Visiedocument
Het Twiske
Het Twiske is een uniek natuur- en recreatiegebied, dat deel uitmaakt van een groter
beschermd natuurgebied in de Metropoolregio Amsterdam.
Missie
De Stichting wil zich inzetten voor het behoud en de versterking van de ecologische- en
landschappelijke waarden van Het Twiske in samenhang met het behoud van het
openbare en recreatieve karakter van Het Twiske.
De Stichting doet dat door:
a. burgers, politici, bestuurders en beheerders continue te duiden op de bijzondere
natuur- en landschappelijke waarden van Het Twiske;
b. bewustwording te creëren en betrokkenheid te vergroten bij bezoekers en
gebruikers van Het Twiske door gerichte informatie;
c. het kritisch volgen, meedenken of beïnvloeden van beleid, beheer of andere
ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor Het Twiske en hierover te
publiceren;
d. samen te werken met andere gelijkgestemde organisaties.
Visie
De Stichting heeft als ideaal voor Het Twiske een uniek natuurgebied dat deel uitmaakt
van een groter natuurgebied, waarin iedereen uit de Metropoolregio Amsterdam kan
ontspannen en de natuur kan beleven.
Doelen:
 Bescherming en versterking groene kwaliteiten van Het Twiske
De Stichting wil de groene kwaliteiten van Het Twiske beschermen en versterken
vanwege haar intrinsieke ecologische- en landschappelijke waarden èn vanwege
de waarde van dit gebied voor het leefklimaat van iedereen in de Metropoolregio
Amsterdam. De overheid moet dit leefklimaat waarborgen.
De afgelopen jaren hebben de overheden fors gekort op hun bijdragen voor Het
Twiske. Het Twiske heeft nog een financiële buffer, maar die raakt snel op.
Daarom wordt er bezuinigd en naarstig gezocht naar commerciële
exploitatiemogelijkheden. De Stichting wil er op letten dat de bezuinigingen en
commerciële exploitatie niet ten koste gaan van de groene kwaliteiten en de
natuurdoelen. De stichting wil kritisch kijken naar de huidige vastgestelde
natuurdoelen voor Het Twiske en de omliggende Natura2000-gebieden en vindt
dat er een eigen visie of plan moet komen voor het halen van de natuurdoelen. Zij
wil dat de komende jaren doen in samenwerking met betrokken organisaties.
 Meer investering overheden in Het Twiske
Het groen in van wezenlijk belang voor het leefklimaat van de bewoners in de
Metropoolregio Amsterdam. De overheid moet dit leefklimaat waarborgen. De
Stichting vindt daarom dat de lokale- en provinciale overheden niet langer
moeten bezuinigen maar juist meer in Het Twiske moeten investeren.

 Stimuleren natuurbeleving en duurzame vrijetijdsbesteding in Het Twiske
De Stichting is voor de verdere ontwikkeling van recreatiemogelijkheden. De
Stichting wil recreatieve activiteiten waardoor je de natuur leert kennen, kan
beleven of kan versterken. De stichting wil recreatie met een duurzaam karakter,
die bijdraagt aan het in stand houden of versterken van de natuurwaarden.
Mensen die houden van picknicken, met kinderen buiten spelen, wandelen,
skaten, zwemmen, fietsen, varen of paardrijden in de natuur of van het kijken
naar bijzondere planten, vogels of andere dieren kunnen dat allemaal doen in Het
Twiske. Voorkomen moet worden dat lawaai en verstening toeneemt.
De Stichting vindt daarom dat:
- ingezet moet worden op recreatie die verband houdt met het bovenstaande;
- grootschalige evenementen beperkt moeten blijven;
- evenementen niet in het broedseizoen van beschermde soorten en
doelsoorten moeten plaatsvinden en met uitzondering in het broedseizoen
van andere soorten moeten worden georganiseerd;
- er geen gemotoriseerd vaarverkeer of waterski in het gebied moet komen;
- er geen vaste of mobiele bouwsels komen op of over De Stooterplas;
- de wegen voor gemotoriseerd vervoer niet moeten worden uitgebreid en
gemotoriseerd verkeer beperkt moet blijven tot de huidige wegen;
- het parkeerbeleid geen belemmering mag vormen voor een bezoek aan het
gebied;
- dagkampeermogelijkheden niet worden uitgebreid;
- een informatie- en bezoekerscentrum terug moet komen;
- nieuwe bebouwing op nieuwe locaties moet worden voorkomen en
uitbreiding van bestaande bebouwing moet worden beperkt;
- uitbreiding van (straat)verlichting en lichtvervuiling moet worden beperkt.
 Behouden open toegang van Het Twiske
Het Twiske moet een toegankelijk gebied blijven voor iedereen die, met respect
voor de natuur, de natuur wil beleven en zich daarin wil ontspannen.

