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Bruin) 
Nieuwe afspraken moeten voorko-
men dat schepen vanuit Nederlandse 
havens waswater met paraffine zoals 
kaarsvet op zee lozen. Zeeschepen 
krijgen hiervoor vanaf nu, onder voor-
waarden, een vergoeding. De minister 
zette vandaag samen met onder meer 
reders, verladers en de haven van 
Rotterdam een handtekening onder 
de afspraken. 
 

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Ik vind 
het niet meer van deze tijd om pa-
raffineresten op zee te lozen. Deze 
nieuwe aanpak helpt om onze stran-
den schoon te houden en voorkomt 
daarmee hoge opruimkosten. Verder 
voorkomt het dat vissen, zeezoogdie-
ren en vogels paraffineresten opeten. 
Maar het houdt voor mij niet op met 
het maken van nationale afspraken 

Iedereen die met regelmaat op het strand komt kent het wel, allemaal brokje 
paraffine aan de vloedlijn. Dit is geen natuurverschijnsel, maar zoals het 
meeste tegenwoordig aan de vloedlijn, de gevolgen van acties van de mens, 
van schepen die op zee waswater met paraffine zoals kaarsvet lozen. Minister 
Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat schepen die 
dergelijke stoffen vervoeren naar de havens van Rotterdam en Moerdijk hun 
vervuilde schoonmaakwater afgeven in deze havens.                        (foto: Dirk 

met de sector zelf. Mede door de in-
zet van Nederland wordt er interna-
tionaal gewerkt aan nieuwe regels die 
ervoor zorgen dat er minder paraffine 
in zee en op het strand terechtkomt.’ 
 

Internationale afspraken 
Nederland loopt met de afspraken 
voor op de goedkeuring van strengere 
internationale regelgeving op het ge-
bied van lozingen op zee van waswa-
ter met paraffine-achtige stoffen. De-
ze regels worden vastgesteld via de 
Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO), waarvan 173 landen lid zijn. 
Omdat het om een mondiaal verdrag 
gaat, geldt bij de IMO een wijzigings-
procedure die ongeveer twee jaar 
duurt. De verwachting is dat de aan-
gescherpte voorschriften op zijn 
vroegst in 2021 mondiaal van kracht 
worden. 
 

Strengere regels 
Op initiatief van Nederland is in okto-
ber 2017 bij de IMO een voorstel aan-
genomen waarmee de nieuwe, stren-
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Congres Waddenzee 
werelderfgoed en de  
Staat van de Wadden 
 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei 
staat Leeuwarden twee dagen in het 
teken van de Wadden. Op donderdag 
wordt in schouwburg De Harmonie 
het congres ‘Waddenzee Wereld-
klasse’ georganiseerd. Aan de voor-
avond van de Trilaterale Regerings-
conferentie presenteert Lutz Jacobi, 
directeur van de Waddenvereniging, 
aan de verzamelde pers: de Staat van 
de Wadden. 
 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei 
staat Leeuwarden twee dagen in het 
teken van de Wadden. Belangrijkste 
thema van het congres is hoe we er 
samen voor kunnen zorgen dat dit 
kwetsbare werelderfgoed een gebied 
van wereldklasse wordt. Wat is daar-
voor nodig? En voor welke uitdagin-
gen staan we dan? 
 

Zeilschepen op het wad 
Speakers deze morgen zijn Marjan 
Minnesma, Co Verdaas en Foppe de 
Haan. ’s Middags is er een uitgebreid 
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De Vliezier gaat na 18 jaar stoppen, de laatste uitgave zal nummer 750 zijn !  

Grafisch ontwerpen 
Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land 
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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. 19 mei 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 ZO MA DO WO DI VR ZA 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 

 

Mei 
11 vr 22.00 Trio Bier, Onverbiddelijke polka's en knetteren  Bolder 

12 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter   De 

Zeevaert 

12 za 22.00 The Real Centimeters   

  Bolder 

14 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Posthuis 

15 di 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

17 do  15.00  DonderdagmiddagFilm: Pane et Tulipani     Po-

dium Vlieland 

19 za 20.00  CBK: Trio Escapada : viool, cello en piano  Kerk 

19 za 22.00 'A Tribute To The Rolling Stones' Bolder 

19 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter   De 

Zeevaert 

20 zo 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter   Ca-

fé tante Pé 

20 zo 22.00 MRS HIPS Jazzy, funky & soulful   

 Bolder 

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 
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het natte (klap) zand, moet nog blij-
ken en ook of de elektrische systemen 
wel goed tegen het zout kunnen. Wie 
nieuwsgierig is naar de tereinvaardig-
heid van de 4-WD elektrische voertui-
gen kan dat binnenkort proefonder-
vindelijk gaan uitproberen. 
 
Volgende week, woensdag 16 mei 
komt de fa. Frisian Motors naar Vlie-
land, en zal bij strandpaviljoen 't Bad-
huys tussen 11.00 en 13.00 op het 
strand een demonstratie gehouden 
worden, tevens kan men er zelf proef-
rijden. Het voertuig dat de Friezen 
hiervoor uit Bakkeveen meenemen is 
een FM-90 4x4 elektrische transpor-
ter. Een nieuw type machine geba-
seerd op de FM-50 2WD welke de 
onderneming al 9 jaar produceert. Dit 
voertuig is voorzien van kruipversnel-
ling voor extreem sterke tractie. Te-
vens beschikt het voertuig standaard 
over vele extra’s, zoals stuurbekrach-

Verworven recht  
Strandrijden is op Vlieland een ver-
worven recht waar niemand aan mag 
komen. Geen enkele politieke partij 
zou het, zonder z’n eigen doodvonnis 
te willen tekenen, durven te verbie-
den of überhaupt durven te opperen. 
Maar gasten en milieubewuste eilan-
ders kijken daar soms toch vaak wat 
genuanceerder tegenaan, “met die 
uitlaatgassen op het strand……” 
 

Dat ligt wat genuanceerder nu we 
weten dat de zestien grootste contai-
nerschepen in de wereld, die dagelijks 
ook boven Vlieland langsvaren, onge-
veer evenveel zwavel uitstoten als alle 
800 miljoen auto’s wereldwijd bij el-
kaar. Maar dat is een andere discussie. 
 

