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Jaarverslag 2020 
 

Voorwoord 

 

Het jaar 2020 zal wereldwijd zeker de boeken ingaan als een bijzonder en memorabel jaar. 

Covid-19 bepaalde het menselijk handelen en met name de kwetsbaarheid daarvan. Tijdens 

het schrijven van dit voorwoord is het buiten -6 C, is er nog een algehele lockdown en een 

avondklok van kracht. Omstandigheden waar niemand ooit rekening mee heeft gehouden. De 

vervelende tijden die we afgelopen jaar bij de musea gekend hebben, moeten we dan ook 

relativeren aan de tijdsgeest. 

De musea waren van 16 maart tot 1 juni en daarna van 2 november tot het einde van het jaar 

gesloten met uitzondering van de laatste week van november en de eerste week van december. 

Geen demonstraties van de Paardenreddingboot, geen groepsexcursies en geen Kunstmaand 

Ameland. Gelukkig kon de uitvoering van ons Ecologisch Advieswerk wel gewoon doorgaan. 

In de periode dat onze musea, molens en vuurtoren wel open waren, moest voldaan worden 

aan vele voorwaarden. Van te voren digitaal boeken, het volgen van een éénrichtingsroute 

binnen, anderhalve meter afstand houden, verkeerslichten op de trappen, handgel gebruiken 

en voldoen aan een van te voren vastgesteld maximum aantal bezoekers. Na de zomer kwam 

daar het dragen van een mondkapje nog bij. Dat is prima verlopen, waarbij we veel steun 

hebben gehad aan het protocol wat door de Nederlandse Museumvereniging was opgesteld. 

 

In juni moest de toeristenstroom op Ameland nog even op gang komen, maar in de reguliere 

hoogseizoensperiode was het bijzonder druk. De bezoekersaantallen zijn voornamelijk in deze 

periode bereikt omdat de Kunstmaand verviel en de musea weer vanaf 5 november gesloten 

waren. 

Dat alles heeft tot gevolg gehad dat de bezoekersaantallen met ruim 40% zijn gedaald ten 

opzichte van voorgaande jaren, voor de activiteiten is dat zelfs met ruim 80%. 

 

Het wegvallen van bezoekers en activiteiten heeft een enorme invloed gehad op de financiële 

situatie van de STAM. De exploitatie bestaat uit meer dan 90% eigen inkomsten. Bij alle 

maatregelen is dan ook gezocht naar oplossingen waarbij de musea blijven bestaan en waarbij 

onze medewerkers in dienst kunnen blijven. Daarover is overleg gevoerd met wethouder 

IJnsen van de gemeente Ameland en is intensief met het bestuur van de STAM 

gecommuniceerd.  

De aanpassing die de meeste tijd heeft gevraagd is het digitaal boeken. Samen met Sander 

Kiewied en Gerrit van der Laag is een nieuw reserveringssysteem opgezet. Het systeem bevalt 

goed en zal in de toekomst uitgebreid en geactualiseerd worden. 

Al direct bij de eerste sluiting van de musea is besloten gebruik te gaan maken van de NOW 

regeling, dit om zekerheid aan de medewerkers te bieden. Voor de tweede termijn kwamen 

we niet in aanmerking. In de eerste, maar ook in de derde  termijn is fors verlies geleden wat 

door deze regeling gedeeltelijk gecompenseerd kon worden. 

Omdat de musea veel gesloten moesten blijven in 2020 is landelijk door het Mondriaan Fonds 

extra steun toegezegd voor de uitvoering van reguliere museale taken zoals expositie bouw en 

collectie beheer. In dat kader zijn onze vier geregistreerde musea (Swartwoude, 

Natuurcentrum, Sorgdrager en Maritiem Centrum) in het Nederlands Museumregister, 

gesteund met een bedrag van totaal € 105.000,- Wij zijn het Mondriaan Fonds natuurlijk erg 

dankbaar voor deze bijdrage.  
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Bij de gemeente Ameland is, conform het advies van de Nederlandse Museumvereniging,  

nog een verzoek ingediend om de huurkosten van de vuurtoren  te compenseren in de periode 

dat de toren gesloten was. Daarover is bij het samenstellen van dit rapport nog geen 

duidelijkheid. 

 

Door de aangepaste openstelling en het niet door gaan van de Kunstmaand, moest er 

behoorlijk geïmproviseerd worden met onze wisselexposities. Tentoonstellingen vervielen, of 

termijnen moesten worden aangepast. Gelukkig is met heel veel creativiteit en inzet deze 

horde genomen. Samen met de inbreng van de betreffende museale stichtingen is de kwaliteit 

van de exposities gewaarborgd. 

Helaas moest de expositie over 75 Jaar bevrijding, en de daarmee gepaard gaande activiteiten, 

in zijn geheel vervallen. Jammer van het vele overleg met gemeente, dorpsbelangen en vele 

vrijwilligers. 

 

Voor de staf medewerkers werd een nieuwe fenomeen in het leven geroepen, het digitaal 

vergaderen. Via Skype, Zoom of TEAMS konden de noodzakelijke overleggen gewoon 

plaatsvinden.  

 

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: De verbouw van de “Phenix”. 

Na een lange procedurevoering, waarbij de oliemaal installatie moest worden verplaats van 

onder de molen naar een plek direct naast de molen, kon per 1 november dan eindelijk worden 

begonnen met de bouw. Bouwbedrijf Kolthof neemt het bouwtechnische deel voor haar 

rekening. Het betreft dan voornamelijk het ondergrondse bezoekersgedeelte waar de nieuwe 

maalinstallatie in wordt geplaatst. Bouwbedrijf De Molenmakers, zal het molen technisch 

gedeelte verzorgen. De maalinrichting, wordt net als bij de mosterdmolen weer volledig 

ambachtelijk gemaakt. 

Bij het ontgraven van de “mullesduun” stuitten we direct al op een bijzondere vondst; een 

oude vuilstortplek. Onder bezielende leiding van onze ecoloog Johan Krol zijn de bodemlagen 

fotografisch vastgelegd en is een deel van het materiaal verzameld. Het gaat dan met name 

om kapotte pijpen koppen, kapotte tegeltje en kapot huishoudelijk materiaal!   

In de loop van komend jaar zullen we ons buigen over het vervaardigen van nieuwe 

Amelander farmaceutische producten in molen de “Phenix”. 

 

Na uitvoerige beraadslagingen en na overleg met de Raad van de gemeente Ameland, kan 

worden vermeld dat de museumgebouwen voor een periode van dertig jaar in erfpacht worden 

overgedragen door de Gemeente Ameland aan de STAM. Met deze overdracht kan het 

onderhoud aan de gebouwen efficiënter worden uitgevoerd en is het voor de STAM 

eenvoudiger om aanspraak te maken op onderhoudssubsidies. Met deze overdracht is binnen 

de STAM een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. 

 

Samen met de stichting Amelands Product, de Ondernemers Platform Ameland, de 

Amelander Energie Coöperatie, Hanzehogeschool Groningen (EnTranCe) en de gemeente 

Ameland is de STAM het afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de 

opzet van het project “Waddencampus 2.0”. Dit project moet bijdragen tot een circulaire en 

zelfvoorzienende economie op Ameland. Daarbij moet de campus zich door ontwikkelen naar 

een betrokken netwerk, dat als zelfstandige organisatie de motor kan zijn voor deze transitie. 
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Bij ons Accountantsbureau Flynth heeft een personeelswisseling plaatsgevonden. Onze vaste 

accountant Gerrit Fokkema, die de administratie al meer van vijfentwintig jaar heeft verzorgd, 

is van baan veranderd. We danken hem voor de jarenlange samenwerking. Onze nieuwe 

accountant is Ronald Willems, hem willen we alvast veel succes toewensen. 

Toen duidelijk werd dat er per 1 januari 2021 een directiewisseling zou plaatsvinden is 

meteen een start gemaakt van het digitaliseren van de notulen van alle bestuursvergaderingen 

van de stichting Natuurmuseum, de stichting de Ouwe Pôlle Ameland, de stichting 

Paardenreddingboot en de Vereniging Vrienden van de Amelander Korenmolens. Vanaf de 

oprichting zijn deze stukken redelijk compleet.  

 

De STAM was het afgelopen jaar als penvoerder nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond 

het onderzoek naar een nieuw “Fenäotcentrum”. Samen met het bestuur van de Vennoot en de 

stichting Amelands Product willen we mogelijkheden onderzoeken om op de Kooiplaats een 

multifunctioneel centrum op te zetten waar alle partijen voordeel uit kunnen halen. De STAM 

wil met de stichting de Ouwe Pôlle nogmaals mogelijkheden onderzoeken om een museum 

met levende have in te richten en te exploiteren, omdat dit doel voor een belangrijk deel bij 

museum Swartwoude is mislukt. Voor het onderzoek is het Schrijversburo uit Leeuwarden 

aangetrokken. Helaas belemmerde de coronaperikelen ook hier de voortgang.  

  

In alle hectiek van de Covid-19 moest ook nog eens een sollicitatieprocedure opgestart 

worden om per 1 januari 2021 een nieuwe directeur te benoemen. Het bestuur van de STAM 

heeft daar veel tijd en energie in moeten steken en is blij te melden dat 1 december 2020   

William Beijaard is gestart om per 1 januari 2021 de functie van directeur te gaan vervullen. 

Tot 1 maart zal hij daarna nog worden ingewerkt door de oud directeur Joop de Jong. 

 

Tot slot een persoonlijke noot. Na veertig jaar actief te zijn geweest bij de musea, heb ik 

besloten om met pensioen te gaan. In herinnering koester ik de vele fantastische jaren die 

hebben geleid tot de opbouw en samenwerking van musea, molens en vuurtoren. Daarbij kan 

ik ontzettend genieten van de grote betrokkenheid van medewerkers, bestuurders en 

vrijwilligers. Zij waren allen een onmiskenbaar een schakel in de oprichting en exploitatie van 

de stichting Amelander Musea. Daarvoor dank. Het was een voorrecht om met jullie te 

werken! 

