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Komend weekend vindt voor de 15e 
maal de nationale tuinvogeltelling 
plaats. Hoe meer mensen mee doen, 
hoe leuker en nuttiger natuurlijk. De 
Vogelbescherming organiseert dit 
samen met Sovon vogelonderzoek en 
nodigt iedereen uit om een half uurtje 
mee te tellen vanuit je luie stoel. 
 

Vorig jaar 
Op de site van de vogelbescherming 
(www.vogelbescherming.nl ), die ove-
rigens zeer de moeite waard is om te 
bekijken, staan de cijfers van vorig 
jaar en die zijn best indrukwekkend. 
Er deden maar liefst ruim 60.000 
mensen aan mee en er zijn iets meer 
dan 46.000 tellingen ingevoerd. In 
totaal werden er bijna 1 miljoen vo-
gels geteld. Het zou toch mooi zijn als 
er dit jaar meer dan 1 miljoen vogels 
op de teller komt te staan? 
 

Waarom meedoen? 
In de eerste plaats is het leuk om te 
doen, hoe vaak kijk je nou bewust 
naar wat er vliegt in je tuin? Het is 
ook nog eens rustgevend en nuttig, 
want meten is weten. Als er dit jaar 
echt veel minder merels geteld wor-
den voegt dat iets toe aan het al lo-
pende onderzoek naar merels. 
 

Het is wel nodig je aan te melden op 
de site van de Vogelbescherming daar 
wordt duidelijk en eenvoudig uitge-
legd hoe dat in zijn werk gaat. 
 

Anke Bruin SBB 

staatsbosbeheervlieland.wordpress.com 

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat er één beheerauto-
riteit voor de Waddenzee komt die een integraal beheerplan uitvoert, waar-
door betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter 
visbeheer. Deze beheerautoriteit zou begin 2019 van start moeten gaan. De 
ministers Van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat en Schouten van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen daar een onafhankelijke ver-
kenning voor laten uitvoeren op basis van de huidige wettelijke kaders.  
Dat melden zij in een brief aan de Tweede Kamer.          Foto: Jan Soek, Showroom 2011  

De huidige Samenwerkingsagenda 
over het gehele beheer van het Wad-
dengebied loopt eind 2018 af. Het 
kabinet vindt dat er meer werk ge-
maakt moet worden om tot een sa-
menhangend natuurbeheer te komen 
en wil dat er één beheerautoriteit 
komt die zich richt op het UNESCO 
werelderfgoed Waddenzee.  
Dat gaat niet alleen om het groot op-
pervlaktewater, maar ook om droog-
vallende platen, kwelders en het 
Eems-Dollardgebied zoals het is be-
grensd in de Waterregeling. Deze valt 
samen met de begrenzing van de PKB 
Waddenzee en is ook de grens van 
het Natura 2000-gebied Waddenzee. 
De beheerautoriteit zou moeten gaan 
over het thema water en over natuur- 
en visbeheer.  
 

Van Nieuwenhuizen en Schouten wil-
len een onafhankelijke verkenning 
laten uitvoeren naar het instellen van 
een beheerautoriteit voor de Wad-

denzee op basis van de huidige wette-
lijke kaders. De verkenning wordt 
uitgevoerd in samenwerking met de 
betrokken partijen.  

(Vervolg op pagina 3) 
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●  Coach bij levensvragen

●  Maatschappelijk werk 

●  Dierenarts (bij spoed huisarts) 

●  Vrijwillige Terminale Thuiszorg

Tijd, aandacht en praktische ondersteuning door 
vrijwilligers in de thuissituatie van mensen in hun 
laatste levensfase en hun naasten.  
 

-  Sieuwke de Vries tel. 06 13 617 671 
-  Heleen Rommens tel. 06 15 580 244 
-  Judith van Houten tel. 06 18 121 214  

Wijkverpleegkundige:  tel. 06 30 227 505 
Klantadviescentrum:   tel. 0900-3213213 

●  Tandartspraktijk 

Behandeling volgens afspraak: tel.  0592-304420  

●  Fysiotherapie 

Behandeling volgens afspraak: 

S. Manting & B. Manting-Stoker: tel. 0562 - 451241 

I. de Zeeuw-Dieters: tel. 0562 - 451066 

●  Thuiszorg Palet groep:  

Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op 
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerk-
plein. Op ma-wo-vrij. kunt u van 18.00 tot 19.00 u. 
bellen voor een telefonisch consult of voor het 
maken van een afspraak: telefoon: 06 23 484 561 
Eerst volgend regulier spreekuur: za. 3 feb. 2018 

●  Hulp- en verpleegmiddelen (HMC)

Aanvragen (alle) hulpmiddelen : 0511-460660 
Uitleenmagazijn Uiterton:            0562-447100 

●  Apotheek 

Huisartsenpraktijk Vlieland, zie onderstaand 

Praktijk, Molenglop 6 tel. 0562 - 451307 
Herhaalrecepten:  tel. 0562 - 451875 
 

Afhalen medicijnen, ma - vr: 09.00-10.00 │17.00-17.30 u. 

Informatie (paramedische) instellingen 

N/W Fryslân - Vlieland   tel. 0519 - 293550 

Janke Boomsma tel. 06 53 648 396 

Instelling Opmerking 

VVV Vlieland 
Havenweg 10, 8899 BB 

*) Elke avond en in het weekend: 
  bij aankomst van elke veerboot 

Gemeente Vlieland 
Dorpsstraat 127, 8899 AE 

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127 
 

Milieustraat;  Fortweg 1a 

Politie n/w Friesland  
Lutinelaan 5, 8899 BD 

Algemeen alarmnummer 112  
Niet dringend;       0900-8844 

Bibliotheek 
Lutinelaan 3, 8899 BD  

Grote collectie Vlieland en het wad. 
Ook voor gasten, kinderen gratis. 

Tromp's Huys 
Dorpsstraat 99, 8899 AD 

Cultuur historisch museum, 
wisselende exposities. 

De Noordwester 
Dorpsstraat 150, 8899 AN 

Educatief informatiecentrum 
www.denoordwester.nl 

De Vuurtoren 
Bovenop het Vuurboetsduin 

Een van de hoogste (45m.) duinen 
van Nederland, 210 treden! 

Spreekuur en afspraken maken Huisartsenpraktijk Vlieland  
Molenglop 6, 8899 AZ 

Januari 
 26 weekend Filmweekend op reis; De mooiste road movies  Podium Vlieland 
 27 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 29 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! Posthuis 
 

Februari 
 01 do 10.30 Markante Monumentenwandeling: gaat NIET door  Museum gesloten 
 02 weekend Gay and Lesbian Filmweekend Podium Vlieland 
 03 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 05 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Vuurboetsplein 
 09 weekend Filmweekend; Kostuumdrama’s voor romantische zielen  Podium Vlieland 
 10 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 12 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Nieuwe Kooi 
 15    do   15.00 DonderdagmiddagFilm: Bon dieu!    Podium Vlieland 
 16 weekend Yoga: In balans op Vlieland vlielandyoga.nl  
 17 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 19 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Sporthal 
 21 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 
 24 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 26 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!   Lange Paal 
 28 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp 

Elke week / regelmatig Aanmelden / info. 
 Maandag 15.00 - 17.00 Sjoelen met Bart Feij, gratis entree  Uiterton  
 Maandag 19.30 - 20.30 Poweryoga met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897 
 Dinsdag* 15.00 - 17.00 *) 1e en 3e dinsdag v/d maand: Handwerkclub  Uiterton   
 Woensdag 14.00 - 16.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtore 
 Woensdag 18:45 - 19:45u Hatha yoga met Nynke Stockmann buitenles tel. 06 48 442 897  
 Woensdag     avond  Huiskamerconcerten (www.danarun.nl)  tel. 06-51 343 557  
 Donderdag 10.30 - 12.00 Markante monumentenwandeling met gids Tromp’s Huys  
 Donderdag  10:30 uur  Op de koffie bij de boswachter Noordwester 
 Donderdag  14:00 uur  Bunkerexcursie Noordwester 
 Zaterdag 10.30 - 12.00  Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtoren  
 Zaterdag: 12.30 oneven weken: Militair historische Natuurwandeling Noordwester 
 Zondag 10.00 - 11.00 Yogales met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897  
 Zondag  20.30 - 00.30 Sjoelen met Bart Feij, gratis hapjes Loodscafé  
 Wekelijks: Zeehondentochten, zeehonden spotten op de Richel  VVV - Vlieland 

datum tijd Omschrijving Locatie 



Januari 

26 Douanedag 

27 Holocaustherdenking 

28 De Dataprivacy 

 Lepradag 

 