Elektrisch jutten 
Tegenwoordig doet zich de mogelijk-
heid voor om elektrisch te kunnen 
strandjutten. Of dat wat is met het 
strandzand van Vlieland, met name in 

Proefrijden elektrisch strandjutten 

Vroeger ging het te voet en wie het beter had ging met paard en wagen, later 
kwam daar de bromfiets voor in de plaats, en dan op Vlieland de Zündapp, 
had je die niet dan telde je niet mee. 
 

Tegenwoordig zijn het natuurlijk vierwiel aangedreven terreinwagens, 4-WD, 
hoewel Landrover de naam heeft is de oude Susuki Samurai het populairst. Niet 
zo stoer als een Landrover of een Jeep maar wel zo handig. Geen schep of 
sleeptouw in je wagen, hoogstens om een ander eruit te trekken, maar daar zijn 
ze dan meestal net niet sterk genoeg voor. En als je onverhoopt toch vast komt 
te zitten, zet je hem in z’n achteruit en ben je weer los…… 

gere regels in bepaalde regio’s, bij-
voorbeeld in de Noordzee, eerder in 
werking kunnen treden dan in andere 
regio’s. De vandaag gemaakte afspra-
ken worden door Nederland onder de 
aandacht gebracht bij de IMO, als 
goed voorbeeld voor andere landen. 
Het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
hebben al aangegeven vooruitlopend 
op de aanscherping van de internatio-
nale regelgeving ook niet te willen 
afwachten en zijn geïnteresseerd in 
de Nederlandse aanpak. 
 

Deelnemende partijen 
De aanpak tegen paraffinelozingen op 
zee is een samenwerking tussen het 
ministerie van Infrastructuur en Wa-
terstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, 
Koole Terminals, Bolsius Internatio-
nal, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders, Stichting de 
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Paraffine op het strand 

tiging, regeneratief remsysteem, on-
afhankelijke vering en remschijven. 
De jutter die wat vindt kan aan 350 kg 
in het laadbakje meenemen. De FM-
90 heeft een verzwaard chassis. Dat 
biedt mogelijkheden om in de toe-
komst -zowel voor als achter- extra 
werktuigen aan te bouwen. Montage 
rolvegers, manegevlakkers, veldspui-
ten, maaidekjes en zelfs complete 
driepunts hefrichting behoort tot de 
mogelijkheden. De toekomstvisie van 
Frisian Motors – om rijden en werken 
te combineren in één praktische voer-
tuig is daarmee een feit. Dit laat de 
investering nog beter renderen. Stan-
daard is het voertuig uitgerust met 
onderhoudsvrije loodaccu's en optio-
neel met Lithium accu's. 
 

De hierboven beschreven machine 
heeft een Europese type goedkeuring, 
wat betekent dat ze geschikt zijn voor 
de openbare weg. Dus de bestuurder 
moet beschikken over rijbewijs B, het 
voertuig moet op naam worden gezet 
en het moet verplicht verzekerd zijn. 
Ook is het mogelijk om het als land-
bouwvoertuig te registreren. Er hoeft 
geen wegenbelasting of BPM betaald 
te worden en er bestaat een subsidies 
voor zakelijk gebruik 
 

De LEFEERT FM-90 4x4 heeft een le-
vertijd van ruim 6 maanden en kost 
afhankelijk van de uitvoering v.a. een 
kleine € 16.000,- excl. BTW. 



 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 
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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 13 mei: 
Johan Mulder uit Hilversum  
 

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 21 mei 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

D A N K B E T U I G I N G  
 

Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als schrifte-
lijk, mochten ontvangen tijdens de kortstondige ziekte en later na het 
overlijden van 
 

Corrie Hoedemaker-Glas 
 

willen wij U graag bedanken 
Familie Hoedemaker, Vlieland 

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

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 

 

 

Donderdagmiddag film  
Pane et Tulipani 

Italie, 2000. 14 min,  

Podium Vlieland 17 mei 15 uur. 
Om zachtjes weg te zwijmelen bij de 
mooie plaatjes van Italiaanse piazza's 
en de grachten van Venetie. Een typi-
sche "crowdpleaser"met goed acteer 
werk. Laatste film van dit seizoen! 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

Beste Vlielanders, 
Na ruim 50 jaar wonen en werken ga ik terug 
naar de ‘vaste wal’. Ik zal jullie en het eiland 
enorm missen, maar ik kom zeker terug.  
 

Vanaf 30 mei is mijn nieuwe adres: 

W.B. de Bruin 
‘Coopersburg’ 
Ljouwerterdyk 36, 8491 GD Akkrum 
 

Bedankt voor deze geweldige  
jaren met elkander. 

Willem 
nieuw telefoonnummer: 0566-846262 

Kaartje 
sturen ? 

 

Mw H.W. Outhuijse-Naber 
Bloemkamp, afd. Goudsbloem k9 
Floridus Campuslaan 1 
8701 AK Bolsward 
 

Aron Boon  
De Remise 
t.a.v. Aron Boon, 
Tramlaan 5 
9201 HW 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 

Vanaf komend weekend operationeel 

De Vliezier  

als weblog, niet wekelijks, wel regelmatig! 
met nieuwtjes en commentaar over Vlieland 

Vliezier.vlie.land 
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Oud burgemeester Galama neemt ontslag Stadskanaal  
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Helder Vlieland zorgt voor helder zicht. Voor het was-
sen van uw ramen gebruiken wij traditionele materia-
len. Tevens maken wij gebruik van een telescopisch  
steelsysteem waardoor alles binnen handbereik komt. 

