
Mail 27 oktober 2019 

 

Geachte raadsleden, 
 
Wij maken ons grote zorgen over de nieuwe ambities van Recreatieschap Twiske-Waterland. Wij 
hebben vorige week bij het recreatieschap onze zorgen geuit.  
 
Het recreatieschap negeert het verbod op overnachtingen. En laat meer en enorm grote 
dancefestivals toe. De nieuwe ambities van het recreatieschap zijn onmiskenbaar opgesteld onder 
druk van de MRA agenda. Twiske-Waterland moet "toekomstbestendig" worden gemaakt voor 
grootschalige recreatie en toerisme, dag en nacht. 
 
Maar het kan nog erger.  Het Twiske moet namelijk een "Toegangspoort", "Hotspot" of zelfs een 
"Park" worden.  
 
Het Twiske is echter een natuurgebied. Een beschermd Natura 2000-gebied. En onderdeel van 
Natuur Netwerk Nederland en de natuurverbindingen. Dat schept verplichtingen. Voor alle Natura 
2000-gebieden in Twiske-Waterland zou de ambitie moeten zijn om de natuurwaarden te behouden, 
te versterken en uit te breiden. De natuur op één, dan pas de recreatie. Op die manier kunnen we de 
balans tussen natuur en recreatie in heel het Twiske-Waterland behouden. 
 
In het concept ambitiedocument komen twee belangrijke zaken niet aan de orde, terwijl daardoor 
ambities helemaal niet mogelijk zouden kunnen zijn. Het gaat om: 
 
1. Het overschot aan stikstof in Natura 2000-gebieden.  
De Provincie zegt hierover: “In deze natuurgebieden is al jarenlang sprake van een overschot aan 
stikstof. De grootste bron van stikstof in natuurgebieden is de agrarische sector met de uitstoot van 
ammoniak (NH3). Daarnaast dragen de sectoren verkeer en vervoer (inclusief scheepvaart) en 
industrie bij door uitstoot van stikstofoxiden (NOx).” (bron: www.bij12.nl).  
 
De stikstofgrens voor Natura 2000 gebieden is erg laag, namelijk 0.05 mol/ha/jaar. Dus hoe wil het 
recreatieschap al die recreatieve ontwikkelingen daar in passen? Kan de ambitie wel om in het 
Twiske een "Toegangspoort” of “Hotspot” te maken of moet dit buiten dit Natura 2000-gebied? 
 
2. Er is geen uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar. Zo is Staatsbosbeheer de eigenaar 
van het Twiske en de erfpacht van het recreatieschap loopt af in 2043. 
 
Staatsbosbeheer zegt over het Twiske: “Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde 
de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. 
Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer 
verdwijnen.”. “De kwaliteit van de Europese natuurgebieden gaat echter achteruit.". "De Natura 
2000-gebieden zijn de topnatuurgebieden van Europa, ”. “Door deze gebieden extra te beschermen 
en nog beter te beheren, krijgt de natuur meer kans.”. “... iedereen mag zo veel mogelijk genieten 
van de prachtige natuur in deze gebieden. Maar in alle afwegingen over gebruik en beheer van 
Natura 2000-gebieden gaat het behoud van de natuur voor.”. 
 
Wij willen in ieder geval de natuurwaarden van Natura 2000-gebieden behouden, versterken en 
uitbreiden zodat de balans tussen natuur en recreatie in het hele gebied behouden blijft.  
 
 

http://www.bij12.nl/


Streeft u met ons om de balans te behouden?  
 
Laat het recreatieschap dan weten dat u voor de Natura 2000-gebieden natuurambities wilt in het 
ambitiedocument.  
 
En dat niet mag worden afgeweken van het verbod op overnachtingen in Natura 2000-gebieden. 
 
Ter verdere inspiratie hebben wij onze zienswijze en inspraaknotities bijgevoegd. 
 
Laten we er samen naar streven dat beschermde natuur ook "toekomstbestendig" wordt.  
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Hart voor het Twiske 
 
PlatformTwiskeGeenPretpark 
 
 
www.hartvoorhettwiske.nl 
 

 

http://www.hartvoorhettwiske.nl/


 
 
 
Zienswijze op concept ambitiedocument Recreatieschap Twiske-Waterland,  3 oktober 2019. 
 
