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Voorwoord
Elk evenement, theatervoorstelling of museum moet van tijd tot tijd vernieuwen om publiek te
blijven trekken. De creatieve geest moet opgeschud worden om nieuwe ideeën op te nemen en
te verwerken. De culturele partijen op Ameland hebben in 2017 zo’n proces meegemaakt ter
voorbereiding van het HDKat jaar 2018. Kunstmaand, Madnes, Amelands Product, de Hort
Op (koren en muziekverenigingen) en de Amelander Musea hebben de handen ineengeslagen
om een mooi programma samen te stellen voor 2018, dit als afgeleide van Leeuwarden als
Culturele Hoofdstad van Europa. Daarbij gesteund door de gemeente Ameland en de
provincie Fryslân. Voor de musea betekende dit dat er vier nieuwe exposities zijn
samengesteld. De eerste twee zijn al geopend tijdens de start van het HDKat jaar op 26
januari.
Er wordt door de STAM echter niet alleen voor het project HDKat samengewerkt, op vele
fronten zijn contacten om in gezamenlijkheid iets te bereiken. Bij het heemkunde project “Op
Avontuur op Ameland” wordt samengewerkt met de Amelander scholen. Het project voorziet
in de ontwikkeling van een groot aantal lessen die een relatie hebben met het eiland. Dorpen,
biotopen, bijzondere gebeurtenissen en het dialect komen daarbij aan de orde. Voor de start
van het heemkunde project was ongetwijfeld de boottocht voor alle kinderen van groep 5 tot
en met groep 8 van de basisscholen, en de wad wandeling met “Robbenboot” o.l.v.
gedeputeerde Kielstra een hoogtepunt.
Het bunkermuseum is gerealiseerd doordat de vier Friese Waddeneilanden het
samenwerkingsproject “Wadden in de Oorlog” hebben opgezet. Op alle eilanden wordt het
oorlogsverleden letterlijk en figuurlijk ontgraven. Het onbemande bunkermuseum op
Ameland ontving in 2017 bijna negenduizend bezoekers.
De Natuurcentra op de Nederlandse Waddeneilanden werken samen binnen de stichting
Waddencentra, in gezamenlijkheid worden nieuwe project opgezet en wordt onderlinge
kennis gedeeld. Het afgelopen jaar is het Filmeducatieproject uitgevoerd. Scholen worden
daarbij uitgenodigd om het Wad te bezoeken om daar plezier te beleven en kennis op te doen.
Korte filmpjes van het bijzondere leven op en rond het wad, gemaakt door Ruben Smit,
moeten als motivatie en stimulatie gaan dienen. De onderlinge samenwerking met de
Waddencentra bevalt goed en er is besloten om een visiedocument voor de Waddencentra op
te stellen
Samen met het Nordwin College en de gemeente Ameland is het Natuurcentrum verkozen tot
locatie van de Waddencampus. Daarvoor zijn ruimten vrijgemaakt om studenten te kunnen
laten werken.
Ook dit jaar is weer meegedaan aan de Kunstmaand Ameland. Op vier museumlocaties en
molen “de Verwachting” waren exposities ingericht. Het bezoek was prima en wederom
waren er veel mensen met een museumjaarkaart.
Via de Klankbordgroep van de VVV is de STAM betrokken bij de ontwikkeling van de
Economische Visie voor Ameland. Een brede groep ondernemers en dienstverleners werkt
samen met de gemeente Ameland om een toekomstbeeld uit te werken.
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Op de werkvloer begon 2017 met het gebruik van een nieuw kassasysteem. Alle betaalunits
zijn nu gekoppeld en er kan centraal gecontroleerd en aangestuurd worden. Een dag cursus
van de leverancier heeft ons veel geleerd. Het systeem bevalt prima en is erg
gebruiksvriendelijk, het mederendeel van de vrijwilligers gebruikt inmiddels ook het
kassasysteem.
Al enige jaren terug zijn we gestart met de digitalisering van onze collectie. Daar zijn we nog
steeds mee bezig. Fraaie beelden en beschrijvingen worden gekoppeld en de
eigendomssituatie wordt uitgezocht. Al met al een hele klus waar we voorlopig ook nog niet
klaar mee zijn!
In dit verslag is een impressie gegeven van onze werkzaamheden in 2017.
Joop de Jong, directeur
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Bezoekersaantallen en deelname excursies/activiteiten
Bezoekersaantallen
Natuurcentrum
Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”
Landbouw juttersmuseum “Swartwoude”
Maritiem Centrum “Abraham Fock”
Korenmolen “de Phenix”
Molen “de Verwachting”
Brandspuithuuske
Vuurtoren
Bunkermuseum
Totaal

2017
47.200
10.400
10.800
13.400
300
9.700
500
62.500
8.900
163.700

2016
43.000
10.000
10.000
14.000
300
10.500
500
61.000
1.500
150.800

Toelichting
De stichting Amelander musea kende een prima jaar als we naar de bezoekersaantallen
kijken. Met een stijging van ruim 8,5% blikken we tevreden terug. De verhoging is niet alleen
te danken aan het nieuwe bunkermuseum maar ook onze bestaande instellingen hebben het
prima gedaan. Het dipje bij de molen is te verklaren door de sterk teruglopende bezoeken aan
de “molendagen”. Dit denken we op te lossen door de molendagen niet alleen meer op
zaterdag te laten plaatsvinden, maar ook door de week.
De samenstelling van het bezoek is niet sterk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, er is een
lichte stijging van het individueel bezoek ten opzichte van het groepsbezoek waarneembaar.
Bij de openstelling merken we dat de toeristen geen “middagpauze” kennen. Alle instellingen
zijn in de zomer aaneengesloten geopend vanaf tien of elf uur.
Bij de vier geregistreerde musea constateren we dat het bezoek met een Museumjaarkaart
steeds meer toeneemt.

Deelname activiteiten
2017
32.400
200
43.000
500
9.000
85.100

Natuuractiviteiten
Cultuuractiviteiten
Demonstratie Paardenreddingboot
Molendagen
Blote Voetenpad
Totaal

2016
37.500
300
43.000
500
9.800
91.100

Toelichting
Bij de activiteiten viel dit jaar de sterke daling op van ruimt 12,5% van het aantal
Wadexcursies. De daling was alleen te merken bij de groepsboekingen, de individuele
deelname aan onze activiteiten nam met 7,5% toe. Het aantal uitgevallen excursies door
weersomstandigheden was nog nooit zo hoog dan het afgelopen jaar, maar liefst 133 excursies
konden geen doorgang vinden. Door diverse omstandigheden was het afgelopen jaar ook niet
mogelijk de Eendenkooi voor regulier bezoek te openen, ook dat heeft een negatief effect
gehad op de activiteitendeelname.
Was er dan alleen kommer en kwel, nee dat zeker niet. Voor de eco-safaritochten en de
havenmarkten was veel animo. Ook is het aantal bosexcursies verdubbeld naar vijfenveertig.
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Natuurcentrum
Na de opening in 2009 worden de exposities in het Nastuurcentrum stuk voor stuk vervangen.
De landschapzaal is met steun van de beheersdiensten volledig vernieuwd, het laatste stuk (dijken
& polders) wat nog moest gebeuren is het afgelopen jaar in gebruik genomen Het project van It
Wetterskip is inmiddelsafgerond. Daarbij speelt de nieuwe dijk een belangrijke rol. Met een VR
bril kan een heuse storm gesimuleerd worden en als je een beetje handig bent dan kun je met het
Kinect spel zelf een dijk in elkaar zetten. Al met al een fraaie verbetering.
Ook onze audiovisuele 360 graden ruimte is opnieuw ingericht. In de nieuwe opzet vertelt
Rijkswaterstaat over haar rol als kusttbeheerder. Een prachtige nieuwe attractie die je beleeft in
een fraaie omgeving. Met deze voorstellingen kunnen we zeker weer een aantal jaren vooruit..
Buiten werd het Blote Voetenpad omgelegd. Het voormalig eindpunt was bij de koffiehoek op de
bovenverdieping. Vanwege het slechte overzicht beviel dit niet. De start en het eindpunt zijn nu
beide bij de balie gemaakt.
In het voorjaar heeft de stichting Buckfastbijen een voorlichtingshoek gecreëerd. In een klein
schuurtje aan de Molenweg staan de attributen die voor een imker nodig zijn om honing te
maken. In de kast is een bijenvolk aanwezig en met panelen wordt het verhaal van de Buckfast bij
verteld in combinatie met de bijzondere situatie op Ameland. De begeleiding wordt verzorgd door
de stichting Buckfastbij, een zeer enthousiaste groep imkers uit Noord Nederland.
Buiten het gezichtsveld van iedereen zijn de STAM en het Natuurmuseum nauw betrokken bij de
renovatie van de Nassau Kooi. In het kader van het project “Kongsi van de Kooieend” is door het
Waddenfonds geld beschikbaar gesteld om oude verwaarloosde eendenkooien te restaureren.
Samen met Walter Kiewied wordt dit project uitgevoerd.

