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Betreft: Beoogde camping Twiske

Geachte raadsleden,

Verrast maar ook verbaasd hebben wij de afgelopen weken in onze contacten en in de media de 
discussie gevolgd omtrent de vergunningaanvraag voor een camping in het natuur- en 
recreatiegebied het Twiske.

Zoals u ongetwijfeld bekend is, is het Twiske een kwetsbaar Natura 2000 gebied. Dat betekent een
speciale status waarbij de natuur voorop staat. Dat het Twiske ook een recreatiegebied is en dat er
voor recreatie naar inkomsten wordt gezocht, begrijpen wij. Echter, het komt ons voor dat de 
economie langzamerhand meer en meer voorrang krijgt boven de natuur. Spelen al de 
uitbreidingen van festivals, in dit geval doet een camping ook weer inbreuk op de natuur en de 
vogels in het bijzonder. Wat ons betreft onacceptabel. Dit staat volgens ons ook haaks op de 
doelstelling die het Recreatieschap heeft, namelijk. zorg dragen voor een evenwichtige 
ontwikkeling van de openlucht-recreatie en het natuurlijk milieu in het gebied. Wat ons betreft gaat 
de balans de verkeerde kant op.

Middels deze brief willen wij u er, vanuit de doelstelling van onze vereniging, op attent maken wat 
de consequenties zijn, mocht er een camping in het gebied worden toegestaan.

Een camping, in welke vorm dan ook, levert voor ons aandachtsgebied, de vogels, een verdere 
verstoring op en niet alleen in de directe omgeving. Dit begint al met de bouwactiviteiten door aan- 
en afvoer van materieel en het komen en gaan van personeel. Ditzelfde gebeurt als de camping in 
gebruik is met kampeerders. Daarnaast zullen zij ook in de avond en nacht aan de wandel gaan 
door het gebied. Iets wat niet te voorkomen is. Overigens vragen wij ons af hoe dat zich verhoudt 
tot de huidige situatie waarbij het gebied ‘s nachts verboden terrein is.
Voor zover ons bekend wil de initiatiefnemer starten met een kleine opzet, maar wil ook de 
mogelijkheden openhouden voor een andere invulling en/of uitbreiding. Dit kan tot een olievlek 
leiden waarbij de camping steeds een stukje groter wordt en de activiteiten daardoor toenemen. 
Indien deze mogelijkheid geboden wordt, zal dit de verstoring alleen maar verergeren. 
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