Wij vinden dat met de nieuwe ambities van het recreatieschap de balans tussen natuur en recreatie 
teniet wordt gedaan. Voor Natura 2000-gebieden gelden geen natuurambities zoals het opstellen en 
monitoren van een ‘Natuurbeheerplan’ voor het Twiske. En het ontbreekt aan ambities om de rust 
en stilte te waarborgen zoals het beperken van grootschalige muziekfestivals. 
 
1.2 Urgentie  
Bij dit punt missen we de urgentie van het stoppen of keren van de achteruitgang van 
natuurwaarden en biodiversiteit. En we missen de urgentie van het terugbrengen van de stikstof. 
 
1.3 Proces 
Wij vinden het zorgwekkend dat uitsluitend de MRA-verkenning wordt genoemd en ook niet meer als 
inspiratiebron maar zelfs als basis voor het uitvoeringsprogramma. De verkenning is uitsluitend 
vanuit MRA perspectief geschreven en voor recreatie en toerisme. Voor de balans tussen natuur en 
recreatie zou ook het Natura 2000 Beheerplan 2016-2022 van de Provincie als basis  voor het 
uitvoeringsprogramma moeten dienen. 
 
De verkenning laat er geen twijfel over bestaan dat recreatie en toerisme op nummer één staan. Het 
Natura 2000-gebied Het Twiske wordt een “Hotspot” en gedegradeerd tot “Twiskepark”. Wij vinden 
dit veel te ver gaan. Een “Toegangspoort” of “Hotspot” zou niet in maar buiten het Twiske moeten 
worden geplaatst, bijvoorbeeld op het industrieterrein langs de A8. 
 
Om te voldoen aan de wettelijke regels voor beschermde natuurgebieden zou het recreatieschap in 
het voortschrijdend vierjaren uitvoeringsprogramma per Natura 2000 gebied een Natuurbeheerplan 
moeten opnemen, die natuurdoelen bevat gebaseerd op de Natura 2000 instandhoudingsdoelen. 
 
3 Ambitie 
Weer wordt uitsluitend een ambitie genoemd op het gebied van recreatie en toerisme. Wij vinden 
dat ook de ambitie moet zijn om de natuurwaarden in alle Natura2000-gebieden van Twiske-
Waterland te behouden, versterken en uit te breiden.  
 
Een eerste korte termijn ambitie zou kunnen zijn om voor de Natura 2000-gebieden in Twiske-
Waterland per gebied en in samenhang een Natuurbeheerplan op te stellen gebaseerd op de 
Natura 2000-doelen en NNN, met monitoring en bijsturing in het vierjarige uitvoeringsprogramma. 
Voor de balans tussen natuur en recreatie lijkt dit vanzelfsprekend, maar het Natura 2000-gebied Het 
Twiske heeft geen eigen natuurbeheerplan. Als richtlijn voor het natuurbeheerplannen kunnen de 
Natura 2000 beheerplannen van de Provincie dienen. 
 
3.1.1 Identiteit 
Wij vinden dat voor de definities van de Natura 2000 gebieden in het Twiske-Waterland duidelijk de 
Natura 2000 en NNN status moet blijken. Dit is juist een sterk “verkoopargument” dat internationaal 
duidelijk en bekend is. Een beschermd Europees natuurgebied. 
 
 
 



3.1.2 Zonering 
De zonering van Natura 2000-gebieden op basis van de Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW) 
zorgt voor versnippering in en van natuurgebieden. Dat zien we nu al in het Twiske, dat qua beheer 
is ingedeeld in extensief en intensief. Natuurwaarden zijn echter niet te begrenzen. Binnen het 
gebied tast grootschalige recreatie ook de extensieve delen aan. Totdat deze ook zijn verdwenen. En 
een Natura 2000-gebied staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een Natura 2000-netwerk en 
NNN. Deze moeten dus in samenhang worden ingedeeld. De beschermde gebieden zouden wat ons 
betreft de aanduiding extensief moeten hebben. Zij zouden dan samen één “Europees en nationaal 
beschermd Natuurgebied”-zone moeten vormen. Daar staat de natuur op 1 en moet recreatie zich 
aanpassen.  
 
3.1.3 Overnachtingsmogelijkheden 
Voor de Natura 2000-gebieden (de zone “Europees beschermd Natuurgebied”) zou uitdrukkelijk 
verblijfsrecreatie moeten worden uitgesloten, dus geen overnachtingsmogelijkheden.  
 