Waddencampus Ameland

Project “Kongsi van de
Kooieend”
Opening 360 gradenfilm
Rijkswaterstaat in
Natuurcentrum
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Wisselexposities
Foto expositie: ‘’Jij en fotografie natuurlijk’’
Vol enthousiasme ontdekten en fotografeerden Amelander
kinderen de natuur op het eiland. Met als resultaat een prachtige
expositie in het Natuurcentrum!

Lichtwezens in het Natuurcentrum
De lichtobjecten van Jürgen Reichert zijn gemaakt van siliconen,
textiel en pigment. Hij bouwt de objecten laagje voor laagje,
bolletje voor bolletje op, in een zelf ontwikkelde techniek.
De structuren zijn afgekeken van de natuur. Hij bestudeert de
organismen van dichtbij. Zijn uiteindelijke ontwerpen berusten geheel op zijn eigen fantasie.
Hij creëert nieuwe exemplaren. Als een soort wetenschapper geeft hij ze ook Latijnse namen.
Alle exemplaren behoren tot de familie van de
Lichtwezens. Ze bestaan uit licht, ze gloeien als het
ware op van binnenuit als een gloeidraad. De
lichtobjecten lijken te leven, met hun lange tentakels die
zo zouden kunnen gaan bewegen. Ze lijken op bloemen,
zacht wuivende waterplanten of enorm uitvergrote
micro-organismen. Hij laat zien dat licht een materiaal
is, een materiaal zonder stoffelijke eigenschappen, dat
door zijn bewerking tastbaar gemaakt wordt. De
lichtobjecten zijn allemaal uniek omdat hij geen mallen
gebruikt. Een aantal van zijn lichtobjecten zijn aangekocht en krijgen een prominente plaats in
het Natuurcentrum.
Juli en augustus 2017
FRIA, de noordelijke beroepsvereniging van beeldende kunstenaars, maakt dit jaar voor de
zevende keer de oversteek naar Ameland en is te zien op 4 locaties in Nes. FRIA is in het
Natuurcentrum te vinden in de wisselexpositieruimte en langs het Blote Voetenpad!
Deining is het thema waar de kunstenaars zich dit jaar
door hebben laten inspireren. Het staat voor lange
zeegolven zonder schuimkoppen. Golven die niet meer
onder invloed staan van de wind, die ze veroorzaakte.
Deining ontstaat vaak na een storm, waarmee we een
sprong kunnen maken naar de andere betekenis ervan;
die van onrust en oproer, ruzie, heibel en drukte.
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Schilderijen en objecten van Jaap Knip
in het Natuurcentrum en museum Swartwoude
(Augustus t/m oktober 2017)
Op twee locaties is dit najaar werk van kunstenaar
Jaap Knip te zien. Jaap laat zich bij het schilderen
inspireren door het waddengebied. Daarnaast
maakt hij objecten van materiaal dat hij langs de
vloedlijn vindt. Natuurlijke aanspoelsels, maar
ook afval zoals plastic en blik. Door het creëren
van de vaak kleurrijke objecten vraagt hij ook
aandacht voor deze milieu problematiek.
‘’Landschappen vertegenwoordigen een belangrijk deel van mijn werk. Begonnen in een
realistische weergave, is er nu alleen maar sprake van landschapsvormen in abstract
expressionistische stijl. Veel van deze landschappen hebben het Noordelijk gebied als
referentiekader, ook wel wadschap genoemd. De dynamiek van zowel het landschap als het
portret, is mijn grootste drijfveer om te schilderen c.q. vorm te geven. Nergens is het
landschap zo verbonden met water, land en lucht als in het Noordelijk gebied.
Kunstmaand 2017
Frank Kraaijeveld is schilder, tekenaar, grafisch ontwerper en basgitarist/zanger van de oudste
groep van Nederland, de Bintangs. Tijdens de kunstmaand exposeerde Frank Kraaijenveld in
het Natuurcentrum en was hij zelf regelmatig aanwezig om zijn werk toe te lichten.
Daarnaast heeft hij tijdens een aantal de filmavonden een kort solo-optreden verzorgd in het
aquarium van het Natuurcentrum.
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Maritiem Centrum “Abraham Fock”
Afgelopen jaar kenmerkte zich door een grote rust op de werkvloer in het Maritiem Centrum. Er zijn
een paar fraaie wissel exposities georganiseerd en achter de schermen werd hard gewerkt aan de
digitalisering van de collectie. Helaas heeft Jan Ruygh zich moeten afmelden als vrijwillige
rondleider, Jaap de Boer heeft het daardoor extra druk gehad, maar met zijn achtergrond ging dat hem
probleemloos af. De rust in het centrum stond in schril contrast met de problemen die er waren met de
demonstraties van de Paardenreddingboot. Die waren voor het overgrote deel te herleiden naar de
nieuwe strandovergang. Hoewel er ruim voldoende werd gecommuniceerd en hoewel iedereen de
beste bedoelingen had liep het geregeld mis in de praktische uitvoering. Te glad wegdek, geen
remmogelijkheden, te veel snelheid vanwege het talud en een dicht stuivend pad veroorzaakten
regelmatig problemen, zelfs met een licht ongeval tot gevolg. De demonstratie in december verliep
echter zonder problemen, laten we hopen dat dit beeld zich in 2018 voort zet.
Wisselexposities

Foto expositie door Jan Spoelstra
‘’S t o e r e A m e l a n d e r R e d d i n g b o o t p a a r d e n
Kracht en moed van de stoere paarden, die al tientallen jaren de reddingboot van Ameland
tijdens de lancering de zee in trekken, fascineren Jan Spoelstra enorm. Zijn foto’s
laten deze indrukwekkende samenwerking tussen mens en dier zien en stellen de
stoere reddingbootpaarden centraal.
Kunstmaand 2017
Hanna Järlehed / Keramiek
Hanna werkt in klei en dat materiaal is haar grootste inspiratie. die eigenschappen en
eigenaardigheden bieden zowel tegenstand als mogelijkheden. De uitdrukking die ze
haar werk weet te geven, komen voort uit deze spanningen tussen vrijheid en beperkingen.
Tot op zeker hoogte staat ze de klei toe zich te vormen naar het glazuur. Om dikke en
vloeiende glazuren te kunnen onderzoeken, werkt Järlehed met platte, wijde vormen die
vloeibaar materiaal op hun plek houden. Om de juiste atmosfeer te verkrijgen, gebruikt ze een
oven die elektriciteit en gas combineert. Haar glazuren zijn vaak transparant. Ze gebruikt
zowel aardewerk- als steengoedglazuren. Je ervaart dat zich onder de dikke glanslaag een
gekneed en gecultiveerd oppervlak bevindt. Een oppervlak dat vaak bestaat uit
een mix van porseleinklei en steengoed.
Jan Järlehed/ Objecten
Jan is een designer en ambachtsman met 25 jaar onderwijservaring in design aan
de universiteit van Göteborg. Hij exposeerde zijn werk zowel in solo- als in
groepsexposities, vooral in Zweden, maar ook in het buitenland. Hij werkt
voornamelijk in hardhout, om de rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden van de
verschillende soorten hout te laten zien en hij probeert natuur te veranderen in cultuur.
Nieuwsgierigheid en plezier vormen zijn drijfveren om nieuwe oplossingen en constructies te
bedenken, waardoor zijn kastjes er licht en speels uitzien. Vaak vindt hij inspiratie in de vorm
van zeilen, boten en kayaks.
December 2017 Expositie schilderijen van Jaap Knip.In december werd een schilderijen
expositie van Jaap Knip ingericht in het Maritiem Centrum. De expositie zal tot mei 2018 te
zien zijn in de expositieruimte.
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Landbouw Juttersmuseum “Swartwoude”
Afgelopen jaar is de koffieruimte omgebouwd tot wisselexpositieruimte. Deze ruimte, die
voordien op de bovenverdieping was gevestigd, was voor mensen die slecht ter been zijn,
moeilijk bereikbaar. De koffieruimte is nu naar boven verplaatst, mensen die slecht ter been
zijn kunnen bij de receptie een kopje koffie drinken.
We zijn al enige jaren bezig om de landbouw van Ameland een nog centralere rol in het
museum te geven, daarvoor is de afgelopen winter een aanvang gemaakt met de herinrichting
van de schuur. .

