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in deze nieuwsbrief   
-- visie Twiskemolen 
-- kort en laatste nieuws 
-- maalgegevens 2019 

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

2020 is voor ons bijzonder begonnen: 
 
                     de website heeft een uitgebreide upgrade ondergaan, 
 
                     de nieuwsbrief heeft een facelift gekregen, 
 
                     en wij hebben onze visie Twiskemolen gepresenteerd. 

 TWISKEMOLEN  NIEUWSBRIEF  

Twiskemolen website 
                                                    Sinds wij eind 2011 in de Twiskemolen zijn gaan 
wonen, heeft webmaster Arno zich bezig gehouden met het opzetten en bijhouden 
van de Twiskemolen-website. Door de jaren heen is de website altijd up-to-date 
gehouden dankzij Arno, die dit voor ons geheel vrijwillig doet.  
Tijden veranderen en techniek schrijdt voort. Arno heeft dan ook de laatste 
maanden veel energie en tijd gestoken in het upgraden van de website, passend bij 
deze tijd. De lay-out is vernieuwd, koppelingen met o.a. YouTube, Vimeo,  
Instragram en Twitter zijn bijvoorbeeld verbeterd, én de opmaak van de website is 
zodanig aangepast dat deze nog beter geschikt is voor de diverse beeldschermen  
als tablets en smartphones. We zijn Arno zeer dankbaar. 
Kijk eens op www.twiskemolen.nl  en als je wilt, laat Arno weten wat je er van vindt: 

Arno Schouten 

nieuwsbrief 
                                Begin 2012 zijn we begonnen met het digitaal 
verspreiden van de nieuwsbrief met, na acht jaar, een enorme aanhang van 
lezers.  
Je leest nu de 77ste nieuwsbrief van de Twiskemolen.  
Mede ingegeven door de presentatie van de Twiskemolen-visie, hebben we 
dankzij cartoonist Arend van Dam een eigen logo in gebruik genomen dat u de 
komende jaren zult terugzien op wapperende vlaggen, onderin elk e-mailbericht 
en op vele andere uitingen. 

visie 
                    De poldermolen is gebouwd in 1541 en is dus 479 jaar oud. Voor zover 
wij weten is in al die eeuwen nog nooit een visie geschreven over de molen. 
Waarschijnlijk was dat ook niet nodig, zeker niet in de tijd dat de poldermolen als 
industrieel werktuig werd gezien. De Twiskemolen is nu een nationaal monument op 
een bijzondere plek in de Randstad met bewoners (waarvan de molenaar ook nog 
eens behoort tot immaterieel cultureel erfgoed) die ambitieus zijn. Het werd tijd om 
niet alleen achterom te kijken, maar ook vooruit.  
Hoe gaan we om met het erf dat zo bijzonder is ingericht. Hoe gaan we om met de 
energietransitie en hoe kunnen wij bijvoorbeeld investeringen voor langere tijd 
vaststellen. In deze en komende nieuwsbrieven zullen we ingaan op de inhoud van 
onze visie, een visie waar we best trots op zijn. 
Het volledige document is te lezen op www.twiskemolen.nl/documenten/  

contact@arnoschouten.net  
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visie Twiskemolen deel 1 

In 2019 is door ons gewerkt aan een visie voor de Twiskemolen, het erf en de biotoop. Met hulp van anderen (we 
noemen vooral de ambassadeurs, Martijn Wijnberg en Piet Brouwer) is in januari van dit jaar de visie voor iedere 
belangstellende beschikbaar gekomen.  
We zijn trots op het eindresultaat, het geeft een helder beeld hoe wij (Marijke en Marcel) naar de toekomst kijken. 
En natuurlijk hopen wij dat belanghebbenden (als Twiske-Waterland, waterschap HHNK, natuur-, molen- én 
toeristische organisaties) met ons willen optrekken om onze ambities te verwezenlijken.  
In komende nieuwsbrieven lichten wij steeds een ander onderwerp uit de visie,  als eerste in deze  
nieuwsbrief het molenerf.  

het 1600 m2 grote molenerf 

Met veel passie werken wij jaarlijks aan de inrichting van het erf. En ondanks 
dat de inrichting van het erf pas sinds 1974 (toen de molen in Het Twiske 
werd herbouwd) bestaat en is uitgegroeid tot wat het nu is, denken wij dat 
het erf een bepaalde cultuurhistorische waarde heeft gekregen. Maar wat wij 
denken hoeft niet een algemene denkwijze te zijn.  
 
    Zijn wij als molenaarsgezin wel zo goed bezig als wij denken? 
 