3.2.2 Natuur 
Uitzondering opnemen dat voor de Natura 2000-gebieden de natuurdoelen van Natura 2000 leidend 
zijn en niet de WKW. Eerst natuur, dan recreatie.  
 
3.5 Beperking en begrenzing grootschalige evenementen 
Wij pleiten ervoor om grootschalige muziekfestivals te beperken en te begrenzen. Voor Natura 2000-
gebieden is het een noodzaak en voor de andere natuurgebieden zeer belangrijk om de rust en stilte 
te waarborgen. Bovendien hebben deze festivals een zeer grote impact op de omgeving en 
omwonenden. 
 
Wij vinden dat muziekfestivals niet in Natura 2000-gebieden moeten plaatsvinden. 
 
Voorstel beperking festivals: 
Leg vast dat kamperen niet mogelijk is (verbod op overnachting). 
Stel een maximum voor aantal festivals per gebied, bijvoorbeeld Twiske 2 en Waterland 2.  
Geef een definitie van “grootschalig”, bijvoorbeeld vanaf 5000 bezoekers per dag. 
Stel een maximum aan bezoekers per festival of evenement, bijvoorbeeld 10.000 bezoekers. 
Stel dat festivals alleen eendaags mogen en niet meerdaags.  
Leg de sluitingstijd vast op 23:00. 
 
7 Tussen ambitie en uitvoering 
Hier wordt alleen afstemming op de MRA agenda en Amsterdam Wetlands genoemd. Wij vinden dat 
ook afstemming op Natuurbeheerplan Natura 2000-gebied moet. In het uitvoeringsprogramma 
kunnen dan accenten worden gelegd om de Natura 2000 doelen te verwezenlijken.  
 
Bijlage 1 Lange termijn ambities 
Bij Natuur staat onder punt 1 de balans tussen natuur en recreatie. Als je de balans nastreeft, dan 
zou je dit punt ook als eerste punt moeten noemen onder Recreatie.  
De punten 3 en 4 zijn geen ambities. Daar zou duidelijker kunnen staan dat de ambitie is om de 
Natura 2000-instandhoudingsdoelen te halen. 
Punt 7 kan worden aangevuld met het nieuw op te stellen natuurbeheerplan voor de Natura 2000-
gebieden.  



 AB Recreatieschap Twiske-Waterland 16 oktober 2019 

 

Geachte deelnemers, 

Mijn naam is Oliver Tan en ik sta hier namens Stichting Hart voor het Twiske. Onze achterban maakt 
zich grote zorgen over de aangekondigde ontwikkelingen in het Twiske. Het Twiske is onderdeel van 
Natura 2000, een netwerk van de meest waardevolle Europese NATUURGEBIEDEN. En het Twiske is 
onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, een netwerk van bestaande en toekomstige 
NATUURGEBIEDEN. In het Twiske moeten dus natuurwaarden, rust en stilte worden gewaarborgd. 

En juist daarover zou OOK uw ambitie moeten gaan!  

Uw besluiten zijn het uitgangspunt voor het Twiske, dus doen wij nu een dringend APPÈL op u.  

1) Maak een integraal natuurbeheerplan, waarin bestaande en potentiële natuurwaarden worden 
opgenomen met natuurdoelen die worden gemonitord. Maak deze doelen ook financieel zichtbaar 
(bijvoorbeeld in de Kadernota en Jaarrekening/begroting). Voor bepaalde natuurdoelen kan 
eventueel Provinciale subsidie worden aangevraagd. 

2) Maak algemene regels voor toekomstige ontwikkelingen in het Twiske!  
Wijk niet (meer) af van bestaande regels, zoals het verbod op overnachtingen. En stel paal en perk 
aan grootschalige festivals. Wees daarbij ook kritisch op uw adviseurs, met name Recreatie Noord-
Holland (RNH) die ook beheerder is van het Twiske. Hoe is de huidige zonering in “intensief” en 
“extensief” beheer eigenlijk tot stand gekomen? De zonering is in ieder geval niet gebaseerd op een 
onderzoek naar recreatie- EN natuurwaarden. Stranden zijn gewoon ingedeeld als “intensief” terwijl 
niet alle stranden drukbezocht worden, met name het ‘Kure-Jan strand’ niet. 

