
16 oktober 2019 inspreektekst José Berkhof PlatformTwiskeGeenPretpark  
AB vergadering recreatieschap Twiske Waterland 15 uur Raadhuis Zaandam 
 
Beste raadsleden en aanwezigen,  
Ik ben José Berkhof uit Oostzaan. Ik richtte in 2005 PlatformTwiskeGeenPretpark 
op uit bezorgdheid over de aantasting van de natuur in Het Twiske.  
 
We protesteerden tegen een kanaal voor motorboten naar de Stootersplas. 
Daarna tegen een megacamping met 450 plaatsen , 3 golfbanen, een Wellness 
centrum en een weg. Die plannen gingen gelukkig van tafel. 
 
Maar het Recreatieschap Twiske Waterland zit niet stil. Nu zijn er weer plannen 
voor een camping bij Twiske Haven, een permanent vakantiepark met 25 
‘lodges’.En voor uitbreiding van Festival Welcome to the Future, dat groeide van 
7000 naar 27.000 bezoekers, en straks met duizenden festivalgangers drie 
nachten in Het Twiske wil kamperen.  
 
En dan is er dit Ambitiedocument, waarin natuur- en recreatiegebied Het Twiske 
wordt gedegradeerd tot TWISKEPARK. Het Twiske wordt gezien als de achtertuin 
van Amsterdam, een overloop voor toerisme, recreatie en festivals, waar de stad 
geen plaats voor heeft.  
 
Maar Het Twiske is geen Park, en ook geen Pretpark. Het is niet te vergelijken met 
Spaarnewoude of met Waterland. Het Twiske is een beschermd natuurgebied, dat 
sinds 2013 onder de Europese Natura2000 wetgeving valt.  
 
Het Twiske is ooit ontstaan toen men zand nodig had voor de aanleg van de A10.  
Ter compensatie voor de verkeersoverlast, werd in 1968 Het Twiske opgericht 
met als tweeledige doel: een evenwichtige ontwikkeling van natuur- en recreatie.  
 
Maar de natuur staat onder druk. Op de A 10 rijden meer dan 150.000 auto’s per 
dag. Er komen 300.000 huizen bij. Het aantal toeristen groeit naar 30 miljoen in 
2030. De stikstof uitstoot is een nijpend probleem. En overal sterven soorten 
massaal uit.  
Ziet u nog wel eens een mug? Hoort u nog wel eens een kikker?  
 
Ho. Stop! Om het tij te keren besloot Europa in 2013 om een netwerk van 
natuurgebieden te creëren: Natura 2000. Daarin gelden zeer strenge Europese 
regels.  
De natuur gaat voor! Recreatie mag alleen als het geen schade toebrengt.  
 
Je mag:  
Geen voertuigen, caravans of tenten opzetten. Campings zijn niet toegestaan. 
De leefgebieden van de beschermde soorten niet aantasten  
Kwetsbare vogels niet verstoren door toename van licht, geluid of mensen  
De waterhuishouding niet veranderen 
Geen extra stikstof uitstoten op veenmosrietland en vochtige heide, etc. 
(Bron: Lijst van schadelijke activiteiten-Natuurbeschermingswet Prov. Noord-
Holland, en Toetsingskader Natura2000) 
 
 
 



 
Overnachten in het Twiske mag dus niet. Niet in vogelkijkhutten of pop-up cabins. 
Niet op campings of tijdens festivals. Al 50 jaar mag je hier alleen overdag 
recreëren, zodat de natuur ’s nachts tot rust kan komen.  En dat moet zo blijven. 
 
Het Twiske is een prachtig Natura2000-gebied met beschermde diersoorten als de 
roerdomp, snor, rietzanger, smient, en de Noordse woelmuis.  
Het is een oase voor plant en dier. Vogels nestelen er en brengen hun jongen 
groot. 
En Het Twiske is een groene long in verstedelijkt gebied. 1,2 miljoen bezoekers 
komen er voor hun rust. Daar moeten we zuinig op zijn. 
 
Zoals de naam al zegt, richt het Recreatieschap zich vooral op recreatie.  
En dat is het probleem.  
Ook dit Ambitiedocument gaat uit van de behoefte van de mens.  
Maarin Natura2000 gebieden ligt de prioriteit bij de natuur. 
Respecteer nu eindelijk eens het Europese beleid!!!  
 
Verander je naam in Natuurschap. En ontwikkel een visie voor Twiske Natuur,  
om de natuur te laten floreren. Ga voor biodiversiteit en topnatuur. Kies voor rust 
en ruimte, een zeldzaam goed. 
Wil je iets beleven? Luister dan naar de zeldzame rietzanger of de roerdomp. Of 
observeer de 60.000 smienten op de Stootersplas. En creëer een natuureducatie-
centrum in Twiske Haven. Want zonder natuur kunnen wij niet overleven. 
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