Voor de vrijwilligers in museum Sorgdrager en
museum Swartwoude is in 2017 twee maal een
nieuwsbrief uitgekomen, deze werd verzorgd
door Aukje van Dijk. Ook werden er twee
middagen georganiseerd voor de vrijwilligers,
één in het museum Sorgdrager en één bij het
bunkermuseum.

De jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers en
bestuur is dit jaar in museum Swartwoude
gehouden, echter gezien de barre
weersomstandigheden die dag werd het een
uitermate gezellig pizza/pasta buffet maar dan
wel binnen.
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Wisselexposities
‘Aangespoeld’
Pasteltekeningen en schilderijen door Jacqueline Borg
Jacqueline Borg woont en werkt al jaren met veel plezier
in Leiden.
Omdat ze dicht bij de zee woont komt ze regelmatig op
het strand.
Ze vindt een enorme schoonheid in de aanspoelsels
langs de kust. In de wirwar van touwen, visnetten en
wieren, ziet ze de mooiste structuren en
kleurschakeringen. Dat inspireerde haar tot de serie
‘Aangespoeld’, zowel getekend met pastelkrijt als
geschilderd met olieverf op doek.

Augustus t/m oktober 2017
Schilderijen en objecten van Jaap Knip in het
Natuurcentrum en museum Swartwoude
Op twee locaties is dit najaar werk van kunstenaar
Jaap Knip te zien. Jaap laat zich bij het schilderen
inspireren door het waddengebied. Daarnaast maakt
hij objecten van materiaal dat hij langs de vloedlijn
vindt. Natuurlijke aanspoelsels, maar ook afval zoals
plastic en blik. Door het creëren van de vaak
kleurrijke objecten vraagt hij ook aandacht voor deze
milieuproblematiek.

Kunstmaand Ameland
Schilderijen en beelden van Marco Käller.
Water, schepen en waarheen het varen hem brengt zijn
de belangrijkste inspiratiebronnen voor de schilderijen
en beelden van Marco Käller.
Het ontwerpen en bouwen van zijn huis annex atelier
aan het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen in 1996 werd
de start van zijn ontwikkeling als schilder en
beeldbouwer van nautische motieven. Het MaasWaalkanaal met zijn schepen vormde een steeds weer
veranderend panorama.

Dit uitzicht op het water was het begin van een zoektocht naar wat de kunstenaar in zijn jeugd
fascineerde en wat nu weer actueel geworden was. Bootjes!
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Vanaf dat moment groeide Käller meer en meer in zijn onderwerp, maar ook in het varen zelf.
Hij verlaat de rivier en komt via de meren, op zee. Zo verzamelt hij indrukken, die hun weg
vinden op linnen en in sculpturen.
Uiteindelijk opende hij in Marina Makkum een atelier en galerie en vestigde zich daar.
Makkum is voor Käller een onuitputtelijke bron van inspiratie en een goede uitvalsbasis voor
zwerftochten over water en langs de vloedlijn.
Op zoek naar onze kwetsbare en weerbarstige relatie met de
zee.
Glas / Timo de Smet
Het wad en het strand met zijn steeds wisselende en bizarre
structuren, de eeuwig veranderende zee met zijn golven en
structuren, het grote scala aan dieren en organismen vormen
samen een stroom van inspiratie. Deze natuurlijke vormen
worden enigszins geabstraheerd maar blijven herkenbaar en
voelbaar in het werk van Timo de Smet. Ieder jaar zoekt hij
een nieuw onderwerp als leidraad. Na keramiek heeft hij zich
dit jaar geconcentreerd op glas.
In december werd opnieuw een expositie ingericht met werken van Jaap Knip, deze zullen tot
mei 2018 te zien zijn in het museum
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Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”
Voor het Sorgdragermuseum zijn het afgelopen jaar verschillende exposities ontwikkeld.
Voor de vaste expositie heeft het Slot van Ballum een grote update gekregen. Aanleiding was het
verschijnen van het boek “Slot van Ballum” waarbij je naast een prachtige beschrijving van het slot
ook nog de mogelijkheid krijgt het slot virtueel te bezoeken. In de inrichting heeft de geschiedenis
van het Slot een vaste plek gekregen. Bijzonder zijn de archeologische vondsten die op de plek van
het Slot zijn gevonden. De schuur is volledig heringericht en geschikt gemaakt voor tijdelijke
tentoonstellingen. De onderwerpen landbouw en toerisme zijn verplaatst naar Swartwoude. Buro
Hidde Dirks Kat en een expositie met werk van Jaap van der Meij hadden de primeur om deze
ruimte als eerste in gebruik te nemen. De expositie van Jaap van der Meij had als thema “Kunst met
een opdracht” is in samenwerking met Tresoar, Museum Dra888 en museum Smallingerland
opgezet.
Door Aukje van Dijk is uitvoering gegeven aan het plan om onze vrijwilligers meer bij de
museumactiviteiten te betrekken. Daarvoor zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond
nieuwe tentoonstellingen en werd een lekker buffet georganiseerd.

Op vrijdag 21 april
werd de expositie van
boekbinder en
kunstenaar Jan de
Waard geopend:
‘Kat uit de kast’
het Geheime Leven
van Hidde Dirks Kat

Op 15 mei vond in
Cultuur Historisch
Museum Sorgdrager
de première plaats
van de 3D film van
het Cammingha-slot
Ook werd de
bijbehorende
expositie geopend en
het boek over het slot
van Ballum aan de
maker aangeboden.

Op woensdag 1 november 2017 werd
het 60-jarige bestaan van de
Cultuurhistorische stichting 'De Ouwe
Pôlle' in de Burgemeester Walda School
in Nes gevierd. Tevens nam de Heer O.
Straatsma na 59 jaar die avond afscheid
van het bestuur en werd zijn nieuwe
boek gepresenteerd.
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Op 9 juli werd een inloopmiddag
georganiseerd om met de hulp van het
publiek om door Jaap van der Meij
geportretteerde Amelanders te
benoemen.

Exposities
April t/m juli 2017
‘Kat uit de kast’ het Geheime Leven van Hidde Dirks Kat door Jan
de Waard
Jan de Waard (Vlissingen, 1951) is een getalenteerd
boekbinder, vormgever, uitgever, schrijver en dozenmaker.
De wonderbaarlijke redding en verblijf van commandeur Kat
onder de ‘wilden’ van Groenland, nu precies 240 jaar geleden,
heeft hem geïnspireerd tot het schrijven van een fantastische
vertelling. Het verhaal is gepubliceerd in de vorm van een
briefwisseling met Doortje Ponne, de imaginaire
projectmedewerker van Buro HDK en is te vinden op de website
van het Kunstproject HDK 2018. Voor de tentoonstelling maakte

De Waard objecten die de imaginaire gebeurtenissen illustreren en een serie
sculpturen/bijzondere dozen die dienen om de attributen in op te bergen. Al deze voorwerpen
documenteren de vertelling en
verbeelden de relatie tussen Groenland en Ameland.
2 juli t/m oktober 2017
Het project 'Kunst met een opdracht, kunst en gemeenschap’
was gericht op de versterking van de relatie tussen het
museum, de lokale gemeenschap en kunst in de publieke
ruimte. Het doel was om gezamenlijk de waardering voor
kunst in de openbare ruimte door het publiek te gaan
onderzoeken. Het project liep van juni 2016 tot en met eind
2017.
Als studie-case voor dit project werd het werk van de van
oorsprong Amsterdamse kunstenaar Jaap van der Meij (19231999) gebruikt. Ruim vierentwintig jaar woonde en werkte hij in Friesland.
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Kunstmaand Ameland

