
     in deze nieuwsbrief 

-- landelijke natuurwerkdag 
-- een weerpraatje 
-- terug in de tijd: 1891 
-- kort en laatste nieuws 

het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco 

                        nieuwsbrief       oktober  2019         nr.75   Twiskemolen 

Zaterdag 2 november is een belangrijke dag voor natuurminnend Nederland; veel mensen stappen naar buiten om 
met handen en gereedschap bij te dragen aan onderhoud en verbetering van kleine en grote groengebieden. 
Ook de Twiskemolen doet mee. Wij (Marijke en Marcel) beheren zo’n 4 hectare grond rondom de molen. Dit gebied 
is belangrijk voor een goede windvang voor de molen. Een groep landgeiten (een zeldzaam huisdierras) begraast 
het gebied, en met hulp van jullie kunnen we ook de natuurwaarde van het gebied rondom de molen verbeteren. 
Marcel zal daags voor de natuurwerkdag een stuk rietland gemaaid hebben. Met vereende krachten gaan we het 
maaisel verplaatsen. Met deze verschraling bereiken we dat in het voorjaar het nieuwe jonge riet goed kan 
uitgroeien daardoor diverse rietvogels onder de juiste omstandigheden kunnen gaan broeden.  
 
Met in totaal zestien paar handen is de klus met veel plezier te klaren. Dus kom ook en geef je op via 
www.natuurwerkdag.nl, locatie Twiskemolen, Landsmeer.  Voor de lunch wordt gezorgd. Werkhandschoenen 
liggen klaar, als ook enkele paren laarzen (maar eigen laarzen zitten natuurlijk altijd het prettigst). 

tot 2 november 

http://www.natuurwerkdag.nl/


een weerpraatje 

Een praatje over het weer is vaak een goede start voor omwonenden om het gesprek met ons aan te gaan. Vanaf 
de dijk wordt het gesprek met Marcel vaak gestart met   ……”geen wind zeker vandaag?”......  of  ……”valt zeker 
niks te malen door de droogte?”...... of …..”teveel wind zeker vandaag?”.......... 
De afgelopen weken was vooral de overvloedige regenval een gewild gespreksonderwerp en daar kan Marcel zeker 
over vertellen. Voor nu in de nieuwsbrief een weerpraatje naar aanleiding van onderstaande grafiek.  
 

tot 14 
oktober 

De grafiek hieronder laat gegevens zien vastgelegd door het weerstation op het molenerf.  
De staven geven de hoeveelheid neerslag aan in de afgelopen 7½ maanden. 
De dunne grafieklijn geeft de windkracht aan in dezelfde 7½ maand. 
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     In maart werden meerdere     
     stormpieken bereikt met een maximum 
van 96 km/uur.  
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A 
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     Met een windstoot van 98 km/uur  
     was de storm van 10 augustus dé ver-
oorzaker van veel (te vroeg!) vallend fruit. 

     Was juni een maand   
     waarin een redelijke hoeveelheid regen 
viel, 115 mm, de maanden ervoor en erna 
waren opnieuw zeer droge maanden.  
Veel water werd dan ook met gulzigheid 
opgenomen door de droge grond. De vijzel 
heeft ook vele m3 water weggemalen uit de 
polder, waarvan 14 uur elektrisch en 38 uur 
op windkracht. ook heeft het gevlucht in juni 

ruim 90 uur ‘voor de prins’ 
gedraaid 

     In de maand september zijn wij (Marijke en Marcel)  
     10 dagen op vakantie geweest. Zoon Gido nam de 
honneurs waar in de laatste week van september en 
bediende niet de molen, maar wel het elektrisch 
gemaal. Van de totale hoeveelheid regenwater (zo’n 
130 mm) werd veel opgenomen door de droge grond. 
Marcel kon tot zijn vakantie nagenoeg al het 
overtollige regenwater op windkracht uit de polder 
malen (=18 uur). Gido draaide vervolgens ruim 30 uur 
met het elektrisch gemaal. 
 

het gevlucht heeft in september ruim 66 
uur ‘voor de prins’ gedraaid 
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     In dezelfde maand maart viel er  
     een redelijke hoeveelheid water, maar dit 
loste het langdurige tekort aan water nog 
lang niet op. 
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     Voor de natuur was/is de regen erg welkom, maar  
     de regenval in de eerste 2 weken van oktober is 
toch een ander verhaal. Op de 1e oktoberdag viel 
boven Het Twiske zoveel regen, dat het waterpeil bleef 
stijgen, ondanks dat de vijzel etmalen lang bleef 
doordraaien. Overdag werd (bij voldoende windkracht) 
op windkracht gemalen en ‘s nachts draaide de vijzel 
door m.b.v. de elektrische aandrijving.  
In de 8 jaar dat wij de Twiskemolen bewonen, hebben 
wij het peil nog nooit zo hoog zien staan in de polder 
én in de boezem. De consequenties daarvan lees je op 
de volgende pagina. 
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spuisluizen IJmuiden 
capaciteit: 
700 m3 per seconde 

Wat zijn de consequenties van  
     een behoorlijke stijging van het polderpeil  
     of juist van een pittige daling van het peil? 