    Is het wel verstandig om te investeren in groot onderhoud en gereed-  
    schappen terwijl een volgende generatie bewoners misschien een totaal  
    andere kijk heeft op de inrichting en al ons werk op de schop gooit? 
 
Om deze vragen beantwoord te krijgen, hebben we medio 2019 een 
deskundige gevraagd een waardering uit te brengen over het molenerf.  
Het opgestelde document ‘Cultuurhistorische waardering Twiskemolenerf’ 
bevestigde onze gedachte; we zijn op de goede weg!  

                                                                             …..de cultuurhistorische waarden van  
het molenerf kunnen vanwege de ensemblewaarden als hoog worden gewaardeerd, en de 
landschappelijke waarden als zeer hoog. Het is daarom de moeite waard om de inrichting van het 
molenerf zoveel mogelijk te behouden. Wij adviseren dan ook niet alleen de molen maar ook het erf met 
de diverse elementen (boomgaard, moestuin, weide voor kleinvee e.d.)  te beschermen….. 
 
Het volledige document  Cultuurhistorische waardering Twiskemolenerf is te lezen op  
                                    www.twiskemolen.nl/documenten/   

samenvattend zegt het document:  

wat is bijvoorbeeld in eigendom en onderhoud bij Marcel&Marijke: 
de geitenstal, hooiberg, kippenhok, duiventil, boomgaard, moestuin, molenmodel, kas, hekken en afrasteringen, 
bruggetjes en schuilhokken. Maar ook de heggen op het erf en de knotwilgen en –essen horen in dit rijtje thuis 

Wij (Marijke en Marcel) werken vanaf 2011 met veel inzet en plezier aan het onderhoud en verdere 
ontwikkeling van het 1600 m2 grote molenerf. Bewoners van de Twiskemolen voor ons (Mirjam Vos en 
Robert-Jan Prins) zijn tussen 1999 en 2011 serieus aan het werk geweest om het erf in te richten 
vergelijkbaar met een traditioneel oud poldermolenerf. Wij geven daar een vervolg aan. 
De molen, de molenschuur, de waalbestrating, de toegangshekken en de dijkheg zijn eigendom van 
(en in onderhoud bij) recreatieschap Twiske-Waterland. Maar de volledige inrichting van het erf is in 
eigendom (en in onderhoud) bij ons, het molenaarsgezin. 

http://www.twiskemolen.nl/documenten/
http://www.twiskemolen.nl/documenten/


wat is een traditioneel ingericht poldermolenerf ?  
                  Eigenlijk is daar geen eenduidig 
antwoord op te geven. Maar er vanuit gaande dat poldermolenaars vroeger een karig inkomen hadden, 
deed het molenaarsgezin er alles aan om het erf, groot of klein, zo zelfvoorzienend mogelijk in te richten 
met o.a. een moestuin, fruitbomen en wat kleinvee.  Ook nevenactiviteiten als visvangst, schilder- en 
timmerklussen gaven de poldermolenaar wat extra inkomsten. 

foto rechts: 
het westelijk deel van het Twiskemolenerf 
met o.a. 
de geitenwei, 
hooiberg, 
geitenstal,  
kippenhok 
en boomgaard 

foto links: 
het oostelijk deel van het molenerf met 
o.a. 
de moestuin, 
kas, 
diverse fruitbomen,  
knotwilgen 
educatief molenmodel 
en de molenschuur 

rechts op de foto de knot-essen. De 20 essen worden in de loop 
van de winter geknot en de takken dienen als voer voor de 
landgeiten, als ook de takken van de 12 knotwilgen op het erf 

Onderdeel van de visie is 
onze missie om het huidig 
ingerichte erf te behouden 
voor de toekomst. Dat vraagt 
o.a. om medewerking van de 
eigenaar. Ondanks dat wij als 
molenaarsgezin 
verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud (en daarmee ook 

jaarlijks een paar duizend euro uitgeven aan materiaal en 
gereedschappen), zal alleen met medewerking van diverse 
organisaties de huidige inrichting voor de toekomst geborgd 
kunnen worden. Een door ons op te zetten organisatievorm zou 
daarbij kunnen helpen. Een stichting bijvoorbeeld zou positief 
kunnen bijdragen aan de overdracht van het cultuurhistorische erf, 
als wij ooit de molen verlaten en het stokje overdragen aan een   
                    nieuwe generatie molenaars. 

                  Wanneer wij de Twiskemolen verlaten en plaats 
maken voor een volgende generatie, is niet te voorspellen. Ons verblijf in de molen is niet afhankelijk van 
onze leeftijd, maar van onze conditie. 

