
 

 

 

Aan:   -Gemeenteraadsleden van de gemeenten 

Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Wormerland, 

Zaanstad  

-Commissieleden commissies RO en/of Algemene Zaken van dezelfde gemeenten 

Van:  Bestuur IVN Twiske en vogelwerkgroep IVN Twiske  

Datum: 20 februari 2020 

Betreft: artikel in Noord Hollands Dagblad n.a.v. uitspraak van minister d.d. 19-2-2020 

m.b.t. overnachten in Het Twiske 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Wellicht heeft u in het Noord-Hollands dagblad van 19-2 jl. het artikel gelezen onder de kop: 
‘Minister niet tegen overnachten’.  

Onze eerste reactie was er een van schrik: “Nu zijn overnachtingen toegestaan, want...de minister 
staat het toe.” 

Onze tweede reactie was: “Wat een gelukkige uitspraak! De minister ziet geen bezwaren, maar 
geeft in dezelfde uitspraak aan dat de provincie er verantwoordelijk voor is!”. 
En…wat een geluk: u als lid van een gemeente, zitting hebbend in recreatieschap Twiske 
Waterland, samen met provincie Noord Holland, ú kunt opkomen voor de natuurwaarden in ons 
Natura 2000 gebied! 

Want: belangrijke uitspraak die de minister erbij deed was: “Als er geen negatieve effecten zijn 
voor natuur in Twiske dan zie ik geen beletsel”.  

En wij van IVN Twiske, vereniging voor natuureducatie, wijzen u er na diverse brieven en  
inspraakrondes nogmaals op dat de natuurwaarden wel degelijk in gevaar zijn, dat er wel degelijk 
negatieve effecten zullen zijn door uitbreiding van festivals en recreatieve overnachting.  
Harde, onverwachte geluiden, lasershows en lichtbakken in de nacht hebben negatieve effecten 
op de natuur. 
Ook al proberen de ondernemers van de festivals en Twiskehaven ons anders doen geloven. 

Daarom hier onze eerder genoemde argumenten, met aanvullingen, nogmaals op een rijtje:  

-De tot op heden uitgevoerde natuurtoetsen beslaan slechts een miniem aantal tellingen en 
waarnemingen, bijv. ‘Broedvogelonderzoek Twiske 2019’ t.b.v. Lentekabinet 2-4 tellingen. 
Bij een betrouwbare BMP (Broedvogel Monitoring Project, door SOVON opgestart in 1984)  
worden periodiek tellingen van territoriale broedvogels in vast omlijnde gebieden 
uitgevoerd. Bij BMP-A worden alle soorten geteld. Bij voorkeur worden 8 tot 12 bezoeken 
afgelegd per seizoen in de periode maart-juni. Onderdeel van deze bezoeken zijn 1 tot 2 
nachtbezoeken. In het veld worden de soorten op een veldkaart genoteerd met daarbij de 
broedcode. De veldwaarnemingen worden vervolgens ingevoerd in het systeem en de 
territoria worden vervolgens onderscheiden met behulp van het programma autocluster. 
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De toetsen en onderzoeken waar mee geschermd wordt door de festivalondernemers zijn niet 
valide want niet volgens BMP. 

-De tot op heden uitgevoerde natuurtoetsen meten slechts de situatie op het festivalterrein sec. 
Dus binnen de schermen die geplaatst worden, waarbij soms zelfs een scherm een meter naar 
binnen verplaatst wordt wanneer daarbuiten net een broedvogel zit. Alsof dat scherm de vogel zal 
beschermen tegen geluidsoverlast. 

-Een van de bevindingen uit het rapport van de Brabantse Vogelwerkgroep ‘Verstoringsfactoren 
en relevantie daarvan op broedvogels’: “Luidruchtige festivals kennen een grote variatie in 
geluidssterkte en geluidshoogte waaruit geconcludeerd mag worden dat het verstorende effect op 
vogels daarom groter zal zijn dan bij continue geluid”. 
Het voert te ver om het hele rapport hier op te nemen. Voor wie hier meer over wil weten, kunnen 
wij dit digitaal toesturen. 

-De aan-en afvoerwegen van het werkverkeer worden niet in de natuurtoetsen meegenomen. Dat 
is vreemd want Welcome to the Future (WttF) heeft alleen al ruim 3 weken opbouw en afbreektijd. 
In die weken rijdt er zeer veel groot bouw- en bevoorradingsverkeer en materieel op en neer van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Buiten geluid- en lichtschade voor de dieren vindt er ook veel 
uitstoot aan stikstof plaats, iets wat al hélemaal niet wordt gemeten in de opgevoerde 
natuurtoetsen. 

-De aan-en afvoerwegen voor bezoekers tijdens het festival zijn ook niet opgenomen in de 
natuurtoetsen. I.v.m. de enorme bezoekersaantallen van zo’n 25.000 bezoekers bij WttF en n.a.v. 
het verkeersinfarct wat een aantal jaren geleden in Oostzaan ontstond bij het huiswaarts keren 
van festivalgangers, is besloten meerdere uitvalswegen te gebruiken bij WttF.  
O.a. Het Luijendijkje naar Landsmeer, maar ook de uitgang via de Polderweg in Den Ilp. Al eerder 
lieten wij weten dat dit langs deelgebieden De Blokken en De Belt voert, leef- en broedgebied van 
o.a. de roerdomp en snor, bedreigde soort, natura 2000 soort.  
De verkeersbewegingen in het gebied voor en na het festival (auto, fiets, wandelend) zijn dus niet 
meegenomen in de natuurtoetsen. Zij zijn dus ook op dit punt niet valide! 