 

Joop de Jong, directeur 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Beijaard  

en Joop de Jong 
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Bezoekersaantallen en deelname excursies/activiteiten 

 

Bezoekersaantallen        2020    2019 

Natuurcentrum      34.500  45.500   

Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”     5.800  12.300   

Landbouw juttersmuseum “Swartwoude”     6.300  11.250   

Maritiem Centrum “Abraham Fock”      7.200  13.250   

Korenmolen “de Phenix”                0       200       

Molen “de Verwachting”        3.100  15.250 

Brandspuithuuske                      0                      250      

Vuurtoren                   41.600            64.500 

Bunkermuseum                    8.600            10.500  

   

Totaal                                                                                    107.100          173.000   

 

Toelichting 

De bezoekersaantallen van alle onder de STAM resulterende instellingen stonden in 2020 

onder grote druk van de coronabeperkingen. Lange periodes gesloten en alleen open met een 

groot aantal beperkingen kende zo zijn weerslag op de aantallen. Het wegvallen van de 

Kunstmaand had met name voor de kleinere musea grote impact. Het annuleren van de 

verschillende molendagen had grote invloed op het bezoek aan molen de Verwachting, 

gelukkig bleven de verkoopcijfers van onze mosterd- en meelproducten nog redelijk goed 

overeind. De koppeling tussen de demonstraties van de Paardenreddingboot en het Maritiem 

Centrum is snel gemaakt, het niet doorgaan van de demonstraties had ook de nodige negatieve 

invloed op de bezoekerscijfers van het Maritiem Centrum. 

Al met al is met een verlies van 38%  van de bezoekersaantallen afgesloten ten opzichte van 

2019.  

 

Zoals al eerder gemeld wordt achter de schermen druk gewerkt aan de digitalisatie van de 

verschillende collecties. Daarbij wordt ook kritisch gekeken wat wel en niet in aanmerking 

komt om behouden te blijven. Nog net voor de Coronatijd werd in dat kader door de Friese 

Museumfederatie een cursus “ Collectie Fan Souder” georganiseerd. Wat is voor een museum 

belangrijk om te behouden en wat moet je verzekeren. Een proces waar we bij de STAM 

midden in zitten. 

  

 

   
 

Depot Sorgdragermuseum 
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Deelname activiteiten 
       2020   2019  

        

Natuuractiviteiten      2.225    28.310 

Cultuuractiviteiten          700                                 355         

Demonstratie Paardenreddingboot               500                            45.500 

Overige individuele activiteiten                4.800 

Blote Voeten pad      5.200                              8.000   

                        

Totaal       13.425      82.164                                                                       

 

Toelichting 

Als we het beeld van de excursies van het afgelopen jaar in één woord moeten samenvatten 

dan is dat “onzekerheid”. Onzekerheid bij scholen en boekingsbedrijven om schoolreisjes die 

dan wel weer en dan toch niet konden doorgaan. Verontruste leraren, verontruste ouders van 

leerlingen, het was een drukte van belang die tenslotte heeft geleid tot het annuleren van 

nagenoeg alle in groepsverband georganiseerde activiteiten.  Werden er in 2019 nog bijna 750 

excursies georganiseerd, dit jaar bleef het aantal steken op 105.  

Er zijn dit jaar geen groepsexcursies gegeven omdat de Coronaregels dit niet toestonden. 

Groepen konden niet reserveren.  Wel zijn er met inachtneming van de RIVM regelgeving 

excursies met groepjes mensen gehouden. Dat was op basis van individuele inschrijving en 

een beperkt aantal deelnemers. Het aantal deelnemers steeg daarbij van 4820 in 2019 naar 

5460 dit jaar. 

 

Omdat de groepsexcursies niet door konden gaan is gezocht naar alternatieven met kleinere 

hoeveelheden mensen waar de afstand van anderhalve meter gewaarborgd was. Zo zijn er 

wekelijks bunkerexcursies georganiseerd. Vanaf het bunkermuseum werd per fiets een 

rondgang verzorgd rond de WO II herinneringen rond de vuurtoren. Als start diende het 

Bunkermuseum en als afsluiting werden de twee kleine bunkertjes in de Tonneduinen 

bezocht. Gerlof Molenaar, Jeanet de Jong en Joop de Jong waren de excursieleiders. 

Ook nieuw dit jaar waren de free-tour dorpswandelingen. Deze werden niet alleen in Hollum, 

maar ook in Nes gehouden. Onder inspirerende leiding van Jacob Roep is de formule 

geïntroduceerd waarbij de deelnemers zelf aan het eind van de excursie besluiten wat zij 

financieel willen bijdragen voor de rondleiding! 

Voor de eco-safaritour was veel belangstelling. Voor mensen die slecht ter been zijn of op een 

andere manier niet een reguliere rondleiding kunnen volgen is het bezoek aan de Kooiduinen 

of het Hagedoornveld een fantastische belevenis. 

Helaas is de demonstratie van de Paardenreddingboot slechts één keer gehouden. De 

demonstraties vallen onder de evenementenvergunning, alle evenementen konden dit jaar niet 

doorgaan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ECO-safari 
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Kunstmaand 2020 

 

Novembermaand is Kunstmaand, maar dit jaar niet. Corona gooide roet in het eten.  

De maatregelen die getroffen werden om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen 

zorgden ervoor dat Kunstmaand 2020 niet door kon gaan. In plaats daarvan waren er 

exposities te zien die in eigen beheer werden samengesteld.  
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Natuurcentrum 
De exploitatie van het Natuurcentrum liep parallel met de coronabeperkingen. Een jaar met 

ups en downs. Een verschrikkelijk drukke zomer waar alle zeilen bijgezet moesten worden 

om de bezoekers op een goede manier rond te leiden en in het voor- en naseizoen was het 

museum gesloten. Ook alle groepsexcursies zijn niet doorgegaan. Dat alles vroeg veel 

improvisatie en flexibiliteit van de medewerkers. Gelukkig is dat goed opgepakt en hopen we 

op een jaar met betere vooruitzichten. 

 

Bij de opzet van het nieuwe Natuurcentrum in 2009 

zijn een hoop nieuwe technieken gebruikt op basis 

van duurzaamheid. Aanvankelijk was het zelfs de 

bedoeling het centrum Kennis en Innovatiecentrum te 

noemen. De 144 zonnecellen op het dak zijn daar een 

goed voorbeeld van. Ook werd er een Warme Koude 

installatie geplaatst die volledig op gas functioneert. 

In die tijd een paradepaardje voor Eneco, waar de 

installatie van werd gehuurd. Nadat de overeenkomst 

in 2020 afliep heeft Eneco besloten de installatie in 

zijn geheel te schenken aan de STAM.  

 

 

 

Ook dit jaar heeft de Brandweer gebruikt gemaakt van de lange brandtrap buiten langs de 

toren. Brandweerlieden van Ameland werden getest op snelheid en behendigheid. Een pittige 

oefening hebben we geconstateerd. 

 

Beelden Jaap van Meeuwen 

Op de valreep van 2020 zijn nog drie prachtige beelden (Sculpturen), gemaakt door Jaap van 

Meeuwen uit Uithuizen, door Frans Kappenburg aan de STAM geschonken. Het betreft een 

Spaanse Ruiter, gemaakt van 1320 hoefijzers, het beeld Horen Zien en Zwijgen (apenbeeld) 

en de Krab. Bij de beelden wordt een uitleg gegeven door de Kunstenaar. Zo vertelt hij onder 

meer dat voor het beeld van de krab, een echte krab model heeft gezeten, ook al was deze 

dood. Na enige dagen begon de werkplaats zodanig naar de zee en de rotte krab te ruiken, dat 

Jaap besloot verder zijn fantasie maar te volgen. De beelden zijn op dit moment opgesteld bij 

het Natuurcentrum.  
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Wisselexposities Natuurcentrum 

 
Kunstwerken uit de eigen collectie in Natuurcentrum Ameland was te zien tot 1 april 2020 

 

Kunstenaarsparadijs Ameland 

 

Ameland: een magneet voor kunstenaars  

Geen enkel ander eiland trok in de vorige eeuw zoveel kunstenaars als Ameland. In het 

kielzog van de eerste gasten naar Ameland - in het begin van de vorige eeuw - ontdekten ze 

de schoonheid en de ongereptheid van het eiland. En - ook niet onbelangrijk - de pittoreske 

huisjes, boerderijtjes, dorpen en indrukwekkende luchten. Dat is tot op de dag van vandaag zo 

gebleven. Sommige kunstenaars vestigden zich er voor langere tijd. Anderen raakten zo 

verknocht aan het eiland, dat ze elk jaar terugkwamen voor de rust en de schoonheid van de 

natuur. 

 

Een bekende naam is o.a. Germ de Jong, die rond het midden van de vorige eeuw jaarlijks 

voor langere periodes op het eiland verbleef en de natuur vast legde. Hoogleraren Jan Wiegers 

en Gerard Röling van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam namen hun 

pupillen geregeld mee naar Ameland. In de overtuiging dat de studenten er inspiratie op 

zouden doen. En natuurlijk de schilders Tames Oud en Leendert Scheltema. Tames Oud is op 

Ameland geboren, Scheltema bracht er zijn jeugdjaren door. Beide kunstenaars wisten zich 

door een eigen stijl een belangrijke plek in de Nederlandse kunstgeschiedenis te veroveren. 

Een groot aantal werken is in bezit van de Amelander Musea en te zien in het Natuurcentrum. 

 

 

 

 

 

 

Herman Buitenhuis, Skutehon 

 

 

Roofvogels en uilen op Ameland, toppers in de natuur  

In het Natuurcentrum in Nes is een fraaie expositie over 

Roofvogels en Uilen op Ameland te zien.  

In deze expositie ligt de nadruk op het broedseizoen. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de resultaten van inventarisaties van 

geheel Ameland gedurende de afgelopen 30 jaar. In grafieken 

is zelfs de ontwikkeling van het aantal broedparen op 

Ameland te zien. De basis van de expositie zijn foto’s en 

video’s die op Ameland gemaakt zijn.  

