
Verslag Stichting Hart voor het Twiske (HvhT) van de vergadering algemeen 
bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland op 3 december 2015 te Landsmeer.  
(NB: de agenda kunt u van onze site downloaden) 
 
De voorzitter A. Nienhuis (Landsmeer) vat de najaarsnotitie (agendapunt 5) als 
volgt samen: dat op grond van de huidige mogelijkheden voldoende inkomsten 
zouden kunnen worden verwacht waardoor er per 2017 geen begrotingstekort 
meer aanwezig zou kunnen zijn. HvhT was aangenaam verrast door deze 
positieve instelling. Met name worden genoemd de inkomsten uit 1 extra 
festival (nu zijn het er 2 en er mogen er 3), de erfpachtcanon van de Marsen, de 
ontwikkeling van het gebied van de Blauwe Poort en een eventueel restaurant 
bij het Kure-Jan strand. 
 
HvhT vindt dat niet te veel moet worden geleund op festival inkomsten. Het 
risico daarvan is dat als deze niet worden gevonden of worden afgelast, er in 
een jaar een gat wordt geslagen in de begroting. Dat de festivals wellicht op zijn 
retour zijn bevestigde ook de organisator van het festival WTTF (zie ons 
nieuwsbericht 27-6-2015). 
 
Dit jaar is het festival WTTF wegens extreme weersomstandigheden afgelast. Er 
moet worden bekeken 1) of voortaan in dergelijke situaties het recreatieschap 
hiervoor een vergoeding van de organisator kan ontvangen en 2) de begroting 
m.b.t. festivals realistischer moet worden gemaakt door bijv. 1 x per 10 jaar 
een uitval in te calculeren. 
 
Sloop Blauwe Poort. De kosten hiervoor zijn € 74.000. Dit kan worden betaald 
uit de bestaande begroting. Dhr. Klinkhamer (Oostzaan) zegt terecht dat zodra 
een ondernemer concreet in beeld is, deze ondernemer moet gaan bijdragen 
aan de sloop/ontwikkeling van het gebied. Hvht weet dat er thans een 
ondernemer interesse heeft voor het gebied. Het gaat om Pitch & Put (een 
soort golfbaan). HvhT vraagt zich af hoe concreet dit is en wanneer deze 
ondernemer gaat bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied.   
 
Amsterdam is wederom tegen indexatie van de deelnemersbijdrage 
(agendapunt 6 en voor Amsterdam betekent een indexatie ca. € 4.000 
verhoging per jaar). Dhr. Talsma (Provincie Noord-Holland) blijft voor indexatie. 
Er vindt een (informele) stemming plaats: 10 van de 18 stemmen zijn voor 
indexatie. HvhT is hier blij mee, want dit scheelt toch weer ca. € 15.000 per 
jaar. In april 2016 vindt de officiële stemming plaats. Het overzicht van de 
indexatie en bijdrage kunt u van onze site downloaden.   



 
De herijkte visie (agendapunt 7), die in de vorige vergadering voorlopig was 
goedgekeurd, is in de raden van de participerende gemeenten besproken. De 
visie is nu definitief aangenomen, met de aantekening dat de ontwikkelingen 
rond de Metropool Regio Amsterdam (MRA) op de voet moeten worden 
gevolgd en er wel bezorgdheid bestaat over het begrotingstekort. De ambitie is 
om de boekhouding binnen anderhalf jaar gezond te krijgen, maar in de visie 
worden daarvoor geen uitgewerkte oplossingen gegeven. 
Er werd benadrukt dat een visie slechts een kader biedt, en dus per definitie 
geen concrete oplossingen kan aangeven. Wel spreekt de vergadering zich uit 
om spoedig met een actieplan te komen. 
Een van de plannen is het organiseren van een Atelier (2e helft januari) in 
samenwerking met de huidige ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
Daarin moet de vraag centraal staan hoe de nieuwe visie uitgewerkt gaat 
worden, en wat de financiële consequenties zijn. Het is de bedoeling dat de 
gemeenten aanmeldingen voordragen voor dit Atelier. HvhT houdt het in de 
gaten en zal daarbij aanwezig zijn. 
 
Met name Amsterdam ziet het Twiske als recreatiegebied met 
uitwinmogelijkheden dat bovendien een verdienmodel moet hebben. HvhT 
concludeert dit uit de reactie van Amsterdam (te downloaden van onze site) 
dat het meer oog heeft voor het geld verdienen dan voor de bijzondere 
natuurwaarden in het gebied. Natura 2000 wordt wel genoemd, maar meer in 
het licht van de gewenste samenwerking met andere natuurbeheerders om 
zodoende geld te besparen. 
 
Beheer Twiske-Waterland (agendapunt 10) 
Tot nu waren er geen algemene criteria of een project in beheer en onderhoud 
moet worden genomen. In agendapunt 10 wordt de zogenaamde 
“criteriumladder” goedgekeurd. Op die manier kan het bestuur puntsgewijs 
bepalen te investeren in een project of een project wel/niet op te nemen voor 
beheer en onderhoud. 
 
Aan de Twiskeweg staan oude populieren. Al eerder werd voor een paar van 
deze bomen een kapvergunning afgegeven, wat leidde tot nogal wat kritiek 
vanuit de samenleving. Daarop is besloten te onderzoeken of er andere 
mogelijkheden zijn waarmee de bomen gespaard zouden kunnen worden 
(agendapunt 11). Nu bij een van de recente stormen een aantal bomen zijn 
omgewaaid, gelukkig zonder  persoonlijke ongelukken, werden er een aantal 
ondergrondse leidingen meegesleurd - een extra schadepost voor het 



recreatieschap. Dhr. Klinkhamer (Oostzaan) blijft tegen kap van de zeven 
resterende bomen en anders voor geleidelijke kap. De vergadering heeft echter 
besloten alle bomen te kappen met het oog op veiligheid en voorkomen van 
nog meer schade. Een andere achterliggende gedachte is dat als de populier 
rond de 40 jaar oud is, de bomen intensief moeten worden gesnoeid en te duur 
zijn geworden (vlgs dhr. Wijkhuisen (RNH)).  
 
De populieren worden vervangen door platanen, een boomsoort die 
duurzamer is dan de populier. Ook al kan HvhT zich zeer inleven in de kritiek 
van omwonenden en andere betrokkenen, zij realiseert zich dat maatregelen 
als deze soms onvermijdelijk zijn.   
 
Een zeker zo gevoelig onderwerp is het beheer van de vos (agendapunt 13) in 
het Twiske. Vanwege de Natura 2000 doelstelling is het Twiske verplicht om te 
zorgen voor het in stand houden en bevorderen van een aantal soorten 
broedvogels. Gebleken is dat de aanwezigheid van vossen in het Twiske de 
stand van een aantal zeldzame soorten, waaronder de roerdomp, nadelig 
beïnvloedt. Helaas is het terugdringen van de vos uit het gebied door middel 
van schrikdraad of rasters vanwege de grootte van het terrein, niet mogelijk. 
De vergadering  heeft daarom besloten een jachtvergunning voor de nacht 
(met lichtbak) aan te vragen bij de provincie om het aantal vossen terug te 
dringen. HvhT, als natuurminnende organisatie, heeft moeite met dit besluit. 
Tegelijk beseffen we dat het in de gegeven situatie wellicht de beste keuze is.  