Landsmeer 

Oostzaan 

Zaanstad 

Amsterdam 

Recreatiegebied Het Twiske is 650 hectare 
groot. Om het gehele Twiske ligt een ringdijk 
die er voor zorgt dat er geen water van 
buiten af het gebied in kan stromen. Dat 
betekent ook dat er geen water uit kan 
stromen. Valt er een bui, dan blijft dat binnen 
het gebied, als water in een badkuip.  
Valt er langdurig regen, dan zal het gebied 
langzaam veranderen in een meer. 
De Twiskemolen is het enige gemaal voor een 
gebied van 650 ha en heeft daarmee de 
verantwoordelijke taak om  steeds weer 
opnieuw, dag in dag uit, jaar in jaar uit, het 
overtollige regenwater uit ‘de badkuip’ weg te 
malen. 

= gemaal Twiskemolen 

= gemaal De Waker 

gele lijn = afvoer water via Noordzeekanaal naar de Noordzee 

Het Twiske heeft diverse 
peilvakken, dat wil zeggen   
dat het waterniveau in        
Het Twiske niet overal 
gelijk is. 
Het laagste peilvak ligt 
(vanzelfsprekend) bij  
de Twiskemolen: 
-2.90 m N.A.P. 
 

vp -2.90 N.A.P. 

fp  -1.80/-1.60 N.A.P. 

fp  
-2.62/-2.22 

N.A.P. 

zp -2.40 N.A.P. 
wp -2.60 

vp -2.00  
N.A.P. 

vp -2.22 N.A.P. 

de diverse peilvakken in Het Twiske zijn vastgelegd 
in een zogenaamd peilbesluit van 2013 door  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

vp = vast peil     fp = flexibel peil    
zp = zomerpeil   wp = winterpeil 

Omdat het zuidelijk peilvak bij de molen het 
laagste peilniveau heeft, stroomt automatisch al 
het overtollige water in Het Twiske richting de 
molen. 
De vijzel van de molen draait het overtollige 
water 1,5 meter omhoog over de dijk naar de 
boezem. Van daar uit stroomt het water richting 
Oostzaan (zie gele lijn op het kaartje hierboven). 
In Oostzaan staat gemaal De Waker die al het 
overtollige water nog eens 1,15 meter omhoog 
brengt naar het Noordzeekanaal waar het peil op 
-0.30 N.A.P. staat. Vervolgens stroomt het water 
richting IJmuiden alwaar het door het gemaal  
(of via de spuisluis) in zee terechtkomt.  

boezem:   vp -1,45 N.A.P. 

recreatiegebied 
Het Twiske 

boezem:   
-1,45 N.A.P. 

Noordzeekanaal:  
-0,30 N.A.P. 

Noordzee:  
N.A.P. 

Gemaal IJmuiden 
capaciteit:  
260 m3  per seconde 

gemaal De Waker 
capaciteit:  
6 m3  per seconde 

gemaal Twiskemolen 
capaciteit:  
1 m3  per seconde 

Twiskepolder:  
-2.90 N.A.P. 

Het Twiske 



Terug naar de eerste 2 weken van oktober. 
Met meerdere dagen waarop meer dan 40 mm water per dag viel in de regio rondom de molen, steeg het waterpeil 
in de polder en net buiten de polder (= de boezem) met vele centimeters ondanks dat de vijzel dag en nacht 
doordraaide. 
 
 
 
 
 

Tijdens dit soort regendagen beseffen wij (Marijke en Marcel) nog eens extra goed dat wij niet alleen in een monumentale 
molen wonen, maar ook in een machinistenwoning door het onophoudelijke gezoem van de wieken overdag en het 
gebrom van de motor ‘s nachts. Ook dringt de motorwarmte in de kelder langzaam door in de molenwoning. 

Marcel kan op 2 manieren het waterpeil aflezen:  
 

Prinse-eiland 

Zuidwestplas 
= boezem 

Twiskepolder 

Vosse-eiland 

Bokken-eiland 

het digitale peil  
als onderdeel van de besturingskast in de kelder 

de traditionele peilschaal, gemonteerd 
op de muur van de waterloop 

de foto van het digitale display is gemaakt in de 
nacht van  1 op 2 oktober jl. 
INSTROOM = polderpeil  (ideaal peil = -2.90 )    
UITSTROOM = boezempeil  (ideaal peil = -1.45) 

de foto van de 
peilschaal is 
vorig jaar zomer 
genomen,  
8 juli 2018  

op het display is te zien dat de INSTROOM op -2,81 
staat.  Het peil hoort -2.90 te zijn, wat betekent dat 
het waterpeil 9 cm te hoog staat. Je zou kunnen 
zeggen: ”ach, 9 cm, dat is toch niet zoveel?”   
9 cm is inderdaad niet zoveel, maar als je weet dat 
diverse veen-eilanden rondom de molen net boven 
het waterpeil uitkomen, staan eilanden  als Vosse-, 
Bokken- en Prinse-eiland (deels) onder water als  
het peil met centimeters stijgt. De landgeiten 
zoeken vanzelf de wat hogere gedeeltes op, maar 
op zoek naar eten staan de dieren toch ook 
geregeld met hun poten in het water 