-Het ‘Broedvogelonderzoek Twiske 2019’ rapport t.b.v. Lentekabinet, heeft te weinig metingen 
verricht (de schrijver van het rapport geeft dit zelf in het rapport al aan).  
Wat ons echter ook zorgen baart is dat dit festivalterrein tegenover deelgebied De Blokken ligt, 
met slechts het veenriviertje De Twiske daar tussenin. Nogmaals: De Blokken is leefgebied van 
roerdomp en snor en vele andere vogelsoorten.  
Wat u ook niet in dat onderzoek aan zult treffen, maar wat wél uit gegevens van onze 
vogelwerkgroep blijkt: de rietoever aan de oostkant van het festivalterrein is foerageergebied van 
o.a. de roerdomp. Deze brede rietkraag met veel dekkingsmogelijkheden is van groot belang voor 
deze natura 2000 soort. 

- Het ‘Broedvogelonderzoek Twiske 2019’ rapport t.b.v. Lentekabinet meet alleen het 
festivalterrein (zie de ingetekende kaartjes in het rapport). Alles wat daarbuiten valt, wordt niet 
getoetst en gemeten. Ook niet de wegen die naar P1 bij Zorgboerderij De Marsen leiden, wegen 
waarlangs tot in de nacht grote lichtmasten hun licht laten schijnen op plekken die voor de natuur 
donker moeten zijn. Buiten verstoring door geluid van huiswaarts kerende festivalgangers is er 
ook sprake van verstoring door licht. De bij de boerderij broedende kerkuil (nachtdier) is een 
nachtelijke jager die uitsluitend op zijn gehoor vertrouwt bij het verkrijgen van zijn voedsel.  

-In de bestemmingsplannen Buitengebied Oostzaan en Landsmeer zijn geen 
evenemententerreinen in Het Twiske opgenomen en geen ruimtes gecreëerd voor festivals en 
campings. Wanneer men die ruimtes wel wil, zullen de bestemmingsplannen ter discussie moeten 
staan.  
Maar laten we daarbij bedenken: wat eenmaal is toegestaan, is niet meer terug te draaien.  



De natuurwaarden, de reden waarom zoveel bezoekers Het Twiske weten te vinden, zullen dan 
teniet gedaan worden. 

-Naar wij begrepen hebben, doet het merkwaardige feit zich voor dat een Visie van het 

recreatieschap uit 2006 in het  Beheerplan nr. 92 van het Natura 2000 gebied wordt genoemd. 

Na onderzoek is gebleken dat aan deze Visie uit 2006 geen rechten kunnen worden ontleend.  

De bedoeling van het recreatieschap indertijd was, dat de in de visie genoemde ideeën binnen 5 

jaar na dato (2006), na goedkeuring van beide gemeenten, ideeën ruimtelijk konden worden 

opgenomen in nog vast te stellen bestemmingsplannen. 

Echter de ideeën uit de visie werden nimmer opgenomen en/of verankerd in de later vastgestelde 

en nu vigerende bestemmingsplannen van Landsmeer (2009) en Oostzaan (2013).  

Democratisch werd besloten de visie niet in de planregels en plankaart op te nemen. 

De visie heeft geen juridische status.  

De visie is strijdig met de vigerende bestemmingsplannen! 

De Provincie, het Recreatieschap en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) zijn 

hiervan op de hoogte. 

-Nog steeds is niet met cijfers openbaar gemaakt wat het recreatieschap netto financieel beter 

wordt van festivals en kampeergelegenheid. Het sommetje dus van wat er binnenkomt aan geld 

met daarvan afgetrokken álle door het recreatieschap gemaakte kosten.  

Dus niet de bedragen waar nu steeds mee geschermd wordt aan festivalinkomsten want die gaan, 

helaas voor het recreatieschap, voor het grootste deel naar de ondernemers.  

-Nergens worden de kosten van handhaving berekend. Wat het de omliggende gemeenten kost 
aan inzet van politie en handhavers. 

-Er zal steeds minder plek in onze omgeving zijn waar het rustig en donker zal zijn in de nacht. 

Wij roepen u nogmaals dringend op niet in te stemmen met het concept Ambitiedocument Twiske 
Waterland. En geen recreatieve overnachtingen en uitbreiding van festivals in Het Twiske toe te 
staan. 
Hopelijk denkt u middels deze brief nog eens na over wat de wel degelijk negatieve effecten voor 
de natuur zullen zijn. 
Van de ruim 120 vogelsoorten jaarrond in dit slechts 650 ha grote gebied, zullen we een aantal 
bedreigde soorten kwijt raken als alle plannen doorgaan. 
Dat zal toch vast niet de bedoeling zijn van minister Schouten. 

 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur IVN Twiske en vogelwerkgroep IVN Twiske 
bestuur@ivntwiske.nl 
06-38227201 
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