Februari 

01 Dag van de Hijab 

02 Warme-Truiendag 

 Waterlandendag 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
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Voor de verkenning worden de vol-
gende randvoorwaarden meegege-
ven: 
Een voor de verschillende stakehol-
ders herkenbare en aanspreekbare 
organisatievorm (inclusief politieke 
aansturing) van de beheerautoriteit, 
die gezaghebbend en slagvaardig is, 
rekening houdend met het feit dat de 
verantwoordelijkheden op verschil-
lende overheidsniveaus liggen en er 
geen sprake kan zijn van centralisatie 
of decentralisatie van taken; 
Eén samenhangende en planmatige 
aanpak van natuur- en visbeheer 
waarin alle aspecten van het beheer 
(natuur, vis en water) samen komen 
waaronder ook de taken die voort-
vloeien uit het UNESCO Werelderf-
goed Waddenzee (promotie, educatie 
en draagvlakvergroting); 
Het advies zodanig vorm te geven dat 
de autoriteit begin 2019 van start kan 
gaan. 
De minister willen de Tweede Kamer 
na het zomerreces informeren over 
de uitkomst van de verkenning en 
over de contouren van de te vormen 
beheerautoriteit. 
 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 22/01/18 
 

Zie ook persbericht  
Waddenvereniging op blz. 13  

(Vervolg van pagina 1) 

Beheerautoriteit Waddenzee 

burg vertelt over het wonen bij de 
haven. Elsje de Ruijter laat jullie een 
aantal fragmenten uit een oude film 
van Vlieland zien en vertelt waarom 
het zo bijzonder is dat deze beelden 
er zijn. Henk Veerdig vertelt over de 
wind. Dan neemt Elsje je mee naar 
het schilderijendepot van het muse-
um aan de Achteromweg en vertelt 
over het hoe en waarom van lucht-
vochtigheid en temperatuur. Vervol-
gens neemt ze je mee naar de kerk. 
 

Gerda van Keulen vertelt daar een 
verhaal over konijnen. Janke Boom-
sma vertelt een filosofisch verhaal en 
Jan den Ouden vertelt waarom op 
Vlieland een bevruchtingsstation voor 
bijen kan zijn. 
 

De verhalen duren niet langer dan 5-
10 minuten. Na afloop is er een afslui-
tend drankje ter ere van Leeuwarden 
(en de hele provincie Friesland) Cultu-
rele Hoofdstad 2018! Daar is iedereen 
welkom! 
 

Schema 26 januari  
19:00  start in Museum Tromp’s Huys 
19:30  wandeling naar De Noordwe-
 ter via het Oude Raadhuis 
19:45  vervolg in De Noordwester 
20:15  wandeling naar depot museum  
20:30  wandeling naar kerk 
20:45  verhalen in de kerk 
21:15  einde verhalen afsluiting bij  
 De Lutine 

Openingsweekend op Vlieland: 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 

Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

Wekelijks optredens zie agenda blz. 2 
www.drijfhout-vlieland.nl     @Drijfhout_vlie 

Het weekend van 26-28 januari is het 
weekend waarin de officiële opening 
plaatsvindt van Leeuwarden Culture-
le Hoofdstad 2018. Op veel plaatsen 
in de hele provincie worden op vrij-
dag 26 januari verhalen verteld: 2018 
verhalen. Op Vlieland doen we daar 
ook aan mee! Er zullen verhalen ver-
teld worden in Museum Tromp’s 
Huys, De Noordwester en de kerk.  
 

Verhalen over ‘het verhaal achter de 
dingen’, verhalen over hoe het is om 
hier te werken, waarom iets heel bij-
zonder is. Verhalen over het waarom, 
het waar en het hoe. 
De verhalen zijn voor alle leeftijds-
groepen, van jong tot oud. Ook de 
kinderen van Vlieland zijn van harte 
uitgenodigd om mee te gaan en naar 
de verhalen te komen luisteren! De 
deur van het museum zwaait open 
om 19:00 uur. Kom mee voor een 
wandeling langs de verschillende ver-
halenvertellers en drink na afloop met 
de verhalenvertellers een drankje bij 
De Lutine! Voor meer informatie, kijk 
op www.2018verhalen.nl over alle 
verhalen die in Friesland verteld gaan 
worden. 
 

Nel Cupido ontvangt je klokslag 19:00 
uur bij de entree en vertelt over de 
beginjaren van het museum.  
Harry van Keulen vertelt over het 
scheepsmodel van de Zeven Provinci-
ën. Heleen Rommens vertelt een hila-
risch verhaal over hoe het is om 
Praatje Film in het museum te hou-
den.  
Agnes Nagtzaam neemt je vervolgens 
mee naar De Noordwester en vertelt 
in het voorbijgaan een verhaal over 
de klok van het Oude Raadhuis. 
In de Noordwester vertelt Dirk Bruin 
waarom de Tweede Wereldoorlog 
hem zo fascineert. Marjan Woesten-

Deze week,  

de DAG van….. 

http://www.drijfhout-vlieland.nl


 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 

Huijboom Communicatie 
 

Voor al uw teksten en ontwerp 
drukwerk (flyers, posters, menu-
kaarten etc.) Femke Huijboom, 
06 19208440|femke@huijboom.nl  
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Protestantse Gemeente Vlieland 

Predikant: ds Frans H. Weeda,  
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland.  
tel: 0562-850518  / email: fhweeda@home.nl 
 

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in 
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse 
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 28 januari  
ds. Frans Weeda, Vlieland  
 

R.K. Pastoraat Vlieland 

Heilige Jacobusparochie N.W. Friesland 
Contact Vlieland: Anneke Roos: 0562 - 451549 
 

De kleine katholieke gemeenschap op Vlieland 
komt op het moment dat er een katholieke 
pastor van de wal aanwezig is maandelijks 
bijeen om samen te vieren in de Nicolaaskerk.  
 

Volgende viering: Maandag 19 feb.. 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Landa & Marian 

Elk jaar gaan ruim 18.000 collectanten langs 
de deuren om geld in te zamelen voor al die 
mensen die te maken hebben met hersen-
ziekten en hersenaandoeningen. En dat kan 
iedereen overkomen, want 1 op de 4 mensen 
krijgt te maken met een hersenaandoening. 
Ook op Vlieland komt men aan de deur.  
Aankomende collecteweek vindt plaats van 
29 januari t/m 3 februari 2018. Coördinator 
op Vlieland is: Judith van Houten 

ZAND VOOR VLIELAND 
Informatiecentrum de Noordwester wil de groot-
ste zandverzameling van de wereld gaan ma-
ken! Om de ambitieuze klus te klaren is alle 
hulp van over heel de wereld nodig. Neem van 
uw woon/vakantie adres een eetlepel zand 
mee. Stuur dit met de locatiegegevens naar: 

Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland. Nederland 

Vlieland Service 
Voor al uw vertaalwerk 

Nederlands – Duits 
Mail naar:: bettinerossel@gmail.com 

Openingstijden 2018 in de Jutter  
 

 

 do: 15.30 - 17.00 - - - -    - - - -    

 vr.  14:00 - 16:00 19:00 - 22:00  
 za. - - - -     - - - - 19:00 - 22:00 

contact: info@vlieringvlieland.nl 

 

 

We gaan weer koken in de uiterton.  
Donderdag 1 februari om 12 uur.  

Menu: 
Kippensoep  

Aardappelen, Spruiten, Snijbonen, Rollade.  
Toetje.  

Opgeven voor dinsdag 30 januari  
bij Marian: 06 53 326 725 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111 
 

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

BackMitra lessen 
Vanaf volgende week start ik met het geven 
van BackMitra lessen. Een BackMitra kan 
zorgen voor een betere houding, zonder dat 
je je daar bewust mee bezig moet houden, 
het helpt bij nek- en schouderklachten en bij 
rugpijn. (Google maar even, om te zien waar 
het allemaal goed voor is!) 
Vorige week zaterdag heb ik mijn diploma 
gehaald voor het lesgeven met de BackMitra. 
Mitra is het sanskriet voor vriend, een vriend 
voor je rug dus. De kosten zijn 1 euro per 
persoon per les van drie kwartier.  
Ik heb Back Mitra's, kussentjes en 2 yoga-
matten.  Het kan bij mij thuis of bij jou thuis, 

zolang het maar op Vlieland is  . Aarzel 

niet om mij te bellen, je kan het altijd probe-
ren. Ik ben zo enorm enthousiast, dat ik het 
dáárom aan jullie wil doorgeven! 