En het begint hoe het recreatieschap het Twiske presenteert. Wij zijn dan ook geschrokken van het 
de MRA-verkenning die mede door de beheerder van het Twiske is samengesteld. Daar wordt 
namelijk het Twiske gedegradeerd tot “Twiskepark”.  Fluit de MRA experts terug die dit hebben 
bedacht!  Het Twiske is en blijft een “Natuur- en Recreatiegebied”.  

De balans is soms moeilijk, maar wel zeer wenselijk! 

 

 

 

  



 

 

Pleidooi voor het behoud van de natuur in Het Twiske 

Sandra Krens©, namens Hart voor het Twiske, 16 oktober 2019 

 

 
De natuur is heilzaam, dat is wetenschappelijk bewezen. Mensen komen er tot 
rust en vinden zichzelf terug. Dát is letterlijk 'recreëren'.   
En dat is het Twiske: natuur en rust. Want het Twiske is geen park. Het is een 
natura2000-gebied. Het draagt bij aan de cruciale biodiversiteit, met veenweide, 
bos, moeras en water en met bijzondere plant- en diersoorten. Veel van die 
soorten zijn beschermd, en gevoelig tot zeer gevoelig voor recreatie.  
 
Dit geldt bijvoorbeeld voor vogels. Verstoring kan leiden tot het definitief 
verlaten van de locatie of het nest. En daarmee tot verlaagde overlevingskansen 
voor de vogel, voor zijn jongen en voor de soort. Mede daarom zijn in het 
broedseizoen ALLE vogels beschermd.  
 
Hoe lang het broedseizoen duurt? Bijvoorbeeld voor: 

 Roerdomp, en de buizerd:  tot september 
 Ijsvogel en fuut:  tot november 
 Kerkuil: van januari tot en met december (!) 

 
Maar ook buiten het broedseizoen moet de Twiskenatuur worden beschermd.  

 Dat is vastgelegd in Europese regelgeving  
 Dat wil de provincie, die zich heeft uitgesproken voor natuurbehoud en 

bescherming van de biodiversiteit.  
 En in uw eigen statuten staat dat natuur en recreatie en evenwicht 

ontwikkeld moeten worden.  
 
De praktijk is echter dat u recreatie, en zelfs intensieve recreatie prioriteit geeft . 
 
Ik noem een paar plannen: 
- forse uitbreiding van de hondenopvang. Wat doet een kennel in een 
natuurgebied? Met recreatie heeft het trouwens ook weinig te maken. 
- een vakantiepark, voor jaarrond verblijf 
- uitbreiding van de festivals, die nu al tienduizenden feestgangers trekken, met 
campings voor 4.000 tot 8.000 mensen 
We stampen de rust massaal aan gort.  
 
In het ambitiedocument zitten veel ideeën voor investering in recreatie. Waar zijn 
de investeringen in de natuur? En daarbij: waarom moeten we toeristen 
aantrekken? Het Twiske is aangelegd voor de omwonenden. Zorg dat ZIJ er 
kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. In de NATUUR.  
 
Onder de rook van Amsterdam en Zaanstad ligt de groene long het Twiske. Mede 
namens alle omwonenden die Hart voor het Twiske vertegenwoordigt doe ik een 
dringende oproep: doe uw taak en bescherm onze kostbare, kwetsbare natuur! 
 

 



 

 

 

 

 

* Geraadpleegde bronnen onder meer 
 'Verstoringsgevoeligheid van vogels in Nederland', bureau Waardenburg BV, 2008 

 ' Ecologische Verkenningen', bureau Tauw 2017, onderzoek verricht in opdracht van 

Provincie Noord-Holland 

 Overzicht duur broedseizoen, Vogelbescherming Nederland 

 website van Beschermde natuur in Nederland (effect landrecreatie op  

rivierdonderpad, meervleermuis, snor, noordse woelmuis) 

 vogeldeskundige Bernard Ebbelaar, wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland 

en  voorzitter van de Vogelbeschermingswacht”Zaanstreek 

 

 



16 oktober 2019 inspreektekst José Berkhof PlatformTwiskeGeenPretpark  
AB vergadering recreatieschap Twiske Waterland 15 uur Raadhuis Zaandam 
 
Beste raadsleden en aanwezigen,  
Ik ben José Berkhof uit Oostzaan. Ik richtte in 2005 PlatformTwiskeGeenPretpark 
op uit bezorgdheid over de aantasting van de natuur in Het Twiske.  
 
We protesteerden tegen een kanaal voor motorboten naar de Stootersplas. 
Daarna tegen een megacamping met 450 plaatsen , 3 golfbanen, een Wellness 
centrum en een weg. Die plannen gingen gelukkig van tafel. 
 
