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De natuur is heilzaam, dat is wetenschappelijk bewezen. Mensen komen er tot
rust en vinden zichzelf terug. Dát is letterlijk 'recreëren'.
En dat is het Twiske: natuur en rust. Want het Twiske is geen park. Het is een
natura2000-gebied. Het draagt bij aan de cruciale biodiversiteit, met veenweide,
bos, moeras en water en met bijzondere plant- en diersoorten. Veel van die
soorten zijn beschermd, en gevoelig tot zeer gevoelig voor recreatie.
Dit geldt bijvoorbeeld voor vogels. Verstoring kan leiden tot het definitief
verlaten van de locatie of het nest. En daarmee tot verlaagde overlevingskansen
voor de vogel, voor zijn jongen en voor de soort. Mede daarom zijn in het
broedseizoen ALLE vogels beschermd.
Hoe lang het broedseizoen duurt? Bijvoorbeeld voor:
 Roerdomp, en de buizerd: tot september
 Ijsvogel en fuut: tot november
 Kerkuil: van januari tot en met december (!)
Maar ook buiten het broedseizoen moet de Twiskenatuur worden beschermd.
 Dat is vastgelegd in Europese regelgeving
 Dat wil de provincie, die zich heeft uitgesproken voor natuurbehoud en
bescherming van de biodiversiteit.
 En in uw eigen statuten staat dat natuur en recreatie en evenwicht
ontwikkeld moeten worden.
De praktijk is echter dat u recreatie, en zelfs intensieve recreatie prioriteit geeft .
Ik noem een paar plannen:
- forse uitbreiding van de hondenopvang. Wat doet een kennel in een
natuurgebied? Met recreatie heeft het trouwens ook weinig te maken.
- een vakantiepark, voor jaarrond verblijf
- uitbreiding van de festivals, die nu al tienduizenden feestgangers trekken, met
campings voor 4.000 tot 8.000 mensen
We stampen de rust massaal aan gort.
In het ambitiedocument zitten veel ideeën voor investering in recreatie. Waar zijn
de investeringen in de natuur? En daarbij: waarom moeten we toeristen
aantrekken? Het Twiske is aangelegd voor de omwonenden. Zorg dat ZIJ er
kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. In de NATUUR.
Onder de rook van Amsterdam en Zaanstad ligt de groene long het Twiske. Mede
namens alle omwonenden die Hart voor het Twiske vertegenwoordigt doe ik een
dringende oproep: doe uw taak en bescherm onze kostbare, kwetsbare natuur!

*







Geraadpleegde bronnen onder meer
'Verstoringsgevoeligheid van vogels in Nederland', bureau Waardenburg BV, 2008
' Ecologische Verkenningen', bureau Tauw 2017, onderzoek verricht in opdracht van
Provincie Noord-Holland
Overzicht duur broedseizoen, Vogelbescherming Nederland
website van Beschermde natuur in Nederland (effect landrecreatie op
rivierdonderpad, meervleermuis, snor, noordse woelmuis)
vogeldeskundige Bernard Ebbelaar, wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland
en voorzitter van de Vogelbeschermingswacht”Zaanstreek