 

HELDER VLIELAND 
 

ISAAC MONAS, Dorpsstraat 51, Vlieland 
 

t: 06 55 132 743  e:heldervlieland@gmail.com 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op. 
Wij  komen dan bij u langs en bespreken samen uw wensen. 

Glazenwassers 

• Woonhuizen 
• Vakantiewoningen 
• Bedrijven 
• Projecten 

Helder Vlieland 

workshopprogramma waarbij ver-
schillende grote vraagstukken uit het 
waddengebied worden behandeld. 
Het congres wordt georganiseerd 
door de drie Waddenprovincies, Wad-
denfonds, Waddenacademie en het 
Regiecollege Waddengebied. 
 

Op vrijdag 18 mei worden de uitkom-
sten van het congres ‘Waddenzee 
Wereldklasse’ meegenomen tijdens 
de trilaterale regeringsconferentie. De 
ministers uit Denemarken, Duitsland 
en Nederland vergaderen dan over de 
toekomst van het internationale wad-
dengebied. 
 

Publiek 
Ook voor het publiek is er veel te be-
leven. Op donderdag en vrijdag is er 
een proef & doe markt op het terras 
van de Harmonie. Er kunnen echte 
waddenproducten worden geproefd, 
je kunt met een VR-bril tussen de zee-
honden zwemmen en in een heuse 
slikbak rondstappen. Daarnaast zijn er 
speciale praamtochten waarop het 
verhaal van de tijd dat Leeuwarden 
nog een open verbinding had met de 
Waddenzee wordt verteld. Donder-
dagmiddag en -avond is er in filmhuis 
Slieker een filmfestival met een ver-
rassend programma van Duitse, 
Deense en Nederlandse films en do-
cumentaires over de Waddenzee. 
 

In het Huis van de Wadden aan het 
Ruiterskwartier is vanaf 17 mei ruim 
een maand de expositie  ‘De Wadden, 
een landschap in flux’ te bezichtigen. 
 

Staat van de Wadden 
Het onlangs verschenen Wadden Sea 
Quality Status Rapport (QSR) be-
schrijft de huidige ecologische status 
van de Waddenzee. Meer dan 100 
internationale wetenschappers werk-
ten in opdracht van het internationale 
trilaterale samenwerkingsverband 
mee aan dit rapport.  
 

Met de Staat van de Wadden maakt 
de Waddenverenging de balans op 
sinds de monitoring in 2009 is gestart. 
Uit het omvangrijke rapport is een 
puntige analyse gemaakt waarin de 
belangrijkste ontwikkelingen, conclu-
sies en aanbevelingen beschreven 
staan. De Waddenvereniging nodigt 
journalisten uit aanwezig te zijn bij de 
presentatie van de Staat van de Wad-
den op woensdag 16 mei in Harlingen. 

(Vervolg van pagina 1) 

Congres Wadden 
voorzitter Evert Idema in het Dagblad 
van het Noorden. 
 

Commissaris van de Koning René Paas 
ziet Baukje Galama met lede ogen 
vertrekken als burgemeester van 
Stadskanaal. Ze heeft een zware tijd 
achter de rug en een moeilijke keuze 
gemaakt. Baukje Galama was moe en 
dat is, zo vindt ze zelf, de relatie met 
de gemeenteraad niet ten goede ge-
komen. Dat ze voor haar gezondheid 
kiest, begrijp en respecteer ik.'' 
 

Baukje Galama (61) werd op 1 juli 
2005 benoemd als burgemeester van 
Vlieland, ze volgde burgemeester Rob 
van der Mark op die aan het einde 
van z’n tweede termijn, in juni 2005 
met vervroegd met pensioen ging.  
 

Op 1 juli 2005 werd Galama geïnstal-
leerd als burgemeester van Vlieland. 
Na het verstrijken van tweederde van 
haar ambtstermijn maakte ze onver-
wacht bekend te willen vertrekken 
van Vlieland en werd ze per 1 septem-
ber 2009 burgemeester van Stadska-
naal. In 2015 werd zij unaniem herbe-
noemd. 

Burgemeester Baukje Galama van de 
gemeente Stadskanaal heeft haar 
ontslag ingediend. Dat heeft de ge-
meente Stadskanaal half februari 
bekendgemaakt. De afgelopen perio-
de zou naar eigen zeggen zwaar zijn 
geweest voor de aftredende burge-
meester.  
 

Voorafgaand aan haar genomen ont-
slag was zij in conflict met een deel 
van de gemeenteraad van Stadska-
naal. Galama botste met enkele poli-
tieke partijen in de raad over een mo-
tie die ging over het openbaar onder-
wijs. Ze vond dat die motie in tech-
nisch opzicht niet deugde, de betrok-
ken raadsleden vonden dat wel.  
 

Na een schorsing keerde Galama niet 
terug en meldde zich later, nadat zij 
medisch advies had gekregen, ziek om 
rust te kunnen nemen. 
 

