
 AB Recreatieschap Twiske-Waterland 16 oktober 2019 

 

Geachte deelnemers, 

Mijn naam is Oliver Tan en ik sta hier namens Stichting Hart voor het Twiske. Onze achterban maakt 
zich grote zorgen over de aangekondigde ontwikkelingen in het Twiske. Het Twiske is onderdeel van 
Natura 2000, een netwerk van de meest waardevolle Europese NATUURGEBIEDEN. En het Twiske is 
onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, een netwerk van bestaande en toekomstige 
NATUURGEBIEDEN. In het Twiske moeten dus natuurwaarden, rust en stilte worden gewaarborgd. 

En juist daarover zou OOK uw ambitie moeten gaan!  

Uw besluiten zijn het uitgangspunt voor het Twiske, dus doen wij nu een dringend APPÈL op u.  

1) Maak een integraal natuurbeheerplan, waarin bestaande en potentiële natuurwaarden worden 
opgenomen met natuurdoelen die worden gemonitord. Maak deze doelen ook financieel zichtbaar 
(bijvoorbeeld in de Kadernota en Jaarrekening/begroting). Voor bepaalde natuurdoelen kan 
eventueel Provinciale subsidie worden aangevraagd. 

2) Maak algemene regels voor toekomstige ontwikkelingen in het Twiske!  
Wijk niet (meer) af van bestaande regels, zoals het verbod op overnachtingen. En stel paal en perk 
aan grootschalige festivals. Wees daarbij ook kritisch op uw adviseurs, met name Recreatie Noord-
Holland (RNH) die ook beheerder is van het Twiske. Waarom is het 5-jarige contract met festival 
WTTF dat liep tot 2021 opengebroken voor een nieuw 10-jarig contract? Hoe is de huidige zonering 
eigenlijk tot stand gekomen? De zonering is in ieder geval niet gebaseerd op een onderzoek naar 
recreatie- EN natuurwaarden. Stranden zijn gewoon ingedeeld als “intensief” terwijl niet alle 
stranden drukbezocht worden, met name het ‘Kure-Jan strand’ niet. Maar omdat dit strand 
“intensief” is wordt wel al gedacht om daar vaste horeca te ontwikkelen. 

En het begint hoe het recreatieschap het Twiske presenteert. Wij zijn dan ook zeer geschrokken van 
het advies van de beheerder van het Twiske om het gebied te degraderen naar “Twiskepark”. U 
vergadert zo meteen over dit stuk, maar mag ik u daarover al wat meegeven?  Fluit de experts terug 
die dit hebben bedacht!  Het Twiske is en blijft een “Natuur- en Recreatiegebied”.  

De balans is soms moeilijk, maar wel zeer wenselijk! 


