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1. Opening en mededelingen 

Dick heet iedereen welkom. Dit is de negende vergadering van het Natuurplatform. De opzet is iets 
anders dan voorgaande keren. Het is de bedoeling, dat de vertegenwoordigers van de verschillende 
organisaties wat meer inbreng hebben in de vergadering en het recreatieschap wat minder. 
Koosje Lever, Piet Brouwer en Hans Boersma zijn nieuw in deze vergadering. Zij vertegenwoordigen 
de KNNV. Daarom volgt een voorstelrondje. 
 

2. Verslag dd. 22-10-2014 
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. 
Vorige week is op initiatief van de Zaanse Vogelwacht een ijsvogelwand geplaatst aan de noordkant 
van het eiland, waar ook de oeverzwaluwwand staat. Vertegenwoordigers van IVN-Twiske en het 
recreatieschap hebben de Vogelwacht hierbij geassisteerd.  
Ook zijn er twee bankjes gedoneerd door nabestaanden van een lid van de Vogelwacht. Deze staan 
bij het infobord van de zwaluwenwand. 
 
Martelly informeert of het poeltje bij het Kure-Janstrand is aangelegd als paddenpoel. Dit is 
inderdaad het geval. 
Verder vraagt ze waarom de rechterkant van het rietveld in De Belt niet kort is afgemaaid, zoals was 
afgesproken. 
Dick antwoordt, dat daar helaas geen geld meer voor was. 
 
Vanuit de K.N.N.V. wordt geïnformeerd naar het beleid inzake drones. Door de KNNV  is  een klacht 
ingediend. Wat is daaruit gekomen?  
Geantwoord wordt, dat drones verboden zijn in Het Twiske. De toezichthouders zijn daarvan op de 
hoogte, maar ze zijn er niet altijd om in te grijpen. 
Hans Boerma geeft aan, dat er bij de provincie  de heer Stolwijk als  BOA is aangesteld speciaal 
voor Natura 2000 gebieden. Hij zal zijn telefoonnummer doorgeven aan Het Twiske. 
Afgesproken wordt, dat op de website een bericht zal worden opgenomen dat drones in Het Twiske 
verboden zijn. 
 
Jan heeft een vierde uilenkast gemaakt. Deze is opgehangen in het toiletgebouw van het voormalig 
naturistenterrein, dat niet meer gebruikt wordt. 
 

3. Terugblik beheer winterseizoen 

• Het maaien van het riet in de Belt is gereed. 

• Door het gehele gebied is snoeiwerk verricht 

• Gedeeltes van de rietgraslanden zijn opgeschoond. 

• Bij de stuw is herdenkingsbankje geplaatst door bemiddeling van de stichting Hart voor ’t Twiske 

• Deelgebied het Smaal heeft een facelift gekregen. Het gebied was veel te nat; greppels zijn weer 
vrijgemaakt en het poeltje is in ere hersteld. 

• Er zijn bomen en struiken geplant bij de hondenopvang, de boerderij en op de Zanddijk. 

• In deelgebied Spitsbergen zijn de grote abelen weggehaald en daarvoor in de plaats zijn zowel 
snelgroeiende als langzaam groeiende soorten aangeplant. 

• In het kommetje bij het Kure-Janstrand zijn de abelen op de parkeerplaats vervangen door witte 
berken. 

• Het plan is om in het Smaal een veld in te zaaien met een bloemrijk mengsel. 
Hans Boersma vraagt wat er met het hout van de gekapte bomen gebeurt. 
De grote stammen worden verkocht, een deel van de kleinere stammen blijft liggen (voor 
paddenstoelen e.d.) en de rest wordt versnipperd. De snippers worden voor energieopwekking 
gebruikt. 



Piet Brouwer vraagt of de oude stammen op de parkeerplaatsen kunnen worden vervangen t.b.v. 
de paddenstoelen. 
Afgesproken wordt per parkeerplaats een paar stammen voor dit doel neer te leggen. 
 

4. Toekomstontwikkelingen en wensen IVN 
Martelly brengt verslag uit 

• Zondag 15 maart wordt het onderkomen van het I.V.N op de boerderij officieel geopend. 

• Er was het afgelopen jaar een uitgebreid excursieprogramma, bestaande uit  zowel wandel- als 
fietsexcursies. 

• De resultaten van de vogeltellingen waren matig, het was erg nat. Er waren minder brilduikers en  
de smienten waren in aantal gehalveerd, maar er waren wel veel nijlganzen. Nu wordt er weer 
intensiever geteld en blijken er veel nijlganzen in De Vennen te zitten. 

• Het I.V.N. zou graag zien, dat het kijkscherm van de vogelobservatiepost in de Vennen wordt 
opgeknapt. 
Dick antwoordt, dat het opknappen van het pad erheen al wel op de planning staat. 
Piet Brouwer merkt op dat het scherm van de observatiepost in het noorden verkeerd staat 
(tegen de zon in). 