Van de SP, de grootste oppositiepartij 
in Stadskanaal, kon Baukje Galama 
gewoon verder als burgemeester: 
“Wij hebben geen problemen met 
haar en onlangs nog het vertrouwen 
in haar uitgesproken”, zegt fractie-
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MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

Het kleine zusje van Into The Great 
Wide Open, Here Comes The Sum-
mer, is niet zo klein meer; wat eerst 
als een kleinschalig minifestival be-
gon als “Into The Spring”, met min-
der dan 750 bezoekers,  veel kinder-
activiteiten en optredens uitsluitend 
in de Bolder is het inmiddels, althans 
voor Vlielandse begrippen, meer dan 
een minifestival geworden. “Het klei-
ne zusje”, zoals de organisatie het 
altijd noemde, is uitgegroeid tot een 
volwassen dame met aspiraties.  
 

Hoeveel bezoekers er het afgelopen 
weekend voor het festival naar Vlie-
land kwamen is niet bekend, maar 
rederij Doeksen bracht van vrijdag 4 
mei tot en met maandag 7 mei met 
20 afvaarten, inclusief sneldienst en 
watertaxi in totaal 5.501 passagiers 
naar het eiland. Hier moet dan wel bij 
vermeld worden dat het weekend nog 
in de landelijke meivakantie viel. 
 

In een artikel van Timo Pisart van 23 
januari 2013 op 3 voor 12 zegt mede-
organisator Marlies Timmermans 
toen: “Here Comes The Summer 
wordt niet wezenlijk groter dan vorig 
jaar. Daarbij stelt ze de uitspraak die 
Ferry Rosenboom in een interview 
met Willem van Zeeland op 10 sep-
tember 2012 deed, bij. Over HCTS 
stelde Rosenboom: "Dat gaan we ko-
mend voorjaar groter opzetten." Wer-
den er vorig jaar 750 kaarten verkocht 
voor het spin-off-festival Into The 
Spring, dit jaar zullen er 1000 kaarten 
in de voorverkoop gaan voor Here 
Comes The Summer. "We hebben wel 
gekeken naar mogelijkheden om ver-
der uit te breiden, maar zijn tot de 
conclusie gekomen dat dat niet ver-
antwoord kan meteen 5000 kaarten 
te gaan verkopen”. Hoeveel het er in 
2018 waren is niet bekend. 

Bezoekers lovend 
In tegenstelling tot de festivalbezoe-
kers die eigenlijk allemaal heel lovend 
waren over het afgelopen weekend; 
de sfeer, het eiland en de muziek, 
waarbij het mooie weer ongetwijfeld 
een belangrijke beoordelingsfactor zal 
zijn geweest, waren de eilanders dat 
veel minder. En niet zozeer vanwege 
de drukte op zich, maar de in hun 
beleving respectloze wijze waarop de 
organisatie de Dodenherdenking in 
het programma had verwerkt, of ei-
genlijk, naar hun gevoel, helemaal 
niet. Men had zich strikt gehouden 
aan de voorwaarden die hierbij in de 
vergunning waren gesteld.  

Op 4 mei, zet de organisatie van Here 
Comes The Summer om 19:04 op haar 
FB-pagina: “Here Comes The Summer 
2018 is nu echt los. Terwijl het steeds 
voller wordt in de avondzon op de 
Ruige Plak, vinden bands en artiesten 
hun weg op het eiland……..” 
 

De feitelijke buitenlocatie is niet de 
Ruige Plak, maar het stukje bos in de 
hoek tussen Kampweg en kampwin-
kel, omgetoverd in de idyllische sfeer 
van ITGWO. “In deze ambiance betre-
den de rootsrockers van Hollis Brown 
als derde act vrijdag de planken. Ech-
te rockers die ongetwijfeld moeten 
wennen aan deze opzet. Het optreden 
staat luid afgesteld”, schrijft Karst 
Jaarsma op festivalinfo.nl 
 

Respect krijgt z’n tijd 
Terwijl de laatste klanken van deze 
New Yorkse rootsrockband over het 
eiland galmen, de oostenwind draagt 
daar zeker aan bij, lopen ondertussen 
gasten en eilanders richting kerk en 
begraafplaats voor de dodenherden-
king. Rond 20.00 is het stil op het ei-
land, respect krijgt z’n tijd. Maar niet 
voor lang.  

Terwijl na het Wilhelmus de fanfare 
op de begraafplaats nog volop aan 
het spelen is, komt uit de oost alweer 
de eerste geluidsgolf over het eiland, 
nu van The Mauskovic Dance Band, 
tot ver voorbij de vuurtoren goed te 
horen, een kaartje heb je hier niet 
voor nodig. 
 

Feestje bouwen 
Karst Jaarsma vervolgt in zijn verslag 
van de avond: “De Mauskovic Dance 
Band krijgt de lastige plek om een half 
uur na de dodenherdenking er weer 
sfeer in te blazen. De euforie van 
Mauskovic vraagt een kleine omscha-
keling van gedachten. Het lukt de he-
ren echter prima om met de mix van 
psychedelica, cumbia en afrobeat een 
feestje te bouwen. Terwijl de avond 
valt neemt het bos van Vlieland tropi-
sche temperaturen aan……..” 
 

Big Mistake 
Op Facebook onderschrijven verschil-
lende eilanders ondertussen de ver-
bazing van Dirk Bruin, die het festival 
op deze dag, in deze setting, als res-
pectloos ervaart. Enkele van de 110 
opmerkingen: Wat een big mistake, 
waarom niet op 5 mei datum is een 
stuk toepasselijker voor een festi-
val ..... /  Dat er voor de bevolking al 
geen respect is dat weten we maar 
dat je niet het fatsoen in je heb om 
respect te tonen voor hen die geval-
len zijn voor onze vrede is meer dan 
respectloos / De Gemeente Vlieland 
gaat ook de fout in. Respectloos / Zal 
wel met geld hebben te maken, zoals 
zo vaak, dan wordt het fatsoen opzij-
gezet / De Gemeente Vlieland heeft 
toch een vergunning afgegeven. Ze 
hadden moeten zeggen 4 mei niet, 
dan zijn we met z’n allen stil, wat je 5 
en 6 mei doet is goed / Omarm de 
stilte, omdat het kan....... 
 