Daniëlle Celie / Fotografie
In zijn pogingen om een route om de Noord te vinden, ontdekt
Willem Barendtsz Spitsbergen. Tijdens de expedities zijn bij
dit eiland enorme hoeveelheden walvissen gespot. Dit biedt
nieuwe kansen als in Europa aan het begin van de zeventiende
eeuw een periode van schaarste aan plantaardige oliën en
vetten heerst en de graanprijzen torenhoog zijn. Hollanders
vinden in walvistraan een alternatief.
Van deze periode, waarvan wij ons weinig bewust zijn, liggen
op Spitsbergen de restanten. Deze zijn goed geconserveerd
gebleven door de permafrost. Door de klimaatveranderingen,
het opwarmen van de aarde en het smelten van de permafrost,
dreigt dit Nederlands cultureel erfgoed verloren te gaan.
Fotograaf Daniëlle Celie wil met haar fotografie haar fascinatie voor de walvisvaart van de
zeventiende eeuw delen. Ze wil mensen bewust maken van de schoonheid van dit kwetsbare
gebied en de zware offers die onze avonturiers hebben gebracht, vaak hun leven…

Manja Hazenberg / Objecten
Manja Hazenberg volgde haar opleiding aan Academie Minerva
in Groningen. Aanvankelijk maakte ze als keramist
ongeglazuurde geometrische vormen, opgebouwd uit platen
zelfgekleurde klei. Na verloop van tijd werden de keramische
vormen gecombineerd met andere materialen als leisteen en
metaal. Uiteindelijk is ze met dat laatste verder gegaan. Zink,
afkomstig van dakgoten, boeit haar als materiaal vanwege het
aangetaste en doorleefde oppervlak.
De werken die ze maakt zijn geometrisch abstract. De afmetingen
van de objecten zijn gebaseerd op de getallenreeks van Fibonacci.
Het is een ritmisch spel van verhoudingen en van vorm en restvorm. Soms is het een
samenstelling van vrijwel identieke elementen, waarbij het geheel meer is dan de som der
delen.
De objecten zijn gemaakt van zink. Het oppervlak is ofwel onbewerkt, of bewerkt met zuren,
waardoor contrasten ontstaan in kleur en textuur.
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Bas Jongerius / Fotografie, Mixed-media
Bas Jongerius is al 25 jaar actief als fotograaf en tekstschrijver.
Voor bladen en tijdschriften levert hij complete reportages in
woord en beeld. Toen hij begon als freelancer kreeg hij al gauw
de kans als reisfotograaf te gaan werken.
Hij maakt reportages over natuur en over mensen, sinds hij in
Friesland woont vooral in eigen land. Sinds vorige zomer geeft hij
bovendien twee dagen per week les aan studenten journalistiek en
fotografie. Dat geeft hem de ruimte om vaker eigen projecten uit
te voeren.
Zoals het project a Photographer of the Sea, dat het verhaal vertelt
van Alma, een muze geboren uit de Middellandse Zee.
Het verhaal heeft zijn weg gevonden in zijn eerste fotoroman met
de gelijknamige titel. A Photographer of the Sea is op Ameland te zien in een multimediapresentatie, die het verhaal van het boek tot leven brengt.

Ria Westerhuis en Els Mondt / Multi-media
In het project Wisselblik hebben Ria Westerhuis en Els Mondt elkaar gevonden. Els heeft als
beeldend kunstenaar kijkmomenten gecreëerd. In haar voorraadblikken gebeurt van alles,
maar het wordt pas echt spannend als er ook wat te beluisteren valt. Als dichteres van de
Reest weet Ria als geen ander de beelden te vatten in het Drents, Nederlands en Weens, een
taal die zij ontwikkelde vanuit haar interesse voor de streektaal. De klanken voegen zich
moeiteloos naar het beeld. Was eerst de scène uitgangspunt van een gedicht, nu is ook een
gedicht bron voor een intieme blik op de wereld.
Wisselblik ontstond naar aanleiding van een vraag van een opticien die een frisse blik in de
winkel wilde. Voor hem werden Weideblik en Haai in het Fries vertaald.
Wisselblik gaat op reis langs culturele evenementen. Speciaal voor de reis naar Ameland zijn
de opvouwbare frames bedacht. De standaards geven aan de opstelling een nomadische sfeer.
Van het project is een kijkboekje uitgegeven.
WISSELBLIK drie keer vier blikken op de wereld kijk, luister en verwonder
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Vuurtoren
Nadat er op de vuurtoren in de Kunstmaand van 2016 fraaie afbeeldingen waren geschilderd,
is het groot onderhoud nadien serieus van start gegaan. Medio maart kon de stellage
verwijderd worden en werden de fraaie rood –witte banden weer zichtbaar. Prachtig zoals de
toren er op dit moment weer bijstaat en alle lof voor de mensen die daar voor hebben gezorgd.
Nu de buitenkant zo prachtig is kunnen we niet achterblijven met de binnenkant. Inmiddels is
ook daar een sart gemaakt met het schilderwerk.

12 juni werd de
jaarvergadering van de
museumfederatie gehouden
op Ameland, na afloop werd
bij de vuurtoren voor een
hapje en drankje gezorgd.
Op 28 oktober werd tijdens de Nacht van
de Nacht na een bostocht de vuurtoren
beklommen en van een beker
chocolademelk genoten.

Op 31 juli werd voor de
12e maal de jaarlijkse
vuurtorenrun gelopen
De vuurtoren is dit jaar veelvuldig
gebruikt als trouwlocatie, er werd
10 x gehuwd en twee maal werd er
een huwelijksaanzoek gedaan.

Expositie
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Molen “de Verwachting”
De Verwachting is een echte productiemolen geworden, op de zondag na, gaat er bijna
geen dag voorbij of er wordt niet geproduceerd. Diverse soorten meel en diverse smaken
mosterd is het handelsmerk geworden. De producten worden niet alleen vanuit de
molenwinkel verkocht maar zijn bijna in alle winkels op Ameland verkrijgbaar.
Vrijwilligers en beroepskrachten zijn ontzettend actief om voldoende voorraad te houden.
De workshops mosterd maken worden goed bezocht. De initiatiefnemer voor deze
activiteit, Harry van Oosten, overleed dit jaar. Zijn betrokkenheid bij de molen was enorm.
De molen, die voor de productie van mosterd en meel, is aangesloten bij het Amelands
Product, kreeg op 21 juli bezoek van Lutz Jacobi. Zij is de nieuwe voorzitter van de
stichting Waddengoud, de licentieverstrekker voor het Amelands Product.

Op 29 december werd er mosterdsoep
verkocht voor Samenloop voor Hoop
Ameland 2018

7 december 2017
Het molenaarsambacht is ingeschreven
op de Representatieve Lijst van immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid bij
UNESCO. Deze internationale erkenning
betekent een grote impuls voor het
molenbehoud, nu en in de toekomst.

22 juli Eerste dag van Tour de Waddengoud
met Lutz Jacobi op bezoek bij Amelands
Produkt. Waarbij natuurlijk de molen werd
aangedaan.
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13 mei 2017 Nationale molen-dag in molen de Verwachting en molen de Phenix

22 april 2017 Fries molen-dag

Kunstmaand Ameland
Paulien Worp / Sieraden
Paulien Worp genoot haar opleiding aan de MTS
Vakschool in Schoonhoven. Sinds 1983 werkt ze als
zelfstandig edelsmid in Enschede. Daarnaast geeft ze
cursussen edelsmeden in haar eigen atelier.
Worp laat zich inspireren door het leven van alle dag,
zowel in haar eigen leefomgeving als onderweg,
wanneer ze op reis is. Ze ziet het mooie in ‘lelijke’
dingen, zoals vuurwerkstokjes en tuinafval.
In haar werk vloeien kleuren en vormen samen
waardoor speelse en draagbare sieraden ontstaan.
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Molen “de Phenix”
Hoewel de molen slechts beperkt open was is er achter de schermen toch hard gewerkt aan
de opzet van een nieuw plan. Voor een goede exploitatie kent de molen nu te veel
problemen. De molen staat te laag voor een goede windvang, de molen is bouwkundig in
slechte staat en is aan groot onderhoud toe en er is te weinig ruimte om bezoekers te
ontvangen. Dat alles heeft geresulteerd in een nieuw plan wat van de huidige molen een
“oliemolen” moet maken. De molen wordt verhoogd op een “schoenendoos” gezet waardoor
er voldoende windvang is. De doos wordt verborgen onder een groot duin. In de ruimte
wordt de nieuwe maalinstallatie ondergebracht, een bezoekersruimte gecreëerd en een klein
museum met landbouwmachines.