De expositie is samengesteld en opgebouwd met materiaal van 

Johan Krol. Johan werkt als bioloog in het Natuurcentrum. In 

zijn vrije tijd inventariseert en fotografeert hij de natuur op 

Ameland. Hij is daarbij speciaal geïnteresseerd in roofvogels. 

Te zien tot januari 2021. 
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Foto expositie ‘’Natuurmonumenten van een boswachter’’ 

In 2016 is in de Skalm in Stiens de tentoonstelling ‘’Natuurmonumenten van een boswachter’’ 

samengesteld. Deze expositie bestaat uit natuurfoto’s van oud opzichter van Staatsbosbeheer 

Trino van der Geest. Van der Geest is voor Staatsbosbeheer 16 jaar werkzaam geweest op 

Ameland en in die periode was hij ook voorzitter van Stichting Natuurmuseum Ameland. 

Onlangs is Trino van der Geest overleden. Vanaf december 2020 jaar is zijn werk in het 

Natuurcentrum op Ameland te zien. 

 

 

 

 

‘’The Ocean Warriors’’  

Keramiste Cocky Hoffer-Hietbrink vraagt met deze 

serie aandacht voor het wereldwijde probleem Plastic 

Soep. De getransformeerde zeepaardjes van keramiek 

trekken ten strijde tegen de vervuilde oceanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020, jaar van de Wilde Eend  

Met een achteruitgang in het aantal broedparen van zo’n 30% sinds de jaren negentig, wordt 

de vertrouwde wilde eend opeens veel minder algemeen. De vogelbescherming en Sovon 

Vogelonderzoek Nederland komen in actie en roepen 2020 uit tot het ‘’Jaar van de Wilde 

Eend’’. 

Ook op Ameland zien we deze landelijke trend. Steeds minder wilde eenden worden op het 

eiland waargenomen. Wat is hiervan de oorzaak? Onderzoekers proberen een antwoord te 

vinden op deze vraag. Bezoekers kunnen hierbij een handje helpen. Door de kuiken app te 

installeren op je telefoon en kuikens van wilde eenden te melden. En door van groepen wilde 

eenden het aantal vrouwtjes en mannetjes door te geven (www.jaarvandewildeeend.nl). Was 

te zien tot november 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaarvandewildeeend.nl/


 

11 

 

Maritiem Centrum “Abraham Fock” 

 

Het museum is natuurlijk direct verbonden met de demonstraties die jaarlijks worden 

georganiseerd. Met de sluiting van de musea werd ook meteen duidelijk dat de evenementen 

niet konden doorgaan dit jaar. Dat betekende een streep door de agenda van 2020. Dat alles 

had natuurlijk ook grote invloed op het museumbezoek.  

In de expositie en rond het museum zijn de nodige verbeteringen aangebracht. De lekkage van 

de koepel is verholpen, een probleem wat ons al lange tijd parten speelde. Een oplossing was 

niet direct gevonden omdat vele deskundigen de oorzaak niet konden vinden. Uiteindelijk 

heeft Cor de Jong alle oude kit van alle ramen verwijderd en de ramen opnieuw vastgezet. Om 

het aflopen van gier in de schuur te verbeteren is door bouwbedrijf Kooiker een nieuwe beton 

laag in de Paardenboxen aangebracht met een groter talud naar de afvoergoot. 

 

 

Paardenreddingboot 

Helaas zijn de demonstraties van de Paardenreddingboot dit jaar beperkt gebleven tot één. 

Alleen op dinsdag 18 februari kon de boot nog uit. Wat deze lange periode van gedwongen 

rust voor effect zal hebben op de toekomst is nog niet bekend. Laten we hopen dat we deze 

eeuwenoude traditie nog stand in kunnen houden.  

Het vervolg is nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 februari is er informeel overleg gevoerd met de voerlieden, bemanning en 

walpersoneel. Praktische problemen en de veiligheid  komen dan altijd aan de orde. 

Helaas is door Medical Ameland aangegeven dat ze in de toekomst gaan stoppen met de 

EHBO begeleiding van de demonstraties. Onze dank voor de assistentie het afgelopen jaar is 

bijzonder groot. 

 

 

Op 2 juni mochten wij een donatie van de COOP Bakker uit 

Hollum ontvangen. Op initiatief van onze vrijwilliger van de 

Paardenreddingboot, Jaap de Boer, werd deze flessen inlever 

actie geïnitieerd aan de Paardenreddingboot. Maar liefst een 

bedrag van 430 euro kon op de rekening worden bijgeschreven. 

We zijn de familie Bakker dankbaar voor deze fraaie donatie! 
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Van de familie Bruin mochten weer een fraaie 

aanvulling op onze maritieme collectie ontvangen. 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 
Wisselexposities Maritiem Centrum  

 

Wadden foto’s van Pieter de Vries in het Maritiem Centrum 

Sinds 2007 heeft Pieter de Vries zich toegelegd op het maken van luchtfoto’s boven het 

Nederlandse, het Duitse en het Deense waddengebied. Ook ontelbare foto’s van structuren en 

vormen van de Waddenzee maken daar onderdeel van uit. 

 

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft hij 24 uurs opnamen gemaakt van het Amelander 

waddengebied. Het resultaat wordt op de tentoonstelling getoond en geeft een prachtig beeld 

van het getij. Tevens wordt middels interactieve elementen het bijzondere fenomeen eb en 

vloed uitgelegd. 

De foto expositie van Pieter de Vries was tot november 2020 te zien in het Maritiem Centrum 

Abraham Fock.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pieter de Vries, geulen op het wad 

 

Landbouw Juttersmuseum “Swartwoude” 

 

Ook in dit onrustige jaar is er op bestuurlijk vlak veel gesproken over de identiteit van het 

Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude. Het houden van levende have is vanwege het 

dierenwelzijn en de milieuverordeningen al ingeperkt naar geiten en kippen waardoor er 

steeds meer overlap dreigt met het Cultuurhistorisch museum Sorgdrager. Bij dat laatste 

geven  de ervaringen van de bezoekers de doorslag. Het afgelopen jaar is veel tijd besteed om 

van de schuur een echte landbouwzaal te maken met landbouwgereedschap en 

landbouwwerktuigen die op Ameland werden gebruikt. Dit proces willen we voor de korte en 

Overhandiging gift 18 januari 
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middellange termijn doorzetten. Ondertussen worden ook andere mogelijkheden onderzocht 

voor de lange termijn. 

Door het vertrek van Rijkswaterstaat uit haar kantoor aan de Ballumerweg kon in nauw 

overleg het bestaande archief van meer dan een eeuw oud worden overgedragen aan de 

STAM. Het archief is netjes gedocumenteerd en opgeslagen in het Landbouw Juttersmuseum.   

 

 

Wisselexposities Swartwoude  

 

Ganzen, arctische trekvogels bij Amelander boeren te gast in museum Swartwoude. 

In Landbouw en Juttersmuseum Swartwoude is vanaf 10 april een expositie over ganzen te 

zien. Ameland is belangrijk voor ganzen. De polder biedt plaats aan doortrekkende en 

overwinterende vogels. De rotgans en de brandgans zijn hierbij twee belangrijke soorten. Ze 

komen in grote aantallen voor. Ze gebruiken het eiland om de winter door te komen, te eten 

en vetreserves op te bouwen voor de trektocht naar hun broedgebied in Siberië. De Amelander 

boeren zien ze liever gaan dan komen, maar ze worden gedoogd. De expositie is opgebouwd 

rond een collectie kunstganzen van natuurfotograaf Hans Dekkers. 

De expositie was te zien tot november 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager” 

 

Naast alle coronaperikelen moest het museum dit jaar ook een proeve van bekwaamheid 

afleggen. Om ingeschreven te zijn in het Nederlands Museumregister worden alle 

Nederlandse musea van tijd tot tijd kritisch onderworpen aan de voorwaarden die voor dit 

register gelden. Middels een audit is gekeken naar de bestuurlijke organisatie, de 

verschillende beleidsplannen, de financiële gegevens, de veiligheidszorgen het beheer en 

behoud van de collectie. Een uitgebreide toets die op een aantal kanttekeningen na geslaagd 

is. Tot 1 mei kunnen de veelal kleine administratieve reparaties nog hersteld worden. 
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De vaste expositie in de schuur is verder uitgebreid. Omdat de stoommachine uit de 

voormalige melkfabriek bouwkundig zodanig in de museumschuur is verankerd dat hij niet 

verplaatst kan worden, is besloten een klein gedeelte in te richten als zuivelhoek. Waarbij de 

nadruk bijna in zijn geheel op de voormalige melkfabriek van Hollum is komen te liggen. 

 

Het museum heeft ook het afgelopen jaar weer vele schenkingen mogen ontvangen. Ook is de 

kunstcollectie met een aantal fraai stukken weer uitgebreid.  

De vele schenkers zijn we daar dankbaar voor. In overleg met de schenker worden de meeste 

collectie aanwinsten omschreven in de Pollepraat, het donateursblad voor geïnteresseerden in 

het erfgoed van Ameland. Vorig jaar is een koppeling gemaakt met de website Amelander 

Historie waardoor liefhebbers van de eilander geschiedenis nog beter aan hun trekken komen.  

In dat kader kan ook gemeld worden dat het archief van Jan Blaak is overgenomen. Foto’s en 

documentatie die Jan zijn hele leven heeft verzameld zijn opgeslagen in de archiefruimte van 

het Sorgdragermuseum. 

 

Het bestuur van de Ouwe Pôlle en een heel groot aantal vrijwilligers zijn actief om de eilander 

geschiedenis onder de aandacht te brengen. Zo kon, samen met initiatiefnemer en uitgever 

Anne Popkema, het in het Amelander dialect geschreven sprookjesboek van Grimm 

gepresenteerd worden.  

Samen met een eilander werkgroep werkt Leon Bok aan een boek over de funeraire 

geschiedenis van Ameland. Na verwachting zal dit boek begin 2021 worden uitgegeven. 