Bijzondere stille 2 minuten  
Daarentegen hebben de bezoekers 
van het festival een hele andere me-
ning en beleving. Zij twitteren vanaf 
het festivalterrein o.a. “Mooi moment 
bij #dodenherdenking op #vlieland bij 
festival #hcts18. Programma en mu-
ziek onderbroken voor 2 minuten 
stilte. Muisstil. #itgwo @stortemelk. 
Een ander twittert: “Het waren de 
meest bijzondere stille 2 minuten 
ooit. #hcts18 #4mei”.                       >>> 

Vlieland ervaart HCTS als ongepast 

Nieuwe blog 
vliezier.vlie.land 
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Al meer dan 100 jaar dé veerdienst  
naar Vlieland en Terschelling! 

Boek uw tickets online via 

www.rederij-doeksen.nl  

of telefonisch via  

088 9000 888  
(lokaal tarief)  

 

Kijk voor de dienstregeling, aanbie-

dingen, extra of gewijzigde afvaar-

ten en meer op de site, teletekst 

pagina 723 of volg ons op Twitter. 

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

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

in de voorbereiding van het festival 
met de gemeente ongetwijfeld stilge-
staan bij het feit dat het festival zou 
losbarsten op 4 mei, en hoe daarmee 
moet worden omgegaan. “Daar ko-
men we uiteraard op terug in de eva-
luatie, die we altijd hebben”. 
 

Schokker wachtte niet op de evalua-
tie; woensdag kwam er een officiële 
verklaring van de burgemeester, een 
alinea uit deze verklaring: “Het festi-
val was dit jaar van 4 tot 6 mei en 
binnen dit tijdsbestek viel ook de Na-
tionale Herdenking. Al bij de vergun-
ningaanvraag heeft de organisator 
aangegeven hier rekening mee te 
zullen houden in de programmering. 
In de vergunning die is verleend is 
door de gemeente aangegeven dat er 
geen versterkte muziek ten gehore 
mocht worden gebracht tussen 19:00 
uur en 20:30 uur. Zo is het ook ge-
gaan”. 
 

En verder: “Naar aanleiding van enke-
le klachten die bij de gemeente bin-
nen kwamen over het feit dat er über-
haupt festivalmuziek te horen was op 
4 mei, is er contact opgenomen met 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei om 
advies te vragen wat gebruikelijk is. 
 

Het blijkt niet ongebruikelijk te zijn 
dat er een festival (deels) op 4 mei 
gehouden wordt. HCTS was ook niet 
het enige festival in den lande. Wel 
adviseert het Nationaal Comité om de 
programmering voor iets langere tijd 
aan te passen, namelijk tot 21:00 uur. 
Alle herdenkingen zijn dan afgelopen, 
evenals de uitzending op televisie van 
de herdenkingen op de Dam en de 
Waalsdorpervlakte. Over de opmer-
king van Dirk Bruin betreffende de 

vlag halfstok, zegt Schokker: “Het 
vlagprotocol (van 18:00 uur tot zons-
ondergang) staat hier los van”. 
 

Spijkers op laag water  

De reactie van de grote festivalbaas, 
Ferry Roseboom, in de Leeuwarder 
Courant steekt veel Vlielanders nog 
het meest en zorgt weer voor veel 
commotie. In het artikel van Fierant 
stelt hij: “Tijdens de herdenking wa-
ren ook wij stil. Volgens mij kun je dan 
daarna prima doorgaan met het festi-
val, Ik vind dit spijkers op laag water 
zoeken.”  
 

Unplugged 
De uitspraak van Roseboom is des te 
opvallender omdat juist hij na een 
inspraakavond, naar aanleiding van 
heel veel eilanderkritiek, in november 
vorig jaar de eilanders beloofde dat er 
voortaan beter naar hen geluisterd 
zou worden en dat er aanpassingen 
zouden komen aan de geluidssterkte 
en er meer “unplugged” zou zijn. Bij 
Here Comes The Summer was hiervan 
dus nog niets te merken.  
 

11e keer? 
Daarbij speelt de organisator met het 
voortbestaan van het festival. Tal van 
eilanders vinden het na tien keer wel 
mooi geweest. Zij wensen een even-
tueel ander eiland veel succes met die 
11e editie.  
 

Coalitieakkoord 
Veel ruimte voor het voortbestaan op 
Vlieland lijkt er ook niet te zijn. In het 
nieuwe coalitieakkoord stellen coali-
tiepartners GroenWit en Nieuw Libe-
raal Vlieland onder het kopje Kunst & 
Cultuur o.a.:  “Centraal in dit thema 
staat het behoud van het kleinschali-
ge en van onze eigen tradities: de 
Vlielander cultuur. “Stimuleren van 
(kleine!) festival-achtige evenemen-
ten in voor- en naseizoen. Kiezen voor 
kleinschaligheid en kwaliteit, in stand 
houden van waardevolle tradities en 
(culturele) instellingen”.  
 

Het is dus nog maar de vraag of tegen 
het licht van dit coalitieakkoord er 
nog een vergunning in de toekomst 
afgegeven gaat worden. 
 

BJH 

Leeuwarder Courant 
Op maandag, staat in de Leeuwarder 
Courant op blz. 2 “Vlielanders niet te 
spreken over festivalrumoer op avond 
4 mei”. Journalist Tim Fierant schrijft: 
“Festival Here Comes The Summer, 
afgelopen weekend op Vlieland, viel 
stil tijdens dodenherdenking. Dat er-
voor en daarna toch muziek klonk, 
steekt Vlielanders. Dirk Bruin sloeg 
erop aan. Een klein halfuur na de 
twee minuten stilte klonk er weer 
luide muziek vanaf het festivalterrein. 
Hij plaatste een bericht op Facebook. 
Bruin: “Om zes uur gaat hier op Vlie-
land de vlag halfstok. En toen hoorde 
ik ook al geluid van het festival. 
Letterlijk een dissonant.”  
 