Maar het Recreatieschap Twiske Waterland zit niet stil. Nu zijn er weer plannen 
voor een camping bij Twiske Haven, een permanent vakantiepark met 25 
‘lodges’.En voor uitbreiding van Festival Welcome to the Future, dat groeide van 
7000 naar 27.000 bezoekers, en straks met duizenden festivalgangers drie 
nachten in Het Twiske wil kamperen.  
 
En dan is er dit Ambitiedocument, waarin natuur- en recreatiegebied Het Twiske 
wordt gedegradeerd tot TWISKEPARK. Het Twiske wordt gezien als de achtertuin 
van Amsterdam, een overloop voor toerisme, recreatie en festivals, waar de stad 
geen plaats voor heeft.  
 
Maar Het Twiske is geen Park, en ook geen Pretpark. Het is niet te vergelijken met 
Spaarnewoude of met Waterland. Het Twiske is een beschermd natuurgebied, dat 
sinds 2013 onder de Europese Natura2000 wetgeving valt.  
 
Het Twiske is ooit ontstaan toen men zand nodig had voor de aanleg van de A10.  
Ter compensatie voor de verkeersoverlast, werd in 1968 Het Twiske opgericht 
met als tweeledige doel: een evenwichtige ontwikkeling van natuur- en recreatie.  
 
Maar de natuur staat onder druk. Op de A 10 rijden meer dan 150.000 auto’s per 
dag. Er komen 300.000 huizen bij. Het aantal toeristen groeit naar 30 miljoen in 
2030. De stikstof uitstoot is een nijpend probleem. En overal sterven soorten 
massaal uit.  
Ziet u nog wel eens een mug? Hoort u nog wel eens een kikker?  
 
Ho. Stop! Om het tij te keren besloot Europa in 2013 om een netwerk van 
natuurgebieden te creëren: Natura 2000. Daarin gelden zeer strenge Europese 
regels.  
De natuur gaat voor! Recreatie mag alleen als het geen schade toebrengt.  
 
Je mag:  
Geen voertuigen, caravans of tenten opzetten. Campings zijn niet toegestaan. 
De leefgebieden van de beschermde soorten niet aantasten  
Kwetsbare vogels niet verstoren door toename van licht, geluid of mensen  
De waterhuishouding niet veranderen 
Geen extra stikstof uitstoten op veenmosrietland en vochtige heide, etc. 
(Bron: Lijst van schadelijke activiteiten-Natuurbeschermingswet Prov. Noord-
Holland, en Toetsingskader Natura2000) 
 
 
 



 
Overnachten in het Twiske mag dus niet. Niet in vogelkijkhutten of pop-up cabins. 
Niet op campings of tijdens festivals. Al 50 jaar mag je hier alleen overdag 
recreëren, zodat de natuur ’s nachts tot rust kan komen.  En dat moet zo blijven. 
 
Het Twiske is een prachtig Natura2000-gebied met beschermde diersoorten als de 
roerdomp, snor, rietzanger, smient, en de Noordse woelmuis.  
Het is een oase voor plant en dier. Vogels nestelen er en brengen hun jongen 
groot. 
En Het Twiske is een groene long in verstedelijkt gebied. 1,2 miljoen bezoekers 
komen er voor hun rust. Daar moeten we zuinig op zijn. 
 
Zoals de naam al zegt, richt het Recreatieschap zich vooral op recreatie.  
En dat is het probleem.  
Ook dit Ambitiedocument gaat uit van de behoefte van de mens.  
Maarin Natura2000 gebieden ligt de prioriteit bij de natuur. 
Respecteer nu eindelijk eens het Europese beleid!!!  
 
Verander je naam in Natuurschap. En ontwikkel een visie voor Twiske Natuur,  
om de natuur te laten floreren. Ga voor biodiversiteit en topnatuur. Kies voor rust 
en ruimte, een zeldzaam goed. 
Wil je iets beleven? Luister dan naar de zeldzame rietzanger of de roerdomp. Of 
observeer de 60.000 smienten op de Stootersplas. En creëer een natuureducatie-
centrum in Twiske Haven. Want zonder natuur kunnen wij niet overleven. 
 
José Berkhof p/a PlatformTwiskeGeenPretpark Oostzaan 075-6846840 
aberk@xs4all.nl 
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