Bunkermuseum Ameland
Na de opening van het bunkermuseum waren we erg benieuwd in hoeverre we een
onbemand museum goed konden exploiteren. Gaat de apparatuur niet stuk, is er wel
voldoende toezicht, krijgen we niet te maken met inbraken of vernielingen. Dit waren zo
enkele vragen die we onszelf vooraf hebben gesteld. Buiten wat kinderziekten in de
apparatuur is het allemaal prima verlopen. We hebben veel positieve reacties ontvangen en
het museum wordt goed bezocht.
Het WO II project “Wadden in de Oorlog” eindigt in 2018. Op de valreep van 2017 hebben
wij nog vergunning gekregen om de beide bunkertjes in de Tonneduinen ook toegankelijk te
maken. Ook is het mogelijk om een Tobroek langs het pad op de Engelsmanduin te
ontgraven. Daar willen we graag informatie gaan verstrekken over het bunkercomplex onder
Ecologisch
het
duingebied.onderzoek 2016
Johan Krol
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Ecologisch onderzoek 2017
Johan Krol
Bodemdalingonderzoek Ameland voor Bodemdalingcommissie.
Na de hoofdrapportage in 2011 is in 2017 de volgende rapportage geleverd. Daarmee is in
2016 begonnen en er is regelmatig overleg geweest tussen de onderzoekers en de Commissie
Bodemdaling Ameland. Ondertussen is ook gewoon gewerkt aan het verzamelen van de data
volgens het meetplan zoals dat tot 2020 is uitgezet. Jeroen Jansen is ecoloog bij de NAM voor
o.a. het ‘waddendossier’ en tevens secretaris van de Commissie. Op 9 maart was een overleg
met de onderzoekers en de Commissie over de voortgang van de rapportages en planning.
Hierbij werden korte presentaties gehouden en werd de voortgang en eventuele
bijzonderheden gedeeld. Op 13 juni was een ‘Zeegse’ VII bijeenkomst in Leeuwarden. Hier
wordt gesproken en gepresenteerd over onderzoeksresultaten in relatie tot gaswinning onder
de Waddenzee. In 2017 zijn alle gegevens uitgewerkt en werden er hoofdstukken geschreven.
Dat gebeurde deels in samenwerking met andere onderzoekers van andere instituten als
IMARES, SOVON, DELTARES en ALTERRA. De beoordeling van de integrale rapportage
gebeurt net als vorige keer door de Waddenacademie. Als voorbereiding daarop heeft een
excursie plaatsgevonden onder leiding van Johan naar Oost-Ameland op 19 juli. Hierbij was
een delegatie van NAM, onderzoekers en Waddenacademie aanwezig. Het doel was om de 4
specialisten van de Waddenacademie te informeren en het gebied te tonen.
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 2017 zesmaal opgemeten zijn. Brakzand is verkend
maar er is nog geen geschikte landingsplaats gevonden. We moeten daar nog een nieuwe
verkenning doen om te zien of we daar een goede landingsplek kunnen vinden en een geschikt
gebied om onderzoek te doen.
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
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Momenteel is geen DGPS apparatuur op Ameland beschikbaar en wordt weer ingehuurd bij
een bedrijf van het vasteland. Deze metingen hebben in 2013 een waddenbreed vervolg
gekregen. 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-bodemdalingen-overstromingsrisico-van
Foto 1. Inmeten van lepelaarnesten op de Hon
met DGPS apparaat. 5 augustus 2015.
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/Invjvs2012HSSRLAATSTE.pdf
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 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.
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In de loop van 2017 zijn de hoofdstukken geschreven en bij diverse specialisten van de
Commissie ingeleverd ter beoordeling. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een prachtige
serie hoofdstukken die samen gepubliceerd zijn in een prachtig boekwerk. Op 14 sept 2017 is
de openbare audit over deze integrale rapportage gehouden op Ameland in de Piraat. Hiervoor
waren 18 grote (A0) posters over alle onderwerpen gemaakt door alle onderzoekers. De Audit
verliep uitermate goed en er was weinig kritiek te horen. Op 15 sept is er een excursiedag naar
Oost-Ameland gehouden in dit kader. Johan was excursieleider. Inmiddels is ook het
auditadvies van de Waddenacademie bekend en het is nu aan de Bodemdalingscommissie om
hier iets mee te doen in het huidige monitoringsprogramma. 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. Of de
monitoring ook na 2020 doorloopt is nog onbekend. Tevens is het zo dat de voorzitter van de
Bodemdalingscommissie (Jaap de Vlas) na 30 jaar trouwe dienst gestopt is en er nog gezocht
wordt naar een opvolger. Op de site
https://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-bodemdaling-ameland2017/ is een verslag van de audit te vinden en zijn ook alle onderzoeksresultaten te zien.
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.
NAM project ‘opruimen mijnbouwlocatie Hollum’
Bij paal 3 tegen de zeereep ligt een niet gebruikte gasput van de NAM. Er zijn nu serieuze
plannen om deze locatie te gaan verwijderen. Op 12 mei 2016 is een eerste overleg en
veldbezoek geweest met stakeholders (NAM, RWS, Gemeente, SBB,NCA). NCA/Johan heeft
gewerkt aan de voorbereiding. Het terrein rond de locatie hebben we vrij van
vegetatie/struiken gemaakt en we hebben een paddenscherm geplaatst. Tevens is op basis van
een oud document uit 1969 een voormalige stortplaats van afval opgespoord. Het project zou
in de winter van 17/18 uitgevoerd worden maar dit is opgeschoven naar de winter 18/19.
Daarbij zal de infrastructuur (hekken en beton) verwijderd worden en zal vervuilde grond
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worden uitgegraven en afgevoerd. We proberen een rol te spelen bij het weer herstellen van
het gebied in natuurlijke staat die goed aansluit bij de Lange duinen en de zeereep.
Monitoring dynamisch kustbeheer Rijkswaterstaat.
In 2017 is deze monitoring weer uitgevoerd (nr 11, 12 en 13).
Omdat de ontwikkeling van de kust en met name de zeereep ons erg interesseert en wij ook
denken dat daar meer onderzoek naar zou kunnen worden gedaan hebben we dat hier en daar
aangekaart. Dat heeft er toe geleid dat een masterstudent van de WUR (Bart de Jong) naar de
ontwikkeling van de zeereep op Oost-Ameland heeft gekeken. Hij heeft op drie plaatsen een
transect van duin naar zee analyse gedaan en ook veld metingen gedaan en heeft verder
gebruik gemaakt van bestaande data zoals de jaarlijkse Jarkus metingen van RWS. Hij heeft
zijn verslag bij de WUR afgerond en we hebben een vrijwel volledige weergave ervan
opgenomen in het Bodemdalingsrapport 2011. Op de site
http://www.waddenzee.nl/Rapportage_2011.2785.0.html kan dit in het hoofdstuk Morfologie
teruggevonden worden. Inmiddels is onlangs samen met ALTERRA (B. de Jong, P. Slim, M.