In het artikel stelt burgemeester Tine-
ke Schokker van Vlieland, dat ze gaat 
uitzoeken wat precies de afspraken 
zijn geweest met het festival. “Want 
herdenken gebeurt hier op het eiland 
altijd heel serieus”. Volgens haar is er 

Muziekonderwijs op Vlieland?  

   www.smv-vlieland.nl 
 

Alle leeftijden 

 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Pinksterweekend:  

Trio Escapada  
 

“Fantastisch pianotrio”, aldus de be-
kende tv-presentator en muziekken-
ner Paul Witteman. Deze opmerking 
sloeg op Trio Escapada dat op zater-
dag 19 mei  in de Nicolaaskerk op 
Vlieland komt optreden. Aanvang 
Vlieland : 20.30 uur.  
 

Een drietal gerenommeerde musici 
(waarvan er twee jarenlang in het 
orkest van Carel Kraayenhof speel-
den) brengt een prachtig (niet klas-
siek) programma met als titel:  
“Vuur!”. 
Drie topmusici; Emma Breedveld, vi-
ool, Bence Huszar, cello en Sebastiaan 
ven Delft, piano, bundelen hun muzi-
kale talenten in het gloedvolle Trio 
Escapada. Geworteld in de Argentijn-
se tango en de klassieke muziek be-
weegt dit pianotrio zich virtuoos langs 
de grenzen van de genres. Trio Esca-
pada speelt tango, wereldmuziek en 
nieuwe muziek, improviseert en com-
poneert. De musici zijn ware meesters 
op hun instrument en zetten met hun 
dynamische en gepassioneerde spel 
elke ruimte waarin zij optreden in 
vuur en vlam. 
 

Trio Escapada neemt u mee door het 
repertoire van overgave, bezieling en 
hartstocht. De musici: 
Emma Breedveld (viool) was 1e violis-
te bij Carel Kraayenhof en toerde met 
diens Sexteto Canyengue over de ge-
hele wereld. Zij is ook de oprichtster 
van Trio Escapada en is docent aan 
het Conservatorium en de Muziek-
school van Amsterdam. 
 

Bence Huszar (cello) werd geboren te 
Boedapest en kwam naar Nederland 
om verder te studeren aan het Con-
servatorium van Amsterdam , de stad 
waar hij thans werkzaam is als docent 
cello. Hij speelt in diverse ensembles, 
van klassiek tot pop. 
 

Sebastiaan van Delft studeerde orgel 
bij bekende organisten als Jos van der 
Kooy en Leo van Doeselaar, maar 
richtte zich daarna meer op de piano 
en was en is pianist in diverse jazz-
ensembles en speelde, net als Emma 
Breedveld in het (inmiddels opgehe-
ven) orkest van Carel Kraayenhof. 
 

Meer informatie en reserveringen: 
www.laurentiuskerkkimswerd.nl  
www.protestantsegemeentevlieland.nl   
www.escapadatrio.nl 

De boekenliefde van de legendari-
sche Amsterdamse uitgever Theo 
Sontrop (1931-2017) was groot. 
  

Nadat hij in 1993 met pensioen was 
gegaan en zich met duizenden boe-
ken terugtrok in een kabouterhuisje 
op Vlieland, zoals bevriende schrij-
vers zijn woning aan de Dorpsstraat 
beschreven, waar hij bezoekende 
vrienden uit het circuit vergastte op 
een wolk van Gauloises sigaret-
tenrook, hield de stroom aan nieuwe 
boeken niet op, dagelijks kwam er 
voor hem wel een pakketje. 
 

Wie wel eens bij Theo binnen is ge-
weest keek z’n ogen uit aan de bonte 
verzameling, ogenschijnlijke “prula-
ria”, schilderijen en tekening en boe-
ken, eindeloos veel boeken. Waarvan 
hij er in zijn werkzame leven zelf vier-
duizend van had uitgegeven. Hoeveel 
hij er uiteindelijk had bewaard is niet 
bekend, zelf had hij het over zo’n 
12.000, wekelijks kwamen er met de 
post nog een aantal bij van bevriende 
oud-collega’s die de nieuwste uitgave 
aan hem opstuurde. 
 

Sir Lancelot Skynner 
Vorig jaar september overleed Theo 
en werd op Vlieland begraven, niet 
naast de hem zo gewilde plek achter 
de kerk naast Sir Lancelot Skynner, 
kapitein van de Lutine, maar op een 
respectabele plaats tussen de “gewo-
ne mensen”. De rouwstoet die hem 
begeleide naar zijn laatste rustplaats 
bestond naast bevriende Vlielanders 
uit een bonte verzameling van uitge-
vers en schrijvers, die in de kerk, de 
een met nog fraaiere zinnen en ge-
dichten als de ander, hem herinnerde 
met prachtige anekdotes en verhalen. 
 

300 boeken met opdrachten 
Zijn huis is inmiddels leeg, het moet 
een hele klus zijn geweest. Niet min-

Boekenkast Theo Sontrop wordt geveild 

der werk moet het zijn geweest om 
de ruim 300 boeken met opdrachten, 
brieven en kunstwerken uit het bezit 
van de kleine man (‘Ik wantrouw ie-
dereen boven de 1.67’), te inventari-
seren die op maandagavond 28 mei 
geveild zullen worden bij Bubb Kuyper 
in Haarlem. 
 