• Martelly vraagt om een infobord voor de ijsvogelwand. 
Afgesproken wordt Ed Staats te benaderen voor informatie. 

• Koosje Lever vindt het belangrijk dat de recreanten  goed worden geïnformeerd als er ergens 
gekapt wordt. 
Dit wordt al gedaan middels infoborden, de website en facebook. 
Zij wijst op de ringslangwerkgroep binnen de K.N.N.V. Mensen van deze werkgroep zijn bereid  
I.V.N-ers op te leiden hoe je een broedhoop aanlegt en onderhoudt. 
Martelly zal dit doorgeven aan haar achterban. 
 

5. Wensen/opmerkingen KNNV 
Koosje Lever geeft een presentatie 

• Het Twiske heeft een enorme soortenrijkdom. Het is een soort oase, waar alles geconcentreerd 
voorkomt. 
Zij noemt  de argusvlinder in De Blokken, een soort die in Nederland erg onder druk staat. 
Het Twiske is het enige recreatiegebied in Nederland met een Natura 2000 status. Er komen 
veel streng beschermde soorten voor. Deze rode lijstsoorten moeten goed in de gaten worden 
gehouden, want ze gaan achteruit. De rode lijstsoorten in het gebied bestaan uit 5 zoogdier-, 12 
vogel-, 8 planten- en 25 paddenstoelensoorten. 

• Met dat in het achterhoofd, is gekeken hoe het beheer verbeterd zou kunnen worden 
Er is gekeken naar riet-, sloot- en bermbeheer, dat gunstig is voor de roerdomp, rietzanger en 
snor. Over het huidige mozaïekbeheer is ze tevreden. 
Ze stelt voor een deel van de Belt en De Leers tijdens het broedseizoen af te sluiten voor het 
publiek. 
Hans Boersma wil al vooruitlopen op het beheersplan van de provincie. 
Dick geeft aan dat het bestuur hier over moet beslissen en wil daarom wachten tot het plan van 
de provincie er is. 

• Verder wordt aandacht gevraagd voor het bermbeheer (langs fietspaden en ringvaart). 
De daar voorkomende orchideeënsoorten vragen een zeer specifiek beheer van maaien en 
afvoeren; klepelen is funest. 
Dick wijst erop, dat door de bezuinigingen aanzienlijk minder wordt gemaaid. 
Daar komt nog bij dat bij laat maaien, de boeren het gewas niet meer willen hebben. 
Koosje ziet wel mogelijkheden en geeft aan dat ecologisch bermbeheer wel eens voordeliger zou 
kunnen zijn. 
Afgesproken wordt in klein comité te bekijken hoe het beter kan. Ze zouden graag samen met de 
pachter op een aantal plekken willen kijken of een wenselijk maaibeheer mogelijk is (pilot). 
Zij zal daarover contact opnemen met  Peter Klaasse Bos. 
Dick vraagt haar e.e.a op papier te zetten. 

• Verder doet zij een aantal aanbevelingen voor het onderhoud van sloten. Ook daar is het 
afvoeren van plantenmateriaal heel belangrijk 
Marco geeft aan dat afvoeren vaak moeilijk is vanwege de nattigheid, alles wordt kapot gereden. 
Dick wijst ook op de eisen die het Hoogheemraadschap stelt aan het baggeren van sloten. 
Als de KNNV zou kunnen aangeven welke sloten qua planten en dieren waardevol zijn, zou het 
recreatieschap daar rekening mee kunnen houden. 
Opgemerkt wordt dat ook het Hoogheemraadschap tegenwoordig meer belang hecht aan de 



natuurwaarden. 
Conclusie: Ecologisch beheer waar mogelijk, fasering belangrijk (niet overal tegelijk)..Afvoeren 
belangrijk. 

• Nieuwe zaken 
Ringslang Landschap Noord-Holland 
Amfibieën; poel Blokken voor amfibieën, zou eigenlijk visvrij moeten worden gemaakt.   
Piet Brouwer vraagt m.n. aandacht voor paddenstoelen. 120 á 130 soorten paddenstoelen. 
Mooie presentatie. 
 

6. Terugblik winterseizoen molenaar (beheer Molenbiotoop) 

• Afgelopen winter is de kade verstevigd . De sloot op het vosseneiland was verland en is  
leeggehaald. 

• Drie landgeiten zijn  drachtig, binnenkort zijn er jonge geitjes bij de molen. 

• 19 Maart staat de Twiskemolen 40 jaar in Het Twiske op 10 Mei, op de Nationale Molendag 
wordt dit uitgebreid gevierd. In de laatste nieuwsbrief staat het programma vermeld. 

