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ontwikkelingen 

In de nieuwsbrief van juli jl., in nummer 73, brachten wij iedereen op 
de hoogte van onze wens om diverse ambities verwezenlijkt te 
krijgen. Een bijeenkomst met de ambassadeurs op 6 november in 
het sfeervolle Concertgemaal (voormalig gemaal Kadoelen) heeft 
geleid tot een brede consensus over: 
 
-- De ontwikkelingen in en rond de Twiskemolen zijn zeer waardevol. 
 
-- Om deze waarde te behouden moeten deze ontwikkelingen  
    minder afhankelijk worden van de persoonlijke inzet en financiën  
    van het molenaarsgezin. 
 
Beide verwerken we in een visie over de Twiskemolen waar we nu 
aan schrijven. 
 
 
Het concept leggen wij de ambassadeurs voor en natuurlijk ook  
Recreatieschap Twiske-Waterland / RNH.  
De definitieve versie van de visie komt beschikbaar op de website van de Twiskemolen.  
We houden u op de hoogte. 



beeldmerk Twiskemolen 

In deze nieuwsbrief presenteren wij ons eigen beeldmerk 
Cartoonist Arend van Dam heeft dit vrolijke en kleurrijke beeldmerk ontworpen.  
Wij (Marijke en Marcel) zijn zeer blij met dit huislogo en zijn Arend dan ook erg dankbaar. 
                       --- Het huislogo is kleurrijk en vrolijk 
       --- De functie van de molen wordt goed uitgebeeld 
                --- En de 2 figuurtjes symboliseren het genieten door velen van ons Hollands erfgoed. 

Zoals je ziet 
hebben we een 
vlag laten 
bedrukken met 
het nieuwe 
beeldmerk. 
Je zult dit 
beeldmerk 
vaker gaan   
zien bij 
communicatie-
uitingen,  
 
van visitekaartje 
tot website. 



natuurwerkdag  

Zo’n 2500 m2 van de biotoop heeft  
Marcel daags voor de natuurwerkdag  
gemaaid met een zogenaamde  
vingermaaier. Deze oude, maar  
nog goed functionerende machine 
helpt Marijke en Marcel elk jaar     
weer om stukken land in de 
biotoop op een natuur-       
vriendelijke manier te        
verschralen. 

Op 2 november jl. is met 16 man/vrouw hard gewerkt aan de verbetering van de 
biodiversiteit in de molenbiotoop. Het eerste uur werkten we in de regen, daarna 
harkten en sjouwden we met het rietmaaisel onder een aangenaam zonnetje. 

Marcel maait zo’n 2500 m2 oud riet 

Het gemaaide riet werd op    
2 november met harken bij 
elkaar gebracht en met 
draagbaren  buiten de 
afrastering van de 
molenbiotoop op hopen 
gelegd. Vele tientallen 
draagbaren vol zijn door de 
vrijwilligersgroep 
weggesjouwd. Doordat al het 
gemaaide riet zonder zware 
trekkers van het land is 
gehaald, bleef de zachte 
veengrond mooi egaal, zonder 
diepe blijvende sporen van 
trekkers en aanhangers.   

enkele dagen vóór de natuurwerkdag 

enkele dagen ná de natuurwerkdag 

Het verschraalde (lees: kale) stuk land is door Marcel 
afgezet met schrikdraadnet zodat de geiten t/m het 
broedseizoen van 2020 (tot augustus) daar niet kunnen 
verblijven. De intentie is dat door de afwezigheid van de 
geiten het jonge riet kan uitgroeien en specifieke 
rietvogels kans krijgen in het jonge riet te gaan 
broeden. 
Dank aan wetlandwacht Bernard Ebbelaar en Peter Mol 
van Landschap Noord-Holland, die ons bijstonden met 
adviezen. 
Recreatieschap Twiske-Waterland heeft het 
schrikdraadnet en de stroomunit (die werkt met een 
zonnepaneeltje, zie foto rechts) aangeleverd. 

draagbaren, rieken en harken 
werden beschikbaar gesteld 
door Landschap Noord-Holland 

de natuurwerkdag 



De volgeboekte natuurwerkdag bij de 
Twiskemolen werd niet alleen 
bemand door buurtbewoners, ook 
mensen van verder weg hadden zich 
ingeschreven om te helpen.  
Marcel en Marijke waren ook verrast 
(én vereerd!) dat burgemeester en 
wethouders van Landsmeer zich 
hadden ingeschreven. 

foto boven: vrijwilliger Frans maakt een foto van wet-
houders Mandy Elfferich, Richard Quakernaat en (in het 
midden) burgemeester Dennis Straat van Landsmeer 

foto links: de door Frans gemaakte foto werd door de 
burgemeester getweet.  
      Zijn tekst vraagt om wat uitleg 