Zolang wij de molen kunnen 
bedienen en erf + biotoop naar 
goed vermogen kunnen 
onderhouden, zullen wij dat met 
passie doen. 
We hopen nog lang in goede 
conditie te blijven en de wens is om 
in 2041 het 500-jarig bestaan van 
de poldermolen te mogen 
meevieren………. 

wanneer vertrekken wij uit de molen?  

De komende jaren streven wij er naar 
om het onderhoud (+ financiën) van 
het erf en de biotoop beter te 
stroomlijnen, passend bij een mogelijk 
op te zetten organisatievorm. 



kort en laatste nieuws 

    Tot slot hebben we voor belangstellenden wat grafiekjes aan deze nieuwsbrief   
    toegevoegd. Grafiekjes die een leuk en interessant inzicht geven in de polder-
bemaling van afgelopen jaar, in combinatie met de meetgegevens van ons weerstation. 

Open Twiske Dag          19 april 
Nationale Molendag       9 mei 
Hart in de rondte           28 juni 
Open Monumentendag  12 sept 
 

                Het is natuurlijk niemand ontgaan, 9 februari 
jl. raasde een pittige storm over ons land. Daags voor 
de storm daalde de barometer al langzaam maar 
gestaag. Op 8 februari hebben wij niet alleen de molen 
goed gezekerd, maar ook vele zaken op het molenerf, 
zoals de hooiberg, de Oostzaanse jollen, het 
molenmodel, het informatiebord etc., etc. Diverse zaken 
werden zo mogelijk verplaatst, andere zaken werden 
met touwen extra vastgezet.  

                         Dit jaar 2020 kunnen wij al een aantal data  
      voorleggen waarop iedereen welkom is op het erf. Naast 
het laten bewonderen van de molentechniek, zullen wij  ons 
inzetten om wetenswaardige informatie te geven over de 
inrichting van het cultuurhistorische erf. 

In het westelijk deel van de biotoop staat 
een schuilhok voor de landgeiten. Dit hok 
is zo’n 18 jaar geleden gebouwd en heeft 
een opknapbeurt nodig.  
Tijdens de werkzaamheden in januari jl. 
stond Marcel ineens oog in oog met…… 
een hermelijn. 

hermelijn met 
wintervacht. Lengte 
zo’n 25 cm met een 
staartlengte (met 
zwart uiteinde) van 
± 10 cm 

Waarschijnlijk heeft de hermelijn een slaapplek in of rond het schuilhok 
en werd het gestoord door mijn werkzaamheden. Het rende voorbij, 
stond vervolgens stil, richtte zich op en keek mij recht in de ogen. 
Voorzichtig, héél voorzichtig, haalde ik de smartphone uit mijn broekzak 
terwijl we elkaar in de ogen bleven kijken. Maar voor ik een foto kon 
maken, rende het diertje het rietland in. Het was een leuke ervaring!  
De foto rechts heb ik van het internet gehaald, maar haar/zijn houding 
was precies zoals ik mocht aanschouwen zo’n 3 meter bij mij vandaan. 

wappert deze vlag op de dijk, 
bent u welkom op het erf  

Tevens staat de 
landelijke  
Natuurwerkdag  2020 
ook al vast, namelijk op    
7 november 

de zwaarste windstoot werd door ons weerstation niet gemeten in de avond bij de zware 
regen- en hagelbuien, maar om 15.00 uur: 108 km/uur, een record op ons meetstation 

de enige 
stormschade 
had de spin op 
de molenschuur 
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bemalingsgegevens Twiskemolen 2019 

2019 was gemiddeld genomen geen bijzonder regenjaar vergeleken de voorgaande jaren. Wel was de 
droogteperiode in de zomer relatief lang en was oktober een extreem natte maand. 
Sinds oktober 2018 hebben wij een weerstation op het molenerf geïnstalleerd waarvan de gegevens naast de 
bemalingsgegevens gelegd kunnen worden.  
 