Loes Meijer 06-12949658 

Kaartje 
sturen ? 

 

Aron ligt in het ziekenhuis 
 

Aron Boon,  
Nij Smellinghe ziekenhuis 
afd. Neurologie 
Compagnonsplein 1  
9202 NN Drachten 
 

Doety van der Meer:  
Boarnsterhim State app. 7 
Wjitteringswei 67 
8495 JM ALDEBOARN 
 

Jurgen Tischmann 
Pflegewohnstift Am Nordring,  
Grüne Straße 24a,  
D 33330 Gütersloh,  
Duitsland 

Jaarlijkse BINGO  
Maandag 5 februari om 20:00  

start de jaarlijkse bingo in Badhotel Bruin  
tbv de schoolreiskas van De Jutter.  

Er zijn prachtige prijzen te winnen; deze zijn 
gedoneerd door de Vlielandse ondernemers, 

waarvoor heel hartelijk dank! 
Kom op tijd want vol=vol 
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Waddenondernemers leren van collega’s in Ost-Friesland 

DE VLIEZIER 

VOOR EEN GROEN VLIELAND! 
Word lid en/of klant! 

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   

Een groep van 40 ondernemers, be-
stuurders, ambtenaren en medewer-
kers van natuurorganisaties is  op 
bezoek geweest bij collega’s in Ost-
Friesland, Noord Duitsland. Kijken in 
de keuken en leren hoe de Duitsers 
omgaan met het Werelderfgoed en 
toerisme was het doel van de reis 
georganiseerd als onderdeel van het 
Interreg 5A project Waddenagenda.   
 

Op het programma stond een bezoek 
aan duurzame ondernemer, Wadden 
Sea Travel, en een camping aan de 
rand van de Waddenzee in Harlesiel. 
Vervolgens bezocht de groep in Caro-
linensiel  het Nationaalpark Haus en 
het historisch museum, Deutsches 
Sielhafen Museum. Op de tweede dag  
is in Wilhelmshaven  het UNESCO-
Weltnaturerbe Wattenmeer Be-
sucherzentrum bezocht. Het Gemeen-
schappelijk Waddenzee Secretariaat 
heeft de samenwerking tussen Duits-
land, Denemarken en Nederland aan-
sluitend toegelicht. 
 

Een belangrijk onderdeel van de reis 
waren de gesprekken met de gasthe-
ren, al snel werd duidelijk dat er veel 
overeenkomsten zijn maar ook grote 
verschillen. In Duitsland zijn grote 
delen van de eilanden ook onderdeel 
van het Werelderfgoed en wordt het 
gebied beheerd door het Natio-
nalpark Niedersächsisches Watten-
meer. Ondernemers kunnen daar 
partner worden van het Nationalpark 
en dus samenwerken om het Werel-
derfgoed bekend te maken. Om part-
ner te worden moet aan een aantal 
criteria worden voldaan,  zoals o.a. 
het volgen van een cursus en de mate 

van duurzaam ondernemen. De lokale 
‘VVV’s’ promoten deze ondernemers 
op een specifieke manier,  als het gaat 
om bijvoorbeeld Waddenexcursies. 
De ondernemers moeten vooraf in-
vesteren, maar verdienen dit terug 
doordat ze nieuwe markten aanboren 
en een hogere prijs kunnen vragen 
voor hun producten. Waddenzee We-
relderfgoed gaat onderzoeken of we 
ook in Nederland dit type van part-
nerschappen kunnen ontwikkelen.  
 

Net als in Nederland zijn ook in Duits-
land evenementen belangrijk om het 
seizoen te verlengen. Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer orga-
niseert  jaarlijks een groot trekvogel-
evenement. Dit  lijkt ook een mooie 
kans voor Nederland. Een belangrijke 
conclusie was wel dat we eigenlijk als 
eis moeten stellen dat alle nieuwe 
evenementen duurzaam moeten zijn. 
 

De reis is georganiseerd door het In-
terreg 5A project Waddenagenda; 
een project van de provincie Fryslân, 
marketing Groningen en partijen in 
Ost Friesland (Duitsland) in samen-
werking met Waddenzee Werelderf-
goed. Lokaal werd het programma 
begeleid door de lokale toerisme-
organisatie, Carolinensiel-Harlesiel 
GmbH 
 

Het project "Wadden Agenda" wordt uitgevoerd 
in het kader van het INTERREG-programma 
Duitsland-Nederland en ontvangt cofinanciering 
van het Europees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling (EFRO) en het Nedersaksische mi-
nisterie van Federale en Europese Zaken en 
Regionale Ontwikkeling, alsmede de Provincie 
Fryslân en Provincie Groningen , Het program-
mamanagement ligt in handen van de regio 
Ems Dollart (EDR). 

Warmste dag  
en hardste wind 
 

De voorspelling dat het woensdag de 
warmste 24 januari ooit gemeten zou 
worden, is al vroeg op de dag uitge-
komen. In De Bilt was het om 06.50 
uur al 12,2 graden en dat was war-
mer dan op 24 januari 1960, toen het 
in De Bilt 12,1 graden werd. Daarmee 
was het oude record dus al vroeg uit 
de boeken. Opmerkelijk genoeg no-
teerde Vlieland ook de warmste ja-
nuaridag ooit met een maximum-
temperatuur van 12,2 graden. In De 
Bilt werd het uiteindelijk 14,3 gra-
den. Daarmee werd het de warmste 
24 januari ooit. 
 

Dat het op Vlieland opmerkelijk ge-
noemd kan worden heeft alles te ma-
ken met het feit dat niemand dat ge-
merkt heeft. Het was stormachtig 
weer met slagregen; “de strond waai-
de van de dijk”, om maar eens een 
toepasselijke uitdrukking te gebrui-
ken. Tussen 13:00 en 14:00 uur 
stormde het op Vlieland met een uur-
gemiddelde windkracht 9. Daarmee 
werd de derde officiële storm van het 
jaar een feit. De storm hield op de 
westelijke Waddeneilanden aan tot 
aan het einde van de middag met 
zeer zware windstoten van 90-110 
km/uur.  
 

Warmste januaridag op Vlieland  
Tijdens deze storm werd het onder-
tussen dus ook de warmste januari-
dag op Vlieland ooit gemeten met een 
maximumtemperatuur van 12,2 gra-
den. Normaal is het eind januari over-
dag 4-6 graden. De dagen daarna ligt 
de maximumtemperatuur op 6-9 gra-
den.  
De warmte temperaturen zijn het 
gevolg van een stevige zuidwesten-
wind die zachte lucht aanvoert. In 
hoog tempo is deze relatief warme 
lucht, afkomstig vanaf de Azoren, 
over ons land uitgestroomd. 
 

Derde storm van het jaar 
Het is al de derde keer van het jaar 
dat het tot storm komt. Vorige week, 
op 18 januari, beleefden we nog een 
officiële zeer zware stom. Hoek van 
Holland noteerde toen een uurgemid-
delde windkracht 11 en een enorm 
zware windstoot van 143 km/uur. 
Landelijk ontstond er veel schade. 
Van Vlieland werden toen en ook gis-
teren geen schade of overlast gemeld. 
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“Breaking News” was het, het bericht 
van de NLV, de nieuwe Vlielandse 
politieke partij; Nieuw Liberaal Vlie-
land: “Voortgezet onderwijs is in ge-
vaar”. Alsof er iets nieuws te melden 
was. Dat is al jaren aan de orde en 
niemand leek het al die tijd iets te 
interesseren. Behalve dan dat er op 
de school zelf, leerkrachten, betrok-
ken ouders en het bestuur volop aan 
werd gewerkt. Maar blijkbaar, de 
noodkreet horende, is het in al die 
jaren niet erg opgeschoten. Hoezo 
voortgezet onderwijs is in gevaar? 
 

Iedereen wist wel dat er iets aan de 
hand was, maar als je geen school-
gaande kinderen (meer) hebt en je 
ziet een prachtig nieuwe gebouw, dan 
denk je, het wel meevallen. Blijkbaar 
was het ook niet zo verontrustend dat 
het (oud-)bestuur met een medede-
ling naar buiten moest komen. Elke 
maand staat “Mededelingen omtrent 
de Jutter” op de raadsagenda en al 
die jaren kwam uit de raadszaal niet 
veel meer dan een losse opmerking, 
in elk geval niets dat wijst dat het 
Voortgezet Onderwijs (VO) in gevaar 
is. De algehele tendens was de laatste 
jaren toch steeds: Als de nieuwe 
school er eenmaal staat, komt alles 
goed en daar leek het ook op. 
 