Het bestuur organiseerde een avond over de samenstelling van een Canon van Ameland. Daar 

was veel belangstelling voor. Wat zijn de belangrijkste historische gebeurtenissen van 

Ameland en wat voor bijzondere mensen heeft het eiland voortgebracht, of welke mensen 

hebben ontzettend veel voor het eiland betekend? Vragen die nog niet zijn opgelost. Helaas 

kon de avond tot op heden geen vervolg krijgen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangst en overhandiging 

sprookjesboek 
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Wisselexposities Sorgdrager  

 

Olieverf schilderijen van Henk Helmantel in museum Sorgdrager 

In Cultuur en Historischmuseum Sorgdrager konden bezoekers genieten van het prachtige 

werk van Henk Helmantel. Helmantel mag dan inspiratie putten uit het werk van illustere 

voorgangers en graag oude voorwerpen met een "verleden" schilderen, zijn werk is toch 

overduidelijk gemaakt door een schilder die in de twintigste eeuw zijn opleiding en vorming 

heeft gehad. Zijn werk oogst in brede kring waardering en zeker ook internationaal. De 

expositie was te zien tot november 2020. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘De Vennoot’, Oost Ameland als inspiratiebron voor 

kunstenaars  

Vanaf het begin van de vorige eeuw raakt Ameland in trek 

bij kunstenaars. Dat is tot op de dag van vandaag zo 

gebleven. Vooral ‘’De Vennoot’’ op Oost Ameland, heeft 

een grote aantrekkingskracht op schilders .In museum 

“Sorgdrager” was een tentoonstelling te zien van 

schilderijen van Oost-Ameland. Dit was een inleiding op 

de expositie in museum “Swartwoude”. 

In de zomer van 2021 besteed het landbouw en 

juttersmuseum “Swartwoude” in Buren, uitgebreid 

aandacht aan het 100 jarig bestaan van ‘’De Vennoot’’.  
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Vuurtoren 

 

Het zal niemand verbazen dat de openstelling van de vuurtoren in combinatie met het 

hanteren van de regels die door de Veiligheidsregio waren opgedragen de nodige 

hoofdbrekens heeft gekost. De oplossing is naast een reserveringssysteem gezocht in het 

beperkt toelaten van aantallen bezoekers en het hanteren van verkeerslichten op de trappen. 

Een systeem wat bij een correcte naleving prima voldeed. Helaas echter merkten wij ook dat 

enkele bezoekers de regels aan hun laars lapten. Geen geduld en de eigen “ik” boven alles 

prevaleren. Onze medewerkers hebben daarbij moeten handhaven wat lang niet altijd op prijs 

werd gesteld. Nogmaals waardering voor onze vuurtorenmedewerkers en jammer dat een 

kleine groep mensen het voor velen kan bederven. 

Omdat er bij de STAM een aantal mensen met fysieke problemen kampen is het onderhoud 

aan de Vuurtoren dit jaar voor het eerst extern uitbesteed. Schoonmaakbedrijf Gerard heeft 

zich bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Dat hebben zij met een prima resultaat 

uitgevoerd.  

 

 

Wisselexposities Vuurtoren  
 

Expositie ‘’Bakens’’, in Vuurtoren Ameland 

Bakens als houvast 

Maria Kiewiet - Metz is de dochter van de kolenboer en petroleumman uit Nes. Haar vader 

was ook degene die elk jaar de bakens verzette op het wad, zodat de vaargeul goed 

gemarkeerd bleef voor de scheepvaart. Daarnaast was hij takkenvaarder. Hij plaatste de lange 

takken in de waddenbodem die eveneens als bakens dienden.  

Maria ging als kind ook vaak met opkomende storm met haar moeder mee naar de 

‘’Kaapsduun’’, om de stormbal te hijsen en het licht te ontsteken. Allemaal een 

verantwoordelijkheid van vader Metz, om de schepen bij stormweer veilig naar de haven te 

loodsen. 

De fysieke bakens uit haar jeugd brachten Maria in haar verdere leven naar bakens in 

overdrachtelijke zin. Waren de bakens in zee een houvast voor de schippers, zo zijn voor haar 

geuren, klanken en beelden ook bakens. Ze geven haar houvast en zijn haar ankers in het 

omzien in de tijd. 

 

Vanaf 1 november 2019 laat Maria al die attributen voor de veiligheid van de scheepvaart 

rondom het eiland zien in het grootste baken van Ameland; de vuurtoren. Je moet voor het 

zien van de tentoonstelling wel even klimmen, maar het is zeker de klim waard! 

 

De expositie “Bakens” was te zien van  

1 november 2019 tot 1 november 2020. 
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Molen “de Verwachting” 

Het jaar begon met een opgebroken Molenweg in 

Hollum waardoor bezoek aan de winkel amper mogelijk 

was. Met veel improvisatie is er een noodvoorziening 

getroffen door het weiland van Oene de Vries. Toe de 

weg en de parkeerplaats gereed waren belanden we in 

de coronaperiode. Omdat mosterd en meelproducten 

niet tot de eerste levensbehoeften gerekend worden door 

de Veiligheidsregio is de winkel ook gesloten. 

 

 

Op 10 januari kon er gelukkig nog een fraaie avond gehouden worden voor al onze 

vrijwilligers waarop we onder het genot van een heerlijk buffet terug konden kijken op het 

afgelopen jaar. Harry en Jack zijn de organisators van deze avond prachtige avond. 

Omdat de productie van mosterd steeds meer inzet vraagt van de vrijwilligers en we 

overbelasting moeten voorkomen is dit jaar kritisch gekeken naar het draaischema en de 

ploegenindeling. Dat het dit jaar echter anders liep dan normaal zal niemand verbazen. In 

sommige periodes was het zelfs niet mogelijk om met een kleine groep de productie te 

verzorgen. 

 

De winkel was de zomermaanden weer geopend met de nodige aanpassingen. De looproute 

werd aangepast en vergroot door de expositieruimte bij de winkel te betrekken, naast de 

anderhalve meter afstand werden de klanten ook verplicht een winkelmandje te gebruiken. 

Het afgelopen jaar is Kooiker Plaagdierenbeheersing ingeschakelt omde muizen in de molen 

te bestijden.  
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Molen “de Phenix” 
De voorbereidingen voor de bouw van een oliemaal installatie heeft 

veel tijd gevraagd. Nadat de restauratie van de molen in 2019 was 

afgerond leken de plannen klaar voor de start van de bouw. Dat bleek 

echter een misrekening. Vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de 

Hollandsche Molen, de partners bij de restauratie, werd bezwaar 

gemaakt over de noodzakelijke verhoging die nodig was om de 

oliemaal installatie onder de bestaande molen te bouwen. Na interne 

beraadslagingen en in nauw overleg met de gemeente Ameland is toen 

besloten de maalinstallatie enkele meters in oostelijke richting te 

verplaatsen waardoor de installatie niet onder, maar naast de molen 

werd geplaatst. Het bezoekerscentrum waar de maalinstallatie in wordt 

geplaatst komt geheel onder de “mullesduun”. Deze aanpassing is 

samen met WAT architecten uit Assen uitgevoerd.   

 

Voor de bouw van de oliemaal installatie was al lange tijd overleg met 

bouwbedrijf de Molenmakers uit Tzumarrum, hen is de opdracht 

gegund. De bouw gaat uitgevoerd worden door bouwbedrijf Kolthof 

uit Stiens. 

 

Eindelijk kon er per 1 november gestart worden met de bouw. 

Nadat in de eerste weken de bronbemaling z’n werk had gedaan is het 

duin afgegraven. Bijzonder was de vondst van een oude 

vuilstortplaats. Deze is fotografisch vastgelegd. De bodemvondsten dateren van de periode 

rond 1800. Van de kapotte pijpen, tegels, potten en ander gebruiksmateriaal is een deel 

verzameld wat later in het bezoekerscentrum geëxposeerd zal gaan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alvast enigszins beslagen ten ijs te komen is aan studenten van de Landbouw Universiteit 

Wageningen gevraagd mogelijkheden te onderzoeken naar het verbouwen van oliehoudende 

zaden op Ameland. Door de coronabeperkingen was een presentatie helaas niet mogelijk, 

maar er is een prachtig rapport van verschenen.  
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Bunkermuseum Ameland 

 

De grootste tegenvaller bij het bunkermuseum was ongetwijfeld het niet door kunnen laten 

gaan van het 75 jarig Bevrijdingsfeest Ameland in combinatie met de Landelijke Bunkerdag. 

Onder regie van de gemeente Ameland was door heel veel partijen energie gestoken in een 

breed scala aan bevrijdingsactiviteiten. Optochten, muziekuitvoeringen, rondgang oude 

legervoertuigen, maar ook het opzetten van een fraaie expositie over de Tweede 

Wereldoorlogen het bezoek van een Educatiebus WO II aan Ameland. 

 

In januari kon met de plaatsing van de laatste informatiezuil bij de Tobroek bunker op het 

Engelsmanduin het project “Wadden in de Oorlog” definitief worden afgesloten. De zuil 

refereert naar de bunkers die verborgen zijn onder het zand, maar ook naar de 

verdedigingslinie de Atlantik Wall die op de Waddeneilanden door de  Duitsers is aangelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infozuil Wadden in de Oorlog 
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Ecologisch onderzoek 2020  
 

Bodemdalingonderzoek Ameland voor Bodemdalingcommissie.  

Na de hoofdrapportage in 2011 is in 2017 de volgende rapportage geleverd. Dat is prima 

verlopen en ook de audit door de Waddenacademie was positief. In 2018 is de monitoring op 

Ameland voortgezet en onze werkzaamheden ondergingen weinig bijstelling. De data worden 

verzameld volgens het meetplan zoals dat tot 2020 is uitgezet. De NAM heeft goedkeuring 

gekregen voor een nieuw winningsplan voor de Waddenzee. Hierin loopt de gaswinning bij 

Ameland door tot 2035. In het vorige winningsplan zou in 2020 gestopt worden. Zoals het nu 

lijkt gaat de huidige monitoring de komende jaren gewoon door met aansturing via de 

Bodemdalingscommissie Ameland onder voorzitterschap van Nel Sangers. De 

deelname/secretariaat van de NAM was in handen van Jeroen Jansen maar die is elders gaan 

werken en dat is overgenomen door Erwin Bruinewoud. Op de site 

https://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-bodemdaling-ameland-

2017/ is een verslag van de audit te vinden en zijn ook alle onderzoeksresultaten te zien. 