Buiten het feit dat de eerste helft van oktober voor veel regenwater zorgde, kwam er ook nog eens extra water 
richting de molen omdat het beheer van Het Twiske het peil van diverse peilgebieden verlaagde.  
In oktober worden alle sloten in Het Twiske ontdaan van riet en andere waterplanten. Deze jaarlijkse actie 
(uitgevoerd in opdracht van het waterschap) is belangrijk om de doorstroom van water te garanderen. Voor het 
goed schonen van de sloten vindt het beheer van Het Twiske het belangrijk het waterpeil van de diverse gebieden 
extra te verlagen. Dit betekent dat de Twiskemolen niet alleen de grote hoeveelheid regenwater moest verwerken, 
maar ook de toestroom van de peilverlaagde gebieden. Al met al een flinke bemalingsklus. 

het peil staat 9 cm lager dan gewenst, het resultaat 
van een lange droge periode. Wind en zon zorgden 
voor verdamping van het polderwater en het 
opschietende groen zoog ook nog eens veel water 
op. De zorg ligt vooral bij de veengebieden, die 
door de droogte millimeters per jaar inklinken en 
zich nóóit meer zullen herstellen.  
Kortom, lange droogteperiodes als in 2018 en 2019 
zorgen voor definitieve bodemdaling als het 
waterpeil zakt. Best wel een zorgelijke tendens, 
zeker als je bedenkt dat de zeespiegel juist stijgt 



terug in de tijd: het jaar 1891……………… 

478 jaar geleden, in 1541, is de Twiskemolen 
gebouwd in Barsingerhorn, toentertijd 
Hooglandspoldermolen genaamd.  
In zijn bijna 5 eeuwen lange bestaan heeft de 
molen meerdere situaties meegemaakt die het 
vermelden waard zijn geweest in documenten en 
in de media. 
 
Dit is zo’n artikel: 
128 jaar geleden, in het jaar 1891, verscheen op 
4 juni de Texelsche Courant waarbij één van de 
artikelen op de voorpagina in het oog viel;  een 
bijzonder artikel over een onweersbui en de 
gevolgen daarvan voor  
de molen en zijn  
bewoners.  
 

Marijke is in fases de geschiedenis van de 
Twiskemolen aan het uitzoeken en komt  soms 
fascinerende berichten tegen. 
De intentie is om zo nu en dan een oud en 
bijzonder bericht over de molen  te plaatsen in de 
Twiskemolen nieuwsbrief. 

Eind mei 1891 sloeg dus de 
bliksem in de molen. Uit het 
bericht kunnen we opmaken dat 
de molen nog voorzien was van 
houten roeden. Of de molen ook 
al aangepast was met een vijzel 
(i.p.v. een scheprad) weten we 
(nog) niet, want voor zover we nu 
weten, is de vijzel geplaatst in de  
periode 1864 – 1894. 

tekening rechts: zo zag de poldermolen er tot 
halverwege de 19e eeuw uit; niet een vijzel, maar een 
scheprad draaide het overtollige water uit de polder weg 



kort en laatste nieuws 

Vele vuilniszakken vol 
met vooral plastic, blik 
en glas werd met de 
boot naar het vaste 
land gevaren. Maar ook 
een halfvolle gastank 
en een lange 
stootbumper van een 
boot werden tussen het 
riet uitgetrokken. 

                      Met molenkat Thyson gaat het erg goed. Hij is vaak  
       op jacht op het erf en in de biotoop. Hij slaapt graag in de 
molen, maar net zo makkelijk in de hooiberg en in het molenmodel. 
 
In elke editie van dierenblad  Dieren Lief&Leed (uitgegeven door 
dierenasiel Amsterdam Noord/Oostzaan) staat een avontuur van 
Thyson. 
Vooral door de verhalen in het blad begint Thyson bekend te worden 
in de regio, want wij krijgen geregeld vragen over ons huismaatje. 

                        Op 5 oktober hebben we met vereende krachten klein én groot afval van het Prinse- 
          eiland verwijderd. 

Prinse-eiland 

Midden op het eiland werd een 
grote rubberboot uitgegraven.  
(foto A en B) 
De diep verzonken boot lag er 
al vele jaren, want veel van het 
plastic scheurde makkelijk door 
verwering.  

A 

B 

C 

Met moeite kregen wij de 
zware rubberboot in onze 
boot gehesen om deze 
vervolgens naar de vaste 
wal te varen. 

Daags na de opruimactie heeft het beheer van Het Twiske de boot afgevoerd met een trekker. (foto C) 

Benieuwd naar molenkat Thyson?  Stuur een mailtje naar 
redactiedierenasiel@gmail.com . Steun het asiel met een kleine 
donatie en lees 3x per jaar een verhaal over Thyson.  

foto boven: een aanhanger 
vol met afval 

waarom Thyson geregeld in een wiek klimt, lees je in de komende Lief&Leed 

mailto:redactiedierenasiel@gmail.com
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