Zeer zwak 
Tien jaar gelden kreeg de voorloper 
van V.O de Jutter, Vmbo de Krijten-
burg van de onderwijsinspectie al het 
predicaat “zeer zwak”. De aange-
troffen kwaliteit van het onderwijs op 
De Krijtenburg werd door de inspectie 
toen als zeer zwak beoordeeld. Uit de 
inspectie die men uitvoerde, kwam 
het vermoeden van (mogelijk ernsti-
ge) tekortkomingen in de kwaliteit 
van het onderwijs naar voren. En dit 
had toch echt niets met de huisves-
ting van destijds te maken. Het kern-
probleem van het onderwijs op De 
Krijtenburg dat de inspectie consta-
teerde was dat de school niet goed in 
staat bleek te zijn haar onderwijs af te 
stemmen op de bijzondere doelgroep. 
“Dat is ernstig, omdat afstemming tot 
de belangrijkste opdrachten van een 
eilandschool behoort”, aldus het rap-
port.  

Drukwerk op Vlieland 

redactie@vliezier.nl / tel. 453021 

Nu is er dus weer blijkbaar van alles 
aan de hand. De opstellers van het 
bericht schrijven namens NLV, waar-
van de kern de huidige fractie van de 
VVD is, als die het zeggen, moet het 
wel zo zijn.  

De school heeft tussentijds het predi-
caat “basistoezicht” gehad maar heeft 
vanaf 2016 de status van “zwak” met 
een grote rode stip op de site van de 
inspectie. De motivatie: “De kwaliteit 
van het onderwijs van vestiging vmbo 
De Jutter in Vlieland, afdeling VMBO 
(G)T, vertoont belangrijke tekortko-
mingen”.   
Heel vervelend, vooral voor al diege-
nen die zich inzetten voor de kwaliteit 
en het behoud van de school en die er 
alles aan doen om de kwaliteit te ver-
beteren. Hoe kan het, waar ligt het 
aan en wat kan men eraan doen? Er 
zijn inmiddels toch al voldoende des-
kundigen mee in de weer geweest.  
 

Heterogene groep  
Misschien is het toch te krampachtig 
om alle leerlingen vast te willen hou-
den en is het gewoon verstandiger elk 
Vlielands kind naar de voor hem/haar 
geschikte school aan de wal te sturen. 
De inspectie schreef daar in 2008 
over: “De school wordt immers be-
zocht door een zeer heterogene 
groep leerlingen die allen de theoreti-
sche leerweg van het vmbo volgen. 
Onder hen zijn leerlingen met een 
advies voor havo of vwo, maar even-
eens leerlingen met een vmbo-b-
advies, inclusief een indicatie voor 
leerwegondersteuning. Ook een enke-
le leerling met een indicatie voor 
praktijkonderwijs volgt onderwijs op 
de Krijtenburg. Dit vraagt om grote 
kwaliteit van de afstemming van het 
onderwijs op verschillen tussen leer-
lingen, alsmede om een goed opge-
zette, geoutilleerde en gefaciliteerde 
leerlingenzorg”. Tussen de regels 
staat er eigenlijk: “Een haast onmoge-
lijke opgave”. 
Groene stippen 
De aanleiding voor het bericht op 
Facebook van NLV was dat er vorige 
week op de Stenden Hogeschool in 
Leeuwarden een bijeenkomst was 
geweest over de toekomst van het 
voortgezet onderwijs op de Wadden-
eilanden. Het voortbestaan van de 
scholen is blijkbaar in gevaar, niet 
helemaal duidelijk waarom.  

Op de andere eilanden vanwege de 
krimp (?). Alle scholen op de andere 
eilanden hebben de status: Voldoen-
de of Basistoezicht, allemaal groene 
stippen, dus het kan daar praktisch 
niet over de beoordeling van de in-
spectie gaan. Op Vlieland gaat het 
daar wel om.  
 

Enorme druk 
Volgens het bericht “heeft mw. M. de 
Ru, directeur van de school, in Leeu-
warden een goede presentatie gehou-
den over het V.O. op Vlieland en daar 
kwam o.a. naar voren dat er al een 
aantal jaren een enorme druk op het 
V.O. ligt vanuit het ministerie van 
OCW. Als de inspectie in mei 2018 
niet akkoord gaat met de huidige 
kwaliteit en er is geen goed schoolbe-
stuur dan kan het nieuwe schooljaar 
voor het V.O. er ineens heel anders 
uit gaan zien”.  
 

Op de bijeenkomst in Leeuwarden 
waren twee raadsleden van de VVD 
en een van GW. Dit gaf nogal wat be-
roering bij partijaanhangers van het 
ABV: “deze waren in geen velden of 
wegen te bekennen”, schreef iemand 
van het ABV.  
 

Een van de opmerkingen van iemand 
die het jammer zou vinden als er geen 
voortgezet onderwijs op Vlieland 
meer zou zijn : “We moeten met zijn 
allen de kar trekken. NLV, ABV, GW. 
Allemaal moeten we er voor gaan. 
Vlieland staat voorop”. Waarop weer 
een ander reageerde: “Natuurlijk 
moeten we die kar met z’n allen trek-
ken. Geen VO is een enorme stap te-
rug in de tijd. Zou graag willen dat 
iedereen daarvan doordrongen is.... 
heeft grote gevolgen voor ons alle-
maal.... Gemeenteraadsverkiezing of 
niet, iedere partij zal zich hard moe-
ten maken.  
En een derde (het waren er veel 
meer) schreef: ”…. alle partijen 
(politieke en maatschappelijke) op dit 
punt er samen voor gaan, alleen dan 
kan deze zwaarbeladen kar vlot wor-
den getrokken...  Vlieland staat voor-
op en niet een partijbelang!”  
 

Dat is natuurlijk mooi en gemakkelijk 
op FB, maar wat gaat men echt doen?  

Voortgezet onderwijs is in gevaar 
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dat elk jaar de demografische ontwik-
kelingen van de gemeente presen-
teert. Alleen bij de aanbesteding van 
de bouw van de nieuwe school is het 
even opgepakt. Toen heeft men de 
leerling-capaciteit met 80 bijgesteld, 
van aanvankelijk 240 naar 160 leer-
lingen. Nu 2 jaar na de opening blijkt 
zelfs de helft van die 240 voldoende. 
 

70 procent krimp 
In 2013 waarschuwde de VO-raad al 
voor krimpend leerlingental op mid-
delbare scholen: “Een gemiddelde 
middelbare school in Nederland heeft 
over 20 jaar zo'n 7 procent minder 
leerlingen dan nu. [….]  De leeglopen-
de scholen liggen vooral in gebieden 
buiten de Randstad, met uitschieters 
tot meer dan 70 procent krimp op 
twee scholen op Vlieland en Schier-
monnikoog”, schreef men. 
 

Naast het aantal leerlingen, waar het 
nu te laat voor is, ligt dat andere punt, 
de kwaliteit, wat gecompliceerder, 
dat hoeft niet te laat te zijn, maar er is 
wel erg veel tijd verloren gegaan. De 
politiek was erbij en keek ernaar. Wat 
de politiek nu ook nog wil, of die 
stuurlui op FB, daar kan men vanaf de 
kant of vanuit de raadszaal op korte 
termijn nog maar weinig direct aan 
doen. Dat zal vanuit de school moe-
ten komen, met behulp van het be-
stuur en eventueel een coach voor de 
samenwerking. Ouders, politiek en 
andere betrokkenen kunnen heel on-
dersteunend zijn maar kunnen daar, 
en maar goed ook, geen invloed op 
hebben, hoogstens ondersteunen. 
 

Als een van de laatste scholen van 
Nederland was tot voor kort op Vlie-
land nog altijd het college ook het 
bestuur van de school (slager keurt 
zijn eigen vlees). Nadat de schoolin-
spectie daar wat over had gezegd, 
heeft het college, min of meer ge-
dwongen, daar verandering in ge-
bracht door een stichting op te rich-
ten en het bestuur van de Christelijke 
scholengemeenschap Anna Maria van 
Schuurman uit Franeker bereid ge-
vonden het bestuur te vormen.  
 