Op 28 augustus was de bodemdalingscommissie en een deel van de onderzoekers op 

veldbezoek en is onder leiding van Johan een rondgang om de oostpunt gemaakt. Dit was 

tevens de laatste werkdag van Jeroen Jansen. 

Het jaarlijkse overleg tussen de commissie en de onderzoekers vond dit keer digitaal plaats op 

27 november.  

 

 

De deelonderzoeken waar NCA verantwoordelijk voor is betreffen:  

1. Wadplaat hoogteontwikkeling/sedimentatie bij Oost Ameland met een 

referentiegebied bij West Ameland. Inmeten 18 proefvlakken Oost Ameland en 6 

proefvlakken West-Ameland 6 maal per jaar. Er is afgesproken met de 

Bodemdalingscommissie en de NAM dat er enkele referentiegebieden bijgezocht moeten 

worden. In 2014 hebben we daarop op de Piet scheveplaat 10 stations ingericht die in 2020 

ook zesmaal opgemeten zijn.  

 

2. Panoramafoto’s. In mei wordt op een zestal vaste plaatsen op het Oerd en de Hôn een 

panoramafoto (360 graden) gemaakt. Deze worden vergeleken met de voorgaande jaren.   

  

3. Begrazing Vennoot. Jaarlijks wordt de begrazingsdruk op de Vennoot gevolgd in verband 

met de vegetatieontwikkeling (W. Molenaar). De vegetatie en de opslibbing op de kwelders 

Hon en Nieuwlandsreid wordt voor de Bodemdalingscommissie gedaan door IMARES.  

  

4. Broedplaatsmonitoring koloniebroeders op de Hôn.   

De koloniebroeders (met name Lepelaar) worden jaarlijks gevolgd wat betreft hun 

nestplaatskeuze. De nesten worden extern exact ingemeten (RTK DGPS bepaling XYZ van 

nesten sterns/lepelaars). Sinds 2012 zijn hiermee ook de koloniebroeders van de Hon en het 

Nieuwlandsreid ingemeten.   

Met name de Z coördinaat wordt steeds interessanter vanwege mogelijke zeespiegelstijging. 

In 2009 is ism diverse onderzoekers een artikel geschreven over risico’s voor kustbroeders 

ivm zeespiegelstijging (co-auteur). Dit is gepubliceerd in het internationale tijdschrift ‘Global 

Change Biology’. Een PDF file van het artikel is bij Johan beschikbaar. Een populaire versie 

hiervan is in mei 2012 verschenen in het blad De Levende Natuur in een special over de 

Waddenzee http://www.delevendenatuur.nl/themanummers.php?editie=11192   

  

https://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-bodemdaling-ameland-2017/
https://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-bodemdaling-ameland-2017/
http://www.delevendenatuur.nl/themanummers.php?editie=11192
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We hebben tegenwoordig zelf de beschikking over een RTK/DGPS apparaat waarmee op cm 

niveau de XYZ coördinaten kunnen worden gemeten. Hiermee is het mogelijk om deze 

nauwkeurige metingen in diverse ecologische onderzoeken zelf te doen. Met name de nesten 

van vogels als Lepelaar, Kleine mantelmeeuw en Eider die binnen het 

bodemdalingsonderzoek een belangrijke rol hebben kunnen we nu zelf vaker en beter meten. 

Johan kan van de data nu ook in een GIS programma (Qgis) zelf kaarten maken. SOVON 

meet de nesten in van kolonies op de andere eilanden en dat zal een vergelijking tussen alle 

eilanden mogelijk maken. In 2014 verscheen er bij SOVON een rapportage voor de 

Bodemdalingscommissie Ameland waarin een uitwerking staat van het overstromingsrisico 

van broedvogels op de kwelders. Hierin zijn ook onze data van Ameland verwerkt. 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/onderzoek-naar-de-relatie-tussen-bodemdaling-en-

overstromingsrisico-van 

 

In 2019 is een fascinerend onderdeel aan de monitoring toegevoegd. Met een drone is op het 

Neerlands reid en de Hon gezocht naar nesten van Eider en Kleine mantelmeeuw. Dit betrof 

een eerste verkenning of deze methodiek zou werken. Dat bleek boven verwachting goed te 

gaan. Met name Eider nesten bleken op de vroege koude ochtend (5 uur) erg goed te zien. Het 

bedrijf Brandhof deed drone monitoring. NCA deed de ecologische begeleiding en de XYZ 

inmeting van controlepunten en nesten achteraf. Ook in 2020 is dit onderzoek uitgevoerd en 

heeft dit prachtige resultaten opgeleverd waaraan nu gerekend wordt en waarvan later 

rapportages verschijnen. Inmiddels is bekend dat ook in 2021 dit deel van het onderzoek 

plaats moet vinden. 

  

5. Monitoring Groenknolorchis e.a. specifieke 

soorten. Op Oost-Ameland wordt in het 

dalingsgebied jaarlijks geïnventariseerd op 

zeldzame en belangrijke soorten voor dit gebied. 

De GPS data worden door ALTERRA 

(Wageningen) verwerkt in GIS kaartjes. 

  

In het blad DUIN van de Stichting Duinbehoud 

staat een artikel over de dynamiek in de 

duinvalleien op Oost-Ameland dat gebaseerd is 

op de inventarisaties voor de 

Bodemdalingscommissie.  

http://duinbehoud.nl/magazine/ magazine nr 1 in 

2013.   
  

In het inventarisatierapport van It Fryske Gea 

staat een stukje over Dodemansvingers op 

Ameland. Een bijzondere plant die in het 

monitoringsproject jaarlijks gevolgd wordt.  
http://www.itfryskegea.nl/Uploaded_files/Zelf/pdf/Invjvs2

012HSSRLAATSTE.pdf  

  

 

 Foto 1: Inmeten van nesten op de Hon met DGPS apparaat. 14 juli 2020.   

 

  

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/onderzoek-naar-de-relatie-tussen-bodemdaling-en-overstromingsrisico-van
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/onderzoek-naar-de-relatie-tussen-bodemdaling-en-overstromingsrisico-van
http://duinbehoud.nl/magazine/
http://www.itfryskegea.nl/Uploaded_files/Zelf/pdf/Invjvs2012HSSRLAATSTE.pdf
http://www.itfryskegea.nl/Uploaded_files/Zelf/pdf/Invjvs2012HSSRLAATSTE.pdf
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6. Monitoring overstromingsfrequentie duinvalleien. Jaarlijks wordt in de periode oktober 

-april de inundatie en duur van inundatie in duinvalleien op het Oerd gevolgd. Tevens worden 

enkele waterkwaliteitparameters verzameld. Dit is een wekelijkse meting.  

  

7. Monitoring peilbuizen Oerd en Kooiduinen. Jaarlijks in september worden alle 

peilbuizen die aan het begin van de monitoring (1987) in de Kooiduinen tot de Hôn gezet zijn 

opgenomen. Diverse buizen zijn inmiddels defect en moeten worden vervangen. Samen met 

Alterra is dat in het voorjaar van 2016 gedaan. Tevens wordt de kleidikte op de Vennoot en 

op de Hôn op een aantal vaste punten opgemeten waardoor de opslibbing gevolgd kan 

worden. Deze data worden door ALTERRA verwerkt in het kwelderonderzoek.  

  

8. Monitoring populatieonderzoek Scholeksters Oost-Ameland. Jaarlijks (sinds 2008) 

werd een populatie scholeksters (ongeveer 35 broedpaar) bij de Oerdsloot gevolgd wat betreft 

nestplaatskeuze en broedsucces. In 2014 en 2015 is dit niet gebeurd. In 2017 en 2018 is wel 

weer uitgebreid onderzoek aan broedende scholeksters gedaan op het Neerlands Reid in het 

kader van het CHIRP project. Dit onderzoek wordt vooral uitgevoerd door SOVON (Kees 

Oosterbeek/Bruno Ens) met hulp van Jan F. de Jong op Ameland. 

https://www.chirpscholekster.nl/ 

   

9. Monitoring foeragerende vogels in bodemdalingsgebied Waddenzee.   

Het betreft een jaarlijks onderzoek naar de aantalsontwikkeling van 14 steltlopersoorten op 

Oost-Ameland. Simultaantellingen op West-Ameland dienen als referentie.   

De tellingen worden 10x per jaar uitgevoerd en worden door Marcel Kersten 

uitgevoerd/georganiseerd.  

 

Bodemdalingonderzoek Paesens voor NAM.  

In zijn algemeenheid is er steeds meer aandacht voor klimaatverandering en versnelde 

zeespiegelstijging. En dat speelt zeker in het Waddengebied dat zijn unieke waarde 

grotendeels ontleent aan droogvallende platen en daar in 2009 zelfs het diploma 

Werelderfgoed voor heeft ontvangen. Voor de gaswinning (lees bodemdaling) in het gebied 

Paesens/Lauwersoog meten wij de wadplaat sedimentatie op dezelfde wijze zoals dat al sinds 

2000 bij Oost-Ameland gebeurt. In dit geval wordt rechtstreeks aan de NAM gerapporteerd en 

die moet jaarlijks aan een Auditcommissie rapporteren in opdracht van de Regering.    

De gasproductie in het gebied bij Lauwersoog MLV genaamd (Moddergat, Lauwersoog, 

Vierhuizen) en de monitoring is in 2007 begonnen. Voor de Auditcommissie wordt gewerkt 

aan een samenhangend ecologisch model. De NAM en de onderzoekers zijn bezig om dat 

model te ontwikkelen en te voorzien van data. En op 27 mei 2015 tijdens de Zeegse VI 

conferentie is de eerste versie van dit model gepresenteerd door Bruno Ens. Dit model is erg 

bijzonder en bevat een enorme hoeveelheid data van bodemleven in het wad en ecologische 

parameters van 5 vogelsoorten. Het model wordt nog uitgebreid.    