Riksen) een wetenschappelijk artikel gemaakt over deze zeereepontwikkeling waarin ook
onze data van de kustmonitoring zitten die we in de periode 1995-2002 verzameld hebben na
invoering van het ”dynamisch kustbeheer”. Op West-Ameland voeren we dit onderzoek nog
jaarlijks uit (zie nr 11). Een ‘peer reviewed’ artikel in een wetenschappelijk tijdschrift
geplaatst krijgen valt niet mee…maar is gelukt.
http://www.jcronline.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-13-00125.1
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 (dreigende) dynamiek en mogelijk
doorbraak van de zeereep thv paal 3,4. Zij zijn bezig om een soort Quick Reaction Force
(QRF) op te zetten en bij een dreigende storm daar snel een aantal instrumenten neer te zetten
en extra metingen en waarnemingen te gaan doen. Op 13 dec 2016 is daarvoor een overleg
geweest in Leeuwarden. Ik probeer daar in mee te doen/assisteren gezien onze logistiek
voorsprong en afwezigheid van RWS op Ameland. Inmiddels heeft RWS in dit gebied een
paar instrumenten gehad in het water en op het strand waarvan de data momenteel worden
uitgewerkt. We wachten af hoe dit project verder gaat. Inmiddels is een opening in de zeereep
gekomen waardoor zoet water uit het moeras weg kan stromen over het strand thv paal 3,3.
Op 3 oktober is ad hoc opgetreden voor Rijkswaterstaat in een opname voor het TVprogramma Brandpunt. Er was erg weinig tijd maar de omstandigheden waren wel goed
(harde wind) om de dynamiek te kunnen zien in het gebied thv paal 3,4. Het resultaat is te
zien op https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/broadcasts/13656/
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.
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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 110 (opname 2017) 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 maar in 2014 ruim 20 stuks, in 2015 272, in 2016 733 en in 2017 maar
liefst 1592 stuks. Maar inmiddels komt ook de Moeraswespenorchis en Rietorchis voor. Een
kwart van de voorkomende soorten staat op de Nederlandse Rode lijst van planten.
Bijzonder spectaculair verliep de inventarisatie van alle voorkomende soorten in het gebied
op 23 augustus 2013. Bijna traditioneel worden Pieter Slim (ALTERRA) en Gerard Dirkse
(Natuurmuseum Nijmegen) hiervoor uitgenodigd. Zij zijn dan op Oost-Ameland aan het
planten karteren voor de Bodemdalingscommissie. Gerard Dirkse ontdekte een groeiplaats
van een ‘vreemd’ lijkende Lamsoor. Dat bleek bij nader onderzoek een nieuwe soort voor
Nederland te zijn. Het betreft Limonium binervosum. Een soort lamsoor die vooral in
Engeland en Frankrijk voorkomt en op rotskusten groeit. Hij heeft de naam Kliflamsoor
gekregen en we hebben de vondst in de zomer van 2014 wereldkundig gemaakt. Dat bleek
nogal wat interesse van op natuur gerichte media te trekken.
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?tx_ttnews[tt_news]=369883&cHash=280cf2
ae315afc8e4386c740cc8ff744
http://www.omropfryslan.nl/nijs/nieuwe-plant-groeit-op-ameland
http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/radiomist?created[value][date]=25-08-2014#6 Voor
alle duidelijkheid. Radio gemist. En dan naar maandag 25 aug 2014 tussen 6-7 uur en dan
naar minuut 52 ongeveer.
Foto 2. Kliflamsoor (Limonium
binervosum) op Groene strand bij
Ballum. Foto: J. Krol. 25-8-2013
Overige toegepaste ecologische
onderzoeken.
14. Inmiddels heeft It Fryske Gea in
het gebied tussen paal 18 en paal 21 in
de zeereep 21 kerven en kale plekken
aangebracht teneinde de dynamiek van
de zeereep nog meer te versterken. Het
is erg interessant om de komende jaren
dit gebied te volgen. We hebben samen
met P. Slim en M. Riksen (ALTERRA)
een onderzoek opgezet waarbij we de instuiving van zand achter de zeereep (3 transecten) en
achter de kerven (3 transecten) gaan meten. Inmiddels zijn per transect 6 vangapparaten
(knikkerbakjes) geïnstalleerd die twee keer per jaar gelegd worden. Het onderzoek wordt
gecoördineerd door Michel Riksen. Pieter Slim heeft het onderzoeksbudget verworven. In
2014 liep het project (budget) af en intussen zijn de data verwerkt en is er zelfs een
wetenschappelijk artikel geplaatst in het tijdschrift ‘Geomorphology’. Constructing notches in
foredunes: Effect on sediment dynamics in the dune hinterland. Een PDF file is bij Johan
beschikbaar. De vangbakken zijn op 22 maart verwijderd.
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15. In 2015 is de combinatie Van den Herik/Jansma begonnen aan de driejarige klus voor
versterking van de dijk. De ecologische delen van de klus voor deze aannemer worden door
royal Haskoning DHV gedaan. Johan is daarbij aangehaakt als lokaal deskundige en we
maken dus deel uit van het team dat de ecologische zaken rond dit grote project begeleidt. In
2017 is er veel aandacht geweest voor de Feugelpolle en voor extra
vergunningen/ontheffingen op een paar onderdelen. Hierover is veel contact met de Provincie
(bevoegd gezag) en de FUMO (handhaving). En we hebben veel werk gemaakt van 50 nesten
van de Scholekster op en langs de dijk die we bijna dagelijks gevolgd en beschermd hebben.
In 2017 is gewerkt vanaf de veerdam oostwaarts. Het kweldertje/HVP ten oosten van de
jachthaven is door Johan opnieuw ingericht. Er ligt nog een depot van zand en steen
buitendijks daar en als dat weg is in het voorjaar van 2018 zal ook dat deel opnieuw worden
ingericht ten behoeve van kwelderontwikkeling en HVP voor wadvogels. In 2018 is het
project dijkversterking Ameland klaar.
16. In 2015 heeft It Fryske Gea 10 hectare duin en duinvallei aan de noordkant van het Oerd
afgeplagd. Om te kunnen zien hoe de vegetatie zich daar herstelt en te leren van het effect van
deze ingreep is samen met ALTERRA Wageningen een monitoringsplan opgesteld. Het
betreft 25 planten PQ’s die de komende 5 jaar zullen worden opgenomen ism ALTERRA. In
het najaar van 2016 zijn de eerste opnames gemaakt samen met Rik Huiskes (ALTERRA).
Helaas is in 2017 besloten dat het opnemen van de PQ’s opnieuw geoffreerd moest worden en
zijn we deze opdracht kwijt geraakt aan een bureau op de vaste wal.
17. 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 zoeken hiervoor samenwerking met bureau
Altenburg&Wymenga in Damwoude. Op 21 juli is een veldbezoek gebracht aan het gebied
om te zien wat de mogelijkheden zijn om in dit gebied onderzoek te doen. Vanuit Harlingen
werd met een bootje aangeland aan de plaat maar de omstandigheden om op deze
laagliggende plaat te komen en te werken zijn lastig. In 2018 wordt verder gewerkt aan het
opzetten van een monitoringsnetwerk.