Grafiek A laat de maanden van 2019 zien met de verhouding wind-/motorbemaling. 
Opvallend is dat in de maanden maart, oktober, november en december de polder erg veel met de motor bemalen is.  
                  Redenen hiervoor zijn divers:  
      -- de weersomstandigheden kunnen te onzeker zijn om het gevlucht te laten draaien. Maart heeft bijvoorbeeld een 
aantal zeer onstuimige dagen gekend met windpieken boven de 90 km/uur (zie grafiek B), 
 
      -- er kan in een aantal dagen tijd zoveel regen vallen dat er overdag met de wind gemalen wordt en vervolgens de 
gehele nacht het elektrische gemaal draait (vooral in oktober), 
 
      -- en soms hebben we gewoon pech; Marcel doet al het bemalingswerk op vrijwillige basis, en met geplande afspraken 
buiten de deur staat de molen op een dag met stevige maalwind soms toch stil, en zal de motor zijn werk moeten doen. 

met windcorrectie 
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2019 was dus het eerste volledige jaar dat wij de bemalingsgegevens van de molen konden vergelijken met de 
gegevens van het weerstation. Er is veel te vergelijken, maar dat zou te ver gaan voor deze nieuwsbrief.  We 
houden het op een paar grafiekjes. We vergelijken bijvoorbeeld de weggemalen kuubs water  per maand (zie 
grafiek A) met de regenval en de windkracht (zie grafiek B). 

uit de polder weggedraaide kubieke meters water per maand 

De grafieken vergelijkend valt ook op dat in september relatief veel regen is gevallen, maar dat er nog geen 200.000 m3 
water is weggemalen. Reden hiervoor is dat de gevallen regen het (te) lage waterpeil in de polder heeft aangevuld én  
dat er veel regenwater door het (te) droge land werd opgezogen.  

km/uur mm 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
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Op deze pagina vergelijken we nog even diverse gegevens vanaf het jaar dat wij de Twiskemolen betraden tot 
heden. 
In grafiek C zien we de hoeveelheid weggedraaide kubieke meters water per jaar. Hoe registreren wij dat? 
De motorbemaling is redelijk makkelijk uit te rekenen met het vaste gegeven dat de vijzel 60 kuub per minuut 
wegdraait. 
De windbemaling is lastiger te berekenen omdat het gevlucht (door steeds wisselende windsnelheden) 
onregelmatig ronddraait en daarmee ook de vijzel een onregelmatig toerental geeft.  

C wat opvalt aan grafiek C is dat 
2019 een gemiddeld jaar is 
geweest wat de hoeveelheid 
regenval betreft. Wel is het zo, 
dat de regenval in 2019 niet 
bepaald netjes is verdeeld over 
het jaar; diverse maanden 
waren te droog, andere 
maanden veel te nat 

de windhoos komt natuurlijk 
ook steeds weer terug in de 
grafieken; vanaf 18 oktober 
2016 tot 28 mei 2018 is alleen 
op motorkracht de polder 
bemalen 

2 extremen vallen nog op in 
grafiek C; het jaar 2012 was 
extreem nat en het jaar 2018 
was extreem droog 

overdreven gezegd zou het zo kunnen zijn dat het gevlucht de hele dag langzaam ronddraait, daarmee minder water dan 
20 of 60 m3 per minuut heeft weggedraaid, maar aan het eind van de dag wel 7 uur heeft gefunctioneerd. 
Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de molen de hele dag als een tierelier heeft rondgedraaid en daarmee meer 
dan 60 kuub per minuut heeft verplaatst.  
De praktijk is dat de vijzel in uren minder water verplaatst op windkracht door wisselende windsnelheden dan met een 
constant toeren draaiende motor. Om deze reden hebben wij al vanaf het begin van onze registraties de 
bemalingsgegevens op windkracht verkleind met 25% voor een reëel bemalingscijfer.   
Het verschil in bemalings-uren en bemalingshoeveelheden komt trouwens duidelijk tot uiting in de grafieken C en D 

25% windkrachtbemaling 
in mindering gebracht  

E 
draai-uren GEVLUCHT 

bij grafiek D is te zien dat de 
verhouding tussen de draai-
uren met de motor en draai-
uren op windkracht dichter bij 
elkaar liggen in vergelijking 
met grafiek C. 
 
Het verschil komt tot stand 
door het bij grafiek C in 
mindering brengen van 25% 
waterverplaatsing bij 
windbemaling 

grafiek E: de molen draait elk 
jaar meer ‘voor de prins’ (op 
het jaar 2015 na). 
 
Het zou toch geweldig zijn als 
al die ‘loze’ uren niet alleen 
visueel plezier opleveren, maar 
ook een functie hebben  door 
het aanbrengen van een 
generator waarmee elektriciteit 
kan worden opgewekt 

‘de molen draait voor de prins’ 
betekent dat het gevlucht 
ronddraait zonder de vijzel te 
laten meedraaien. Dit gebeurt 
op vele momenten dat de 
polder mooi op peil is, maar er 
wel wind is 
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