  

10. Wad-plaathoogteontwikkeling/sedimentatie bij Paesens –Moddergat (18 stations), 

Engelsmanplaat (6 stations) en Schiermonnikoog (6 stations). Inmeten gebeurt 6x per jaar op 

dezelfde wijze als bij Ameland. De metingen op Schiermonnikoog gebeuren door collega’s 

van het bezoekerscentrum aldaar (Oude Centrale).   

Als extra is er een referentiegebied bij Busum in Schleswig-Holstein. Gemeten wordt daar 

door mensen van Forschungs- und Technologiezentrum Westküste (FTZ) onder leiding van 

Klaus Ricklefs.  
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RWS project ‘Sanering 3 stortputten in Hollumerduinen’ 

Bij paal 3 tegen de zeereep lag tot 2019 een niet gebruikte gasput (HOA1) van de NAM. Deze 

locatie is in 2019 verwijderd en het gebied is op advies van NCA opnieuw ingericht als 

natuurgebied. In 2020 zijn de drie stortputten gesaneerd waar tijdens de NAM boring in 1964 

verontreinigde boorspoeling is gestort. Het NCA heeft de uitvoering hiervan ecologisch 

begeleid in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties) en heeft het terrein na de afvoer van de verontreinigde grond opnieuw 

ingericht. 1 put is als duingebied hersteld, de 2 andere putten zijn als natte duinvallei 

ingericht. Het gebied is redelijk dynamisch vanwege stuivend zand en ook planten en dieren 

hebben tijd nodig om zich te vestigen en ontwikkelen. De komende (tientallen) jaren is het 

interessant om te zien wat zich daar ontwikkeld.    

 

   

 
Foto 2:  Sanering van 3 stortputten in Hollumerduinen. Links put 1 waar men bijna klaar is 

met de sanering. Rechts put 2 waar men net een begin maakt met het natuurherstel door 

aanvoer van zand. 7-1-21.   

 

 

Monitoring dynamisch kustbeheer Rijkswaterstaat.  

In 2020 is deze monitoring weer uitgevoerd (nr 11, 12 en 13).   

Na vele jaren van gesteggel leek het bijna zover te zijn dat het natuurbeheer van RWS 

gebieden in de Hollumer duinen en de Lange duinen door RWS wordt overgedaan naar SBB. 

Opnieuw schijnt dit op de lange baan te zijn geschoven. Daardoor gaat RWS verder met de 

monitoring zoals de voorgaande jaren. 
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11. Zeereepontwikkeling kustvak pl 3 tot pl 4.6. Jaarlijks wordt dit deel van de zeereep 

fysiek ingemeten (XY) op een tiental transecten waarbij tevens de ligging van de top van de 

zeereep wordt vastgesteld. Tevens wordt de vegetatie opgenomen in vakken van 100m lengte 

en wordt iedere 200m een foto van de duinzijde en de strandzijde gemaakt. In 2013 is een 

populair artikel met de titel “Vijftien jaar experimenteren met dynamisch kustbeheer op 

Ameland” verschenen in H2O. Een vakblad voor waterprofessionals. Via onderstaande link is 

het artikel ook digitaal te vinden.  

http://vakbladh2o.nl/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=28&Itemid=171  

RWS zelf heeft ook interesse in dit gebied vanwege de dynamiek en doorbraak van de zeereep 

thv paal 3,4. In 2019 is een strandsuppletie uitgevoerd. Momenteel denkt men al weer na over 

de volgende suppletie over enkele jaren. 

 

12. Vegetatieontwikkeling lange Duinen NZ. Jaarlijks wordt op een viertal transecten vanaf 

de zeereep dwars door de Lange duinen NZ in het gebied pl 3 tot 4.4 de vegetatie opgenomen. 

De transecten zijn 20m breed en er wordt in vakken van 20x20m opgenomen. De Vogelwacht 

Hollum-Ballum inventariseert jaarlijks de broedvogels en ook deze data worden verwerkt in 

de NCA rapportage aan Rijkswaterstaat.  

  

13. Vegetatieontwikkeling Groene Strand Ballum. Jaarlijks wordt de vegetatie en 

vegetatietypes opgenomen op het Groene strand tussen paal 5 en 7. Dit gebied ontwikkelt zich 

fantastisch. Zowel landschappelijk als ecologisch. Een dergelijk buitendijks jong gebied dat 

nog onder grote invloed van de natuurlijke dynamiek (wind, zee) staat is zeldzaam en 

vertegenwoordigt een hoge natuurwaarde. Er komen er 119 (opname 2019) soorten planten 

voor en sinds 2012 worden ook de vertegenwoordigers van een kalkrijke duinvallei gevonden. 

Dit betreft Geelhartje, Parnassia en  Groenknolorchis. 

 

In 2013 stonden er 2 groenknolorchissen tegenover ruim 20 stuks in 2014. In 2015 272, in 

2016 733 en in 2017 maar liefst 1592 stuks. In 2019 was de successie zover opgerukt en de 

verspreiding van Groenknolorchis uitgebreid dat een exacte telling niet meer mogelijk was. 

Inmiddels komt ook de Moeraswespenorchis en Rietorchis voor. Een kwart van de 

voorkomende soorten staat op de Nederlandse Rode lijst van planten. In 2019 werd een 

tweede groeiplaats van Kliflamsoor gevonden en in 2020 vonden we een derde groeiplaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Kliflamsoor (Limonium binervosum) op Groene strand bij Ballum. Foto: J. Krol. 25-

8-2013  
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 Overige toegepaste ecologische onderzoeken.  

 

14. Sedimentatie op Ballastplaat. 

FRISIA zoutwinning in Harlingen heeft een vergunning gekregen om zout onder het wad ten 

noorden van Harlingen te gaan winnen. In de vergunning voorwaarden staat dat zij de 

ontwikkeling van de plaathoogte van wadplaten in dit gebied moeten gaan monitoren. Voor 

de Ballastplaat betekent dit dat zij NCA gevraagd hebben een monitoring op te zetten met 

onze methode (spijkermetingen in de volksmond) zoals we dat ook voor de 

Bodemdalingscommissie Ameland doen. We werken hiervoor samen met bureau 

Altenburg&Wymenga in Damwoude. In 2018 zijn 13 meetstations ingericht op deze plaat. 

We hadden voor drie jaar opdracht om hier de sedimentatie/erosie in kaart te brengen. 

Waarschijnlijk wordt dit project wel voortgezet nu de zoutwinning daadwerkelijk gaat 

beginnen. De boring in 2020 is geslaagd. Inmiddels blijkt dat ecoloog Jeroen Jansen die we 

kennen van de Bodemdalingscommissie Ameland bij FRISIA als ecoloog is gaan werken. We 

werken vanuit Harlingen en gaan viermaal per jaar met een boot (Bumblebee of RIB) naar de 

plaat en landen aan en lopen dan nog een paar honderd meter door ondiep water naar de plaat.  

 

15. Monitoring Zwarte Zee eenden in de kustzone. 

Voor RWS wordt gekeken naar het voorkomen van zwarte zee eenden bij Ameland in de 

kustzone op de Noordzee. RWS heeft hierover vragen ten behoeve van komende 

zandsuppleties. Daarbij mogen schelpdierbanken die voedselbron zijn van deze duikeenden 

niet worden bedekt en tijdens het werk mogen grote groepen Zwarte zee eenden niet worden 

verstoord. Dit is vastgelegd in het Natura2000 beheerplan voor de Noordzeekustzone en in 

vergunningen voor de zandsuppletie. Er is een monitoring opgezet waarbij wekelijks tot juni 

wordt gekeken vanaf de zeereep met een telescoop tot 3km op zee. Bij goed zicht kan tot die 

afstand redelijk nauwkeurig in kaart gebracht worden waar en hoeveel eenden vertoeven. Het 

bedrijf van der Kamp voert in 2020 de vooroeversuppletie uit. Met RWS/LNV is een 

ecologisch werkprotocol opgesteld door het NCA en wij voeren dit uit. Dit komt neer op het 

monitoren van de Zwarte zee-eenden vanaf Ameland en eens per 4 weken ook op het 

zandzuigschip van vd Kamp. Meevaren met het schip is op 9 januari gebeurd. Daarna voer het 

schip een poosje niet en vevolgens kwam Corona waardoor meevaren niet mocht. Dit project 

is in augustus 2020 afgerond toen de suppletie klaar was. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Vrouwtje Strandplevier bij haar nest. Uit dit nest werd 1 jong groot. Paal 8. Foto: J. 

Krol. 26 juni 2019. 

 

 



 

26 

 

16. Monitoring Natura2000 ‘Noordzeekustzone’. In het beheerplan N2000 

‘Noordzeekustzone’ is speciale aandacht voor een drietal broedvogels. Het gaat om 

Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern. NCA voert al sinds 2017 de monitoring en 

bescherming uit op het strand tussen Nes en Hollum. Dit gebied valt onder beheer van 

Rijkswaterstaat. Samen met de ecologen van RWS/Noord in Leeuwarden is in 2019 gezorgd 

voor nieuwe bebording met RWS en N2000 logo. NCA gebruikt deze bebording als er nesten 

van de kwetsbare strandbroeders op het strand liggen. Dat wordt op maat gedaan waar nodig. 

In 2020 werden maar liefst 16 nesten van de Strandplevier gevonden in het gebied tussen km 

3,6 en 8,3. Terwijl er ‘officieel’ maar 8 paar in het hele waddengebied voorkomen. Dat geeft 

alleen al aan welke enorme natuurwaarden dit gebied intussen heeft. In 2021 wordt dit project 

voortgezet en de hoop is op nog meer broedparen van de Strandplevier.  

 

17. Natuurtoetsing.  

Af en toe wordt aan het NCA gevraagd om een (deel van) een natuurtoets te maken voor een 

menselijke activiteit of bouwwerk. Wij gaan daar terughoudend mee om om geen 

belangenverstrengeling te krijgen en niet voor een voor de natuur op Ameland ongewenst 

karretje te worden gespannen. We willen onafhankelijk kunnen opereren.   

