
POSITION PAPER - Het Twiske en Lente Kabinet  
 
Dekmantel organiseert sinds 2013 het Lente Kabinet in Het Twiske. Zo ook dit jaar. Op 30 en 31 
mei 2020 is het recreatiegebied intiem ingericht met podia waar je van muziek, kunst, cultuur en 
eten kunt genieten. Wij geven om Het Twiske en voorzien het van een significante financiële 
impuls om het gebied te onderhouden voor natuur en recreatie. Wij willen met Lente Kabinet in 
Het Twiske te gast blijven, en zijn tegelijkertijd graag met omwonenden, betrokkenen en 
natuurorganisaties in gesprek hoe we dit het beste kunnen doen. 
 
Het Twiske 
Dat Lente Kabinet georganiseerd mag worden in Het Twiske nemen wij niet voor lief. Het is een 
populair recreatiegebied, waar Lente Kabinet met veel respect gebruik van maakt. Daarom 
willen wij als organisatie een goede balans tussen natuur en recreatie blijven bewaken. Wij 
nemen alle zorgen serieus en beschouwen omgang met natuur en duurzaamheid als 
kernwaarden van onze organisatie. We werken daarom samen met het onafhankelijke 
ingenieurs- en adviesbureau Antea Group om de effecten op de natuur en in het bijzonder het 
broedseizoen te bepalen en maatregelen te treffen. Wij doen dit onder andere door het 
aanpassen van de terreinindeling, het afzetten van gevoelige gebieden waar vogels broeden en 
het afstemmen van ons lichtplan met een onafhankelijke ecoloog. Antea Group heeft over 2020, 
net als in alle vorige zeven jaren, een positief advies afgegeven en geen verstoringen 
geconstateerd. 
 
Tijdens het festival scheiden we al ons afval, zorgen voor gratis draagbare asbakken en werken 
met een recyclesysteem voor de bekers dat 9000 kilo plastic afval per jaar scheelt. We waren 
het eerste grote festival in Nederland met een volledig klimaatneutrale energievoorziening door 
het gebruik van 100% duurzame biobrandstof. Na afloop zorgen we dat het gebied helemaal 
schoon en netjes wordt achtergelaten. We zetten ons elk jaar in om samen met de beheerders 
de natuurwaarden te behouden, dan wel te verbeteren. We werken hierin al jaren nauw en 
prettig samen met gemeente Oostzaan en Recreatiegebied Het Twiske en hebben uitsluitend 
goede evaluaties gehad van de gemeente, het Recreatieschap, de RUD/omgevingsdienst en 
alle andere betrokken diensten. Het Twiske krijgt door Lente Kabinet daarnaast een grote 
financiële impuls, dat ten goede komt aan het duurzaam beheer en onderhoud van het gebied. 
 
Maatregelen om overlast te voorkomen 
We zijn sinds de eerste editie van Lente Kabinet uitgegroeid naar een professionele organisatie, 
en gaan met iedereen in gesprek die wensen of zorgen heeft. We zijn ons ervan bewust dat 
Lente Kabinet naast het groot plezier van veel mensen, ook een zekere mate van overlast met 
zich meebrengt. Daarom is op eigen initiatief gebruik gemaakt van een gespecialiseerd 
geluidsbureau dat (op basis van metingen en modellen van de voorgaande jaren) adviseert om 
overlast tot een minimum te beperken. Dit heeft geresulteerd in een zeer goede 
klachtenrapportage; jaarlijks daalt het aantal klachten. In 2019 zijn er over het hele weekend 
(inclusief opbouw en soundchecks) vijf geluidsklachten ontvangen. Bij deze mensen hebben we 
indien gewenst een geluidsmeting laten uitvoeren en is er persoonlijke aandacht geweest vanuit 
de organisatie en omgevingsdienst. Lente Kabinet is te allen tijde binnen de gestelde 
geluidslimieten gebleven en hebben hierover nauw contact over met de gemeente. Ook wordt 
er elk jaar een bewonersbijeenkomst georganiseerd om de impact van het festival te bespreken 
en te luisteren naar de inwoners rondom het Twiske. Deze verlopen positief en constructief. 
Daarnaast worden er in totaal 2500 bewonersbrieven gestuurd om omwonenden zo goed 
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mogelijk te informeren. In deze brieven geven we onder andere de contactinformatie van onze 
eigen 24-uurs klachtenlijn. 
 
Verkeer 
Lente Kabinet zet bezoekers actief aan om op de fiets te komen. Het aandeel bezoekers wat 
met de auto komt is marginaal - slechts 260 auto’s per dag. Bedrijven in het Twiske blijven altijd 
bereikbaar en er worden geen doorgaande wegen afgesloten voor omwonenden of recreanten. 
Dit wordt voorafgaand aan het evenement met bebording gecommuniceerd. Op verzoek van 
een omwonende heeft het festival afgelopen jaar extra verkeersregelaars ingezet om de rust in 
de wijk te waarborgen. 
 
Meer dan muziek 
Lente Kabinet biedt een breed muziekprogramma dat reikt van Afrikaanse bands tot lokale 
artiesten. Er zijn diverse genres te horen, waaronder wereldmuziek, house, disco en soul en 
jazz. Daarnaast is er een uitgebreid kunst- en cultuurprogramma waarin aandacht wordt 
gegeven aan een groot aantal disciplines (o.a. kunstinstallaties, theater, dans, beeldende kunst 
en performance art). Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingen met het Stedelijk Museum, Cineville 
en EYE Filmmuseum. Ook zorgen we voor verdieping door middel van debat en 
discussiepanels, en zijn we trots op ons eetaanbod met meer dan 20 verschillende kleinschalige 
en lokale ondernemers (plasticloos en 100% vegetarisch sinds ons eerste editie). Lente Kabinet 
trekt een tolerant en lokaal publiek dat geïnteresseerd is in cultuur en natuur. De bezoekers zien 
Lente Kabinet als het startpunt van het seizoen en ook recensies van o.a. NRC Handelsblad, 
De Volkskrant en Dagblad van Het Noorden zijn lovend. 
  
Conclusie 
Wij hebben als organisatie Het Twiske in ons hart gesloten en zien het niet als zomaar een 
terrein. Lente Kabinet en haar bezoekers behandelen het gebied, de planten en dieren met veel 
respect. Wij blijven ons daarom verdiepen in (nieuwe) manieren hoe ons evenement nooit ten 
koste gaat van de natuur. Dit blijft voor ons een prioriteit en een voorwaarde voor het 
organiseren van Lente Kabinet. Dekmantel staat altijd open voor suggesties en dialoog om het 
gebruik van het recreatiegebied nog beter te maken. Wij blijven hierover graag in gesprek met 
de gemeente, het Recreatieschap, politici, bewoners en andere betrokkenen. 
  
Hierbij nodigen wij u hierbij uit om eens te komen kijken bij het festival op 30 mei. Als u 
tussentijds nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert de Rooij, zakelijk directeur Lente Kabinet 
+31641909300 
bert@dekmantel.com 
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