                                                                      Zoals velen weten  
                                              loopt de grens tussen Oostzaan en 
Landsmeer dwars over het erf en door de biotoop van de molen. 
Nu is het toevallige feit dat B&W Landsmeer zich hadden 
ingeschreven voor de natuurwerkdag, maar dat de 
werkzaamheden plaatsvonden op grondgebied van Oostzaan.…..   
Tja, daar kwamen natuurlijk vragen over; in dit geval door LOL, 
(=Lokale Omroep Landsmeer) die deels van de tijd aanwezig was 
op de natuurwerkdag om verslag te doen van de werkzaamheden. 

foto rechts: 
burgemeester 
Straat wordt 
geïnterviewd 
door LOL TV 

Zo’n 10 dagen na de werkdag 
werd de enorme langgerekte 
berg maaisel met een kraan 
in een grote aanhanger 
geladen en afgevoerd. Al het 
handwerk op de 
natuurwerkdag leverde ruim  
5 volle aanhangers op. 

een manshoog lint van maaisel 
werd met een trekker in  
5 vrachten afgevoerd 

Het is nu wachten op de lente en de zomer; zal al het vrijwilligerswerk tot beoogde resultaten leiden? 



oude dame 

Onze groep landgeiten begraast de biotoop. Ze zijn zeer 
functioneel, want ze eten alle opschietende boompjes op 
waardoor de molen zijn goede windvang behoud.  
Maar naast de functionele inzet beleven wij (Marijke en Marcel) 
ook erg veel plezier aan het houden en fokken van dit zeldzaam 
huisdierras. Het is een hobby waar we veel voldoening uit halen. 
Tevens geniet de recreant en de toerist ook van de dieren.  

Een landgeit wordt 
zo’n 14 tot 15 jaar 
oud, tenminste dat 
zeggen wij altijd 
tegen bezoekers. 
Maar uitzonderingen 
bevestigen de 
regel…. 
We hebben nu een 
landgeit rondlopen 
die bij het schrijven 
van deze nieuwsbrief 
16½ jaar oud is……… 
Een landgeit is een 
groepsdier. Neemt  

een geit het initiatief vanuit het erf de molenbiotoop in te gaan om te grazen, gaat de hele groep er achteraan.  
De hiërarchie in een groep is duidelijk aanwezig, de dieren bokken geregeld met elkaar om hun positie in de groep 
te behouden of te versterken. Een oudere geit wordt minder sterk en zal zakken in de hiërarchie. Wordt een geit 
(door ouderdom) nog zwakker, zal het dier door de hele groep aangepakt worden. Voor ons, als verzorgers van de 
dieren is dat niet leuk om te zien, maar zo functioneert de natuur nu eenmaal… 

in de natuur zou zo’n zwak dier de groep gaan ontwijken, met als gevolg dat het dier nog 
kwetsbaarder worden, vooral voor predatoren 

Ruim een jaar geleden hebben we 
de oude landgeit bij de groep 
vandaan gehaald, omdat ze te 
vaak omver werd gebokt door de 
andere geiten. In het zicht van de 
groep loopt de oude dame nu 
rond op het molenerf waar je 
normaliter een landgeit niet vrij 
moet laten rondlopen, omdat een 
landgeit meteen de fruitbomen 
zouden aantasten door de bast 
van de stam te schillen. Ook zou 
de moestuin in een dag leeg 
gegeten en verwoest zijn. Een 
landgeit zou overal doorheen 
beuken en over hindernissen 
springen om alles wat lekker is 
(van heg tot bloemenperk) te 
scoren.  

Is voor een landgeit een afrastering van 120 cm hoog 
noodzakelijk om het dier tegen te houden van alle 
verlokkelingen aan de andere zijde (zie foto hierboven),  
 
bij oude Wapper is zelfs een Frans schapenhekje van 40 cm 
hoog genoeg  (zie foto links) om te zorgen dat ze al het 
lekkers in de moestuin niet naar binnen probeert te werken. 

het 40 cm hoge schapenhekje rollen wij normaliter uit tijdens een 
open dag als visuele barrière voor de bezoeker. Om oude Wapper 
vrij te kunnen laten rondlopen op het erf, hebben wij het  
25 meter lange hekje voor langere tijd rond de moestuin gezet.  
Wij (Marijke en Marcel) stappen natuurlijk makkelijk over het 
hekje heen, oude Wapper lukt dat niet meer met haar stramme 
gestel 

Frans schapenhek 
van 120 cm hoog 

Frans schapenhek 
van 40 cm hoog 



Wapper blijft ondanks haar leeftijd 
nieuwsgierig, loopt het hele erf af, houdt de 
andere geiten goed in de gaten (ook al lopen ze 
aan de andere kant van de afrastering), ze 
herkauwt nog goed en haar vacht ziet er 
gezond uit. 
 
Bij het begin van de vorige winter (2018-2019) 
vroegen wij ons af of de oude dame de winter 
wel zou overleven. Maar ze vormde een 
gezonde wintervacht en at voldoende om de 
koude dagen  goed door te komen.  