 

17A. In 2020 is een veldverkenning gedaan en een rapportage gemaakt ten behoeve van een 

natuurherstelproject op het terrein van het Fostahuis. Bij dit markante huis op de duinen ten 

noorden van Nes hoort 10 Ha natuurgebied, tussen Nes en het Kwekerijbos. Het bekende 

Kobuspad loopt over het gebied van het Fostahuis. De eigenaren willen het dichtgroeien met 

bomen tegengaan en er is een projectplan gemaakt waarbij 75% van de boomopslag wordt 

verwijderd, een poel opnieuw wordt uitgegraven en een grasveld wordt gemaaid. Er is 

projectsubsidie van de provincie Friesland beschikbaar. Intussen is het project aanbesteed aan 

de Fa. Nagtegaal en het NCA (Johan) is projectleider geworden die de uitvoering doet 

(https://www.persbureau-ameland.nl/vlakte-van-polet-aangepakt) . 

 

17B. Voor de NAM, ecoloog Jeroen Jansen, is een verkenning gemaakt van de natuurwaarden 

op het strand ten oosten van de Oerd locatie AME1 tot km 24. In 2020 wil de NAM een 

electriciteitskabel leggen tussen de offshorelocatie AWG1 en de AME1 locatie in de duinen. 

Het tracé waar de kabel vanaf het Oerd naar zee moet komen te lopen is verkend en de 

kruising met de ondergrondse gasleiding is met DGPS ingemeten. Intussen is de aanleg in 

2020 mislukt vanwege het deel op zee tussen AWG1 en het strand waar aannemer Boskalis 

niet het juiste materiaal voor had gekozen (https://www.persbureau-ameland.nl/aanleg-

electriciteitskabel-bij-ameland-uitgesteld) .  

 

17C. Op 28 mei 2020 is met een aantal mensen van Liander en adviesbureau Arcadis het wad 

verkend ten oosten van Buren. Liander gaat binnenkort een tweede elektriciteitskabel tussen 

Holwerd en Ameland aanleggen om de capaciteit voor het eiland te verdubbelen. De 

aanlanding van de kabel over het wad naar het eind van de dijk ten oosten van Buren en 

vervolgens door de polder naar het nieuwe trafostation bij de Witte brug in de polder is 

verkend. Hierop is een aantal adviezen gegeven (https://www.liander.nl/ameland) . 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.persbureau-ameland.nl/vlakte-van-polet-aangepakt
https://www.persbureau-ameland.nl/aanleg-electriciteitskabel-bij-ameland-uitgesteld
https://www.persbureau-ameland.nl/aanleg-electriciteitskabel-bij-ameland-uitgesteld
https://www.liander.nl/ameland
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Overige ecologie 

 

In 2020 heeft de trend van een dalend aantal strandingen van de Bruinvis (Phocoena 

phocoena) op Ameland zich voortgezet. Dat is ook het landelijke beeld. De meeste dieren 

spoelen aan op het strand. In 2020 werden geen levende dieren aangetroffen. Redelijk verse 

kadavers worden niet meer ingevroren voor later onderzoek. 

IMARES onderzoeker Mardik Leopold is in 2015 is gepromoveerd op onderzoek aan bruinvis 

strandingen. In zijn proefschrift zijn ook veel data van Amelander bruinvissen verwerkt.  

 

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-

Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/imares/show/Bruinvissen-hebben-grote-en-vette-

vissen-nodig.htm 

 

De meest recente tellingen komen uit op maximaal 85.000 bruinvissen in het Nederlandse 

deel van de Noordzee. In de hele Noordzee zwemmen er ongeveer 250.000 stuks. In 2014 

werd er gepubliceerd over de Bruinvissen die verminkt op de stranden werden aangetroffen. 

Ook op Ameland zijn een aantal van deze dieren gezien en verzameld voor onderzoek. Jaren 

geleden werden deze dieren wellicht te boek gesteld als verminkt door vissers vanwege 

bijvangst in netten maar dat blijkt bij zorgvuldiger onderzoek niet terecht. Deze dieren blijken 

letterlijk verscheurd te zijn door (mannetjes)grijze zeehonden. Met name begin 2013 geeft er 

waarschijnlijk voor West-Ameland ook eentje gezwommen die dit kunstje kende. Meer 

informatie over de Grijze zeehond als predator van bruinvissen in de onderstaande artikelen. 

Inmiddels beginnen de eerste Grijze zeehonden ook gewone zeehonden te eten (Helgoland). 
 

http://authors.elsevier.com/a/1QJlp4wy0KKULl 

http://www.int-res.com/abstracts/meps/v513/p277-281 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1798/20142429 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/imares/show/Bruinvissen-hebben-grote-en-vette-vissen-nodig.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/imares/show/Bruinvissen-hebben-grote-en-vette-vissen-nodig.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/imares/show/Bruinvissen-hebben-grote-en-vette-vissen-nodig.htm
http://authors.elsevier.com/a/1QJlp4wy0KKULl
http://www.int-res.com/abstracts/meps/v513/p277-281
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1798/20142429
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Activiteiten 

 

Dat Corona ook leidde tot nieuwe samenwerkingsverbanden 

bewees het feit dat het Natuurcentrum Ameland 

samenwerkte met de kampeerboerderij van Petra de Jong. 

Al langere tijd exploiteerde zij een schatkistenroute waarbij 

de bezoekers van de kampeerboerderij middels opdrachten 

meer leren kennen over de natuur en het Wad. Aangezien er 

geen gasten in de kampeerboerderij mochten verblijven is 

deze route via het Natuurcentrum aan de man gebracht bij 

de individuele gasten op Ameland 

 

6 februari 2020 

Groep Waddencampus Ameland bezoekt Natuurcentrum 

 

10 februari 2020 

Informatieavond van Staatsbosbeheer Ameland in het Natuurcentrum Ameland. 

 

18 t/m 21 februari 2020 

Help Pake en Beppe de vakantie door.  Zoals elk jaar dit 

het Natuurcentrum Ameland ook in 2020 weer mee aan de 

actie “Help Pake en Beppe de vakantie door” een jaarlijks 

terugkerend evenement georganiseerd door de Museum 

Federatie Fryslan. Kinderen tot en met 12 jaar hebben deze 

dagen gratis entree in het Natuurcentrum, mits zij onder 

begeleiding zijn van een volwassene. Ook werden er deze 

dagen een aantal activiteiten georganiseerd. 

 

20 februari 2020 

Waddencampus groep in het Natuurcentrum 

 

26 februari 2020 

Groep Waddencampus in de gehoorzaal voor presentaties en overleg. 

 

3 juni 2020 

Excursie “Ameland in de oorlog” 

Bij het Bunkermuseum werd in het kader van “75 jaar bevrijding” 

een fietsexcursie gegeven langs een aantal bunkers op de westkant 

van Ameland. De excursie startte bij het Bunkermuseum.  
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Lezingen/Uitgaven 

 

Door Stichting “De Ouwe Pôlle” zijn in het seizoen 2020 weer een aantal interessante 

lezingen georganiseerd. 

 

Op woensdag 15 januari 2020  werd in het Natuurcentrum een avond georganiseerd  

met betrekking tot  De ‘Canon van Ameland’ 

Welke gebeurtenissen hebben Ameland gemaakt tot wat het is? Welke personen hebben op 

Ameland hun stempel gedrukt? Iedereen kent wel de ‘Canon van Nederland’, een tijdbalk met 

vijftig vensters, waardoor je naar de geschiedenis kijkt. Vensters kunnen gebeurtenissen, 

personen of objecten zijn. Een venster is niet zomaar iets of iemand, er moet ook een verhaal 

achter zitten. 

Stichting ‘De Ouwe Pôlle’ wou deze avond,  graag met behulp van de Amelanders zo’n 

‘Canon van Ameland’ maken. Tijdens deze avond ging men met elkaar in gesprek welke 

gebeurtenissen en personen in de canon zouden moeten komen.  

  

Op vrijdag 14 februari 2020 werd weer traditiegetrouw het “Printkes kieke” met Pieter 

Jan en Tineke Borsch gehouden. 

Ieder jaar tonen Pieter Jan en Tineke Borsch bijzondere oude printkes van Amelanders, de 

dorpen en het eiland. Voor veel mensen is deze avond een feest van herkenning.  De avond 

werd gehouden in Herberg “De Zwaan”in Hollum. 

 

De laatste van de lezingen in 2020 zou gaan over het onderwerp “Op zoek naar Amelander 

archiefschatten aan de wal”: verhalen van onafhankelijkheid en verbondenheid. De lezing 

stond gepland voor vrijdag 27 maart maar kon helaas in verband met coronamaatregelen niet 

doorgaan. 

 

Pôllepraat 

De Pôllepraat, een uitgave van de Stichting Ouwe Pôlle Ameland is in 2020 drie keer 

verschenen. Het boekje wordt gratis verstrekt aan alle donateurs van de Stichting. 

 

Zoals eerder in dit verslag gemeld is de uitgave van de Pôllepraat vernieuwd. Het blad 

verschijnt nu in kleur en in formaat A4. Tevens zijn er redactioneel een aantal wijzigingen 

doorgevoerd door met een wisselende bezetting te werken. Sylvia Koeleman verzorgt de 

opmaak van het blad. 

 

Jaarverslag Stichting Paardenreddingboot 

Het jaarverslag van de Stichting Paardenreddingboot is ook in 2020 weer uitgegeven in de 

vorm van een boekje en verstrekt aan alle donateurs.  

 

 

Jaarverslag Vereniging Vrienden van de Amelander Korenmolens 

Het jaarverslag van de Vereniging Vrienden van de Amelander Korenmolens werd in 2020 

voor de derde maal als boekje uitgegeven. Het boekje werd verstrekt aan de donateurs. 
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Promotie/marketing 

 

Op diverse websites waren de Amelander musea, molens en vuurtoren prominent aanwezig, 

bijvoorbeeld de site van de VVV. Ook dagjeweg.nl, Wat te doen op Ameland, Trip-Advisor 

en Lonely Planet waren goed bezochte sites van derden waar veel en goede informatie kon 

worden gevonden. 

 

Ook in 2020 groeide het aantal volgers van de Amelander Musea op Facebook, bijna 1800 

mensen volgden de berichtgeving opnieuw bijna 100 meer dan in 2019. 