Verzelfstandigen 
Het college is positief gestemd en zegt  

daar zelf, in de Aanbiedingsbrief be-
groting 2018, over: “De nieuwe school 
is in gebruik genomen en organisato-
risch zijn de nodige beslissingen geno-
men waardoor inmiddels de kwaliteit 
van het onderwijs blijkens de rappor-
tages van de onderwijsinspectie ver-
betert. Er is besloten tot het verzelf-
standigen van beide scholen en het 
aangaan van een nauwe samenwer-
king met een professionele onderwijs-
organisatie: de Anna Maria van 
Schuurman scholengemeenschap in 
Franeker. Door directie en team is en 
wordt goed gewerkt aan de verdere 
invoering van de onderwijsvisie van 
De Jutter”.  
 

Koek & ei 
Je zou dus zeggen niets aan de hand. 
De bovenstaande passage betreft een 
officieel document van het college 
van nog geen drie maanden geleden, 
als je dit leest is het allemaal koek & 
ei, en snap je de alinea van NLV in het 
bewuste artikel niet waarbij men de 
directeur aanhaalt: “Als de inspectie 
in mei 2018 niet akkoord gaat met de 
huidige kwaliteit en er is geen goed 
schoolbestuur dan kan het nieuwe 
schooljaar voor de V.O. er ineens heel 
anders uit gaan zien”. Daarbij worden 
de volgende scenario’s geschetst: “U 
kunt hier denken aan een geforceerde 
fusie, gedeeltelijk les op afstand en de 
andere dagen naar een andere school 
aan de wal”.  
 

Gezien het feit dat er “intern nog ont-
zettend veel aan de hand is”, zoals 
oud leerkracht Joke van de Wal vorige 
week formuleerde, zijn de genoemde 
scenario’s, misschien uiteindelijk na 
zoveel jaar en inspanning, niet de 
slechtste…... 
 

Mw. Margriet de Ru kan over een 
maand terugkijken op een jaar “de 
Jutter”, het zal ongetwijfeld met ge-
mengde gevoelens zijn. Ik wens haar, 
en haar team alvast veel sterkte.  
 

Net als elke jutter zal ook zij er inmid-
dels wel achter zijn dan het niet altijd 
gemakkelijk is om gestrande zaken op 
het droge te krijgen. 
 

BJH 

Feitelijk zijn er twee grote proble-
men, en die zijn niet van gisteren:  
 De enorme daling van het aantal 

kinderen op Vlieland. 
 De kwaliteit van het onderwijs.  
 
Geen kinderen meer 
Aan dat eerste kan nu niemand meer 
wat aan doen: Er zijn praktisch geen 
kinderen meer. 20 jaar geleden zaten 
er nog 200 leerlingen op de basis-
school. De politiek + aanhang, die nu 
het hardste roept heeft zijn kansen 
niet gegrepen. Waar was men toen 
Defensie vertrok en zo’n zestig banen 
verloren gingen, veelal van jonge ge-
zinnen? Waar elders de lokale politiek 
zich inspande met de eis aan Den 
Haag voor vervangende banen bij het 
sluiten van defensie in zijn gemeente, 
stak op Vlieland iedereen, inclusief de 
politiek, z’n kop in het (duin)zand.  
 

“Als de nieuwe school er eenmaal 
staat komen de jonge gezinnen van-
zelf”, ook zo’n uitspraak uit de raads-
zaal die helemaal nergens op slaat, 
inmiddels wel verstomd, maar toch 
jarenlang, zelfs door drie burgemees-
ters, als zoethoudertje te pas en te 
onpas gebezigd werd.  
 

Starterswoningen 
En last but not least, een van de 
grootste tekortkomingen van de poli-
tiek is de ontwikkeling van de woning-
prijzen op Vlieland. Deze week werd 
bekend dat die op Vlieland de duurste 
van de provincie zijn. Hoe wil je jonge 
gezinnen naar het eiland halen als er 
geen normale gezinswoningen tegen 
“normale” prijzen verkrijgbaar zijn.  
 

Er is in de laatste jaren regelmatig, 
waar de gemeente de regie voerde, 
voor de politiek de gelegenheid ge-
weest om voorwaarden te stellen bij 
gronduitgifte, woningbouw of ver-
koop, om de prijsopdrijving vanwege 
de schaarste te voorkomen, men liet 
het afweten. In totaal gaat het daarbij 
om zo’n 60 woningen die “beteugeld” 
hadden kunnen worden. 
 

Tijdens de Begrotingsvergadering eind 
oktober zei de woordvoerder van GW: 
“Het aantal leerlingen baart ons zor-
gen”. Alsof dat een onverwachte ont-
wikkeling was. Het aantal geboortes is 
op Vlieland gigantisch teruggelopen. 
Op het gemeentehuis, aan het bevol-
kingsloket, is het de eerste plaats 
waar het wordt geconstateerd.  
Maar wie dat niet in de gaten had 
werd wel door het CBS geïnformeerd, 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 
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Het oude boekje staat vol wetens-
waardigheden en mooie historische 
foto's. Zo is o.a. te lezen dat het Alef 
P. Hoedemakersglop, een zijsteegje 
van de Dorpsstraat, vroeger het glop 
van Aal van Fookje heette.  
 

Het straatje is vernoemd naar een van 
haar bewoonsters, Aaltje Molenaar, 
de dochter van weduwe Fookje Zon, 
die was getrouwd met Engel Mole-
naar. Aaltje stond echter bekend als 
Aal van Fookje. Eind negentiende 
eeuw veranderde de naam in het 
Glopje van Rijkeboer, een volgende 
bewoner en daarna in het Glop van 
Jan de Bierman, naar de drankwinkel 
annex kroeg die er tot 1935 zat.  
De huidige naam, Alef P. Hoedema-
kerglop, verwijst naar de beroemde 

Het Glopje van Heintje Pik, het Poppeglopje en het Glop van Aal van Fookje. 
Menig vakantieganger op Vlieland heeft zich wel eens verbaasd over de bonte 
namen van de zeventien gloppen oftewel steegjes. De Haagse historica Rei-
nildis van Ditzhuyzen, voor wie Vlieland in de 90’er jaren haar tweede thuis 
enige tijd was, was er zo door gefascineerd dat zij van elke glop de geschiede-
nis heeft onderzocht en geboekstaafd in de geestige Gloppengids van Vlie-
land. Van het gidsje zijn twee uitvoeringen verschenen, de eerste verscheen in 
1994. Tien jaar later kwam er een nieuwe versie, in een vierkante uitvoering 
van 18,5 cm. met 84 bladzijden. Het boekje is al een tijd niet meer verkrijg-
baar. Wie geluk heeft kan het nog wel eens tegenkomen op 
“Boekwinkeltjes.nl” of op Marktplaats. 

Er komt een nieuwe Gloppengids 

Nieuwe uitgave 
Uitgeverij Het Wad, onder andere 
uitgever van deze krant, heeft in goed 
overleg met de schrijfster van de 
“Gloppengids van Vlieland” Reinildis 
van Ditzhuyzen (uitgeverij Akribeia) 
de rechten overgenomen om het inte-
ressante en onderhoudende boekje 
dat momenteel nergens meer ver-
krijgbaar is, in een nieuwe verschij-
ning opnieuw uit te geven. Er is nog 
regelmatig vraag naar een dergelijk 
boekje, met name naar aanleiding van 
de vraag: Wat is een Glop. 
 

Het Glop  
Op Vlieland spreek je niet van “een of 
de” glop, maar van “het” Glop, be-
langrijk om te weten, want anders 
wordt je er op afgerekend.  

Vacatures hotel de Kluut 
Voor komend seizoen zijn wij op zoek naar: 

 
 Bedieningsmedewerker ontbijt  m/v (07:00-12:00) 
 Medewerker housekeeping  m/v (part en fulltime) 
 Medewerker Snackwagen  m/v  (keukenervaring en rijbewijs is een pre) 

 

Voor inlichtingen en sollicitaties: info@hoteldekluut.nl of 0562-451408 

17e-eeuwse baljuw op het eiland. 
Aan de hand van alle gloppen komt de 
lezer heel wat over de geschiedenis 
van Vlieland en zijn bewoners door de 
eeuwen heen te weten. Hij leert dat 
het Boerenglop niet naar landbou-
wers verwijst omdat het zandige Vlie-
land die nauwelijks heeft gekend, 
maar naar de schuren oftewel boeten 
die aan het einde van het zijsteegje 
van de Dorpsstraat stonden. Ook kan 
hij lezen dat Betzy Akersloot, naar wie 
een glop is vernoemd, een Noorse 
kunstschilderes is die begin twintigste 
eeuw op Vlieland belandde. Wie zich 
afvraagt waar het woord glop nou 
toch vandaan komt, vaak de aanlei-
ding om het boekje te kopen, krijgt 
daar een uitgebreid antwoord op, de 
schrijfster wijdt er drie pagina’s aan. 
 

