Verslag vergadering Natuurplatform d.d. 19 april 2017
Aanwezig:
Bernard Ebbelaar, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en tevens wetlandwacht; Lidy Ridder , Henk
Strijker, Martelly Krielen, Jan van Stein IVN Twiske; Aad Luymes, Stichting Hart voor Het Twiske; Piet
Brouwer, KNNV
Dick Wals (voorzitter), Marco Woudstra, Annabel Koekkoek (verslag), recreatieschap TwiskeWaterland
Afwezig:
Jelle Kampen , Bijenvereniging Beemster E.O ; Koosje Lever(afgemeld), KNNV, Sandra Krens, Jasper
Valstar , IVN Emilieke Nederlof, Hart voor het Twiske
1. Opening en mededelingen
Dick geeft aan dat Henk Wijkhuizen er vanavond helaas niet bij kan zijn.
2. PowerPoint presentatie IVN, toelichting op stukken over de zienswijze en de toekomst visie
Twiske.
Gegeven door Lidy Ridder, de presentatie is bijgevoegd in de bijlage.
3. Verslag d.d. 26 oktober 2017
Henk Strijker geeft aan dat bij punt 4. “Terugblik activiteiten aanwezige organisaties ”een
onvolledige zin staat. Het moet zijn: Er zijn te weinig deelnemers om excursies te starten
vanaf de Marsen in vergelijking met vorig jaar.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Vragen op en aanmerking n.a.v. van de presentatie van Lidy
Henk: Is het een idee om het riet niet af te voeren om zo kosten te drukken?
Dick: Wij hebben geen kosten aan het afvoeren van het riet.
Bernard: Is het mogelijk om een poel te maken in het rietland ( bv bij de Belt) of op eilandjes waar al
rietvelden zijn?
Dick: Wij zullen dit meenemen in de najaarsschouw.
Bernard: Vraagt aan beheer of zij voor de volgende vergadering antwoorden kunnen geven op de
vragen van IVN, zie bijgevoegd bijlage van de presentatie van Lidy.
Op de vraag of de beheerders de uitbreiding van de kranswierwateren kunnen ontwikkelen met
behulp van bv vrijwilligers? Is het antwoord; wij doen er niks mee, maar gaan het wel monitoren.

5. Rondvraag

Aad: Hoe gaat het met de ijsvogelwand?
Martelly: Er zijn 3 nesten in het gebied: polderweg, nabij de oeverzwaluwwand en in de Blokken.
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Aad: Hoe gaat het met de Blauwe Poort?
Dick: Voor de locatie voormalige Blauwe Poort lopen gesprekken met een ondernemer. Op het KureJan strand gaat een ondernemer dit jaar proberen om een kiosk/paviljoen van de grond te krijgen.
Door de NNN status wordt het voor het Twiske steeds moeilijker om het gebied verder te
ontwikkelen.
Martelly : Worden de ringslangen broedhopen nog aangelegd c.q. onderhouden?
Marco: Het is verteerd en wordt niet gemonitord of onderhouden.
Aad: Hoeveel dagen duurt het festival “Welcome to the future”?
Dick: Het gaat om 1 dag, maar we krijgen op de locatie van “Welcome to the future” nog een
evenement. Het gaat om het evenement “Pleinvrees”. Volgend jaar krijgen we waarschijnlijk nog
een muziekevenement “Time machine” van Q-Dance.
Lentekabinet op 27 mei 2017
Eastville op 28 mei 2017
Welcome to the future op 22 juli 2017
Pleinvrees op 2 september
De volgende platformvergadering wordt gehouden op woensdag 4 oktober 2017 om 19.30 in het
beheerskantoor van Het Twiske.
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