Overige ecologie:
In 2015 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 2015 werden geen levende dieren aangetroffen. Redelijk verse
kadavers werden ingevroren en later op de Universiteit Utrecht onderzocht als onderdeel van
een landelijk onderzoek van gestrande bruinvissen. Dat heeft ertoe geleid dat IMARES
onderzoeker Mardik Leopold in 2015 is gepromoveerd. In zijn proefschrift verwerkt ook veel
data van Amelander bruinvissen. http://www.wageningenur.nl/nl/ExpertisesDienstverlening/Onderzoeksinstituten/imares/show/Bruinvissen-hebben-grote-en-vettevissen-nodig.htm
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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 heb ik 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
(links). 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

26

Bijzondere activiteiten
25 januari Techno energie in natuurcentrum
Op 25 januari heeft Techno energie systemen presentaties gehouden in de gehoorzaal van het
Natuurcentrum, tevens werd in het Centrum van een lunch genoten.
1 februari Voorleesontbijt in Natuurcentrum
Op deze ochtend kwam het kinderdagverblijf Eb en Vloed met
30 peuters in het grote aquarium. Hier werd eerst een verhaal
voorgelezen door Joop de Jong waarna de kinderen aan het
ontbijt gingen.
21 t/m 24 februari 2017 Pake en Beppe actie
Ook in 2017 deed het Natuurcentrum mee aan de actie “Help
Pake en Beppe de vakantie door, georganiseerd door de
Museum Federatie Fryslan. Kinderen tot 12 jaar hadden in
deze periode gratis toegang tot het Natuurcentrum en er werden
een aantal buitenactiviteiten georganiseerd.
20 – 27 Februari Milieujutters
Ook dit jaar waren de milieujutters weer op Ameland. Voor de groep is
een molenbezoek/rondleiding georganiseerd, een rondleiding in het
Maritiem Centrum en een bezoek aan de bunker . De groep had middels
een Passe- Partout gratis toegang tot de musea.
Februari t/m oktober 2017 Dijkexcursies
Vanaf februari 2017 tot en met oktober zijn er in opdracht van
aannemerscombinatie van der Heerik-Jansma ook in 2017 diverse
dijkexcursies georganiseerd. Deelnemers konden zich gratis
opgeven bij de VVV of het Natuurcentrum.
16 maart Vrijwilligersbijeenkomst
Op 16 maart werd de eerste vrijwilligersmiddag gehouden in
museum Sorgdrager. Tijdens deze middag werden de vrijwilligers
van de Ouwe Pôlle geïnformeerd over de plannen met betrekking tot
de exposities in de beide musea. Er werd aandacht besteed aan het
nieuwe kassasysteem en de vrijwilligers konden bijpraten onder het
genot van een hapje en een drankje.
3 t/m 9 april Nationale Museumweek
Van 3 tot en met 9 april werd de Nationale Museumweek gehouden
in Cultuurhistorisch museum Sorgdrager. Er werden rondleidingen
gehouden met speciale aandacht voor bijzondere museumstukken en
de bezoeker kon onder het genot van een kop koffie luisteren naar
verhalen.
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21 april Opening tentoonstelling Jan de Waard
Op vrijdag 21 april werd de expositie ‘Kat uit de kast’ het Geheime Leven
van Hidde Dirks Kat, van boekbinder en kunstenaar Jan de Waard geopend
in het Sorgdrager museum.
Mei t/m oktober Eco-safari tochten.
In de vroege ochtend, (de start is om 7.00 uur bij de schuur van
Staatsbosbeheer) werden in deze maanden de Eco-safari’s met de 100%
electrische Eco-buggy’s gehouden. Een schitterende 2 ½ uur durende tocht
die halverweg werd onderbroken voor het nuttigen van een ontbijt.
2 mei Verhalenverteller in het Natuurcentrum
Op 2 mei konden jong en oud genieten van verhalen, verteld door
professioneel verhalenverteller Frank Belt. Van 12.30 tot 14.00 vertelde hij
doorlopend dierenverhalen in het Natuurcentrum in Nes.
15 mei Première en boekpresentatie Cammingha-slot
Op maandag 15 mei vond in Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager de
première plaats van de 3D film van het Cammingha-slot. Ook werd de
bijbehorende expositie geopend en het boek over het slot van Ballum aan de
maker aangeboden.
20 mei Dag van de bouw
Op 20 mei werd de dag van de bouw gehouden, een landelijke dag, waar op
Ameland aandacht aan werd geschonken middels een tweetal excursies op
en rond de dijk. De excursies werden verzorgd door het Natuurcentrum.
20 mei Interkerkelijk zangkoor in bunker en Maritiem Centrum
Het interkerkelijk zangkoor organiseerde hun jaarlijkse uitje dit jaar door een
bezoek te brengen aan de bunker en gezamenlijk te eten in het Maritiem
Centrum
24 mei Opening 360 graden film Natuurcentrum
De panoramazaal in het Natuurcentrum heeft een nieuwe invulling
gekregen in de vorm
van de 360˚ Experience: de eerste expositie in Nederland met 360˚
videobeelden van
het Waddengebied. Als bezoeker word je even helemaal ondergedompeld
in de wereld
van de Waddenzee en het werk van Rijkswaterstaat als beheerder.

Op 24 mei werd de film feestelijk in gebruik genomen.
12 juni Jaarvergadering/congres Museum Federatie
De Museum Federatie hield hun jaarvergadering/congres dit jaar op
Ameland. Na ontvangst met koffie in het natuurcentrum werd er vergaderd
en na de vergadering werd de vuurtoren beklommen en konden de
deelnemers genieten van een hapje en een drankje bij de toren
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13 juni Lancering Energienet Ameland in Natuurcentrum
Op 13 juni werd door Duurzaam Ameland het energienet Ameland gelanceerd. ’s Ochtends
was er een ontvangst met koffie, uitleg en een officiële ondertekening van het convenant.
Aansluitend werd met een bus en lunchpakket
15 juni Vrijwilligersbijeenkomst
Op 15 juni werden de vrijwilligers van de Ouwe Pôlle uitgenodigd
voor een rondleiding door het bunkermuseum. Hier werd een
rondleiding verzorgd door Gerlof Molenaar en na afloop konden
de vrijwilligers nog even bijpraten onder het genot van een kopje
koffie.
25 juni Dag van het Wad
Tijdens de dag van het Wad werd de hele dag aandacht besteed
aan de wondere wereld van het Wad. Tussen 11.30 uur en 13.30
waren de bezoekers van harte welkom in de practicumruimte van
het Natuurcentrum. Hier konden zij op interactieve en speelse
wijze alles over het Wad en de Wadden Werelderfgoed status
ontdekken. Vanaf 14.30 uur gingen we twee maal een uur onder
begeleiding het Wad bij Hollum op. Samen met één van de
Waddengidsen van het Natuurcentrum kon men mee op
ontdekkingstocht
Juli en augustus Havenmarkten
In de zomermaanden juli en augustus werden weer een zestal
havenmarkten georganiseerd bij de haven in Nes. De bezoekers
kregen uitgebreide informatie over het Waddenwerelderfgoed, er
was een prijsvraag en de bezoeker kon zelf interactief ontdekken
wat er allemaal te zien en te vinden is op het Wad.
7 t/m 9 juli Madness festival
Tijdens het Madness festival op Ameland werden door het Natuurcentrum
Ameland een aantal korrenexcursies verzorgd en konden de bezoekers
deelnemen aan een unieke wad excursie. De toch naar de excursies werden
verzorgd met de ECO wagentjes.
28 juli Brandweer training
Op 28 juli werd de brandtrap buiten het Natuurcentrum gebruikt voor de
training van een aantal brandweerlieden.
31 juli Vuurtorenrun
Op 31 juli werd de jaarlijkse vuurtorenrun gehouden, er deden
deze keer 50 mensen mee

25 september Wetterskip Fryslân in Natuurcentrum
Op 25 september bezocht een groep van het Wetterskip Fryslân
het Natuurcentrum. De groep kon het centrum bekijken en
genieten van een fruitbuffet, dat op de eerste verdieping voor
hen klaar stond .
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22 oktober Tussen Slik en Zand
Aan de vooravond van het wandelevenement op vrijdag 20 oktober
werd een informatief en inspirerend avondprogramma aangeboden in
de ruimte van het Aquarium in het Natuurcentrum. Geowetenschapper en vice-voorzitter van de Waddenacademie Hessel
Speelman zal u tijdens deze avond meenemen op een reis onder de
oppervlakte van het eiland en onder de bodem van de Wadden- en
Noordzee. Voor aanvang van de lezing en in de pauze kon van een
kop koffie/thee worden genoten en werd live muziek ten gehore
gebracht.
29 oktober Nacht van de Nacht
In het weekend van de overgang van zomer- naar wintertijd werd de
Nacht van de Nacht gevierd, een nacht met aandacht voor de
duisternis. Met een prachtige avondwandeling door het bos, de duinen
en over het strand en als afsluiting een warme beker chocolademelk
was ook deze editie weer een groot succes.
November Solo optreden van Frank Kraaijenveld
In november heeft zanger/basgitarist Frank Kraaijenveld
van de vroegere formatie de Bintangs drie maal een kort solooptreden verzorgd in het Natuurcentrum Ameland. Kraaijenveld, die
met zijn werk tijdens de kunstmaand in het Natuurcentrum
exposeerde verzorgde de optredens voorafgaand aan de
kunstmaandfilms die werden vertoond
November kunstmaand Filmvoorstellingen
Tijdens de kunstmaand werden een vijftal films vertoond in het grote
aquarium in het Natuurcentrum Ameland.
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Lezingen/Uitgaven
Door Stichting “De Ouwe Polle” zijn in het seizoen 2016-2017 weer een viertal interessante
lezingen georganiseerd.
Op dinsdag 15 november 2016 vond in de Burgemeester Walda school de presentatie van het
nieuwe Amelander Woadenboek plaats en werd een presentatiegegeven van het project “Op
avontuur op Ameland”
Op woensdag 11 januari 2017 werd in Hotel “De Klok” in Buren
een lezing gegeven door Prof. Dr. Louwrens Haquebord, emeritus-hoogleraar Arctische en
Antarctische studies en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit
Groningen. Ook werd er deze avond aandacht geschonken aan
Hidde Dirks Kat.
Op vrijdag 17 februari 2017 werd in Hotel “De Zwaan” in
Hollum
traditioneel Printkes kieke gehouden met Pieter Jan en
Tineke. Een avond die geen introductie meer behoeft maar die
elk jaar weer vol verrassende zaken zit.
De avond werdt op 21 maart 2017 nogmaals georganiseerd in
“De Stelp” te Hollum.
Op vrijdag 24 maart 2017 werd in “De Wijde Blik” in Ballum
een lezing gehouden met als onderwerp “Ameland als zelfstandig ministaatje, alsmede enkele
Amelander legenden in een breder perspectief”. De lezing werd gehouden door de heer Alex
Ritsema, amateur geschiedkundige en schrijver, docent-onderzoeker op de Saxion
Hogescholen.