Schrijfster 
Reinildis van Ditzhuyzen (Arnhem, 23 
maart 1948) is een Nederlandse histo-
rica en schrijfster. Zij is vooral bekend 
door haar boeken over etiquette en 
omgangsvormen ('De Dikke Ditz - Hoe 
hoort het eigenlijk?') en de geschiede-
nis van het Huis van Oranje. Woont in 
Den Haag, maar eigenlijk tegenwoor-
dig veel meer in Wenen. 
 

Precies is het nog niet te zeggen, van 
het boekje bestaan geen digitale be-
standen meer, maar het is de bedoe-
ling dat de Gloppengids deze zomer, 
op Vlieland en via internet, weer vol-
op verkrijgbaar is. 

Elke week verse aanvoer: 

Dorpsstraat 120  tel. 453140
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Nieuwe lokale partijen  
 

Bewoners van alle vier Friese Wad-
deneilanden kunnen bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart op 
een nieuwe partij stemmen. Op het 
vaste land van Friesland is de animo 
voor nieuwe partij blijkbaar minder 
groot: in de acht gemeenten waar 
verkiezingen zijn, hebben zich in to-
taal vier nieuwe partijen ingeschre-
ven, schrijft het Fries Dagblad. 
 

Veel nieuwe partijen worden opge-
richt door politici na een breuk met 
hun eigen partij. Het meest in het oog 
springt Vlieland, waar de voltallige 
VVD-top overstapt naar het net opge-
richte Nieuw Liberaal Vlieland. De 
VVD’ers - die nu nog vier van de ne-
gen raadszetels bezetten op het ei-
land - stappen uit de partij uit onvre-
de met het landelijke beleid. 
 

VVD-deken  
Vorige week, 16 januari heeft de op-
richtingsvergadering van Nieuw Libe-
raal Vlieland plaatsgevonden. In de 
notulen van deze vergadering be-
noemt voorzitter Arnold Kriesch de 
grote teruggang op Vlieland van het 
aantal VVD-leden: “het aantal VVD 
leden is de afgelopen 20 jaar op Vlie-
land gedaald is van 60 naar 6 leden”. 
Huidig VVD fractievoorzitter Dick Vis-
ser: “[….] we kunnen ons nu nog meer 
richten op lokale politiek zonder dat 
een VVD-deken van Den Haag over 
ons heen hangt”. 

Het ministerie van Economische Zaken publiceerde afgelopen zomer een wijzi-
gingsvoorstel voor gebieden in de Waddenzee waarbij o.a. met name de 
droogvallende platen, in een brede straal, afgesloten zouden worden. Hierbij 
zouden de zeehondentochten vanaf de Waddeneilanden in gevaar dreigen te 
komen of zelfs onmogelijk worden. Voor nabij Vlieland ging het dan met name 
om de Engelschhoek. Dit besluit is voorlopig tot begin 2019 uitgesteld. 

Afsluiten wadplaten uitgesteld 

Het ministerie heeft besloten het be-
sluit tot wijziging van het huidig Toe-
gangbeperkend Besluit (TBB) Wad-
denzee, op te schorten. Gezien de 
uitgangspunten is het in tijd, vanwege 
de opgelopen vertraging in het pro-
ces, niet meer mogelijk om het vige-
rend TBB voor het aanstaand voorjaar 
te wijzigen en kenbaar te maken mid-
dels de hydrokaarten. Daarbij hebben 
verschillende partijen afwijzend gere-
ageerd op de voorstellen en wil met 
eventuele aanstelling van één beheer-
der voor het gebied afwachten. 
 

Wijzigingsvoorstellen 
De wijzigingsvoorstellen omvatten 
voor zeven gebieden kleine aanpas-
singen (o.a als gevolg van de natuurlij-
ke dynamiek van het Wad), drie ge-
bieden waar de beperkingen opgehe-
ven worden en tot slot drie nieuw af 
te sluiten gebieden: Kuipersplaat, 
Engelschhoek en Engelsmanplaat. 
 

Grijze zeehond 
Op Kuipersplaat en Engelschhoek 
zitten veel zeehonden die veel publiek 
trekken. De Waddenunit, die voor EZ 
het toezicht en handhaving doet op 
de Waddenzee is van mening dat de 
zeehonden (en dan vooral de grijze 
zeehond) daar te veel worden ver-
stoord door diverse commerciële en 
recreatieve activiteiten. Het voorstel, 
gedeeltelijke afsluiting van deze zand-

banken voor publiek, leidt tot veel 
commotie en onbegrip, zowel bij de 
commerciële vaart (charters, robben-
tochten) als de recreatievaart, met 
verontwaardigde artikelen in de pers.  
 

Gezonde populatie 
Dankzij schoner water, meer voedsel 
en blijkbaar weinig verstoringseffec-
ten is er inmiddels een gezonde popu-
latie ontstaan. De laatste telling van 
de gewone zeehond komt uit op ruim 
8000 in het Nederlandse deel van de 
Waddenzee. Ook het aantal grijze 
zeehonden groeit gestaag. Vorig jaar 
werden er in het Nederlandse deel 
van de Waddenzee ruim 4000 van 
deze nieuwkomer geteld. 
 

Eén beheerder  
De Waddenvereniging, Het Verbond 
Vaarrecreatie Waddenzee en andere 
organisaties vinden het van groot 
belang het beheer van de Waddenzee 
te verbeteren, met één beheerder 
voor de Waddenzee. Deze wens die al 
jaren rondzingt is inmiddels opgeno-
men in het regeerakkoord, zie artikel 
elders in deze Vliezier. 
 

Tot begin 2019  
Het Ministerie van LNV zal gebruikers 
en bewoners in 2018 nader informe-
ren over de opstart van een nieuw 
proces, gericht op wijziging van het 
TBB met een werking vanaf begin 
2019. >>> 
 

Komend seizoen 
In juridische zin betekent dit dat het 
huidig TBB tot begin 2019 ongewijzigd 
van kracht blijft, maar dus (nog) niet 
dat het van de baan is. Komend sei-
zoen blijven de zeehonden tochten 
rond de Engelschhoek hoek mogelijk. 
Voor de veel drukkere en dichter bij 
Vlieland gelegen Richel, golden al 
geen verdere beperkingen. 
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Netwerkstoringen bij 
Vodafone en T-mobile 
 

Enige tijd geleden stond een bericht 
van de gemeente in UHK het dat Het 
Agentschap Telecom (onderdeel van 
het ministerievan Economische Za-
ken en Klimaat) storingsmeldingen in 
behandeling heeft van zowel Voda-
fone als T-mobile, Deze mobile provi-
ders ondervinden storing op hun 
netwerk op Vlieland. Hierdoor wordt 
de werking negatief beïnvloed. Dit 
heeft gevolgen voor het mobiele ge-
bruik, aldus het bericht. 
 

Gesprekken kunnen slecht van kwali-
teit zijn of worden verbindingen on-
verwacht en ongewenst verbroken, 
daarbij hebben dataverbindingen last 
van lage snelheden. Dit feit doet zich 
niet op alle dagen of momenten voor. 
 

In het bericht in UHK werden ook mo-
gelijke oorzaken genoemd, naar alle 
waarschijnlijkheid wordt deze storing 
veroorzaakt door het gebruik van net-
werkrepeaters.  
 

Een apparaat wat soms door particu-
lieren of bedrijven wordt aangeschaft 
om dekking van een mobiel netwerk 
te verbeteren in een woning, bedrijf 
of schip. Dit gebruik is niet toege-
staan. anders dan met toestemming 
van de mobiele provider zelf.  
Ook stoorzenders. zogenaamde 
“jammers’ zijn nog wel eens oorzaak 
van dergelijke storingen. Deze jam-
mers worden vaak gebruikt om het 
gebruik van mobiele telefoons op een 
zekere plaats (bijvoorbeeld restaurant 
of uitgaansgelegenheid) te voorko-
men. 
 

