. 
 
Op de foto zie je de 24 meter lange zwarte (verzinkte) 
stalen roe. 
Het hekwerk (=rasterwerk van houten latten waar de 
zeilen op uitgerold kunnen worden) is ook in onderdelen 
gereed, maar niet te zien op de foto.  
Wel te zien is de zogenaamde fok; het groen geschilderde 
gekromde houten onderdeel. Deze fok was ook aanwezig 
vóór de windhooscatastrofe en komt als zodanig terug. 
Nieuw aan deze fok is de aangebrachte remklep.   
Uitleg hierover komt in een volgende nieuwsbrief. 

Naast de molenromp,  
op het molenerf,  

omringd door de langzaam 
ontluikende molenbiotoop,  

staat de gerestaureerde molenkap 
met zijn goudgele muts te wachten 

op de sterke arm die hem mag 
verenigen met zijn romp. 

stalen roe 

hekwerk 

fok 

In week 16 zal de kap op de romp 
geplaatst worden en zullen de roeden 

gestoken worden. 
Hopelijk mogen kap en romp dan weer 
voor een paar eeuwen verenigd zijn…… 



woonkamer 

keuken 

hal 

noorddeur 

zuiddeur 

vijzelkast 

TO= trap naar 
de oostkelder 

TW= trap naar     
de westkelder 

TV= trap naar de 
1e verdieping 

TO 

TW 

TV 

start demontage 
onderbonkelaar 

onderbonkelaar 
grotendeels 
gedemonteerd 

onderbonkelaar 
naar werkplaats 
en vijzelwiel 
zonder kammen 

Alle verwijderde kammen uit de 
onderbonkelaar en het vijzelwiel leveren 
3 gevulde kruiwagens op. De kammen zijn 
van slechte kwaliteit en flink versleten. 
Molenmaker Poland zal dan ook de twee 
grote eikenhouten tandwielen van nieuwe 
azijnhouten kammen gaan voorzien.  
                Zie foto hieronder. 

Eind maart, begin april is 
molenmaker Poland bezig met 
het renoveren van grote 
houten tandwielen. Deze 
tandwielen bevinden zich in de 
zogenaamde vijzelkast, midden  
    in de molen op de begane  
    grond. Zie plattegrond  
    hieronder. 

De 2 tandwielen heten de 
onderbonkelaar (=OB) en het 
vijzelwiel (=V). 
 
Het bovenwiel (=B) is al 
gerenoveerd en besproken in 
de vorige nieuwsbrief. De 
bovenbonkelaar (=BB) krijgt 
     binnenkort 
    ook nieuwe 
       kammen. 
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foto links: een pallet met azijnhouten blokken is bij Poland afgeleverd 

dendrologisch onderzoek 

Eind februari  is door van Reeuwijk Bouwmeester dendrologisch onderzoek gedaan aan het achtkant van de 
Twiskemolen. De resultaten bespreken wij in de volgende nieuwsbrief, maar we kunnen wel al verklappen 
dat het achtkant ouder is dan de tot nu toe vastgestelde bouwdatum van 1574. 

Er zijn boringen 
verricht in 3 
achtkantstijlen en 
in 3 korbelen. 
 
Deze boringen zijn 
opgestuurd naar 
een laboratorium in 
Duitsland. 
Hoe geconstateerd 
kan worden wat de 
leeftijd van een 
houten balk is, 
beschrijven wij ook 
in de volgende    
nieuwsbrief. 

foto onder: de samengestelde onderbonkelaar met   –nog niet gevormde- 
nieuwe kammen in de buitenring, kammen van…… azijnhout 

foto’s:  Cees Poland 

achtkantstijl 

korbeel 

foto onder: in 1974 werd het oude achtkant uit 
Barsingerhorn opnieuw opgebouwd aan de zuidkant van 
Het Twiske. De kruizen tussen de eeuwenoude 
achtkantstijlen zijn van nieuw hout gemaakt 

het achtkant 

foto onder: Gijs van Reeuwijk boort een monster uit een 
achtkantstijl van de Twiskemolen 



roe-zitbank 

Met de vergunningen van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Oostzaan en 
vooral ook dankzij de steun van Lionsclub Landsmeer, vele leden van AC Waterland, en de bedrijven Nico Kaaijk 
Metaalbewerking en aannemer Sturm BV Zaandam, gaat de roe-zitbank als herinneringselement van de windhoos 
van 18 oktober 2016 er ook daadwerkelijk komen. In mei zal niet alleen de molen zijn rondjes draaien, maar zal 
ook de roe-zitbank op de dijk gereed zijn als rustpunt voor de voorbijganger. 

Op 26 maart jl. is op een mistige ochtend gestart met het positioneren van de 24 meter lange 
gekreukelde molenroe op de dijk, vlakbij de molen. De ijzeren roe weegt zo’n 1400 kg, er moest zwaar 
materieel bij komen om  de roe op zijn toekomstige plaats te hijsen. 

eerste versie 

definitieve versie 

De eerste versie van het idee om de 
gekreukelde roe op te stellen als element op 
de dijk voorzag in een kaal gemaakte roe. 
 
Na overleg met de gemeente Oostzaan, de 
gemeente die de omgevingsvergunning 
afgeeft, werd besloten om  alle restanten aan 
de roe te laten zitten.  
Dit betekent dat het hekwerk en de schenkels 
(onderdeel van de fok) zichtbaar aanwezig 
blijven. Deze onderdelen accentueren nog 
eens extra de catastrofale krachten van de 
windhoos. Natuurlijk wordt alles gecontroleerd 
op scherpe onderdelen, die verwijderd of 
bijgeslepen zullen worden. 



kort en laatste nieuws 

         De eerste landgeitlammeren zijn 
geboren.  Op Witte Donderdag kwam 
een witte drieling ter wereld, twee 
dametjes en een heertje. Moedergeit 
mag voor het eerst kleintjes groot 
brengen. Het is bijzonder dat uit een 
eerste dracht een drieling geboren 
wordt, het is nog bijzonderder dat de 
geit alle drie de lammeren goed in de 
gaten houdt en ze tracht alle drie 
voldoende melk te laten drinken, want 
de uier van een geit heeft ‘maar’   
twee spenen. 
Moedergeit is dus een kanjer! 

Hallo, 
wie ben jij? 

Hoi kleine, 
ik ben je tante, 

welkom op de wereld. 

De moeder van de drieling 
heet Merel van het 
Luijendijkje. 
Merel is geboren in 2013. 
N-namen in 2014 
O-namen in 2015 
P en Q-namen in 2016 
R-namen in 2017. 

Omdat de landgeit als zeldzaam huisdierras landelijk wordt 
geregistreerd, krijgt elk dier een naam. 
De naam begint met een vastgestelde eerste letter, vanaf 2001 het 
alfabet volgend. Namen met een A in 2001, B in 2002, C in 2003 enz. 

De geitjes van moeder Merel 
heten Spreeuw en Sijsje,  
het bokje heet  
Snor van het Luijendijkje 