Onmogelijk gemaakt  
Tot de schatten die van Vlieland naar 
Haarlem zijn verhuisd, en waar eind 
deze maand op geboden kan worden, 
behoren veel delen uit de Franse Pléi-
ade-reeks (Stendhal, De Sade, Gide).  
Daarnaast ook een door A.F.Th. van 
der Heijden gesigneerd exemplaar 
van Het Hof van barmhartigheid, een 
olieverfschilderij van Freddie Lange-
ler. En: ‘Even kijken of je je op het 
Eiland al zo onmogelijk gemaakt hebt 
dat de PTT je weet te vinden”, schreef 
Cees Nooteboom achter op een an-
sichtkaart (1998), met alleen z’n naam 
zonder adres, die met andere kaarten 
en brieven geveild zullen worden, 
richtprijs 400-600 euro).  
 

Bassis deze tekst: Volkskrant Arjan Peters 

              35 jaar dienst Harlingen - Vlieland -Terschelling 

WEKELIJKS DIENST OP VLIELAND  
 

PALLETTRANSPORT  

Europallet € 25,=* 
 

*) kade Harlingen - kade Vlieland, excl. BTW 
 GROTERE PALLETS OP AANVRAAG  

 

tel: 06 51 366 366  |  info@waddentransport.nl  |  www.waddentransport.nl  

Rederij Wadden Transport 



 

+) 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.+ 

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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Sjoelen  
met Bart 

Uitslagen 6 en 7 mei 
 

Naam  bakken  totaal  max.worp 
 

Loodscafé 6 mei 
nino  5  574  122 
Ilona  5  570  138!! 
hansko  5  557  125 
paul  5  540  120 
martine  5  537  123 
manon  5  520  109 
bartju  5  518  120 
jeffrey  5  513  111 
boris  5  509  120 
sietze  5  506  109 
michel  5  501  106 
lucie  5  494  107 
bernard  5  477  102 
jaap  5  473  106 
mark  5  459  102 
noor  5  447  112 
Annelies  4  436  129! 
isabel  5  401  90 
jurjen  4  394  109 
steven  4  389  116 
kirsten  4  385  104 
sherien  4  339  101 
kyomi  5  310  73 
rick  3  307  110 
sarah  4  298  98 
melchior  4  275  96 
En 2 en 1 bakkers: johan nynke lau-
rien rolie  stephanie sven roy en an-
cko. Bootbon! 
 

Uiterton 7 mei 
marjolein  8  918  140!! 
nelC  8  842  124 
lily  8  825  111 
tinus  8  752  108 
gerrie  8  745  102 
madu  5  466  105 
joek  5  451  120 
nelZ  4  299  92 
adrie  3  286  122 
en nelZ gefeliciteerd 
met haar 84e verjaardag! 
 

TOT SJOELS,  
plaats/tijd zie Vliezier en Vlietrine 

Bart 06-54243591 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

Karel Nauta / www.ziltgetint.nl  
info@ziltgetint.nl / tel. 06 46 140 054 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

TCV91 collecteert 
voor Oranje Fonds  
 

Op Vlieland wordt van 22 tot en met 26 
mei gecollecteerd voor een socialer 
Nederland. TCV91 uit Vlieland doet 
deze week mee aan de Oranje Fonds 
Collecte. Met de opbrengsten steunen 
zij projecten die bijvoorbeeld eenzaam-
heid en armoede bestrijden in Fries-
land. Daarnaast kunnen zij hiermee hun 
eigen organisatie draaiende houden. 
 

In Nederland zijn veel mensen die om 
verschillende redenen niet goed mee kun-
nen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld 
omdat zij geen sociaal netwerk hebben en 
eenzaam zijn, in armoede leven of een 
beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt 
dat niemand zich buitengesloten zou moe-
ten voelen en steunt projecten die mensen 
met elkaar verbinden. Verenigingen en 
stichtingen zorgen voor die verbinding. 
Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds 
Collecte langs de deuren. 
 

Opbrengst 
Deelnemende organisaties mogen de helft 
van de opbrengst houden en besteden 
aan een eigen doelstelling. Hiermee kun-
nen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor 
hun doelgroep of hun vrijwilligers, of nood-
zakelijk onderhoud bekostigen. De andere 
helft van de opbrengst wordt door het 
Oranje Fonds besteed aan sociale pro-
jecten in Friesland. Denk hierbij aan pro-
jecten die eenzame mensen koppelen aan 
een maatje of die mensen met schulden-
problematiek helpen hun financiën weer 
op de rit te krijgen.  
 

Elke euro goed besteed 
Alle kosten van de collecte (organisatie, 
materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening 
van het Oranje Fonds. De afdracht van de 
volle collectebussen wordt in de meeste 
plaatsen verzorgd door de RegioBank. 
Hierdoor wordt elke euro uit de collecte-
bussen volledig besteed aan organisaties 
en projecten die Nederland socialer ma-
ken. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte 
uniek. 
 

Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat nie-
mand zich buitengesloten voelt en ieder-
een mee kan doen in de samenleving. 
Daarom steunt het jaarlijks duizenden 
projecten die mensen met elkaar verbin-
den. Die steun bestaat uit geld, aandacht 
en advies. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het beschermpaar. 
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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: 
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Abonnementen 
 

Omdat de Vliezier gaat stoppen is het niet meer 
mogelijk een abonnement te nemen. 
 

De Vliezier stop na uitgave nummer 750, dat zal 
ongeveer eind mei 2018 zijn. Tot en met het laatste 
nummer blijft het wel mogelijk losse nummers te 
kopen. Dit kan op de veerboot, de terminal in 
Harlingen en op verschillende adressen in het dorp. 
Prijs per nummer, losse verkoop € 1,35 

Wij danken alle adverteerders en alle abonnees van 

nu en uit het verleden om 18 jaar lang elke week een 

Nieuwskrant van Vlieland uit te kunnen brengen.

