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Verslag vergadering Natuurplatform d.d. 26 oktober 2016 

Aanwezig:  

Bernard Ebbelaar, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en tevens wetlandwacht, Lidy Ridder , Henk 
Strijker, IVN Twiske, Jelle Kampen , Bijenvereniging Beemster E.O., Emilieke Nederlof, Hart  voor het 
Twiske 

Dick Wals  (voorzitter), Marco Woudstra, Annabel Koekkoek (verslag), recreatieschap Twiske-
Waterland 

Afwezig: 

Piet Brouwer (zonder afmelding), Hans Boerma en Koosje Lever, KNNV, Sandra Krens(zonder 
afmelding), Jasper Valstar en Aad Luymes, Stichting Hart voor Het Twiske, Martelly Krielen, IVN 

1. Opening en mededelingen 
Dick Wals heet iedereen welkom. Emilieke Nederlof van “Hart voor het Twiske” is nieuw bij 
deze vergadering. Emilieke meldt dat zij niet de vaste persoon voor de Natuurplatform 
vergadering is. Hans Boerma heeft om persoonlijke redenen zijn deelname aan het 
Natuurplatform beëindigd. 
 

2. Verslag d.d. 13 april 2016 
Dick meldt dat op bladzijde 3 bij zijn eerste punt, ondernemer staat  i.p.v.  aannemer. 
Marco geeft aan dat het bankje bij de bloemenweide in het Smaal nog niet teruggeplaatst is. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Korte terugblik winterseizoen (TW-LW) 

 Marco  

 Dit jaar zal de Natuurwerkdag op 5 november plaats vinden, hier in het Twiske. Inmiddels 
hebben 5 deelnemers zich aangemeld. 

 We hebben 2x een maatschappelijke stage gehad. 
 Het schouwen heeft ook inmiddels plaats gevonden. 
 Er zijn bloemrijke zaadmengsels ingezaaid. 
 Er heeft groot onderhoud asfalt plaats gevonden. 
 De wandelpaden zijn opgeknapt. 
 De stranden zijn met 600m3 zand aangevuld. 
 Er is 10 dagen eerder met hooien begonnen. 
 Op dit moment hebben we  veel last van konijnen gaten. 
 N.a.v. van meldingen  van recreanten dat we te maken hebben met iepziekte, hebben wij de 

hulp van de Bomenwacht Nederland ingeroepen. De bomenwacht heeft langs wegen en op 
druk bezochte plekken een inspectie gehouden. D.m.v.  een digitaal kaartensysteem zijn de 
geïnspecteerde bomen in kaart gebracht. Conclusie: Er moesten een paar bomen gerooid 
worden, een paar bomen moeten extra in de gaten gehouden worden, maar er is geen 
iepziekte geconstateerd.  

 Doordat de Twiske met veel vandalisme te maken heeft gehad, zijn er camera’s in de toiletten 
geïnstalleerd, in de hoop dat dit preventief werkt. 

 Door een windhoos op 18 oktober j.l. is er schade ontstaan aan de Twiske molen. Op 27 
oktober zal de geruïneerde kap eraf gaan en zal er een semi permante dak komen. Men 
verwacht dat de restauratie 1 ½ jaar zal gaan duren. 

 Opening sloepennetwerk 
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4. Terugblik activiteiten aanwezige organisaties 

Bernard Ebbelaar 

 Geen oeverzwaluwen dit jaar in de oeverzwaluwwand. Waarschijnlijk komt dit door het 
koude en natte weer. 

Emilieke Nederlof 

 Volgende week is er een donateursvergadering. Dhr Ebbelaar geeft de tip om borden te 
plaatsen ter verwijzing voor de plek van de vergadering ( het is moeilijk te vinden) 

 Voorlopig geen activiteiten. 

Henk Strijker 

 Er zijn te weinig deelnemers om excursies in het Twiske te houden in vergelijking met vorig 
jaar.  Omdat er weinig paddenstoelen zijn, heeft de paddenstoelen- excursie weinig zin. 

Lidy Ridder 

 De insectenmuur staat nu in het zicht bij de zorgboerderij en is een erg succesvol. Er zitten 
veel metselbijen in. 