 

 

Websites 

De website www.amelandermusea.nl is uitgebreid met een boekingsmodule voor de musea en 

de vuurtoren. Iedereen kan nu ook online entreekaartjes bestellen  en gelijk afrekenen via de 

site. Na het kopen van een kaartje ontvangt de bezoeker een mail met bevestiging, die tevens 

geldt als het toegangsbewijs. In 2020 is er volop gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere marketingactiviteiten in 2020 

 

We deden middels een advertentie mee in het boekje vakantieplezier Ameland, een  A-5 Full 

Color magazine  dat  op 9 campings/vakantieparken bij de receptie ligt. 

 

Deelname met de Amelander Musea op de website “Het Land van ANWB”, hier wordt 

middels informatie en beeldmateriaal aandacht besteed aan toeristische trekpleisters in 

Nederland. 

 

Via de VVV hebben we in juli met een advertentie in het WPD blad gestaan, dat huis aan huis 

wordt verspreid op Ameland en Schiermonnikoog.  

 

 

 

 

 

http://www.amelandermusea.nl/
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Middels het verzorgen van een aantal excursies is meegewerkt aan een tweetal 

televisieprogramma’s.  In het programma “Waar is de Mol” ging Johnny de Mol met Gorden 

op pad op Ameland. Voor dit programma werden de ECO wagentjes (met gidsen) en een 

wad-excursie geregeld.  

Voor het programma “Het perfecte plaatje” een fotografieprogramma met bekende 

Nederlanders werden de deelnemers door twee gidsen begeleid op het wad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliere promotie en marketingtools 

De musea en de activiteiten werden ook het afgelopen jaar weer via diverse kanalen 

gepromoot.  

Activiteiten en exposities werden middels posters of publicatieborden bij de 

recreatiebedrijven en andere instellingen onder de aandacht gebracht.  

In de vakanties werden de activiteiten en exposities gebundeld in een boekje dat bij alle 

locaties op de balie lag en door de bezoekers konden worden meegenomen.  

De posters en boekjes zijn via e-mail verstuurd en ze werden geplaatst op Twitter en 

Facebook. 

 

Via  Persbureau Ameland waren de musea, 

molens en vuurtoren te vinden op de app Ameland 

Actueel. De activiteiten werden onder de aandacht 

gebracht in de nieuwsrubriek en in de agenda. 

 

Op de Kabelkrant stond het hele jaar door een 

advertentie waarin de activiteiten roulerend 

werden meegenomen. In de Nieuwe Amelander 

stond ook dit jaar weer een advertentie waarin de 

activiteiten/ exposities werden gepromoot, 

Daarnaast werd in de Nieuwe Amelander 

regelmatig redactioneel aandacht besteed aan de activiteiten van de Amelander Musea, 

molens en vuurtoren. 

 

Ook werd deel genomen met een advertentie aan de VVV gids en de Ameland Guide.   In de 

VVV gids werd redactioneel uitgebreid aandacht besteed aan de musea, molens, vuurtoren en 

de activiteiten. Op de website van de VVV zijn de Musea, molens en vuurtoren vermeld en 

ook de activiteiten zijn via de website te vinden. 
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De Musea, molens en vuurtoren staan jaarlijks in het Museum Magazine van de Museum 

Federatie Fryslân. 

De exposities worden voor elke uitgave aangeleverd voor het museumtijdschrift en we 

adverteren jaarlijks in het schoolreismagazine. 

 

Daarnaast liften we mee op landelijke publiciteit die wordt gegeven aan acties als “Help Pake 

en Beppe de vakantie door” de Museumweek, Dag van het Wad, Museum Kids en andere. 

 

Op Persbureau Ameland waren de activiteiten te vinden in de agenda. Er werd regelmatig 

aandacht besteed aan uitgelichte exposities en activiteiten en via de app kon men informatie 

vinden over de Amelander Musea, molens en vuurtoren. Speciaal dit jaar was de vermelding 

van het “Museumstuk van de maand” een samenwerking tussen Persbureau Ameland en de 

Ouwe Pôlle, waardoor elke maand een ander museumstuk in beeld werd gebracht. 

 

Elke maand worden exposities en activiteiten digitaal onder de aandacht gebracht bij de 

landelijke media, diverse tijdschriften  en bij een groot aantal plaatselijke bedrijven 

 

Museum Swartwoude had een eigen advertentie in de Amelander op de Buremer pagina 
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ORGANISATIE, BESTUUR EN PERSONEEL 

 

Het tragisch ongeluk van de zoon van bestuurslid en voerman van de paardenreddingboot  

Gerrit Dokter, en het overlijden van bestuurslid van de  stichting Paardenreddingboot Jan 

Engels, heeft een zware wissel getrokken op onze organisatie en de stichting 

Paardenreddingboot in het bijzonder. Beide families zijn nauw betrokken bij de 

Paardenreddingboot. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van deze zware 

verliezen.  

In het verleden werd het voorzitterschap van de stichting de Ouwe Pôlle en de stichting 

Paardenreddingboot bekleedt door de burgemeester van Ameland. Lange tijd was dat zelfs in 

de statuten vastgelegd. In  Januari is de nieuwe burgemeester, L.P. Stoel rondgeleid, hij heeft 

gemeld het voorzitterschap van de Stichting Ouwe Polle en de Stichting Paardenreddingboot 

niet te willen combineren met zijn ambt. 

 

Bij de stichting Natuurmuseum heeft Arjan Verbiest de plek ingenomen van Richard Kiewiet. 

Richard heeft tot zijn pensionering, bijna twintig jaar de belangen van It Fryske Gea 

vertegenwoordigd in het bestuur.  

Op de valreep van 2020 kon het bestuur van de stichting de Ouwe Pôlle Koos Molenaar nog 

verwelkomen als nieuw bestuurslid.   

 

Bestuur Stichting Amelander Musea: 

Joop Lodewijks, Marjan Veenendaal, Wim den Hartogh, Jan de Vries, 

Sjouke Winia en Fleur Marquenie. 

 

Bestuur Stichting de Ouwe Pôlle: 

 Tina Brouwer, Gerlof Molenaar, Meinte Bonthuis, Sjouke Winia,  Jacob Roep en Koos 

Molenaar 

 

Bestuur Stichting Paardenreddingboot: 

Jan Engels, Jan de Vries, Simon Visser, Gerrit Dokter, Piet Faber, Jellie de Vries en Gijsbert 

Smit. 

 

Bestuur Stichting Natuurmuseum: 

Jan de Vries, IJme Brijker, Tonnie Overdiep, Richard Kiewiet, Arjan Verbiest, Marjan 

Veenendaal, Johannes Veenstra, Hielke Hijlkema  en Jan Visser 

 

Bestuur Vereniging Amelander Korenmolens: 

 Jan Engels, Jan de Vries, Harry Wijnberg, Sjouke Wijnberg, Jan Boelens, Wim den Hartogh, 

en Arjan Iemhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Medewerkers: 

Bij het uitbreken van de coronacrisis was de grootste zorg onze vaste medewerkers in dienst 

te houden. Met de medewerkers is veel overleg geweest over de vreemde tijden en de 

vreemde roosters. Er is grote flexibiliteit getoond zowel op inhoudelijk- als rooster technisch 

gebied.  

 

Door het grotendeels wegvallen van de inkomsten moest 

naar oplossingen worden gezocht. De NOW regeling was 

daarvoor een belangrijke geldstroom. Er zijn geen vaste 

medewerkers ontslagen. Wel zijn er twee mensen uit vaste 

dienst vertrokken. Jan Bloem en Marline Wennink. 

 

Jan nam na een dienstverband van ruim 10 jaar op 19 

augustus 2020  afscheid. Jan heeft de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt. Naast educatief medewerker en 

baliemedewerker was Jan ook klusjesman op vele fronten, 

waarbij schilderen zijn grootste voorkeur had. Ook hielp 

Jan mee met de metingen voor onze ecologische dienst. 

Onze stagiaires waren altijd onder de inruk van zijn 

indrukwekkende Landrover. Jan gaf de voorkeur aan een 

afscheid, samen met collega’s, in betrekkelijke stilte, toch 

willen wij hem hierbij nogmaals dankzeggen voor zijn 

inspanningen voor de STAM. 

 

 

Ook Marline Wennink besloot haar dienstverband bij de 

STAM te beëindigen. Zij is weer teruggekeerd naar haar 

oude werkgever Staatsbosbeheer, direct in de buurt van 

haar geboortegrond.   

Marline heeft twee jaar voor de STAM gewerkt als 

educatief medewerker en assistent dierverzorging 

(zeeaquarium).  

Ook haar willen we langs deze weg danken voor haar  

werkzaamheden voor de STAM. 
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Per 1 januari 2020 heeft Joop zijn directeursfunctie na veertig jaar 

neergelegd. 

Op 23 november is afscheid genomen van de medewerkers.  

Omdat een gezamenlijke bijeenkomst niet was toegestaan is Joop en 

zijn gezin door de medewerkers uitgenodigd  een rondrit te maken 

langs alle locaties.  

Op alle locaties bleken enkele medewerkers aanwezig te zijn die een 

verrassing overhandigden, omkleed met een fraaie speech!  

 

 

 

 

 

 

Medewerkers: Ellen Dijkstra Kruize,  Iris Mosterman, Gerrit de Boer, Gerrit vd Laag, Henk 

Bakker, Henk Oud,  Janita Kienstra, Johan Krol, Saskia Kah, Chris Brouwer, Irma Marinus, 

Aleida Edes,  Jan Bloem, Arend Folkert Visser , Janny Visser,  Valentin Pöchmuller, Tess de 

Ruiter,  Clemens Brouwer, William Beijaard, Joop de Jong  

Vakantiekrachten: Jelly de Haan, Julian de Jong,  

Stagiaires: Luca Grieshaber ( stage afgebroken vanwege coronamaatregelen) en Johanna 

Meister. 

Vaste vrijwillige medewerkers: Bert van Campen, Jaap de Boer, Yme Brijker, Jan de Vries, 

Rita Molenaar, Jan Veenstra, Jack Russchen, André Ruygh, Harry Wijnberg  en Mischa den 

Brave 

 

 

| 