Pôllepraat
De Pollepraat, een uitgave van de Stichting Ouwe Pôlle Ameland is in 2017 drie keer
verschenen. Het boekje wordt gratis verstrekt aan alle donateurs van de Stichting.

Jaarverslag Stichting Paardenreddingboot
Het jaarverslag van de Stichting Paardenreddingboot is ook in 2017 weer uitgegeven en
verstrekt aan alle donateurs.
Jaarverslag Vereniging Vrienden van de Amelander Korenmolens
Het jaarverslag van de Vereniging Vrienden van de Amelander Korenmolens werd in 2017
voor de tweede maal als boekje uitgegeven. Het boekje werd verstrekt aan de donateurs.
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Promotie/marketing
Twitter en Facebook speelden ook in 2017 weer een belangrijke rol bij de
promotie en marketing. Er was een behoorlijke toename in volgers op beide
mediums. Op Facebook volgend 1585 mensen (1483 in 2016) de Amelander
musea, molens en vuurtoren en op Twitter volgden 1063 mensen de berichtgeving.
( 947 in 2016) Bij elk bericht werden zo in totaal 2643 mensen bereikt.
Websites
De website www.amelandermusea.eu wordt regelmatig voorzien van nieuw
beeldmateriaal. De Front Page heeft een nieuwe look gekregen en wordt elke keer
aangepast. Ook de links op deze pagina worden regelmatig bijgewerkt. Ook aan de
achterkant van de site worden de pagina’s steeds weer opnieuw voorzien van nieuwe
trefwoorden en afbeeldingen, hierdoor is de website beter te vinden door de zoekmachines
van bijvoorbeeld Google. Ook vermeldingen op websites van derden zorgen ervoor dat de
Amelander musea, molens en vuurtoren steeds beter en hoger in de ranking
terechtkomt. Meegewerkt werd bijvoorbeeld aan de facebook pagina “Kunst met
een opdracht”, worden we vermeld op de website van de museumkaart, waar een
rechtstreekse link naar onze eigen website gaat, zijn er linken te vinden van en naar
Persbureau Ameland en de website van Ameland Historie. Ook zijn Twitter en
Facebook aan elkaar gelinkt zodat alle berichten op beide media worden geplaatst.
Naast de website Amelandermusea.eu is er de website www.natuurcentrumameland.nl en de
site www.excursieameland.nl. Ook op deze sites is uitgebreid informatie te vinden. Alle sites
hebben een ingebouwde verwijzing naar elkaar.

Bijzondere marketingactiviteiten in 2017
Ook in 2017 werden weer een aantal excursies gehouden voor
journalisten van tijdschriften en kranten, dit ging in samenwerking met
de VVV.
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.
Er werd in het magazine Ameland Inzicht ruim aandacht besteed aan
de eendenkooi
Activiteiten werden regelmatig doorgegeven aan “Uit-service” een
databank waar alle dag/week/maandbladen uit putten om activiteiten en exposities onder de
aandacht te brengen in hun blad.
Reguliere promotie en marketingtools
De musea en de activiteiten werden ook afgelopen jaar weer via diverse kanalen gepromoot.
Activiteiten en exposities werden middels posters bij de recreatiebedrijven, publicatieborden
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.
Ook werden de posters en boekjes via de mail verstuurd.
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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 ook de activiteiten roulerend
werden meegenomen.
In de Nieuwe Amelander stond het hele jaar een vaste advertentie en werd regelmatig
redactioneel aandacht besteed aan diverse activiteiten.
Ook werd deel genomen met een advertentie aan VVV gids en
de Ameland Guide.
In de VVV gids werd ook redactioneel uitgebreid aandacht
besteed aan de musea, molens, vuurtoren en de activiteiten.
Op de VVV website zijn de Musea, molens en vuurtoren
vermeld en ook de activiteiten zijn via de website uitgebreid te
vinden.
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.
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ORGANISATIE, BESTUUR EN PERSONEEL
Binnen de bestuurlijke organisatie heeft het overlijden van Jacob Bakker grote indruk
gemaakt. Als bestuurslid van het eerste uur van de Vereniging Amelander Korenmolens was
hij nauw betrokken bij het wel en wee van de Amelander molens. Zijn no nonsens benadering
en vasthoudendheid zullen wij nooit vergeten.
De STAM onderhoudt de contacten met collega instellingen en is lid van de Friese
Museumfederatie. Op 29 juni was in het Fries Natuurmuseum een overleg met de
Nederlandse Museumvereniging. Ook een organisatie waar we als stichting Amelander Musea
bij zijn aangesloten.
Al kort na de oprichting van de stichting Ouwe Pôlle in 1958 was Oense Straatsma lid van het
bestuur. Met de publicatie van zijn boek “Landbouw geschiedenis van Oost Ameland” is hij
na veertig jaar gestopt met de uitvoering van zijn bestuursfunctie. De stichting de Ouwe Pôlle
is hem een enorme dank verschuldigd voor zijn inzet en bijdrage. Ook Piet Schuringa en
Gerben Brouwer hebben besloten om het bestuur te verlaten. Zij zijn al jaren actief geweest
bij de voorbereidingen van de lezingen, ook hun bijdrage was bijzonder groot.
Als nieuw bestuurslid is Jacob Roep benoemd, hij zal zich samen met Tineke Borsch gaan
bezighouden met het redactiewerk van de Pollepraat. Tevens wordt gewerkt aan een integratie
met de website www.amelanderhistorie.nl
Bij de stichting Paardenreddingboot vond een bestuurswisseling plaats om praktische redenen.
Theo Ynsen maakte jarenlang als walbaas deel van het bestuur uit, Theo is echter voerman
geworden en Gijsbert Smis is benoemd als walbaas. Derhalve zal Gijsbert Smit Theo Ynsen
vervangen in het bestuur.
Een deel van de molenaarsfunctie van Alex Brouwer wordt vanaf 1 januari op part-time basis
ingevuld door Jack Russchen en Clemens Brouwer. De medewerkers aan de balie rouleren in
de poule van de receptiemedewerkers STAM. Door een ernstige ziekte hebben we ook
plotseling afscheid moeten nemen van Jan Oud. Zijn taken worden voor een deel
overgenomen door José Daemen.
Na twee jaar is Valentin Pöchmuller vertrokken om te gaan studeren in Duitsland, hij is per 1
september opgevolgd door Marie Kathöfer.
Op 20 augustus is met alle medewerkers, partners en kinderen een boottocht gemaakt met de
WL 35, aansluitend met een hapje en een drankje op het terras van het Natuurcentrum.
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Bestuur Stichting Amelander Musea:
Joop Lodewijks, Marjan Veenendaal, Wim den Hartogh, Joop Marquenie, Jan de Vries en
Sjouke Winia
Bestuur Stichting de Ouwe Pôlle:
Albert de Hoop, Jacqueline Metz, Gerlof Molenaar, Meinte Bonthuis, Sjouke Winia, Jan van
Dijk, Gerben van Tuinen en Jacob Roep
Bestuur Stichting Paardenreddingboot:
Albert de Hoop, 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, Marjan Veenendal, Johannes
Veenstra en Jan Visser

Bestuur Vereniging Amelander Korenmolens:
Jan Engels, Jan de Vries, Harry Wijnberg, Sjouke Wijnberg, Jan Boelens en Wim den
Hartogh,

Medewerkers:
Ellen Dijkstra Kruize, Gerrit de Boer, Andre Ruygh, Henk Bakker, Henk Oud, Anton
Kiewiet, Janita Kienstra, Johan Krol, Saskia Kah, Chris Brouwer, Irma Marinus, Aleida
Edes, Jan Bloem, Bernard Kostwinner, Arend Folkert Visser , Nynke Brouwer- Oenema,
Jesse Wiegersma, José Daemen, Joop de Jong

Vakantiehulpen:
Julian de Jong, Els Brouwer

Stagiaires:Valentin Pöchmuller en Marie Kathöfer

Vaste vrijwillige medewerkers:
Bert van Campen, Jaap de Boer, Yme Brijker, Jan de Vries, Greetje Wijnberg, Jan van Dijk,
Jan Kienstra, Rita Molenaar en Jan Veenstra
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