 De cursus “eten uit de natuur” was succesvol. 
 De kinderactiviteiten van de huiskamerboerderij lopen goed. 
 Is er nog interesse in de vogelwaarnemingen? Ja, zeker antwoordt Dick Wals 

Jelle Kampen 

 Het is een goed jaar geweest voor de bijen en de vereniging, wegens de lange nazomer. De 
bijen hebben voor goede honing gezorgd. Nu zijn ze in gewinterd. 

 De honing is te koop bij de boerderijwinkel. 
 Is het een idee om in de toekomst een scherm te plaatsen waar het publiek achter kan 

staan, zodat ze geen last van de bijen hebben. 
 

 
5. Toekomstontwikkelingen 

 
Twiske 
  

 Op 5 november zal de landelijke natuurwerkdag in het Twiske in samenwerking met IVN 
plaatsvinden. 

 Ontwikkeling Blauwe Poort: De funderingspalen zijn besteld, levering duurt een paar 
maanden. De bouw zal in 2 fases plaatsvinden. 1ste fase is de onderbouw en de 2de fase is de 
bovenbouw. Inmiddels zijn de vergunning van de gemeente en de welstandscommissie 
binnen. We gaan starten met de werving van een nieuwe ondernemer. 

 Ontwikkelingen Kure-Jan: We hebben als proef een nieuwe ondernemer. Voorlopig zal dit 
vanuit een container bij het Kure-Jan strand zijn voor een jaar. 

 Ontwikkelingen zorgboerderij:  Zij zullen de opstallen voor een bepaalde tijd huren i.p.v. 
kopen. 
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 3de Grootschalige evenement gaat dit jaar niet door. De gemeente Landsmeer heeft geen 
vergunning afgegeven. De vergunning is niet afgegeven op gronde van te weinig 
politiecapaciteit. Het evenement zou in september plaatsvinden. We hopen dat het volgend 
jaar wel doorgaat. 

 Uiterlijk volgend voorjaar willen we een nieuwe brug op de avonturenspeelplaats laten 
plaatsen. Deze brug is besteld ter vervanging van onze netbrug. 

IVN 

 IVN heeft een toekomstvisie betreffende ideeën voor geldwerving. Het IVN heeft deze 
ideeën opgestuurd naar Henk Wijkhuizen. Tevens hebben ze ideeën en vragen ingediend 
over de Natura 2000 zienswijze. Het is jammer dat de ideeën ook niet rechtstreeks naar het 
Twiske zijn gestuurd. 

 Misschien een goed idee om een extra nieuw agenda punt in het natuurplatform vergadering 
toe te voegen. Meer inhoudelijk op de toekomstvisie voor geldwerving voor het Twiske. 
 

6. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag 

Marco: Het Twiske heeft te maken met essentaksterfte ziekte maar wij doen er weinig aan. 

Bernard Ebbelaar vraagt over PAS subsidie. Krijgt het Twiske ook subsidie vanuit de Provincie 
subsidiepot? Dat is bij het Twiske niet bekend. (PAS = Programma Aanpak Stikstof) Komt het Twiske 
wel in aanmerking voor SNL subsidie? 

Emilieke Nederlof:  Wat wordt er gedaan aan loslopende honden en scooter overlast? Onze 
toezichthouders proberen zoveel mogelijk mensen aan te spreken en eventueel te beboeten. Alleen 
kunnen ze niet op alle plekken tegelijke tijd zijn en soms vertoeven ze ook in andere gebieden. 

Henk Strijker vraagt  hoe het zit met de stamboom van de Schotse Hooglanders. Het handigste is om 
contact op te nemen met Bert-Jan. 

Komt er nog een nieuwbrief? Dit zit in de planning. 

Bernard Ebbelaar vertelt dat hij voorzitter geworden is van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek  
(de vereniging telt inmiddels 500 leden). 

Jelle Kampen: Komt er nog een uitbreiding op de bloeiende weide? Misschien nog kleine stukjes luidt 
het antwoord. 

De volgende platformvergadering wordt gehouden op woensdag 19 april 2017 om 19.30 in het 
beheerskantoor van Het Twiske. 

 

Ter afsluiting: Een educatieve en interessante presentatie over de teek in het algemeen en de 
teken in het Twiske. Harstikke bedankt Henk Strijker voor de presentatie en informatie. 