Geaard hekwerk  
Een en ander reden voor de Vliezier 
om navraag te doen bij het Agent-
schap Telecom. Wat opviel in de be-
richtgeving in UHK dat er niet gespro-
ken werd over de nieuwe sterke zen-
der van RWS. Hoewel de gemeente 
het niet heeft gecommuniceerd met 
de bevolking in UHK, men hoort dit 
toch te weten, is gebleken dat deze 
zender zo sterk is (zie Vliezier 8-9-’17) 
dat er rondom het bordes van de 
vuurtoren een geaard hekwerk is ge-
plaats om bezoekers te beschermen 
tegen de stralingen.  
 

Je vraagt je dan af, als de zender zo 
sterk is dat mensen beschermd moe-
ten worden hoe zit het dan met het 
telefoonsignaal? 

In het radioprogramma Nieuws en 
Co, van 15 januari kwam de vraag 
aan de orde: “Kunnen economische 
ontwikkeling en natuurbescherming 
samengaan, of elkaar zelfs verster-
ken? Geograaf en planoloog Jasper 
Heslinga zocht dat uit op Terschel-
ling. 
 

De opnames voor het radioprogram-
ma vonden plaats op Terschelling, 
maar het had ook op Vlieland kunnen 
zijn. Vlieland is dan wel wat kleiner 
maar voor het overige zijn het toeris-
me en de natuur(beheer) goed met 
elkaar vergelijkbaar. Net als op Vlie-
land wordt het op Terschelling ook 
steeds drukker. Op ons buureiland 
stappen jaarlijks zo'n 450.000 toeris-
ten van de boot, op Vlieland ongeveer 
de helft minder, maar Vlieland is dan 
ook beduidend kleiner. De gasten 
gaan op zoek naar uitgestrekte stran-
den en glooiende duingebieden.  
 

Wat betekent dat groeiende toerisme 
eigenlijk voor de natuur? Jasper He-
slinga, die vorige week promoveerde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
onderzocht de balans tussen toerisme 
en natuurbehoud op Terschelling. 
 

Nieuws en Co stapte met Jasper He-
slinga op de boot naar Terschelling en 
struinde met hem over het eiland: 
 

Hoe toerisme en natuurbehoud elkaar 
vinden op Terschelling heeft impact 
op natuurgebieden, maar kan ook 
juist bijdragen aan de bescherming 
ervan. Als voorbeeld noemt de onder-

zoeker het duingebied aan de oost-
kant van Terschelling, waar paarden 
en runderen grazen. Voor fietsers en 
wandelaars geven die beesten het 
natuurgebied een extra dimensie, 
zegt Heslinga. Op die manier kunnen 
toerisme en natuur elkaar versterken. 
En het vlees van de runderen wordt 
verkocht als streekproduct. "Je kunt 
landbouw, natuurbescherming en 
toerisme heel goed met elkaar combi-
neren, dat zie je in dit gebied." 
 

Bedrijventerrein in de polder 
Maar hoe creëer je zo’n win-
winsituatie? Volgens de onderzoeker 
is het niet altijd makkelijk om samen-
werking tussen verschillende belang-
hebbenden van de grond te krijgen. 
Wat het soms lastig maakt, is dat 
overheden de neiging hebben om 
veilige keuzes te maken en vernieu-
wende plannen te mijden. 
 

Een voorbeeld van waar het juist níet 
goed is gegaan, zegt de onderzoeker, 
is het bedrijventerrein op Terschel-
ling. Omdat de bewoners en Staats-
bosbeheer dat destijds niet in het bos 
wilden hebben, is het uiteindelijk in 
de polder neergezet. Maar in zo’n 
platte polder is het bedrijventerrein 
juist van veraf zichtbaar en breekt het 
het vrije uitzicht. Achteraf gezien zijn 
de eilandbewoners daar toch niet zo 
blij mee. 
 

Toeristen komen voor de natuur 
Wat zijn Heslinga’s aanbevelingen 
voor overheden en andere partijen? 
Durf te experimenteren, zegt hij, en 
probeer daarbij de samenwerking te 
zoeken. Verschillende belanghebben-
den – zoals Staatsbosbeheer en toe-
ristische ondernemers – zouden vol-
gens Heslinga meer op zoek moeten 
gaan naar hun gedeelde waarden. "Al 
die partijen hebben belang bij een 
mooi eiland dat aantrekkelijk is voor 
toeristen, maar waar ook de natuur 
een hele belangrijke speler is. De na-
tuur is uiteindelijk hét ding waar men-
sen voor komen, dus zorg alsjeblieft 
dat dat er mooi uitziet." 
 

Dit artikel is verzorgd door de wetenschapsre-
dactie van De Kennis van Nu  

NTR  | Jessie van den Broek. NPO Radio 1 
houdt je dagelijks op de hoogte over de laatste 
ontwikkelingen in de wetenschap op maandag 
t/m vrijdag rond 16.20 uur in Nieuws en Co 

Kunnen economische ontwikkeling en 
natuurbescherming samengaan 
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tussen 1 april en 1 oktober  

  
Live muziek, dagschotels en 
pizza’s in de leukste ‘tent’ van 
Vlieland: grand café De Bolder 
 

Informatie en reserveringen:    

www.stortemelk.nl 

info@stortemelk.nl  

0562-451225  

Kampeerterrein Stortemelk  
Is milieubewust: 

DE VLIEZIER 

MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

keholders rond het wad (bijv. natuur-
organisaties, havens, vissers en de 
recreatiesector) bij dit proces betrok-
ken worden. 
 

In het Kameroverleg benadrukten 
vrijwel alle partijen het belang van de 
beheerautoriteit. Dik-Faber vroeg de 
minister ook nog om te bekijken hoe 
de Noordzeekustzone, die zeer be-
langrijk is voor de Waddenzee, ook 
betrokken kan worden. De minister 
gaat hiernaar kijken. De beheerautori-
teit zal zich in ieder geval bezig hou-
den met natuur, visserij en water. Van 
Tongeren (GroenLinks) en De Groot 
vroegen ook aandacht voor de rol van 
de autoriteit bij gas- en zoutwinning. 
Dit moet nog nader bekeken worden.  
 

De Kamerleden hadden nog andere 
aandachtspunten. De Vries (VVD) 
vroeg aandacht voor betrokkenheid 
van ondernemers en provincies in de 
verkenning, naast uiteraard Rijkswa-
terstaat en de natuurorganisaties. 
Van Dijk (PvdA) vroeg vooral ook de 
eilanders goed te betrekken. De mi-
nister gaf aan dat ook deze groepen 
uiteraard betrokken worden. 
 

Futselaar (SP) gaf aan dat de beheer-
autoriteit ook doorzettingsmacht 
moet hebben. De Groot wilde zo ver 
niet gaan, maar ging er wel vanuit dat 
de autoriteit echt bevoegdheden zal 
krijgen. Dik-Faber pleitte voor een 
onafhankelijke positie van de nieuwe 
autoriteit met een eigen positie en 
instrumenten. Arissen (PvdD) was 
gecharmeerd van het idee om de 
Waddenzee rechtspersoonlijkheid te 
geven. De minister zoekt uit of dit een 
interessante optie is.  
 

Na de zomer komen de ministers met 
een voorstel over de beheerautoriteit 
naar de Kamer. Het is de bedoeling 
dat deze in 2019 van start gaat. De 
Waddenvereniging is blij met de bre-
de steun en de snelle actie van de 
ministers. 

De ministers Schouten (LNV) en Van Nieuwenhuizen (IenW) willen vaart ma-
ken met het realiseren van een beheerautoriteit Wadden. De komende maan-
den wordt er een verkenning uitgevoerd voor de invulling van deze autoriteit. 
In de commissievergadering van de Tweede Kamer hierover gaven vrijwel alle 
partijen aan hoe belangrijk het is dat zo’n autoriteit er komt. Op vragen van 
Tjeerd de Groot (D66) en Carla Dik-Faber (CU) zei Van Nieuwenhuizen toe dat 
een randvoorwaarde in ieder geval is dat er een scheiding komt tussen beleid 
en beheer.  

De Waddenvereniging pleit al langer 
voor één beheerder voor het wad. 
Door de vele beheerders die er nu 
zijn, is niet duidelijk wie er nu eigen-
lijk verantwoordelijk is voor wat. Vo-
rig jaar concludeerde Royal Hasko-
ningDHV in een evaluatie nog dat be-
leidsdoelen als verbetering van de 
natuur en bescherming van het open 
landschap niet gehaald worden. We 
hopen dat er met de beheerautoriteit 
orde komt in het beheer van de Wad-
denzee en dat beleidsdoelen dan wél 
gehaald worden.  