•  De afgelopen maanden was het erg nat en is er veel gemalen. Wegens ziekte van de molenaar 
is er meer op de motor gemalen dan de bedoeling was. Het is wel de bedoeling zoveel mogelijk 
op de  wind te malen. 

• Er zijn geen nieuwe plannen; er worden ook dit jaar vier vrijwilligersdagen gehouden; twee voor 
en twee na de zomer. Er zijn meestal tussen de 10 en 15 vrijwilligers. 

• De stuw is vernieuwd en heeft een nieuwe klep gekregen, die een stuk eenvoudiger te bedienen 
is. 

• Marijke betreurt het, dat op de kaarten in de nieuwe informatiekasten deTwiskemolen niet 
expliciet genoemd wordt; er staat alleen een pictogram. Dit is inderdaad een gemiste kans, bij 
herdruk van de kaart zal dit worden aangepast. 
 

7. Nieuws/ opmerkingen/ wensen Wetlandwacht 
Wegens de afwezigheid van Bernhart Ebbelaar valt hierover niets te melden. 
 

8. Nieuws/ opmerkingen/ wensen Bijenvereniging 

• Jelle meldt, dat het een goed bijenjaar is geweest. Het is spannend of de bijen de winter goed 
zijn doorgekomen, maar het ziet er goed uit. 

• De bijenvereniging heeft momenteel te weinig vrijwilligers om mee te doen aan de open 
imkerdagen. 

• Jelle is positief over de presentatie van de K.N.N.V. Meer soortenrijkdom is erg belangrijk voor 
het voortbestaan van veel bijen en wespensoorten. 

• Jelle pleit bij herplant van bomen voor meer soortenrijkdom. 

• In de bijenstal staan 9 volken en er is nog geen sterfte geconstateerd. 

• Jelle is projectmentor voor het verbeteren van de bijenstapel in Noord-Holland. 

• Hij informeert wanneer de bijenstal verplaatst wordt. 
Dick antwoordt, dat dit waarschijnlijk na de zomer wordt. 
 

9. Open Twiskedag 
Zondag 12 april is de Open Twiskedag. De organisatie ligt bij Katja Kapteijn van de Twiske Haven. 
Van 11.00-16.00 uur organiseren de ondernemers en de verenigingen die actief zijn in het gebied 
allerlei activiteiten. Ook zal er die dag een paardentram rijden langs de verschillende evenementen. 
 

10. Wat verder ter tafel komt 
Ad Luymers geeft aan wat de kerntaak van de Stichting Hart voor Het Twiske is. 
De gemeente Oostzaan is momenteel bezig met het opstellen van een structuurvisie. In deze visie 
zal naar voren komen hoe Het Twiske eruit zou moeten zien. De Stichting HVHT doet aanbevelingen 
aan de gemeente. Het bewaren van de natuurwaarde staat hierbij centraal. De stichting probeert de 
vinger aan de pols te houden. 
Dick verklaart dat  het ZW-deel van Het Twiske is aangewezen als intensieve zone, waardoor je de 
rest van het gebied kunt ontlasten. 
Marco is van mening, dat juist de combinatie van natuur en recreatie belangrijk is. 
Marco meldt dat er eind mei twee festivals zijn. 
In mei worden er nog twee maatschappelijke stages georganiseerd voor scholen. 
3 Juni is de vrijwilligersdag van ID&T. 
 



Er wordt binnen het recreatieschap alleen gewerkt met zelfstandige vrijwilligersgroepen, zoals de 
groep die meewerkt aan het onderhoud van de molenbiotoop, de vrijwilligers die het MTB-circuit 
onderhouden en het  IVN. Landschap Waterland heeft een groep vrijwilligers die de wandelroutes 
controleert. Het inzetten van vrijwilligers leeft wel bij onze organisatie, maar er zijn onvoldoende 
medewerkers om dat te begeleiden. Je zou eventueel een lijst  kunnen maken van werkzaamheden 
waarvoor geen begeleiding nodig is. 
 

11. Ronddvraag  
Aad Luymers vraagt wanneer de grote blauwe borden weggaan van de stranden. Geantwoord 
wordt, dat dit niet gaat gebeuren; dit provincie heeft deze borden verplicht gesteld bij alle opgangen 
van de stranden. 
Koosje Lever vraagt of Het Twiske meedoet aan de jaarlijkse opruimdag voor vrijwilligers. 
Geantwoord wordt dat het opruimen van zwerfafval in het bestek van de Baanstede zit. Na half april 
beginnen ze daarmee. 
 

12. Sluiting 
Dick sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
De volgende platformvergadering wordt gehouden op woensdag 14 oktober 2015 

 om 19.30 uur in het beheersbureau van Het Twiske. 

 