De Vliezier gaat stoppen, Na 18 jaar elke week een 
Vliezier, Nieuwskrant van Vlieland gemaakt te hebben,  
gaan we nu stoppen. De laatste uitgave zal nummer 
750 zijn, welke ongeveer eind mei 2018 zal uitkomen. 
Al die jaren is de Vliezier  elke donderdag uitgegeven 
door uitgeverij "Het Wad" Op jaarbasis verschenen 45 
nummers. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt geen 
subsidie en is geen onderdeel van een maatschappelij-
ke en/of politieke organisatie.  
 

De Vliezier wordt in eigen beheer geprint op 
BioTop 3 extra papier. Gefabriceerd van dunnings-
hout uit bossen en afvalhout van zagerijen. Het 
FSC2-gecertificeerde papiersoort is 100% chloor-
vrij gebleekt (TCF)3 en bevat geen optische wit-
makers en heeft hierdoor een natuurlijke tint. 

 doel om een BREEAM score te beha-
len. BREEAM is een instrument om op 
integrale wijze de duurzaamheid van 
een gebouw, gebied of sloopproject 
te beoordelen en te meten. 
 

Om deze energieneutrale status te 
realiseren, worden er veel verschillen-
de technieken toegepast. Het dak en 
delen van de gevels worden bedekt 
met zonnepanelen om energie op te 
wekken. De buitengevel zal bestaan 
uit drievoudige beglazing, dit zorgt 
voor veel natuurlijk licht en voor een 
hoge isolatiewaarde. Uiteraard blijft 
er nog wel onnatuurlijk licht nodig, 
dat wordt ledverlichting. In het bouw-
materiaal gaat de voorkeur overigens 
uit naar hout in plaats van naar con-
ventioneel beton.  
 

Hout is niet alleen duurzamer in pro-
ductie, ook isoleert het beter dan 
beton en is het sterker in verhouding 
tot het gewicht. De EPC van 0 is onder 
andere behaald door het gebruik van 
Warmte- en Koudeopslag in de bo-
dem, een techniek waar ULC in gespe-
cialiseerd is. De hotelketen gaat de 
verschillende verbruiksparameters, 
zoals energie en water, veelvuldig 
monitoren door middel van digitale 
meetsystemen. Ook wil het hotel haar 
bezoekers, omwonenden en passan-
ten bewuster maken van de duurza-
me transitie die gaande is. Mede 
daarom worden er in de parkeergara-
ge 20 oplaadpunten voor elektrische 
auto’s en 15 oplaadpunten voor elek-
trische fietsen geplaatst. 
 

Om zo min mogelijk impact te maken 
op het klimaat, zijn de 172 hotelka-
mers op afstand gefabriceerd en in 
samenwerking met aannemer De Nijs 

Eerste energieneutrale hotel van Nederland  

WestCord Hotel Jakar-
ta  
 
Ticket naar Indonesië nog even onbe-
taalbaar? Of juist al je vakantiedagen 
al opgemaakt? Dat maakt vanaf janu-
ari 2018 niets meer uit: op het Javaei-
land in Amsterdam kan je straks op 
(mini)vakantie zonder het land te 
hoeven verlaten. Door moderne tech-
nieken worden je zintuigen geprikkeld 
alsof je je daadwerkelijk in Jakarta 
waant. Het kan zo maar zijn dat je 
tijdens het bestellen van je cocktail 
een Javaans Bronzemannetje voorbij 
ziet komen, of dat er een mooie vlin-
der op je hoofd neerstrijkt. Toch is het 
tropische interieur niet het enige wat 
dit project bijzonder maakt: het gaat 
hier om de bouw van het eerste ener-
gieneutrale hotel van Nederland. 
 

In 2021 moet elk nieuw gebouw in 
Nederland voldoen aan de wettelijke 
eisen van Bijna Energie Neutrale Ge-
bouwen (BENG). Voor overheidsge-
bouwen geldt die eis vanaf 2019. Ho-
tel Jakarta te Amsterdam Noord is 
geen overheidsgebouw, maar richt 
zich wel vast op de toekomst. Een 
pionier op het gebied van Nederland-
se Duurzaamheid. ULC Installatietech-
niek levert alle installaties die hier 
een grote rol in spelen in opdracht 
van hotelketen WestCord. 
 

Om de status van een energieneutraal 
gebouw te behalen, moet je een EPC 
(Energieprestatiecoëfficiënt) halen die 
onder de 0,4 ligt. Bij hotel Jakarta 
wijst alles er op dat deze score nog 
lager zal zijn, namelijk: 0. Ook is het 

het frame in gehesen. Technisch ge-
zien is het mogelijk om inclusief 
schoon beddengoed de kamers te 
laten bezorgen door fabrikant Ursem 
Modulaire Bouwsystemen. 
 

Om een Jakarta-ervaring te waarbor-
gen is de Hortus Botanicus ingescha-
keld en dat belooft veel goeds. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad 
over het uitzicht tijdens de toekomsti-
ge edities van de SAIL Amsterdam. 
 

Hotel Jakarta maakt een pioniersbe-
weging met het duurzame en moder-
ne karakter, maar verwijst tegelijker-
tijd naar het (koloniale) verleden.  
 

Het hotel is namelijk vernoemd naar 
de stad die ooit Batavia werd ge-
noemd, en ligt ook nog eens op de 
plek waar men vroeger aan boord 
ging om naar Nederlands-Indië te 
vertrekken.  
 

Een ode aan Jakarta, een trekpleister 