Daarbij is het goed als er inderdaad 
een scheiding komt tussen beleid en 
beheer. De beheerautoriteit moet dan 
vanuit het beleid een heldere op-
dracht krijgen en het is helder dat zij 
dan moet zorgen dat die uitgevoerd 
wordt. De verschillende beleidsma-
kers (ministeries, provincies, gemeen-
tes) moeten samen zorgen voor een 
afgestemde beleidsopdracht. Het is 
belangrijk dat ook de diverse sta-



 

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl 
 

Hoogste waterstand: 3,23+ NAP 
De hoogst gemeten waterstand op Vlieland was 
op 03 januari 1976: 323 cm boven NAP. Dit is 
het niveau als er 1,20 m. water in de terminal 
van Doeksen staat. De coupure sluit bij 2.80 m.+ 
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Sjoelen  
met Bart 

Naam  bakken  totaal  max.worp 
 

Loodsfafe 21 januari 
tomtom   5   599   127 
hetty   5   587   125 
hansko   5   584   125 
jeff   5   569   123 
marcel   5   539   129 
sharon   5   514   125 
marianne   4   399   110 
bas   4   398   120 
kim   4   382   106 
tom   4   357   106 
niels   3   353   126 
jeanne   4   333   
jeroen   3   322   110 
dallie   3   313   124 
marijn   3   306   107 
eline   3   285   107 
Petra   3   244     89 
Jesse   2   216   115 
marco   2   216   110 
en op tijd thuis... 
 

Uiterton 22 januari 
nelC   9   972   124 
marjolein   9   956   125 
henny   9   894   122 
tinus   9   843   108 
piety   7   703   115 
nelZ   7   697   108 
en Steef beterschap! 
 

TOT SJOELS! 
Plaats/tijd zie Vliezier en Vlietrine 
 

Bart 06-54243591 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

Andere locaties:  Badhuys: - 15 minuten 
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur 

Waterstanden 

 

Kapsalon Hinke 
 

- in de Uiterton - 
Geopend: di.t/m za.& do.avond 

 

afspraak:              06 46 371 624  

Dinsdagavond speelden we de der-
tiende van twintig ronden in de win-
tercompetitie. De twaalf beste resul-
taten zijn bepalend en de meeste 
teams hebben inmiddels twaalf resul-
taten staan. Ze kunnen zich van nu af 
dus alleen nog maar verbeteren.  
 

De ontknoping begint te naderen en 
misschien ligt het daaraan dat hier en 
daar zelfs even het mes op tafel leek 
te komen, maar dat idee kan natuur-
lijk aan mijn levendige fantasie ont-
sproten zijn. Wat zeker op tafel lag, 
was een rapport over misbruik in de 
sport. Als je wilt dat bridge als sport 
erkend wordt, dan zul je ook moeten 
leren omgaan met de bedenkelijke 
kanten en uitwassen ervan. Hoewel, 
misbruik in het bridge? Ja, het ver-
keerd gebruiken (mis-bruiken, dus) 
van een hartenvrouw of een klaver-
heer, maar verder? Maar dat kan aan 
mijn gebrekkige fantasie liggen. Over 
de hartenvrouw gesproken, Henk 
bewaarde die kaart heel goed en 
speelde mede daardoor een 6SA con-
tract van ons down.  
 

Omdat partner Anne ontbrak vanwe-
ge verdrietige familieomstandighe-
den, speelden Elsje en ik samen en 
dat ging heel goed, we haalden de 
maximale score die voor een combi-
paar mogelijk is. Genoeg voor de 
winst was dat niet. Op twee paren 
stond deze avond namelijk geen 
maat: Marijke en Henk (die ik al 
noemde in verband met de harten-
vrouw) en Magda en Agnes haalden 
allebei ongeveer 2/3 van de beschik-
bare punten op en dat is hoog in het 
bridge, heel hoog.  
Verder best wel een opvallende uit-
slag, maar dat kunt u zelf zien.  
 

Frans Weeda 
 

De uitslag in procenten: 
 

1  Poppema / Wolfswinkel  66,7 

2  Duijst / de Wit  66,2 

3  de Ruiter / Weeda  56,8 

4  Kip / Vrielink  53,1 

5  Cupido / Doeksen  46,9 

6  Wolfswinkel / den Ouden  45,8 

7  Hondorp / Oosterdijk  45,3 

8  Pronk / van Balen  41,7 

9  Poppema / de Groot  40,1 

10  Visser / van Randen  37,5 

bedrijven 
tennis 
competitie 

 

Vanwege de slechte weersomstandig-
heden van woensdag was er geen 
bedrijventenniscompetitie. 
Daarom dus ook geen verslag. 
Sportverslaggever Gerard Pelgrim 
hoopt volgende week weer wat te 
kunnen sturen. 
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Neem of geef nu een abonnement op 
de Vliezier en laat u elke week infor-
meren over het wel en wee van het 
eiland en de bewoners. 
 

Vul de bon in, stuur deze op of depo-
neer deze in de brievenbus van:  
Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland 
 

naam :

adres :  

pc :  

plaats :  

tel. :  

d.d. :  

handtekening:
 

Redactie : Berend. J. Hazenberg 

e-mail : redactie@vliezier.nl 
Adres : Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland. 

telefoon : 0562 - 453021 /      06 30 046 721  

web. : www.vliezier.nl         ISSN : 1572-2074 

IBAN : NL52INGB0009551159 

foto's : BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven) 

Druk : Uitgeverij "Het Wad", Vlieland 

KvK : 01167147  / BTW: NL070651449B04 
 

Abonnementen 
 

Een jaarabonnement bestaat uit 45 nummers 
en loopt van 1 januari t/m 31 december.
 

Tarieven 2018  

Op Vlieland via bezorger € 39,75 

Postabonnement Nederland €  59,75 

PDF (uitsluitend) buitenland € 32,00 

Per nummer, losse verkoop  € 1,35 

Opgeven van een abonnement per e-mail,  
per telefoon, via de bon of per kadokaart. 
Opzegtermijn, na het eerste volle jaar: 30 dagen.

 

De Vliezier wordt uitgegeven door uitgeverij "Het Wad" 
en verschijnt elke donderdag op Vlieland bij de losse 
verkooppunten en bij de abonnees op het eiland. 
Postabonnees hebben de Vliezier voor het weekend in 
de brievenbus. Op jaarbasis verschijnen 45 nummers. 
De 7 weken per jaar dat de Vliezier niet uitkomt vallen 
in de Vlielandse Vakantie, aan het eind van het jaar en 
force majeure. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt 
geen subsidie en is geen onderdeel van een maat-
schappelijke en/of politieke organisatie.  
De Vliezier wordt geprint op BioTop 3 extra papier. 
Gefabriceerd van dunningshout uit bossen en 
afvalhout van zagerijen. Het FSC2-gecertificeerde 
papiersoort is 100% chloorvrij gebleekt (TCF)3 en 
bevat geen optische witmakers en heeft hierdoor 
een creme, luxe natuurlijke tint. Keurmerken (o.a.): 

Online drukwerk bestellen is niet zo moeilijk 
Keuze genoeg en de een is nog goedkoper dan de ander. 
 

 Een goed ontwerp maken is technisch vaak lastig 

 Hoe ga ik om met termen als “aflopend”? 

 Hoe kan ik de vouwlijnen van mijn folder goed uitlijnen 

 Hoe zet ik PC kleuren om in drukwerkkleuren? 

 Welk papier bij welk ontwerp? 

 Zijn mijn foto’s wel 300 dpi? 

Wat hebben we op  
Vlieland al gerealiseerd: 
 

 Menukaarten en kranten 

 Deurhangers 

 Steigersticker jachthaven 

 Flesetiketten 

 Stoepbordposter (tot A1 een uur) 

 Visitekaartjes 

 Bakfietsstickers 

 elk kwartaal de vlie-trine 

 Doordrukbonnen  

 Visitekaartjes 

 Plattegronden 

 Rouwdrukwerk 

 Entreekaarten  

 Folders, flyers & brosschures  

 Vlaggen 

 Afvalbakstickers 

 Weersbestendige Bibond borden 

 Stickers 

 Ansichtkaarten 

 placemats  

 enz enz…. 

We stoppen dan wel met de Vliezier, maar gaan door met het ma-

ken en ontwerpen van drukwerk. Heb je vragen? Kom eens langs. 

Drukwerk is zoveel meer dan een beetje inkt op papier 

 

Uitgeverij het Wad Vlieland  
Nieuwestraat 37 

 

redactie@vliezier.nl  / 0562-453021 