Een oude geit verslijt en verliest langzamerhand haar kiezen. Als de kiezen zijn verdwenen is het moeilijk om eten 
te verwerken, de geit zal vervolgens snel verzwakken. Wapper heeft nog maar 1 paar kiezen, ja u leest het goed.  
Het verbaast ons dat ze nog steeds voldoende herkauwt. Met het type eten helpen wij haar wel; ze krijgt elke dag 
wat krachtvoer, ze krijgt elke dag wat gehakselde luzerne en een flinke hand vol zemelen voor een goede 
spijsvertering.  Verder trekt ze met haar lippen nog steeds gras en ander opschietend groen op het erf van de 
grond en bij het schrijven van deze nieuwsbrief eet ze al het vallend blad van de fruitbomen op. 

1x per maand krijgt Wapper een vitamine B12 
injectie om haar vertraagde spierfuncties toch 
nog een beetje in conditie te houden. 

artrose is een natuurlijk onderdeel van het 
verouderingsproces bij vele dieren, ook bij geiten. De 
elasticiteit van het kraakbeen neemt af en 
beschadigingen herstellen veel minder snel. Vitamine 
B12 draagt bij aan de extra bouw- en 
onderhoudsstoffen voor de botten, als ook voor het 
kraakbeen en spieren.  
Samen met de dierarts houden we oude Wapper goed 
in de gaten, kwaliteit van leven staat voorop ! 

Wapper in augustus 2019 

Gewoonlijk zal het wisselen van winter- naar 
zomervacht geleidelijk plaatsvinden, maar bij 
Wapper verliep het proces anders; afgelopen 
voorjaar verloor ze haar wintervacht erg 
langzaam en haar zomervacht kwam 
nauwelijks tot groei. Het gevolg was dat 
Wapper als een bijna kale geit over het erf liep 
(zie foto). Wij twijfelden of Wapper nog        
wel  de goede conditie zou krijgen om          de 
komende winter door te komen,                
maar ze heeft toch weer een volle        
beharing  gekregen, zelfs met een        
gezonde ondervacht. 

we zouden Wapper ook in een stal kunnen zetten, maar wij weten 
dat we haar daar beslist geen plezier mee zouden doen, ze is zo 
gewend aan het buitenleven. Tevens houdt het verblijf buiten 
haar ook goed in beweging, wat niet alleen goed is voor oudere 
mensen, maar ook voor oude Wapper….  

foto onder: begin 
december: Wapper lepelt 
met haar lippen de 
herfstblaadjes van het gras 

foto links: oktober, Wapper trekt met haar 
lippen gras en (nog steeds) opschietend  
fluitekruid van de molenbelt 

als de molen draait, zetten 
we het draaiend gevlucht 
af met volleybalnetten, 
want Wapper zou zo, al 
grazend, tegen een wiek 
aan kunnen lopen  



kort en laatste nieuws 

     Niet iedereen is mobiel 
genoeg om de Twiskemolen te 
bezoeken op een open dag.  
Niet iedereen heeft de kans 
om zich bij een groep aan te 
sluiten voor een rondleiding 
op het molenerf.  
Marcel en Marijke beseffen dit 
en willen deze mensen toch 
de mogelijkheid geven om 
wat sfeer te proeven over het 
molenaarsleven door een 
beamerpresentatie te geven 
op locatie. 
De laatste 2 jaar heeft Marcel 
vele presentaties gehouden, 
van Landsmeer, Amsterdam 
tot in Leiden. 

            Het was een leuke verrassing; op 
een donkere koude avond in november 
werd een bos bloemen afgeleverd.   
Het boeket was afkomstig van waterschap 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (=HHNK). 
In de vorige Twiskemolen nieuwsbrief 
beschreven wij de gevolgen van de vele 
regenval in oktober. Als vrijwilligers 
waarderen wij dit gebaar van HHNK zeer. 
Met ons zullen een tiental andere 
poldermolenaars in Noord-Holland ook 
verblijd zijn met dit bedankje. 

het is toch geweldig dat ons goed onderhouden erfgoed met zijn gepassioneerde 
molenaars kunnen bijdragen aan het verwerken van toenemende zware regenbuien 

De Lokale Omroep Landsmeer (LOL) houdt voor de zesde keer de 
verkiezing van de Landsmeerder van het jaar.  
 
Wie er door LOL genomineerd zijn voor 2019, zal binnenkort 
bekend gemaakt worden. 
Houd de LOL website en de facebookpagina goed in de gaten. Ook 
zal via de LOL radio en TV informatie verspreid worden. 

Lokale Omroep Landsmeer 
bestaat 45 jaar 

Wij, Marijke en Marcel zijn dit jaar ook genomineerd.  
We voelen ons vereerd, maar kijk vooral naar de andere 
nominaties, want er zijn veel ingezetenen van Landsmeer die veel 
meer de-Landsmeerder-van-het-jaar verdienen dan wij. 

Laat ons gerust weten als wij een groep(je) kunnen verblijden met een verhaal over ons leven in de molen 


